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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η έκδοση αυτή παρουσιάζει
τον απολογισμό έργου για το 2018 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 2018. 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.
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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 29 πόλεις και 19 σωφρονιστικά καταστήματα για την υποστήριξη ατόμων
με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες: ενηλίκων, εφήβων, φοιτητών, εργαζομένων, γονέων ανήλικων
παιδιών, μεταναστών, φυλακισμένων, αποφυλακισμένων, αστέγων, καθώς και εξαρτημένων από το αλκοόλ, τα
τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο.

Θεραπευτική προσέγγιση

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

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

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

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

Διεθνείς σχέσεις
Σύμβουλος οργανισμός του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC) του ΟΗΕ σε θέματα ναρκωτικών και συνεργάτης της Διεύθυνσης Πληροφόρησης (DPI) του ΟΗΕ. Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Θεραπευτικών Κοινοτήτων (WFTC), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (ΕFTC), στην
οποία και προεδρεύει, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA), της Επιτροπής των
ΜΚΟ στη Βιέννη για τα Ναρκωτικά (VNGOC).
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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
10 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
19 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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4.867

Νέα συµβουλευτικά κέντρα

5.784

Νέο πρόγραµµα
συµβουλευτικής κρατουµένων

θέσεις θεραπείας σε προγράμματα στην κοινωνία
για τις παράνομες ουσίες, το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια.
συγγενείς και σημαντικοί άλλοι
στα προγράμματα οικογενειακής υποστήριξης.

1.966

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

2.250

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

66.344

καθαρές σύριγγες ανταλλάχθηκαν με 71.968
χρησιμοποιημένες στην περιοχή της Αττικής.

2.800

κλήσεις στις 2 τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης
για τις εξαρτήσεις.

στην Κέρκυρα και τον Πύργο.

στις φυλακές Σταυρακίου στα Ιωάννινα.
Έναρξη λειτουργίας του

∆ικτύου Άµεσης Παρέµβασης

για Χρήστες στον Δρόμο,
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Αθηναίων
και τον ΟΚΑΝΑ.
Εφαρμογή του προγράμματος
για την πρόληψη και τη θεραπεία των εξαρτήσεων
σε Ανοικτά Κέντρα
Φιλοξενίας Προσφύγων,
σε συνεργασία με τον ΔΟΜ.

Σχεδιασµός νέων υπηρεσιών

μείωσης της βλάβης, θεραπείας για διαφορετικές μορφές
εξάρτησης και επανένταξης σε όλες τις περιφέρειες της χώρας,
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
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21.605

συμμετέχοντες σε προγράμματα ευαισθητοποίησης
και πρόληψης στις εκπαιδευτικές κοινότητες
και τις τοπικές κοινωνίες.
1ο έτος υλοποίησης του καινοτόμου

κοινοτικού προγράµµατος
πρόληψης στον Δήμο Καισαριανής.
1.140 συμμετέχοντες και 1.604 ώρες εκπαίδευσης
στα προγράμματα δια βίου μάθησης.

Εκπαίδευση των εργαζόμενων στις νεοσύστατες

Toπικές Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ),
στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας.
Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
«Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις», σε συνεργασία
με τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και το Τμήμα Νομικής
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Προετοιμασία του 17ου

Ευρωπαϊκού
Συνεδρίου Θεραπευτικών
Κοινοτήτων που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη

τον Σεπτέμβριο του 2019.
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∆ιεθνής µελέτη
αποτελεσµατικότητας

των θεραπευτικών κοινοτήτων, σε συνεργασία με το UNODC
(United Nations Office on Drugs and Crime)
και το Proyecto Hombre Association της Ισπανίας.

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

Πάνω από 100 κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές

παρεµβάσεις
των προγραµµάτων απεξάρτησης
σε όλη την Ελλάδα.

Νέος ιστότοπος www.kethea.gr
455 εργαζόμενοι,155 εθελοντές και13 Σύλλογοι
Οικογένειας και Φίλων των προγραμμάτων απεξάρτησης.
Οι συνολικές δαπάνες του ΚΕΘΕΑ
ανήλθαν σε 15.620.951€.
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ΚΕΘΕΑ RELOAD 3.0

στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν
Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν φιλοξένησε
το φεστιβάλ ΚΕΘΕΑ RELOAD, την ετήσια συνάντηση με το αθηναϊκό κοινό
των καλλιτεχνών ομάδων του ΚΕΘΕΑ. Έξι ημέρες τέχνης, ελπίδας και
αυθεντικής επικοινωνίας στο θέατρο της οδού Φρυνίχου,
με μουσικές και θεατρικές παραστάσεις,
προβολές και εικαστικές δημιουργίες θεραπευτικών προγραμμάτων
από όλη την Ελλάδα, και ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Το ΚΕΘΕΑ RELOAD εγκαινιάστηκε το 2016
και τις δύο πρώτες χρονιές φιλοξενήθηκε
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
του Ιδρύματος Ωνάση.

3η Γιορτή Σάλτσας

στο ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

Στο βιολογικό αγρόκτημα της Θεραπευτικής Κοινότητας ΙΘΑΚΗ,
στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης, μέλη, γονείς, εθελοντές, φίλοι
και εργαζόμενοι του προγράμματος,
παρασκεύασαν το φθινόπωρο τη σάλτσα του χειμώνα.
Με σύνθημα «Παράγουμε το φαγητό που τρώμε»,
η Θεραπευτική Κοινότητα καλλιεργεί στο αγρόκτημά της
βιολογικά σιτηρά και κηπευτικά που καλύπτουν τις ανάγκες της
σε φρέσκα προϊόντα, ψωμί και ζυμαρικά.
Μέρος της παραγωγής διατίθεται στην αγορά.

Γιορτή στη Χέυδεν
Με σύνθημα «Ανοίγουμε τη γειτονιά μας στη ζωή.
Ρίχνουμε φως στη σκοτεινή πλευρά της πόλης»,
το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, η ΕΡΤ, κάτοικοι της περιοχής και πλήθος καλλιτεχνών,
διοργάνωσαν γιορτή δρόμου στην οδό Χέυδεν,
κοντά στο Πεδίον του Άρεως, τον Δεκέμβριο του 2018.
Μουσικές, χορός, street painting, εικαστικές παρεμβάσεις,
βιβλία και πολλές εκπλήξεις περίμεναν τους Αθηναίους,
καλώντας τους να νοηματοδοτήσουν ξανά τη σχέση τους με την πόλη,
μέσα από τη συλλογική δράση και την καλλιέργεια
του αισθήματος κοινότητας.
Στη γιορτή συμμετείχαν επίσης το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ και το ΚΕΘΕΑ MOSAIC.
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ΒιβλιοΥποθέσεις:

ένα περιοδικό μέσα από τη φυλακή

Το περιοδικό ΒιλιοΥποθέσεις, της ομώνυμης Ομάδας Λογοτεχνίας
του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ στις Φυλακές Διαβατών,
κυκλοφόρησε το πρώτο του τεύχος. Αφιερωμένο στον πολιτισμό,
τις ιδέες και την τέχνη του λόγου, το περιοδικό φιλοξενεί κείμενα
των μελών της Ομάδας και συνεντεύξεις λογοτεχνών
που την επισκέπτονται στις φυλακές.
Στόχος του είναι να δημιουργήσει έναν δίαυλο επικοινωνίας
που θα συνδέει τη φυλακή με την κοινωνία και θα αναδεικνύει την κοινή
ουσία των ανθρώπινων βιωμάτων,
πέρα από διαχωριστικές γραμμές και στερεότυπα.

Καλλιεργώντας την ελπίδα

στις φυλακές Τίρυνθας

Την πύλη των φυλακών της Τίρυνθας πέρασαν
τα μέλη του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ με 250 σπορόφυτα λαχανικών
από το φυτώριο παραδοσιακών ποικιλιών που διατηρούν στην Καλαμάτα.
Μέλη και εργαζόμενοι του προγράμματος φύτεψαν ντομάτες, μελιτζάνες
και πιπεριές μαζί με κρατούμενους και σωφρονιστικούς υπαλλήλους.
Η δράση είχε στόχο να ενισχύσει την παραγωγή της αγροτικής φυλακής
και, κυρίως, να δώσει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα στους κρατούμενους
για τις δυνατότητες προσωπικής αλλαγής και δημιουργικής επανένταξης
στην κοινωνία.

Όταν οι λέξεις
φωτίζουν το σκοτάδι
Ποιήματα-εικόνες, δημιουργημένες
με την τεχνική της ποίησης black-out, συγκροτούν την έκθεση
«Όταν οι λέξεις φωτίζουν το σκοτάδι» που παρουσίασε
το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην Κρήτη.
Τα μέλη της Ομάδας Δημιουργικής Γραφής του προγράμματος
μυήθηκαν στην ιδιαίτερη αυτή τεχνική όπου
καμβάς είναι οι σελίδες εφημερίδων ή εντύπων.
Το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου σβήνεται με μαύρο μαρκαδόρο,
και οι λέξεις ή τα σχήματα που απομένουν στο μαύρο φόντο γίνονται
μέσο έκφρασης των δημιουργών.

Πέρα(σ)μα στη δημιουργία
Η αλληλεγγύη και η τέχνη μεταμόρφωσαν το 1ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος.
Με πρωτοβουλία του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, μέλη και εργαζόμενοί του, εθελοντές
καλλιτέχνες, εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και περίοικοι,
άλλαξαν την όψη της σχολικής μονάδας
μέσα από μια εκτεταμένη, πολύμηνη παρέμβαση.
Έβαψαν όλους τους χώρους και δημιούργησαν σειρές τοιχογραφιών
με μηνύματα ομαδικότητας και συνύπαρξης.
Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε με μια μεγάλη, ανοικτή γιορτή
στον χώρο του σχολείου.
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Δίπλα στους πρόσφυγες
Δίπλα στους πρόσφυγες βρέθηκαν και το 2018 τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ.
Το ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ συνέχισε τις ενημερωτικές παρεμβάσεις στο Κέντρο Φιλοξενίας
της Μόριας και τις δημιουργικές δραστηριότητες για προσφυγόπουλα στον χώρο του.
Δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης πραγματοποιήθηκαν
και από το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ στην περιφέρεια Ηπείρου.
Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα και το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στη Θεσσαλονίκη
άνοιξαν τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις σε ομάδες προσφύγων και προσέφεραν
μαθήματα ελληνικών, κεραμικής και πληροφορικής.
Κεντρική δράση το πρόγραμμα παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ MOSAIC
και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης σε 5 Κέντρα Φιλοξενίας.

Από το γήπεδο στο τατάμι
Μέσα στη χρονιά το ΚΕΘΕΑ οργάνωσε ή συμμετείχε
σε διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις,
όπως το 4ο Τουρνουά Τζούντο από το ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,
ο Γρηγοριανός Αγώνας Δρόμου στην Καβάλα από το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ,
το τουρνουά «Γκολ για την απεξάρτηση» από το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, οι
φιλικοί αγώνες ποδοσφαίρου
μεταξύ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ και Δόξας Ηρακλείου,
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και της ομάδας αστέγων του περιοδικού «Σχεδία»,
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ και ΚΝΕ κ.ά.

Φεστιβάλ Zωής

στην Καβάλα

Με μια μεγάλη ανοικτή εκδήλωση στην Καβάλα επέλεξε
το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ να ενημερώσει την τοπική κοινωνία,
και ιδιαίτερα τους νέους, για τις εξαρτήσεις.
Το Φεστιβάλ Ζωής διοργανώθηκε στην κεντρική πλατεία της Καβάλας, σε
συνεργασία με την Ένωση Παλαιών Προσκόπων και τον Δήμο της πόλης,
με ενημερωτικά περίπτερα, street dance, εργαστήρια, παιχνίδια
και μουσική συναυλία.

Συστήματα συγκατοίκησης

στο Μέγαρο Μουσικής

Τα «Συστήματα συγκατοίκησης» διοργανώθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
από τις καλλιτεχνικές ομάδες των θεραπευτικών προγραμμάτων.
Παρουσιάστηκαν εκθέσεις χαρακτικής, γλυπτικής, ταινίες μικρού μήκους,
με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Μεταξύ των στόχων, η ενίσχυση της εκπαίδευσης, της καλλιτεχνικής έκφρασης
και της κοινωνικής ένταξης των μελών των θεραπευτικών προγραμμάτων.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2018
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Γέφυρες

με το Ινστιτούτο Πούσκιν

Μια σημαντική πολιτιστική συνεργασία υπό τον τίτλο «ΓΕΦΥΡΕΣ»
ξεκίνησε μεταξύ του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
και του Ινστιτούτου Πούσκιν Αθηνών με την υποστήριξη
του Δήμου Αθηναίων. Στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη»
παρουσιάστηκαν μέρος του αρχείου του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου,
ομιλίες και, από τις καλλιτεχνικές ομάδες του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ,
έργα κεραμικής, χαρακτικής, φωτογραφίας, θεατρικό αναλόγιο,
και εργαστήρια για το κοινό.

Φωτεινή στιγμή
Φωτεινή στιγμή για την ελληνική κοινωνία η ετήσια τελετή αποφοίτησης του ΚΕΘΕΑ.
Οι απόφοιτοι, τουλάχιστον 3 χρόνια καθαροί από ουσίες και επανενταγμένοι στην
κοινωνία, κατέρριψαν με την προσωπική τους διαδρομή
στερεότυπα και προκαταλήψεις.
Κεντρικό μήνυμα της τελετής η ανάγκη να διαφυλαχθεί το δικαίωμα όλων
σε φροντίδα, θεραπεία και επανένταξη, η πίστη στον άνθρωπο
και στις δυνάμεις που κρύβονται μέσα του,
το όραμα μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.
Οι αποφοιτήσεις διοργανώθηκαν από το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στην Αθήνα.

Στη μάχη κατά της μουτζούρας
Στη μάχη κατά της μουτζούρας μπήκε το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ,
ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του Δήμου Αθηναίων
για τη βελτίωση της εικόνας της πόλης
και την ανάδειξη κτιρίων στο ιστορικό της κέντρο.
Τα μέλη του προγράμματος απομάκρυναν μουτζούρες,
ταγκιές και αφίσες, και έδωσαν νέα όψη
στο νεοκλασικό που στεγάζει το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης
του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στα Εξάρχεια.

Ένα στολίδι

για την πόλη του Βόλου
«Κόσμημα» για τον Βόλο και χώρος δημιουργικής συνάντησης με τους κατοίκους
του το νέο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ. Πλήρως ανακαινισμένο,
το κτίριο εγκαινιάστηκε το 2018 και στεγάζει υπηρεσίες πρόληψης,
έγκαιρης παρέμβασης και θεραπείας. Είναι συγχρόνως ανοικτό σε όλη την πόλη
μέσα από τη δανειστική του βιβλιοθήκη, το Πολιτιστικό Στέκι «Μεταμορφώσεις»
και ως έδρα του Συλλόγου Φίλων, Εθελοντών και Οικογένειας
του θεραπευτικού προγράμματος. Το κτίριο ανακαινίστηκε με τη συγχρηματοδότηση
του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και του ΚΕΘΕΑ, και τη σύμπραξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΈΣΙΈΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΈΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΈΝΈΙΈΣ ΤΟΥΣ
Ο κύριος κορμός υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ απευθύνεται σε χρήστες ναρκωτικών ουσιών και
τις οικογένειές τους. Τα θεραπευτικά του προγράμματα ακολουθούν πολυδιάστατη ψυχοκοινωνική 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 ανάγκες, όπως θεραπευτικές κοινότητες διαμονής και εξωτερικής παρακολούθησης, ευέλικτα,
μη εντατικά προγράμματα εξωτερικής παρακολούθησης, βραδινά προγράμματα για εργαζομένους 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.
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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 αποκομμένοι από υπηρεσίες και πηγές βοήθειας ή βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης.
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 πιάτσας, 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 πρόγραμμα 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

ΔΊΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΊΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΥΣΊΏΝ

Σ

τα τέλη του 2018 εγκαινιάστηκε η λειτουργία
του «∆ικτύου άµεσησ παρέµβασησ
για χρήστεσ ουσιών», που υλοποιούν από κοινού
το ΚΕΘΕΑ, ο ΟΚΑΝΑ, ο ∆ήµοσ Αθηναίων
και η Περιφέρεια Αττικήσ, µε πόρουσ τησ τελευταίασ.
Το διετέσ αυτό πρόγραµµα,
µέσα από τη συντονισµένη συνεργασία των τεσσάρων
φορέων, στοχεύει στην ολιστική αντιµετώπιση
άµεσων αναγκών των χρηστών,
στην πρόληψη τησ διάδοσησ νοσηµάτων
(ηπατίτιδεσ, AIDS κ.λπ.), στην κάλυψη βασικών
αναγκών επιβίωσήσ τουσ και στην προστασία
τησ δηµόσιασ υγείασ. Χάρη στο ∆ίκτυο οι υφιστάµενεσ
υπηρεσίεσ µείωσησ τησ βλάβησ του ΚΕΘΕΑ
ενισχύθηκαν µε 7 νέουσ επαγγελµατίεσ.
Σηµαντική καινοτοµία του ∆ικτύου είναι
η από κοινού δράση των φορέων στο πεδίο,
συµπεριλαµβανοµένησ τησ πρόβλεψησ
για άµεση πρόσβαση των εξαρτηµένων
στισ υπηρεσίεσ υγείασ και κοινωνικο-προνοιακήσ
φροντίδασ του ∆ήµου Αθηναίων, µε τισ οποίεσ
καθιερώνεται ένασ πιο συντονισµένοσ
και αποτελεσµατικόσ τρόποσ συνεργασίασ.

σε τριτοβάθμια περίθαλψη

•Ψυχολογική υποστήριξη
•Δράσεις προαγωγής της υγείας

για ασφαλέστερη χρήση ουσιών και πρόληψης
της διάδοσης νοσημάτων

•Ανταλλαγή ενέσιμου υλικού

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

Το 2018 τα προγράμματα μείωσης της βλάβης
υποστήριξαν 2.250 άτομα
πραγματοποίησαν
261 εξορμήσεις στις «πιάτσες»
δέχθηκαν 4.370 επισκέψεις
στα Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης
αντάλλαξαν 66.344 καθαρές σύριγγες
με 71.968 χρησιμοποιημένες
πραγματοποίησαν 1.303 ιατρικές πράξεις

μοίρασαν 14.666 μερίδες φαγητού
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ

31

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ
ΣΕ

29

ΠΟΛΕΙΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ

2.699
ΑΤΟΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΗ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ

1ΑΠΑΝΤΗΣΕ
145
ΣΕ

1.406
ΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΝΑΡΞΗ
ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ
ΣΤΗΝ

ΚΈΡΚΥΡΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

ΠΥΡΓΟ
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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.
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 διαδικασία. 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 1145
Η Γραμμή Βοήθειας 1145 προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης,
ψυχολογικής υποστήριξης και παραπομπής 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.

ΤΟ ΠΡΟΦΊΛ
ΟΣΏΝ ΖΗΤΗΣΑΝ ΒΟΗΘΕΊΑ ΓΊΑ ΤΑ ΝΑΡΚΏΤΊΚΑ ΤΟ 2018
Η πλειονότητα όσων προσέγγισαν τα Συμβουλευτικά Κέντρα
του ΚΕΘΕΑ το 2018 ζητώντας βοήθεια για το πρόβλημα
των ναρκωτικών ήταν άνδρες ελληνικής υπηκοότητας, με
μέση ηλικία τα 31 έτη. Οι 4 στους 10 ενήλικες προσήλθαν
στις μονάδες με δική τους πρωτοβουλία, ωστόσο για τους
εφήβους κύρια πηγή παραπομπής ήταν η οικογένεια.
Την πορεία τους στη χρήση άρχισαν κατά μέσο όρο στα 16
έτη. Για 9 στους 10 η πρώτη παράνομη ουσία που δοκίμασαν
ήταν η κάνναβη. Στα 19 περίπου άρχισαν τη χρήση της ουσίας
την οποία ανέφεραν ως κύρια τη στιγμή που απευθύνθηκαν
στ ΚΕΘΕΑ, περίπου μία δεκαετία αργότερα.
Συχνότερα αναφερόμενες κύριες ουσίες παραμένουν η
ηρωίνη (41%) και τα οπιοειδή, με επικρατέστερους τρόπους
χρήσης την εισπνοή από τη μύτη και το κάπνισμα, ενώ αυξήθηκε ελαφρά το ποσοστό της κάνναβης ως κύριας ουσίας
χρήσης (36%).
Τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν τελειώσει 5 στους 10,
ενώ μικρό ποσοστό (17,6%) συνεχίζει ή έχει ολοκληρώσει
και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην πλειονότητά τους δεν
έχουν σταθερό εισόδημα, 1 στους 2 είναι άνεργος, ενώ
σταθερή απασχόληση δηλώνει μόνο 1 στους 5.
Οι 4 στους 10 ανέφεραν κάποιο πρόβλημα σωματικής υγείας,
με συχνότερα τα ορθοπεδικά και την ηπατίτιδα C. Ωστόσο,
2 στους 5 δεν έχουν πραγματοποιήσει ποτέ εξετάσεις για
λοιμώδη νοσήματα. Ένας περίπου στους 3 αναφέρει σοβαρά
ψυχολογικά ή ψυχιατρικά προβλήματα.
Οι 3 στους 4 έχουν συλληφθεί τουλάχιστον μία φορά, 4 στους
10 έχουν τουλάχιστον μία καταδίκη, ενώ 1 στους 4 έχει
φυλακιστεί στο παρελθόν. Οι 4 στους 10 έχουν δικαστικές
εκκρεμότητες.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι άνθρωποι με πρόβλημα
χρήσης παράνομων ουσιών έχουν μια σειρά από προβλήματα και ανάγκες που δεν αντιμετωπίζονται μόνο
με τον έλεγχο και τη διακοπή της χρήσης. Για αυτό τον
λόγο ο θεραπευτικός σχεδιασμός του ΚΕΘΕΑ είναι ολιστικός με πολυεπίπεδες παρεμβάσεις, ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για αλλαγή τρόπου ζωής και
παραγωγική ενσωμάτωση στην κοινωνία.
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ΚΥΡΙΑ ΦΑΣΗ ΘΈΡΑΠΈΙΑΣ: ΜΟΝΑΔΈΣ ΑΠΈΞΑΡΤΗΣΗΣ
Οι μονάδες ψυχικής απεξάρτησης προσφέρουν στα μέλη τους πολύπλευρη υποστήριξη με στόχο
την αντιμετώπιση των αιτιών της χρήσης, την πλήρη και σταθερή αποχή από αυτήν, τη συνολική
αλλαγή τρόπου ζωής και την ισότιμη επανένταξη στην κοινωνία.
Στόχοι και υπηρεσίες

Θεραπεία διαμονής για ενήλικες

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.

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.

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. Ο χρόνος παραμονής στις Θεραπευτικές Κοινότητες κυμαίνεται μεταξύ 9
και 12 μηνών. Στόχοι των Θεραπευτικών Κοινοτήτων είναι:

Θεραπεία ημερήσιας φροντίδας για ενήλικες
– πρωινά προγράμματα

και η ψυχική απεξάρτηση

Τα πρωινά προγράμματα παρέχουν εντατική ημερήσια θεραπεία σε εξαρτημένους που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό
κοινωνικά ενταγμένοι και διαθέτουν υποστηρικτικό περιβάλλον. 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.

αντιμετώπισης προβλημάτων

Θεραπεία εξωτερικής παρακολούθησης
για ενήλικες – βραδινά προγράμματα

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

•Η αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν στη χρήση
•Η εγκατάλειψη της παραβατικής συμπεριφοράς
•Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και στρατηγικών
•Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η εκπαίδευση
και κατάρτιση

•Η υποστήριξη για την επίλυση
νομικών εκκρεμοτήτων

•Η βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων.

Για εργαζομένους και φοιτητές λειτουργούν προγράμματα
απεξάρτησης εξωτερικής παρακολούθησης με απογευματινό ωράριο στην Αθήνα (ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ), στην Αλεξανδρούπολη (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ), στα Ιωάννινα (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)
και στη Θεσσαλονίκη (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) και στο Ηράκλειο
Κρήτης (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2018
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ΤΟ 2018 ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ
ΣΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
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ΑΤΟΜΑ

ΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΗΠΙΑΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ
ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΣΕ

78
ΑΤΟΜΑ

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

εφήβους και νέους που έχουν εμπλακεί στην προβληματική χρήση του διαδικτύου. Τα προγράμματα αυτά ενισχύουν
τους παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως η εκπαίδευση, η ανάπτυξη
κοινωνικών δεξιοτήτων και η καλλιέργεια νέων ενδιαφερόντων, ενώ υποστηρίζουν κατάλληλα το οικογενειακό περιβάλλον των νέων.

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 προγράμματα
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 παρέμβασης 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.

ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
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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.
ΤΟ 2018
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ

ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

10 345

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ

Στόχοι και υπηρεσίες
Τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης υποδέχονται τα άτομα
που ολοκληρώνουν μονάδα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ,
παρέχοντάς τους συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τη σταδιακή και ομαλή επανένταξη στο κοινωνικό
σύνολο. Στο στάδιο αυτό στόχος είναι η οργάνωση της
προσωπικής και κοινωνικής ζωής σε νέες βάσεις, με αυτονομία, υγιείς, υποστηρικτικές σχέσεις, κοινωνική και επαγγελματική δραστηριοποίηση. Οι υπηρεσίες που παρέχουν
τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης περιλαμβάνουν:

•Δυνατότητα φιλοξενίας σε ξενώνες
για το αρχικό μεταβατικό διάστημα

•Ατομική και ομαδική συμβουλευτική
σε τακτική εξωτερική βάση

• Εκπαίδευση και κατάρτιση σε συνεργασία
με εξειδικευμένους φορείς

ΑΤΟΜΑ

•Επαγγελματικό προσανατολισμό

και συμβουλευτική για την υποστήριξη της ένταξης
στην αγορά εργασίας

•Ενημέρωση για τα πολιτικά, κοινωνικά

και εργασιακά δικαιώματα και τις αντίστοιχες
υποχρεώσεις

•Νομική στήριξη
•Μέριμνα για προβλήματα υγείας
•Εκπαίδευση για την πρόληψη της υποτροπής
•Συμβουλευτική οικογένειας και ζευγαριών
Το στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, διάρκειας ενός περίπου έτους, ακολουθεί η φάση της μετα-θεραπευτικής παρακολούθησης και η αποφοίτηση από το ΚΕΘΕΑ.
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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.
> ΤΟ 2018 ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ

Στόχοι και υπηρεσίες
Το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει διαφορετικού τύπου προγράμματα για ενήλικες και ανηλίκους στα περισσότερα από τα
καταστήματα κράτησης της χώρας, αλλά και στο ευρύτερο
πλαίσιο του συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. Τα προγράμματα είναι οργανικά συνδεδεμένα με δομές θεραπείας και επανένταξης στην κοινωνία, ώστε να διασφαλίζεται 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

19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
4 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ,
2ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ

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

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2018

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

•Συμβουλευτική, προετοιμασία και κινητοποίηση
για θεραπεία

• Θεραπεία ψυχικής απεξάρτησης

•Κοινωνική επανένταξη και μεταθεραπευτική
παρακολούθηση

•Επαγγελματικό προσανατολισμό, εκπαίδευση
και κατάρτιση

•Φροντίδα της υγείας
•Οικογενειακή υποστήριξη
•Νομική στήριξη
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> ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

1.673 ΑΤΟΜΑ

> ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

293 ΑΤΟΜΑ

> ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Συμβουλευτικός Σταθμός
στα Δικαστήρια Ανηλίκων
Ο Συμβουλευτικός Σταθμός του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ στα Δικαστήρια Ανηλίκων Αθήνας δέχεται, μετά από παραπομπή
από τους επιμελητές ανηλίκων, έφηβους παραβάτες οι
οποίοι έχουν εμπλακεί στη χρήση ουσιών. Στοχεύει στην
κινητοποίηση για αποχή από τη χρήση ουσιών, στην αποφυγή
περαιτέρω εμπλοκής σε παραβατικές δραστηριότητες, στην
πρόληψη της κοινωνικής περιθωριοποίησης και στη βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο,
ο Σταθμός παραπέμπει τους εφήβους σε πρόγραμμα
απεξάρτησης.

ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
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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.
ΤΟ 2018
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ

ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΑΛΛΟΙ

29 5.282

Στόχοι και υπηρεσίες
Τα Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης απευθύνονται στα
μέλη της οικογένειας και άλλα άτομα του στενού περιβάλλοντος των χρηστών, προσφέροντας ενημέρωση, συμβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη. Η υποστήριξη της οικογένειας διαρκεί όσο και η συμμετοχή του εξαρτημένου στο
πρόγραμμα. Το ΚΕΘΕΑ προσφέρει υποστήριξη στους οικείους
του χρήστη, ακόμα και αν ο ίδιος δεν έχει ενταχθεί σε θεραπεία.
Η συμμετοχή της οικογένειας στη θεραπευτική διαδικασία
ενισχύει την κινητοποίηση και την παραμονή στο θεραπευτικό 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

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΈΤΑΝΑΣΤΩΝ KAI ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την προσέλευση ή
παραμονή μεταναστών και προσφύγων σε υπηρεσίες, όπως αυτές για την αντιμετώπιση της εξάρτησης. Προσπαθώντας να άρει τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια στην παροχή αποτελεσματικής
βοήθειας, το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει το διαπολιτισμικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ MOSAIC.

1.053
342

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ
ΣΤΙΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ MOSAIC

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΣΕ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ,
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΟΜ

Στόχοι και υπηρεσίες
Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC, με έδρα την Αθήνα, υποστηρίζει μετανάστες και πρόσφυγες με πρόβλημα χρήσης ουσιών, προσφέροντας τόσο υπηρεσίες μείωσης της συνδεόμενης με τη
χρήση βλάβης όσο και προετοιμασίας για ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ. Παρέχει επιπλέον εστιασμένη πρόληψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε μετανάστες και πρόσφυγες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ενδοοικογενειακών σχέσεων, παραβατικότητας, ρατσισμού, κοινωνικού αποκλεισμού ή βρίσκονται σε κατάσταση συναισθηματικής 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 λειτουργούν ως «γέφυρα επικοινωνίας» με τις μεταναστευτικές 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 προσφύγων, παρέχοντας ομαδική ή/και ατομική υποστήριξη, κυρίως
σε ασυνόδευτους ανηλίκους, με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση και θεραπεία της χρήσης ουσιών.

REFRAME:

ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΏΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΟΜ

Το 2018 συνεχίστηκε η συνεργασία του ΚΕΘΕΑ
µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσησ
στα Kέντρα Φιλοξενίασ Προσφύγων τησ Μαλακάσασ,
των Οινοφύτων, των Θερµοπυλών, τησ Ριτσώνασ και τησ Θήβασ.
Η παρέµβαση αποσκοπεί στην προσέγγιση, ενηµέρωση
και συµβουλευτική χρηστών και των οικογενειών τουσ.
Η συνεργασία του ΚΕΘΕΑ MOSAIC µε τον ∆ΟΜ περιλαµβάνει:
• Συστηµατική διερεύνηση αναγκών και παροχή ενηµέρωσησ –
ευαισθητοποίησησ σε όλουσ τουσ ενδιαφερόµενουσ 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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ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΈΙΑΣ,
ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
Η κατάχρηση και η εξάρτηση επηρεάζουν αρνητικά πολλές πτυχές της ζωής του ατόμου, όπως η
υγεία, η εκπαιδευτική πορεία, η επαγγελματική εξέλιξη και η σχέση με τον νόμο. Με εξειδικευμένες
υπηρεσίες το ΚΕΘΕΑ υποστηρίζει τα μέλη του σε αυτούς τους τομείς, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης θεραπευτικής παρέμβασης που έχει στόχο την κοινωνική ένταξη.
Έκπαίδευση και κατάρτιση
Η εμπλοκή με τη χρήση, ιδίως όταν είναι μακροχρόνια, συνδέεται συχνά με χαμηλό επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης, περιορισμένη εργασιακή πείρα, έλλειψη δεξιοτήτων απαραίτητων
για την αναζήτηση, εύρεση και διατήρηση της εργασίας,
απουσία δικτύων και πηγών πληροφόρησης για την ένταξη
στην αγορά εργασίας.
Στοχεύοντας στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη, το ΚΕΘΕΑ
προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης σε όλα τα στάδια θεραπείας, με στόχους:

•Την επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία
και την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών
ελλείψεων

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

•Την καλλιέργεια 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

‣5 Club Eργασίας ή Γραφεία Διασύνδεσης

σε διάφορες περιοχές της χώρας που
στηρίζουν την ένταξη στην αγορά εργασίας
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> ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

224ΑΤΟΜΑ

> ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

234ΑΤΟΜΑ

> ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ/ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

265ΑΤΟΜΑ
>15 ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ
> ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

619ΑΤΟΜΑ

> ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

674ΑΤΟΜΑ

> ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
& ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

1.331ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

> ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

90
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Φροντίδα της υγείας
Για τη φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας των μελών
του, το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει στην Αθήνα το Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο, αποτελούμενο από τη Μονάδα Ψυχικής
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 υπηρεσίες υγείας.
Παράλληλα, το ΚΕΘΕΑ έχει αναπτύξει συνεργασίες με
φορείς υγείας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

> ΤΟ 2018
ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ

762ΑΤΟΜΑ
ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ
1.303 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Γραφεία Νομικής Στήριξης
Τα Γραφεία Νομικής Στήριξης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
βοηθούν μέλη θεραπευτικών προγραμμάτων στη διαδικασία επίλυσης των νομικών τους εκκρεμοτήτων από τη
συνδεόμενη με τη χρήση παραβατική συμπεριφορά. Η υπηρεσία παρέχει δωρεάν ενημέρωση και συμβουλευτική για
τη νομοθεσία περί ναρκωτικών, νομική στήριξη στα άπορα
μέλη που βρίσκονται στη φάση της επανένταξης, νομική βοήθεια σε κρατούμενους ή αποφυλακισμένους και απάλειψη
από το ποινικό μητρώο των απεξαρτημένων χρηστών καταδικαστικών αποφάσεων ή εκκρεμών διώξεων.

> ΤΟ 2018
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΑΝ

134ΑΙΤΗΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΈΣΙΈΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΈΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ
ΚΑΙ ΤΑ ΤΥΧΈΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Η θεραπεία απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια στηρίζεται σε ένα εξατομικευμένο 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.
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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 οικογενειακό τους περιβάλλον, προσφέροντας εξατομικευμένη θεραπεία σε εξωτερική βάση.
Στόχοι και υπηρεσίες
> ΤΟ 2018
ΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ

610
ΑΤΟΜΑ,
363
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ

ΚΑΙ

247
ΜΕΛΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Τα προγράμματα προσφέρουν ατομική συμβουλευτική, ομαδική ψυχοθεραπεία, οικογενειακή θεραπεία ή θεραπεία
ζεύγους και ψυχιατρική υποστήριξη, εφόσον απαιτείται. Ο
θεραπευτικός σχεδιασμός στοχεύει:

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΟΣΩΝ ΖΗΤHΣΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΤΟ 2018

‣Στη διερεύνηση και στην κατανόηση της εξαρτητικής

Η πλειονότητα όσων απευθύνονται στο ΚΕΘΕΑ
για την προβληματική χρήση αλκοόλ είναι άνδρες
(68%) με μέσο όρο ηλικίας τα 44 έτη.
Έχουν αρχίσει την προβληματική χρήση αλκοόλ
κατά μέσο όρο στα 29 τους χρόνια.
Έξι στους 10 μεγάλωσαν σε οικογένεια όπου
υπήρχε πρόβλημα χρήσης αλκοόλ.

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. Αυτό έχει οδηγήσει στη σταδιακή ανάπτυξη
ανάλογων υπηρεσιών και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Τέτοιες υπηρεσίες προσφέρονται στην περιφέρεια Ηπείρου
από το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, στη Θεσσαλία από το ΚΕΘΕΑ
ΕΞΟΔΟΣ και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από το ΚΕΘΕΑ
ΑΡΙΑΔΝΗ.

Οι μισοί από όσους ζήτησαν θεραπεία
έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και 1 στους 4 είναι πτυχιούχος ανώτερης ή
ανώτατης σχολής. Οι μισοί έχουν σταθερή
απασχόληση. Τέσσερις στους 10 μένουν
με τον/την σύντροφο ή τον/τη σύζυγό τους.
Τέσσερις στους 10 έχουν διαγνωσμένο πρόβλημα
σωματικής ή ψυχικής υγείας ως επακόλουθο
της προβληματικής χρήσης αλκοόλ.
Για 1 στους 5 το αλκοόλ γίνεται αιτία άσκησης
λεκτικής ή και σωματικής βίας σε μέλος της
οικογένειάς τους, ενώ 1 στους 3 αντιμετωπίζει
προβλήματα με τον νόμο.
Ένας στους 4 οδηγεί πάντα υπό την επήρεια
αλκοόλ.

ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
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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 οικογενειακό τους περιβάλλον, προσφέροντας εξατομικευμένη θεραπεία σε εξωτερική βάση.
Στόχοι και υπηρεσίες
> ΤΟ 2018 Μέσα από υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής συμβουλευτιΤΟ ΚΕΘΕΑ κής, καθώς και οικογενειακής υποστήριξης με έμφαση στη
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ θεραπεία ζεύγους, τα προγράμματα στοχεύουν:

533
ΑΤΟΜΑ

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΑ
ΤΥΧΕΡΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ,

316
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΙ 217
ΜΕΛΗ

‣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

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Υπηρεσίες απεξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια προσφέρει
από το 2002 στην Αθήνα το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, το οποίο εξειδι-

> Η ΓΡΑΜΜΗ κεύεται στην αντιμετώπιση αυτής της μορφής εξάρτησης,

1114
ΓΙΑ ΤΑ

ΤΥΧΕΡΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕ
ΣΕ

1.394
ΚΛΗΣΕΙΣ

καθώς και στην εξάρτηση από το αλκοόλ. Τα τελευταία χρόνια, οι τοπικές κοινωνίες διατυπώνουν όλο και συχνότερα
προς το ΚΕΘΕΑ αιτήματα υποστήριξης σχετικά με την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Αυτό έχει οδηγήσει στη σταδιακή ανάπτυξη ανάλογων υπηρεσιών και σε
άλλες περιοχές της χώρας. Τέτοιες υπηρεσίες προσφέρονται
στην περιφέρεια Ηπείρου από το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, στη
Θεσσαλία 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 ενημέρωσης, 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 ΠΡΟΦΙΛ
ΟΣΩΝ ΖΗΤHΣΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟ 2018
Εννιά στους 10 από όσους απευθύνονται
στο ΚΕΘΕΑ για την παθολογική ενασχόληση
με τα τυχερά παιχνίδια είναι άνδρες
με μέση ηλικία τα 38 έτη.
Οι 8 στους 10 έχουν ολοκληρώσει τη
δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Τέσσερις στους 10 είναι έγγαμοι
και 7 στους 10 έχουν σταθερή απασχόληση.
Οι μισοί δηλώνουν πάνω από 10 χρόνια
εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια.
Οι 8 στους 10 παίζουν κρυφά.
Ο 1 στους 4 παίζει καθημερινά,
ενώ οι υπόλοιποι με συχνότητα που κυμαίνεται
από 1 έως 4 φορές την εβδομάδα.
Σχεδόν 7 στους 10 δήλωσαν ότι προτιμούν
τον αθλητικό στοιχηματισμό,
οι μισοί τα παιχνίδια με τυχερούς αριθμούς,
ενώ ακολουθούν τα φρουτάκια (28%),
το καζίνο (27%) και η χαρτοπαιξία (22%).
Σχεδόν 9 στους 10 αντιμετωπίζουν προβλήματα
σχέσεων και οικονομικά προβλήματα
που οφείλονται στον εθισμό τους.
Πάνω από τους μισούς έχουν προβλήματα
στην επαγγελματική τους ζωή, όπως
μειωμένη απόδοση, απουσίες και αργοπορίες,
ενώ 1 στους 4 οδηγείται σε αυτοκτονικές σκέψεις
εξαιτίας του τζόγου.
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21.605
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

201

ΣΕ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

ΕΓΚΑΙΡΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΈΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ
Τα προγράμματα πρόληψης του ΚΕΘΕΑ αφορούν τον γενικό πληθυσμό και ομάδες με συμπεριφορές υψηλού κινδύνου για χρήση ουσιών. Πραγματοποιούνται, με κατάλληλα σχεδιασμένες για
κάθε ομάδα-στόχο παρεμβάσεις, στην κοινότητα, σε εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων
και σε φορείς ή για επαγγελματίες στον χώρο της υγείας, της κοινωνικής φροντίδας, της παιδικής
προστασίας κ.ά.
ΜΑΘΗΤΈΣ
Οι παρεμβάσεις πρόληψης του ΚΕΘΕΑ αφορούν όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης και πραγματοποιούνται σε
συνεργασία με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, όπως οι υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας, οι υπεύθυνοι Συμβουλευτικών
Σταθμών Νέων και οι Σχολικοί Σύμβουλοι.
Το 2018 πραγματοποιήθηκαν βραχύχρονες παρεμβάσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε θέματα εξαρτήσεων σε 189
σχολικές μονάδες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μακροχρόνια προγράμματα πραγματοποιήθηκαν σε 12 σχολεία,
κυρίως με τη μορφή κύκλων βιωματικών εργαστηρίων. Τα εργαστήρια έχουν στόχο να ενισχύσουν τις προσωπικές και
κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών και να τους ενδυναμώσουν για υγιείς επιλογές ζωής.
Στην Αθήνα συνεχίστηκε το μακροχρόνιο πρόγραμμα «Υποστήριξη για τη μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο»
για μαθητές 11 έως 15 ετών, με στόχο την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και βλαπτικών μορφών
συμπεριφοράς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενισχυτική διδασκαλία, ομάδες ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων και
ατομικές συναντήσεις για τους μαθητές και τους γονείς.
Για δεύτερη χρονιά πραγματοποιήθηκε στη μαθητική κοινότητα της Μαγνησίας από το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ έρευνα σχετικά
με τη χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών. Στην έρευνα συμμετείχαν 1.405 μαθητές
γυμνασίου (διαθέσιμη στο www.kethea.gr).

ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΟΙ
Μέσα από σεμινάρια, κύκλους εργαστηρίων και εποπτικές συναντήσεις, το ΚΕΘΕΑ προσφέρει σε εκπαιδευτικούς όλων
των βαθμίδων ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης, καθώς και υποστήριξη για τη διαχείριση κρίσιμων
περιστατικών στον χώρο του σχολείου. Το 2018 συμμετείχαν σε αυτές τις δράσεις 3.077 εκπαιδευτικοί.
Ως εργαλείο εκπαίδευσης δασκάλων και καθηγητών στη διαμόρφωση ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος και στην
αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων, έχει εκδοθεί από το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης
του ΚΕΘΕΑ ο «Οδηγός για Ασφαλή Σχολεία», ο οποίος είναι εγκεκριμένος από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Με αφορμή τον Οδηγό οργανώθηκε μέσα στη χρονιά σειρά ημερίδων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Αττική και
τη Θεσσαλία. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 4 ημερίδες: Στην Αθήνα, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Αττικής, για Σχολικούς Συμβούλους και Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας, καθώς και στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και
στην Καρδίτσα για εκπαιδευτικούς γυμνασίων και λυκείων, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Επιπλέον, στον Βόλο πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα Ομάδων Διαχείρισης
Πρόληψης για εκπαιδευτικούς γυμνασίων και λυκείων, ενώ σεμινάρια για το ασφαλές σχολείο οργανώθηκαν στη Λάρισα
και στην Καρδίτσα για καθηγητές επαγγελματικών λυκείων.
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ΓΟΝΈΙΣ
Συνολικά 1.527 γονείς παρακολούθησαν τις ενημερωτικές, συναντήσεις, τα σεμινάρια και τις σχολές γονέων στις οποίες
συμμετείχε το ΚΕΘΕΑ το 2018. Μέσα από τις παρεμβάσεις αυτές στόχος είναι να αναδειχθεί η σημασία της οικογένειας
ως βασικού πυρήνα πρόληψης, να ενισχυθούν οι γονείς στον ρόλο τους, η συνεργασία τους με το σχολείο και η σύνδεση
της οικογένειας με την ευρύτερη κοινότητα. Στο επίκεντρο βρίσκονται η κατανόηση της λειτουργίας του οικογενειακού
συστήματος και η έκφραση και επεξεργασία προβληματισμών ή δυσκολιών που απορρέουν από τον γονικό ρόλο.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΈΣ-ΦΟΙΤΗΤΈΣ
Μέσω βιωματικών σεμιναρίων υλοποιήθηκαν βραχύχρονα προγράμματα πρόληψης των εξαρτήσεων για 697 φοιτητές
δημόσιων και ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως το ΑΤΕΙ Αθήνας, οι Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών
Δημόσιων Νοσοκομείων, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, η Σχολή Εμποροπλοιάρχων Ύδρας κ.ά.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Στέκι Νέων
Το Στέκι Νέων του ΚΕΘΕΑ στα Εξάρχεια της Αθήνας προσφέρει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενίσχυσης παιδιών και νέων
και ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας προς την κατεύθυνση της πρόληψης. Και το 2018 λειτούργησαν σε καθημερινή
βάση ψυχοεκπαιδευτικές και δημιουργικές ομάδες. Η μέση ημερήσια δύναμη του Στεκιού ήταν 20 άτομα. Το καλοκαίρι το
Στέκι πραγματοποίησε το καθιερωμένο θερινό του πρόγραμμα για εφήβους που παρέμειναν στην πρωτεύουσα.

Τριετές Πρόγραμμα Πρόληψης στον Δήμο Καισαριανής
Το 2018 υλοποιήθηκε η πρώτη φάση του 3ετούς προγράμματος πρόληψης στην Καισαριανή, στη βάση του μνημονίου
συνεργασίας που έχει συνάψει το ΚΕΘΕΑ με τον Δήμο της περιοχής. Το πρόγραμμα στοχεύει στην εμπλοκή, ενημέρωση,
εκπαίδευση και ενδυνάμωση όλων των δυνητικών συντελεστών πρόληψης της τοπικής κοινωνίας, καθώς και στη
διασύνδεσή τους με πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες. Μέσα στη χρονιά πραγματοποιήθηκαν 34 παρεμβάσεις πρόληψης
(ενημερώσεις, βιωματικές εκπαιδεύσεις κ.ά.) στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 1.074 άτομα, μαθητές, γονείς,
εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες που στελεχώνουν τοπικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υγείας. Η πρώτη αυτή
φάση του προγράμματος αξιολογήθηκε στο σύνολό της πολύ θετικά από τους συμμετέχοντες.
Ανταποκρινόμενο σε προσκλήσεις των τοπικών κοινωνιών, το ΚΕΘΕΑ πραγματοποίησε το 2018 σειρά επισκέψεων σε
διαφορετικές περιοχές της χώρας, για να οργανώσει παρεμβάσεις ενημέρωσης-πρόληψης στον γενικό πληθυσμό ή σε
στοχευμένες ομάδες. Τέτοιες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στα Κύθηρα, στους Λειψούς, στη Λέρο, στην Ύδρα κ.ά.
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ΈΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΜΑΔΈΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΝΈΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΈΝΈΙΈΣ ΤΟΥΣ
Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων νέων που διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν ή να
κλιμακώσουν βλαπτικές συμπεριφορές, όπως η χρήση ουσιών και η παραβατικότητα, καθώς και των οικογενειών τους.
Το 2018 λειτούργησαν δίκτυα συνεργασίας και παραπομπών του ΚΕΘΕΑ με επιμελητές ανηλίκων, φορείς και οργανώσεις
παιδικής προστασίας και εκπαίδευσης. Παράλληλα, συνεχίστηκε η παροχή υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης στην εκπαιδευτική κοινότητα του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας του ΚΕΘΕΑ με τον Οργανισμό.

ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΗ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΩΝ
Το ΚΕΘΕΑ ενημερώνει και εκπαιδεύει σε θέματα πρόληψης επαγγελματικές ομάδες που ασχολούνται με παιδιά και νέους
ή που μπορεί να έρχονται σε επαφή με το πρόβλημα της χρήσης μέσα από τον ρόλο τους και χρειάζεται να διαχειρίζονται
σχετικά περιστατικά. Το 2018 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για 3.795 εργαζόμενους σε κοινωνικές υπηρεσίες
δήμων και νοσοκομείων, στελέχη πρόληψης, τα σώματα ασφάλειας και τις ένοπλες δυνάμεις, ιερείς, εργαζόμενους σε
μέσα μαζικής μεταφοράς, εργαζόμενους σε ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά και νέους, κ.ά.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 2018

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΚΡΗΤΗ / ΡΟΔΟΣ / ΚΑΛΥΜΝΟΣ

768

2.143

40

126

6.800

3.382

692

1.635

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΕΣ

672

25

-

-

ΓΟΝΕΙΣ/ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

925

88

-

514

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ/ΑΛΛΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

1.335

2.449

11

-

10.500

8.087

743

2.275

Υπηρεσίες ενημέρωσης και πρόληψης προσφέρουν τα ακόλουθα προγράμματα: Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ (Αττική),
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Αν. Αττική), ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ και ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ (Θεσσαλία), ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (Κρήτη, Δωδεκάνησα), ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ (Ήπειρος).

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
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ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
To KEΘΕΑ είναι από τους κύριους φορείς εκπαίδευσης στελεχών στον τομέα αντιμετώπισης των
εξαρτήσεων στην Ελλάδα, προάγοντας τον επιστημονικό διάλογο, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας
και τη διάδοση καλών πρακτικών.
>
> ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ»
> ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
17ΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
> ΔΙΚΤΥΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ

1.140 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ1.604 ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ποινικό
Δίκαιο και Εξαρτήσεις» πραγματοποιείται σε συνεργασία με
τη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας. Είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, 18μηνης
διάρκειας και προσφέρει δύο κατευθύνσεις: Ποινικό Δίκαιο
των Εξαρτήσεων, και Νομική και Θεραπευτική Διαχείριση
των Εξαρτήσεων. Το 2018 σε όλα τα έτη του προγράμματος
ήταν ενταγμένοι 210 φοιτητές σε δύο τμήματα, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Δια βίου μάθηση
και επαγγελματική ανάπτυξη
ΚΈΘΈΑ-Υπουργείο Υγείας:
Έκπαίδευση των στελεχών των ΤοΜΥ

Το ΚΕΘΕΑ ανέλαβε την εκπαίδευση του συνόλου των στελεχών στις νεοσύστατες Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ), βάσει πρωτοκόλλου συνεργασίας που υπέγραψε με το Υπουργείο Υγείας.
Η εκπαίδευση έχει τη μορφή διήμερων θεωρητικών και
βιωματικών σεμιναρίων σε θέματα δυναμικής και διεργασίας των ομάδων, καθώς και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.
Ο πρώτος κύκλος, που αξιολογήθηκε πολύ θετικά από τους
συμμετέχοντες, πραγματοποιήθηκε το 2018 σε διαφορετικές
περιφέρειες της χώρας. Ο δεύτερος κύκλος άρχισε στα τέλη
του 2018 και θα ολοκληρωθεί το 2019.

ΚΈΘΈΑ-Τμήμα Ψυχιατρικής, Πανεπιστημίου
Καλιφόρνιας, Σαν Ντιέγκο

Μακρόχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Συμβουλευτική
στην αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης: Γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις στην επαγγελματική πρακτική», το οποίο οδηγεί σε Certificate level I. Πραγματοποιήθηκε ο 11ος κύκλος
στην Αθήνα.
Σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης
Ενηλίκων: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μετασχηματισμός
Στερεοτυπικών Αντιλήψεων».

Έκπαίδευση
και πρακτική άσκηση φοιτητών
ΚΈΘΈΑ-Έλληνική Έπιτροπή Διεθνών Σχέσεων
και Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής
(HELMSIC)

Για 8η συνεχή χρονιά φοιτητές ιατρικών σχολών όλης της
χώρας εκπαιδεύτηκαν θεωρητικά και βιωματικά σε θέματα
εξαρτήσεων μέσω του καινοτόμου και βραβευμένου προγράμματος Learning Strategies about Drugs (LSD).

Ηγεσία
και Συναισθηματική Νοημοσύνη
στους Οργανισμούς

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με εισηγητή τον Dr. Joseph
Cullen (Arcola Research, Αγγλία) για φοιτητές και εθελοντές, με στόχο την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που
αφορούν τη συναισθηματική νοημοσύνη στους οργανισμούς
και την καλλιέργεια δεξιοτήτων δέσμευσης, ευθύνης και
ανάληψης πρωτοβουλιών.

ΚΈΘΈΑ-Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Έκπαίδευσης ΈΚΠΑ

Ειδικό σεμινάριο για φοιτητές στην πρόληψη στον χώρο του
σχολείου και στην κοινωνική επανένταξη, στο πλαίσιο του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σχολική συμβουλευτική
και καθοδήγηση».

Πρακτική άσκηση
Συνολικά 181 προπτυχιακοί φοιτητές από σχολές Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνιολογίας/Ανθρωπολογίας ή μέσω Erasmus+, και μεταπτυχιακοί φοιτητές Νομικής,
Ψυχιατροδικαστικής, Συμβουλευτικής και Επιστημών Υγείας
εντάχθηκαν για πρακτική άσκηση σε δομές του ΚΕΘΕΑ.

Διεθνής κινητικότητα στελεχών

Δέκα στελέχη του ΚΕΘΕΑ εκπαιδεύτηκαν σε ευρωπαϊκούς
οργανισμούς σε ποικιλία θεμάτων σχετικών με την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Το ΚΕΘΕΑ φιλοξένησε 2 στελέχη από
την Τσεχία.

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ
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ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕFTC ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
y 17
Στις 19-20 Σεπτεμβρίου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί το 17ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας

Θεραπευτικών Κοινοτήτων (EFTC). Με τίτλο «Τα πάντα ρει: Η αλλαγή στη Θεραπευτική Κοινότητα απεξάρτησης», το συνέδριο διοργανώνεται από το ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με το ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ (ΨΝΘ), την υποστήριξη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του
Κέντρου Πρόληψης Σείριος. Το συνέδριο θα εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο οι Θεραπευτικές Κοινότητες αλλάζουν, για να αντεπεξέλθουν
στις σημερινές ανάγκες και τις προκλήσεις του μέλλοντος, καθώς και σε καινοτόμες πρακτικές πρόληψης και θεραπείας. Θα προηγηθεί
στις 17-18 Σεπτεμβρίου το 6ο Ινστιτούτο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (WFTC) με κεντρικούς άξονες:
Θεραπευτικές Κοινότητες στη φυλακή, γυναίκα και Θεραπευτική Κοινότητα, ήθος και διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών.

y ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ
Δεκαέξι (16) στελέχη από 8 χώρες της Ασίας εκπαιδεύτηκαν στη
θεραπευτική προσέγγιση του ΚΕΘΕΑ το 2018. Η επίσκεψη οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από τον ΟΗΕ-Γραφείο για τα Ναρκωτικά
και το Έγκλημα (UNODC), στο πλαίσιο του Περιφερειακού του
Προγράμματος για το Αφγανιστάν και τις Γείτονες Χώρες.
Τα στελέχη από την Ασία μελέτησαν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, στην κοινωνία
και στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος αντίστοιχα. Απώτερος στόχος ήταν η μεταφορά τεχνογνωσίας στις πατρίδες τους.
Στο σκεπτικό του ΟΗΕ που αναφέρεται στην εκπαιδευτική αποστολή
στο ΚΕΘΕΑ, υπογραμμίζεται η έμφαση που χρειάζεται να δοθεί
στο ψυχοκοινωνικό, μη φαρμακολογικό μοντέλο των θεραπευτικών
κοινοτήτων και η δυνατότητά του να προσαρμόζεται στα εκάστοτε
κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα.

Έπαγγελματική πιστοποίηση

Συνεχίστηκε η συνεργασία του ΚΕΘΕΑ με το IC&RC-International Certification Reciprocity Consortium για τη διεθνή
πιστοποίηση συμβούλων τοξικοεξάρτησης και στελεχών
πρόληψης. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η διαδικασία συνδιαμόρφωσης του επαγγελματικού περιγράμματος για τους
συμβούλους εξαρτήσεων από το ΚΕΘΕΑ και τους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο τη δυνατότητα πιστοποίησης του
επαγγέλματος σε εθνικό επίπεδο.

Έπιστημονικές εκδόσεις και βιβλιοθήκη

Εκδόθηκαν δύο τεύχη της επιστημονικής περιοδικής έκδοσης με κριτές (peer review) Εξαρτήσεις, η οποία πραγματοποιείται από το ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με το διεθνές περιοδικό Addiction. Οι Εξαρτήσεις είναι ενταγμένες στο Scopus,
τη μεγαλύτερη διεθνή βάση δεδομένων επιστημονικής
βιβλιογραφίας που αξιολογείται από ομοτίμους.
Συνεχίστηκε, επίσης, η λειτουργία της εξειδικευμένης σε
θέματα εξαρτήσεων βιβλιοθήκης του Οργανισμού, η οποία
συμμετέχει στον Συλλογικό Κατάλογο Ελληνικών Βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και προσφέρει,
μεταξύ άλλων, και τη δυνατότητα δια-δανεισμού περιοδικών
και βιβλίων.

y ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 2018
ΈΛΛΑΔΑ
‣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ- HELMSIC
‣ ΕQUAL SOCIETY
‣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
‣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
‣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΓΣΕΕ
‣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑ
‣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ
‣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
‣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΈΞΩΤΈΡΙΚΟ
‣ A-LARM, ΝΟΡΒΗΓΙΑ
‣ ARCOLA RESEARCH, ΑΓΓΛΙΑ
‣ ASOCIACIÓN EXPERIENTIA, ΙΣΠΑΝΙΑ
‣ BORGORETE SOCIETÀ COOPERATIVA, ΙΤΑΛΙΑ
‣ CEID ADDICTIONS, ΓΑΛΛΙΑ
‣ CENTRO DI SOLIDARIETA DI REGIO, ΙΤΑΛΙΑ
‣ COOLMINE, ΙΡΛΑΝΔΙΑ
‣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ
‣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ RIOJA-UNIR, ΙΣΠΑΝΙΑ
‣ DΟCKLANDS OUTREACH, ΑΓΓΛΙΑ
‣ DOCUMENTA, ΙΣΠΑΝΙΑ
‣ INTERNATIONAL CERTIFICATION
& RECIPROCITY CONSORTIUM- IC&RC
‣ ΙNTERNATIONAL SOCIETY
OF ADDICTION JOURNAL EDITORS-ISAJE
‣ LIFE LONG LEARNING PLATFORM (LLLP)
‣ MAGDALENA,ΤΣΕΧΙΑ
‣ PHOENIX HAGA, ΝΟΡΒΗΓΙΑ
‣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ BASILICATA, ΙΤΑΛΙΑΣ
‣ SMART BANANAS, ΙΤΑΛΙΑ
‣ TAVISTOCK INSTISTUTE OF HUMAN RELATIONS, ΑΓΓΛΙΑ
‣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
‣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ, ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ.
‣ ΤREMPOLINE, ΒΕΛΓΙΟ
‣ UNODC, ΟΗΕ
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ΈΡΈΥΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το ΚΕΘΕΑ βασίζεται στην έρευνα για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του, τη χάραξη στρατηγικής και την τεκμηρίωση του οικονομικού και
κοινωνικού οφέλους από τη λειτουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων απεξάρτησης και
κοινωνικής ένταξης.
> ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ
> ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ
ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Αξιολόγηση υπηρεσιών
Σε συνεργασία με το Projecto Hombre της Ισπανίας και το
Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC),
το ΚΕΘΕΑ διενήργησε διεθνή πιλοτική μελέτη σε ελληνικές
και ισπανικές θεραπευτικές κοινότητες. Η μελέτη διερευνά
την αποτελεσματικότητα του μοντέλου σε κρίσιμους τομείς
της ζωής των συμμετεχόντων.
Επίσης, το 2018 σχεδιάστηκε η πρώτη φάση και άρχισε η
συλλογή δεδομένων για τη μελέτη αποτελεσματικότητας
των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, η οποία διενεργείται με την
τεχνική υποστήριξη και την εποπτεία των καθηγητών-ερευνητών Dr. Kevin Knight και Dr. Danica Kalling Knight του Τexas
Christian University. H έρευνα πεδίου της πρώτης φάσης
θα υλοποιηθεί μέσα στο 2019, αξιοποιώντας τις σημαντικές
δυνατότητες που προσφέρει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΚΕΘΕΑ.
Στο εσωτερικό του Οργανισμού συνεχίστηκε η συλλογή και
συστηματοποίηση των δεικτών που επιτρέπουν τη διαρκή
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων και εφαρμόστηκαν νέες μέθοδοι για την
παρακολούθηση της ικανοποίησης των εξυπηρετούμενων.
Η συστηματική και ποιοτικά αναβαθμισμένη αξιοποίηση των
κλινικών στοιχείων διευκολύνεται από το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα ΚΕΘΕΑ, που είναι σε πλήρη
εφαρμογή από το 2016.

Παρακολούθηση χαρακτηριστικών
των εξυπηρετούμενων
Σε ετήσια βάση το ΚΕΘΕΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες χρήσης των ατόμων
που προσέρχονται στα Συμβουλευτικά του Κέντρα σε όλη
την Ελλάδα, παρακολουθώντας συστηματικά τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους.

Συνεργασία με το ΈΚΤΈΠΝ
Το ΚΕΘΕΑ συνεργάζεται με το ΕΚΤΕΠΝ (Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και
την Τοξικομανία), παρέχοντας στοιχεία για τον υπολογισμό
των επιδημιολογικών δεικτών και τη σύνταξη της ετήσιας
έκθεσης για το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Ελλάδα,
καθώς και για 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).

Έποπτεία σε έρευνες τρίτων προσώπων
Τριάντα έξι (36) επιστήμονες, μεταπτυχιακοί φοιτητές και
στελέχη φορέων, διενήργησαν έρευνα στα θεραπευτικά
προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, υπό την εποπτεία του Τομέα Έρευνας, στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας Επεξεργασίας
Προσωπικών Δεδομένων που ισχύει στον Οργανισμό.

> ΔΙΕΘΝΗΣ
ΠΙΛΟΤΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ
ΣΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΜΕ ΤΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΟΥ UNODC
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ΔΡΙΜΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΑ ΔΙΈΘΝΟΥΣ ΈΡΈΥΝΑΣ
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στο αρχικό αυτό στάδιο της έρευνας συμμετείχαν, με τυχαία αντιπροσωπευτική επιλογή, 200 άτομα που το 2017 είχαν ενταχθεί
σε προγράμματα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ στην Ελλάδα και του Proyecto Hombre στην Ισπανία. Τα προγράμματα αυτά λειτουργούν
με βάση την προσέγγιση της Θεραπευτικής Κοινότητας. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν συστηματικά κατά την ένταξη των
ατόμων στο πρόγραμμα και 12 μήνες μετά.
Και στις δύο χώρες η αναλογία ανδρών γυναικών στα προγράμματα ήταν 9 προς 1. Το 1/3 των συμμετεχόντων ήταν πάνω
από 40 ετών, ενώ κάτω από 30 ήταν το 1/5 των συμμετεχόντων. Η κύρια ουσία χρήσης ήταν διαφορετική στις δύο χώρες: Οι
συμμετέχοντες στην Ελλάδα ανέφεραν ηρωίνη και παράλληλη χρήση διαφορετικών ουσιών, ενώ στην Ισπανία κοκαΐνη, αλκοόλ,
ή αλκοόλ σε συνδυασμό με άλλες ψυχοτρόπους ουσίες. Οι συμμετέχοντες είχαν μακρύ ιστορικό χρήσης, από 9 έως 11 έτη. Η
ηλικία έναρξης της χρήσης, ανάλογα με την ουσία έναρξης, ήταν από 14 έως 17 έτών. Το 90% των συμμετεχόντων δεν είχαν
προηγούμενη θεραπευτική εμπειρία. Ένας (1) στους 5 είχε συλληφθεί στο παρελθόν.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα δείχνουν με σαφήνεια ότι η χρήση ουσιών, η ύπαρξη ψυχιατρικών προβλημάτων στην οικογένεια, καθώς και το
ιστορικό κακοποίησης, είναι παράγοντες που o καθένας ξεχωριστά μπορεί να συμβάλει στη δριμύτητα της εξάρτησης και στον
κοινωνικό αποκλεισμό.
Κατά την εισαγωγή στο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες παρουσίαζαν επιβαρύνσεις στους παρακάτω τομείς της ζωής τους: τις
οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, την ψυχιατρική τους κατάσταση, την επαγγελματική τους κατάσταση, τη χρήση αλκοόλ,
την κατάσταση της υγείας τους και την έκθεσή τους στο ποινικό σύστημα. Δώδεκα μήνες μετά την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα,
οι συμμετέχοντες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε όλους τους τομείς, και ιδίως σε ό,τι αφορά την ψυχική τους υγεία, τη
χρήση παράνομων ουσιών και τις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις.
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ 12 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΕ∆ΙΑ
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ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

34,7%
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

25,5%

ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ
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ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
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ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1,0%
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΜΕΤΑ

Σ Υ Μ Π Ε ΡΑ Σ Μ Α
Οι άνθρωποι που βιώνουν πρόβλημα εξάρτησης, το οποίο κατά κανόνα επηρεάζει όλα τα πεδία της καθημερινότητάς τους και
μειώνει τη λειτουργικότητά τους, χρειάζονται μακροχρόνια, εντατική και πολύπλευρη υποστήριξη. Οι Θεραπευτικές Κοινότητες παρέχουν ένα τέτοιο μοντέλο ολιστικής φροντίδας, αντιμετωπίζοντας το βιοψυχοκοινωνικό υπόβαθρο της εξάρτησης.
Προγράμματα και παρεμβάσεις για την αποτροπή ή μείωση της βίας και της κακοποίησης στο οικογενειακό περιβάλλον
μπορεί να συμβάλουν στην πρόληψη της κατάχρησης και της εξάρτησης.
Η έρευνα παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της 62ης συνεδρίασης της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά
(CND) στη Βιέννη τον Μάρτιο του 2019.
‣ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ www.kethea.gr
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ΈΝΗΜΈΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΈΞΑΡΤΗΣΈΙΣ
Με συνεχείς ενημερωτικές ενέργειες, στις οποίες κεντρικό ρόλο παίζουν τα ίδια τα θεραπευτικά
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.
> ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,
> ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΑΠΟ

100
ΑΝΟΙΚΤΕΣ

Δράσεις των θεραπευτικών προγραμμάτων
στις τοπικές κοινωνίες

Τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ έδωσαν το «πα-

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ρών» στις τοπικές κοινωνίες, με περισσότερες από 100 ανοιΣΕ ΟΛΗ κτές εκδηλώσεις μέσα στη χρονιά: ενημερωτικές παρεμβάΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ σεις, πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντισμού,
προστασίας του περιβάλλοντος, τέχνης, πολιτισμού και αθλητισμού. Πολλές από τις δράσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν
>
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ σε συνεργασία με δημοτικές και περιφερειακές αρχές,
ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ συλλόγους, οργανώσεις, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς.
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> ΔΗΜΟΣΙΟΣ Μέσα στη χρονιά τα θεραπευτικά προγράμματα ανέπτυξαν
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ συνεργασίες με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
ΕΡΓΟΥ το Διεθνές Φεστιβάλ Χαρακτικής και Εκτυπώσεων, τη Διεύ> ΣΥΝΕΧΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
KAI
ΤΑ ΜΕΣΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

θυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Πούσκιν,
το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, το Θέατρο Τέχνης
Κάρολος Κουν, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας κ.ά.

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 2017. Συνεχίζοντας τη συνεργασία του με
την Επιτροπή του ΟΗΕ για τον Διεθνή Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB), παρουσίασε την ετήσια έκθεσή της στην Ελλάδα
και εξέδωσε στα ελληνικά το σχετικό δημοσιογραφικό υλικό.
Δύο ακόμα συνεντεύξεις Τύπου πραγματοποιήθηκαν για την
ανακοίνωση του καινοτόμου προγράμματος πρόληψης και
έγκαιρης παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ στον Δήμο Καισαριανής
και για τη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για την υποστήριξη του προσφυγικού πληθυσμού

σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.
Στη διάρκεια της χρονιάς εκδόθηκαν, επίσης, 14 ανακοινώσεις προς τον Τύπο με αντικείμενο το έργο και τις προτάσεις
του ΚΕΘΕΑ για τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις.

Ένημερωτικές καμπάνιες
«Στάσου πλάϊ μου». Καμπάνια για την Παγκόσμια Ημέρα
κατά των Ναρκωτικών 2018, ενάντια στο στίγμα και τον
κοινωνικό αποκλεισμό με την υποστήριξη της κοινωνίας
των πολιτών. Περιελάμβανε ενθέσεις και καταχωρίσεις στον
Τύπο, ανάρτηση banner σε ιστοτόπους, προβολή σποτ και
μηνυμάτων στα τηλεοπτικά δίκτυα, σε κινηματογράφους,
ΜΜΜ και χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας. Στο πλαίσιο
της καμπάνιας πραγματοποιήθηκε κεντρική εκδήλωση
στην αίθουσα του ΜΕΤΡΟ στο Σύνταγμα, καθώς και
ανοικτές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
«Επόμενη στάση ΚΕΘΕΑ». Καμπάνια με την υποστήριξη
της ΣΤΑΣΥ, με αναρτήσεις αφισών σε πάνελ των σταθμών
του ΜΕΤΡΟ και του ΤΡΑΜ το φθινόπωρο του 2018.

Ψηφιακή επικοινωνία
Μέσα στο έτος ανακατασκευάστηκε ο δίγλωσσος ιστότοπος
του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr, ο οποίος αποτελεί βασικό μέσο
ενημέρωσης το κοινού για τις υπηρεσίες και τα νέα του
Οργανισμού, με περισσότερες από 180.000 επισκέψεις το
χρόνο.
Πηγές συνεχούς ενημέρωσης για το έργο του ΚΕΘΕΑ και
τα θέματα της εξάρτησης είναι οι σελίδες του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης www.facebook.com/KETHEA και
twitter.com/KETHEAGR, τo κανάλι του στο youtube και
το μηναίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό του δελτίο.

ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
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XΟΡΗΓΟΙ
ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΈΣ
ΈΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2018
Το ΚΕΘΕΑ ευχαριστεί θερμά
τους φορείς, τις εταιρείες, τα ΜΜΕ,
τους επαγγελματίες και τους εθελοντές
που συνέβαλαν στην προβολή του κοινωνικού του μηνύματος
το 2018.
ΣΤΑΣΥ / ΟΑΣΑ / CINE NEWS / PIZZA FAN / PIZZA PALATINO / McCANN / X-RATED FILMS

Sites
aftodioikisi.gr / alithia.gr/tv / allstarbasket.g / amna.gr / anatolh.gr / astraparis.gr / athensvoice.gr / businessnews.gr /
candianews.gr / chiosin.gr / chiospress.gr / cretalive.g / csrnews.gr / doctv.gr / efsyn.gr / emprosnet.gr / enallaktikos.gr /
era-aegean.gr / ethosmedia.eu / flashnews.gr / forfree.gr / fragilemag.gr / healthmag.gr / iatronet.gr / iatropedia.gr /
iefimerida.gr / jenny.gr / kalymnos-news.gr / kalymnosola.gr / lavreotiki.gr / live24.gr / luben.gr / mag24.gr / magnesianews.gr / mednutrition.gr / meteo.gr / mothersblog.gr / myvolos.gr / naftemporiki.gr / nealesvou.gr / newpost.gr /
news247.gr / newsit.gr / oneman.gr / onlarissa.gr / pallini.gr / parents.org.gr / politischios.gr / psychologynow.gr /
sportdog.gr / taxydromos.gr / teen.queen.gr / vice.com / vice.gr / virus.com.gr / weekihealth.gr / weekinews.com /
ygeia360.gr /

Εφημερίδες
LARISSANET (ΛΑΡΊΣΑ) / ΑΓΏΝΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ / ΑΝΑΤΟΛΗ ΛΑΣΊΘΊΟΥ ΚΡΗΤΗΣ / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ (ΊΏΑΝΝΊΝΑ) / ΑΝΤΊΛΑΛΟΣ
ΜΕΣΣΑΡΑΣ / ΑΥΓΗ / ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΚΗ ΡΟΔΟΥ / ΕΘΝΊΚΗ ΦΏΝΗ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΘΝΟΣ / ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ (ΊΏΑΝΝΊΝΑ) / ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ
(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) / ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ (ΛΑΡΊΣΑ) / ΕΜΠΡΟΣ / ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΗΜΕΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ / ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΏΝ ΣΥΝΤΑΚΤΏΝ / Η ΕΡΕΥΝΑ
(ΤΡΊΚΑΛΑ) / ΗΠΕΊΡΏΤΊΚΟΣ ΑΓΏΝ (ΊΏΑΝΝΊΝΑ) / ΗΧΏ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ / ΘΕΣΠΡΏΤΏΝ ΔΊΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑ) / ΊΕΡΑΠΕΤΡΑ
21ος ΑΊΏΝ / ΚΑΘΗΜΕΡΊΝΗ / ΚΟΣΜΟΣ (ΛΑΡΊΣΑ) / ΚΡΗΤΊΚΗ ΕΠΊΘΕΏΡΗΣΗ / ΜΑΧΗΤΗΣ (ΑΡΤΑ) / ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ / ΝΕΟΊ ΑΓΏΝΕΣ
(ΊΏΑΝΝΊΝΑ) / ΝΗΣΊΏΤΊΚΗ ΔΊΑΔΡΟΜΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ΠΑΤΡΊΔΑ (ΗΡΑΚΛΕΊΟ) / ΠΑΤΡΊΣ (ΠΥΡΓΟΥ) / ΠΕΖΟΔΡΟΜΊΟ Free Press
(ΚΑΡΔΊΤΣΑ) / ΠΡΏΊΝΑ ΝΕΑ (ΊΏΑΝΝΊΝΑ) / ΠΡΏΊΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΊΏΑΝΝΊΝΑ) / ΠΡΏΊΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΤΡΊΚΑΛΑ) / ΡΕΘΕΜΝΊΏΤΊΚΑ ΝΕΑ /
ΡΊΖΟΣΠΑΣΤΗΣ / ΡΟΔΊΑΚΗ / ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ / ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΒΟΛΟΣ) / ΤΊΤΑΝΗ (ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑ) / ΤΟΛΜΗ (ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑ) /
ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ / ΧΑΝΊΏΤΊΚΑ ΝΕΑ /

Τηλεόραση
ΑΊΓΑΊΟ TV / ΕΡΤ / ΕΡΤ3 / IONIAN CHANNEL TV (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) / TV MYTΊΛΗΝΗ /

Ραδιόφωνο
HEPHAESTUS RADIO–ΑΥΣΤΡΊΑ / POETS RADIO–Η ΦΏΝΗ ΤΏΝ ΠΟΊΗΤΏΝ / REAL 97,8 / ΔΗΜΟΤΊΚΗ ΡΑΔΊΟΦΏΝΊΑ ΛΑΡΊΣΑΣ 93.6 /
ΔΗΜΟΤΊΚΟ ΡΑΔΊΟΦΏΝΟ ΘΕΣ/ΝΊΚΗΣ 100,6 / ΔΗΜΟΤΊΚΟ ΡΑΔΊΟΦΏΝΟ ΊΏΑΝΝΊΝΏΝ / ΕΡΑ ΑΊΓΑΊΟΥ / ΕΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ / ΠΡΏΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΊΚΗ ΡΑΔΊΟΦΏΝΊΑ / ΡΑΔΊΟ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑ / ΡΦ/ ΣΤΑΘΜΟΣ BRAVO RADIO 89,6 (ZAKYNΘΟΥ) / ΣΤΟ ΚΟΚΚΊΝΟ 105,5 /
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΚΈΘΈΑ
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.

13

>
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

> ΑΙΡΕΤΟ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

155

>
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Έθελοντές
Εκατόν πενήντα πέντε (155) εθελοντές, διαφόρων ηλικιών
και ειδικοτήτων, διέθεσαν χρόνο, γνώσεις και δεξιότητες,
για να υποστηρίξουν το έργο του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα
το 2018. Η προσφορά τους αφορούσε κυρίως τους τομείς
εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας των μελών
στα θεραπευτικά προγράμματα, υποβοήθησης του συμβουλευτικού και θεραπευτικού έργου, διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης.

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. Απαρτίζονται κυρίως από άτομα
που έχουν αντιμετωπίσει πρόβλημα εξάρτησης στο στενό
περιβάλλον τους.
Σε διαρκή συνεργασία με τα θεραπευτικά προγράμματα, οι
Σύλλογοι προσφέρουν εθελοντική εργασία, προβάλλουν το
έργο του ΚΕΘΕΑ και το υποστηρίζουν με την εξεύρεση πόρων.
Επίσης, ενημερώνουν τις οικογένειες και την κοινή γνώμη,
και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής για τα ναρκωτικά με τη δημόσια τοποθέτησή τους σε σημαντικά θέματα.
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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
Ίωάννης 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

ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ
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ΤΟ 2018 ΤΟ ΚΕΘΕΑ
ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, ΜΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ,
ΕΝΟΣ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ,
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
32 ΤΟΜΩΝ,
ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΩΣ ΤΟ 2021.

ΚΈΘΈΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ
Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, είναι μια σύγχρονη, παραγωγικά καθετοποιημένη εκτυπωτική μονάδα
υψηλών προδιαγραφών όπου κτυπά δυνατά η καρδιά της απεξάρτησης. Έχει δημιουργηθεί για να
προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση σε μέλη θεραπευτικών προγραμμάτων και να ενισχύει τον
προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ, αποτελώντας μια μοναδική στο είδος της μονάδα για τα ελληνικά δεδομένα.
Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής και πιστοποιημένο για τη διασφάλιση ποιότητας στο
σύνολο των εργασιών (ISO 9001:2015), καθώς και για την προέλευση και ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση του χαρτιού
εκτύπωσης (FSC-Forest Stewardship Council).
Μέχρι σήμερα η μονάδα έχει προσφέρει εκπαίδευση-κατάρτιση σε περισσότερα από 150 άτομα. Ένας στους 4 εργαζόμενους
της μονάδας, η οποία το 2018 αριθμούσε 23 μέλη προσωπικού, είναι απόφοιτος θεραπευτικού προγράμματος.
Τα τελευταία χρόνια ο υποσκελισμός της έντυπης εμπορικής επικοινωνίας από τα ψηφιακά μέσα και η μείωση στις τιμές
πώλησης των εκτυπωτικών εργασιών, δυσκολεύουν την επίτευξη υψηλού κύκλου εργασιών και κερδοφορίας. Επιπλέον,
το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ λειτούργησε υποχρεωτικά και το 2018 με μία μόνο βάρδια σε όλη τη διάρκεια του έτους, λόγω
ελλείψεων προσωπικού σε παραγωγικά του τμήματα. Τα προβλήματα υποστελέχωσης είναι απόρροια των νομοθετικών
περιορισμών στις προσλήψεις οι οποίοι έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια.
Με αυτές τις συνθήκες οι πωλήσεις του 2018 ήταν 1.051.000€, ενώ το οικονομικό αποτέλεσμα προ αποσβέσεων ήταν ελαφρώς
αρνητικό (1,5% ζημία).
Στη διάρκεια του έτους στη μονάδα εντάχθηκαν με τον θεσμό της μαθητείας και έλαβαν κατάρτιση 4 μέλη της κοινωνικής
επανένταξης.
Το αξιόλογο πελατολόγιο, η σταθερά καλή φήμη, οι περιορισμένες επισφαλείς απαιτήσεις και η συνέπεια του ΚΕΘΕΑ
ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ στις υποχρεώσεις του προς τρίτους, δημιουργούν πολύ θετικές προοπτικές για το μέλλον, εφόσον μπορέσουν να επιλυθούν τα προβλήματα στελέχωσης με προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού παραγωγής.
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ΈΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΈΝΑ
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΈΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Μέσα από προγράμματα ΕΕ/ΕΣΠΑ και άλλες πηγές χρηματοδότησης, το ΚΕΘΕΑ συγκεντρώνει
πρόσθετους πόρους, ώστε να ανταποκριθεί σε νέες ανάγκες, να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη
και να προωθήσει την εκπαίδευση και την έρευνα στον τομέα των εξαρτήσεων.
ΈΣΠΑ 2014-2020
Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
και Καταπολέμηση της Φτώχειας
και των Διακρίσεων-Διασφάλιση
της Κοινωνικής Συνοχής
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, το ΚΕΘΕΑ άρχισε το 2018
την κατάθεση προτάσεων για νέες υπηρεσίες σε όλες τις
περιφέρειες της χώρας. Στόχος του σχεδιασμού του είναι
η διεύρυνση της πρόσβασης σε βοήθεια για διαφορετικές
μορφές εξάρτησης και η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της
κοινωνικής ένταξης μετά τη θεραπεία. Συνολικά, το ΚΕΘΕΑ
σχεδιάζει τη δημιουργία:

•12 Πολυδύναμων Κέντρων για διαφορετικές
μορφές εξάρτησης

•10 Κινητών Μονάδων
•5 Προγραμμάτων Κοινωνικής Επανένταξης
•2 Κέντρων Σωματικής Αποτοξίνωσης
•2 Μονάδων Άμεσης Πρόσβασης με κινητές
μονάδες για ενεργούς χρήστες ουσιών

•εξειδικευμένων μονάδων για το αλκοόλ και τα

τυχερά παιχνίδια, και τα άτομα με διπλή διάγνωση
(εξάρτηση και ψυχιατρική διαταραχή)

Μέσα στο 2018 εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις ένταξης,
για το Πολυδύναμο Κέντρο και την Κινητή Μονάδα στη Ρόδο,
καθώς και για το Πολυδύναμο Κέντρο και το Πρόγραμμα
Κοινωνικής Ένταξης στον Πύργο.

> ΝΕΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και
ΣΕ ΟΛΕΣ
Δια Βίου Μάθηση-Έυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Άρχισε ο σχεδιασμός ολοκληρωμένου, πανελλαδικού προ- ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
γράμματος με ορίζοντα τετραετίας για την προώθηση στην ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
απασχόληση πρώην εξαρτημένων ατόμων, προερχόμενων ΤΟΥ ΕΣΠΑ
2014-2020
από όλους τους αναγνωρισμένους φορείς θεραπείας.

Παρέμβαση στα Κέντρα Φιλοξενίας
Προσφύγων

> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

Αφορά την πρώτη συστηματική παρέμβαση στον προσφυγικό
πληθυσμό για θέματα εξαρτήσεων, σε συνεργασία με τον
Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), σε Κέντρα Φιλοξενίας που αυτός συντονίζει. Η παρέμβαση εντάσσεται στο
πλαίσιο του REFRAME (Responding to Emergency Needs
and Fostering Refugees’ and Migrants’ Empowerment),
μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας του ΔΟΜ, με χρηματοδότηση > ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης
για Χρήστες Ουσιών
Στο διετές πρόγραμμα συμπράττουν η Περιφέρεια Αττικής,
ο Δήμος Αθηναίων, το ΚΕΘΕΑ και ο ΟΚΑΝΑ. Στόχος είναι η
υποστήριξη των χρηστών στους δρόμους της Αθήνας, για
την κάλυψη βασικών αναγκών επιβίωσής τους, τη διασύνδεσή
τους με υπηρεσίες και την προστασία της δημόσιας υγείας.
Η υλοποίηση άρχισε στα τέλη του 2018, με χρηματοδότηση
από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
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Τηλεφωνική Γραμμή 1114
Η γραμμή, που λειτουργεί από το 2011, προσφέρει ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Η λειτουργία της γραμμής, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας
του προσωπικού της, υποστηρίζεται από την ΟΠΑΠ ΑΕ.

Reintegration Τhrough Sport-RTS
Erasmus+ Sport
Χρηματοδοτούμενο απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 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.

COMANITY-A Community Animateur
Inclusive Training Programme for Youth
Erasmus+
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατάρτιση νέων από ευάλωτες ομάδες, ώστε να αναλάβουν τον ρόλο εμψυχωτών στην
κοινότητα, αλλά και στην επιμόρφωση επαγγελματιών που
ασχολούνται με την υποστήριξη ευάλωτων ή περιθωριοποιημένων νέων. Συντονίζεται από τον Arcola Research της
Αγγλίας με τη συμμετοχή 9 ευρωπαίων εταίρων, μεταξύ των
οποίων και το ΚΕΘΕΑ.
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MEDICI-Mapping the Evolving Digital
Inclusion Landscape to Support Cohesion
and Integration, European Commission
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προωθεί την ισότιμη πρόσβαση των
απεξαρτημένων ατόμων στη νέα ψηφιακή εποχή, στοχεύοντας στην ενίσχυση της κοινωνικής τους ένταξης. Συντονίζεται από το Tavistock Institute of Human Relations της
Αγγλίας με τη συμμετοχή του ΚΕΘΕΑ και τεσσάρων ακόμα
ευρωπαϊκών φορέων.

«Έξαρτήσεις και κινητικότητα στελεχών»
Erasmus+
Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου κινητικότητας προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων στη Βασική Δράση KA1:
«Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων»/Erasmus+, 10 στελέχη
του ΚΕΘΕΑ πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε
ευρωπαϊκούς θεραπευτικούς οργανισμούς, μελετώντας
καλές πρακτικές σε διάφορα πεδία αντιμετώπισης της
εξάρτησης.
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OI ΈΡΓΑΖΟΜΈΝΟΙ ΤΟΥ ΚΈΘΈΑ
Ψυχή του ΚΕΘΕΑ είναι οι εργαζόμενοί του. Η πλειονότητα του προσωπικού στελεχώνει τα θεραπευτικά προγράμματα, βρίσκεται σε άμεση επαφή με όσους έχουν ανάγκη από βοήθεια και συνεισφέρει στο θεραπευτικό έργο, ανεξαρτήτως ειδικότητας και θέσης εργασίας.

455

>
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

> ΑΝΑΓΚΗ
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΚΑΙ ΤΥΠΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

> ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το προσωπικό του ΚΈΘΈΑ το 2018
Πολυχρόνη πείρα στον εξειδικευμένο τομέα αντιμετώπισης
των εξαρτήσεων, υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και δέσμευση χαρακτηρίζουν το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ. Ποσοστό 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 προσωπικού 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 δυνατότητα αναπλήρωσης των απωλειών.
Στις 31.12.2018 το ΚΕΘΕΑ αριθμούσε 455 μέλη προσωπικού. Οι 408 ήταν πλήρους και οι 47 μερικής απασχόλησης,
σε θέσεις εκπαιδευτών/επιμορφωτών στα θεραπευτικά

προγράμματα. Επίσης απασχολούνταν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 3 εργαζόμενοι στη Γραμμή Βοήθειας
1114 και 2 εργαζόμενοι στο Πολυδύναμο Κέντρο Καλύμνου,
το μισθολογικό κόστος των οποίων καλύπτεται αντιστοίχως
από την ΟΠΑΠ ΑΕ και από δωρεά του Γιάννη Χαλίκου.
Στοχεύοντας σε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζόμενών του, το ΚΕΘΕΑ
προσφέρει συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης, έχει θεσμοθετήσει διαδικασίες οριζόντιας επικοινωνίας και συμμετοχής
τους στην επεξεργασία σημαντικών για τον Οργανισμό θεμάτων και προάγει τη δεοντολογία μέσω ανεξάρτητης επιτροπής, εκλεγμένης από τους εργαζόμενους. Το 2018 το ΚΕΘΕΑ
προσέφερε σε 124 μέλη του προσωπικού θεραπείας τη
δυνατότητα ένταξης σε ομαδική εξωτερική εποπτεία, ενώ
64 εργαζόμενοί του συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώθηκαν από τον Οργανισμό.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009-2018
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ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
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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.
Οικονομικά στοιχεία 2018
Το 2018 η κρατική επιχορήγηση προς το ΚΕΘΕΑ ανήλθε στο
ποσό των 16.625.000€, ενώ τα συνολικά έσοδά του, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τις παραγωγικές του
μονάδες, των κονδυλίων ΕΣΠΑ και των δωρεών, ήταν
18.376.370€. Οι συνολικές δαπάνες του για μισθοδοσία, λειτουργικά έξοδα και αγορές πρώτων υλών ήταν 15.620.951€.
Οι αγορές παγίων ανήλθαν σε 490.519€ και περιορίστηκαν
στις απολύτως αναγκαίες για την υγιεινή και ασφάλεια των
εγκαταστάσεων των θεραπευτικών προγραμμάτων.
Σημειώνεται ότι, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για χρηματοδότηση
αναγκαίων επισκευών σε κτίρια του ΚΕΘΕΑ και ο Οργανισμός
διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία, αδυνατεί να πραγματοποιήσει
τα έργα, λόγω ελλιπούς νομοθετικού πλαισίου.

Το κόστος λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ
περιορίζεται χάρη:

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

‣ στη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση

που παραχωρεί εγκαταστάσεις για τη στέγαση
μονάδων π.χ. Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι 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.

Έκσυγχρονισμός διοίκησης
και λειτουργίας
Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΚΕΘΕΑ
εκσυγχρονίζει τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας του προς
όφελος των εξυπηρετουμένων. Το Υποσύστημα Διαχείρισης Πόρων (ERP) υποστηρίζει, μέσω ενός σύγχρονού λογισμικού, τις διοικητικές λειτουργίες, όπως η διαχείριση
ανθρώπινου δυναμικού, η χρηματοοικονομική λειτουργία
και η διαχείριση κτιρίων και παγίων. Το Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης δίνει τη δυνατότητα συνεχούς και
σε πραγματικό χρόνο αποτύπωσης της κατάστασης σε θεραπευτικό, 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 διακίνηση και διεκπεραίωσή τους μεταξύ των διαφόρων θέσεων
μέσα στον Οργανισμό.

Διαφάνεια και λογοδοσία
Το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει διπλογραφικό σύστημα, σύστημα εσωτερικού ελέγχου και ελέγχεται σε ετήσια βάση από εταιρεία
ορκωτών ελεγκτών, η έκθεση της οποίας αποστέλλεται στο
Υπουργείο Υγείας και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Ανακοινώνει και αναρτά στο διαδίκτυο τα κλινικά και
διοικητικο-οικονομικά του στοιχεία.
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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 8 (σε €)
Βάσει Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2018

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

122.630
361.865
139.792
624.287

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

1.381.674
529.642
241.431
69.029
2.221.777

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

330.940
576.090
231.966
1.138.997

Θεραπεία
Προγράμματα Απεξάρτησης Διαμονής Ενηλίκων
1.707.583
Προγράμματα Απεξάρτησης Ημερήσιας Φροντίδας Ενηλίκων & Εφήβων/Νεαρών Ενηλίκων 1.370.367
Πολυφασικά Προγράμματα Ενηλίκων
1.383.940
Πολυφασικά Προγράμματα Εφήβων
302.832
Σύνολο
4.764.721
Υπηρεσίες για Ειδικούς Πληθυσμούς
Κέντρο για Μετανάστες και Πρόσφυγες
Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ & τα Τυχερά Παιχνίδια
Σύνολο

129.801
381.302
511.102

Κοινωνική Επανένταξη
Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης

880.009

Επαγγελματική Κατάρτιση - Εκπαίδευση
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης / Εκπαίδευση Μελών
Παραγωγικές Μονάδες (Λιθογραφείο, Ξυλουργείο, Κεραμική, Αγρόκτημα)
Μεταβατικά Σχολεία
Σύνολο
Θεραπεία Οικογένειας
Κέντρα Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Θεραπείας
Εκπαίδευση Επαγγελματιών / Στελεχών
Έρευνα / Τεκμηρίωση / Αξιολόγηση
Διοικητική Υποστήριξη
ΓΕΝΊΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΏΝ

960.637 *
1.054.283
439.030
2.453.950
636.390
393.512
231.337
1.347.691
15.203.774

* Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αγορές πρώτων υλών για παραγωγή εμπορευμάτων και παραγωγή σε εξέλιξη, και οι αγορές παγίων.
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>66

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2018

>67

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ 2018
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

31%

ΠΑΓΙΑ

3%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ 2018
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ

10.419.370

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
ΠΑΓΙΑ

4.784.405
490.519

ΣΥΝΟΛΟ

15.694.294

MΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 2018

66%

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α

3,64%

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

5,28%
∆ΩΡΕΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 2018
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

111.333

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

970.898

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

90,47%

16.625.000

∆ΩΡΕΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α

0,61%

669.139
18.376.370

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ANΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2018

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

7,49%

31,34%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

3,36%

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

14,61%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

5,79%

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ

4,11%

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

8,86%

ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  MΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

9,21%

ΕΡΕΥΝΑ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1,52%

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ / ΣΤΕΛΕΧΩΝ

2,59%

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

4,19%

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ, ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ, ΚΕΡΑΜΙΚΗ, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

6,93%

ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
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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

τυπώνοντας
στη μονάδα γραφικών τεχνών
ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ
[ 2310 797476 ]

δωρεές
και χορηγίες

αγοράζοντας
τα χειροποίητα προϊόντα του
KEΘΕΑRT στη Θεσσαλονίκη
[ 2310 221235 ]

εθελοντική
εργασία

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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ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΕΘΕΑ 2018
Θεσμικοί φορείς, κοινωφελή ιδρύματα, εταιρείες, ιδιώτες και η κοινωνία των πολιτών στήριξαν το έργο του ΚΕΘΕΑ
το 2018, 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 και μεταφέρει μήνυμα στήριξης σε μια δύσκολη εποχή. Το ΚΕΘΕΑ ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν
στο έργο του το 2018. Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει μερικούς από τους σημαντικότερους δωρητές και
χορηγούς της χρονιάς. Οι χορηγοί επικοινωνίας του 2018 αναγράφονται στη σελίδα 53.
y 520BARCODE
y AEGEAN AIRLINES
y AGAN ΓΕΏΡΓΊΚΕΣ ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΊΣ
y B.C.A. COLLEGE
y BLU CAFFE
y COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ABEE
y COFFEE EPIRUS EE
y ESET
y HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND (H.F.S.F.)
y JOHN FAFALIOS FOUNDATION
y LADIES RUN
y NEW YORK COLLEGE
y ODEON
y ΑΒ ΒΑΣΊΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
y ΑΓΡΟΤΊΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΊΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΊΡΊΣΜΟΣ ΊΏΑΝΝΊΝΏΝ
«Η ΠΊΝΔΟΣ»
y ΒΕΝΊΖΕΛΕΊΟ ΠΑΝΑΝΕΊΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ
y ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΊΟΥ - ΑΛΊΜΟΣ ΑΕ
y ΔΗ.ΘΕ.Κ.Ε.Λ. «ΘΕΣΣΑΛΊΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»
y «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΊΚΗ ΑΕ
y ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΊΏΝ
y ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ
y ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ
y ΔΗΜΟΣ ΊΏΑΝΝΊΤΏΝ
y ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
y ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
y ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΊΣΑΊΏΝ
y ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
y ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΊΕΏΝ
y ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΏΝ
y ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
y ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ ΒΟΛΟΥ
y ΔΏΔΏΝΗ ΑΕ– ΑΓΡΟΤΊΚΗ ΒΊΟΜΗΧΑΝΊΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΊΡΟΥ
y Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓΊΟΥ ΚΟΣΜΑ
y ΕQUAL SOCIETY
y ΕΛΛΗΝΊΚΟΣ ΓΕΏΡΓΊΚΟΣ ΟΡΓΑΝΊΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
y ΕΝΏΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΏΝ ΔΗΜΟΤΊΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΊΏΝ
(ΠΛΑΝΟΥ) ΖΑΚΥΝΘΟΥ
y ΕΤΑΊΡΕΊΑ ΗΠΕΊΡΏΤΊΚΏΝ ΜΕΛΕΤΏΝ
y ΖΏΓΡΑΦΟΥ ΤΣΟΜΠΑΝΊΔΗ & ΥΊΟΊ ΟΕ«ΜΥΛΟΊ ΊΏΑΝΝΊΝΏΝ Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΏΡΓΊΟΣ»
y Ί.Ε.Κ. PRAXIS
y Ί.Ί.Ε.Κ. NEW YORK
y ΊΔΡΥΜΑ Α.Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ

y ΊΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΊΜΏΝ
y ΊΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΊΑΣ
y ΚΑΝΤΖΊΛΊΕΡΗ ΧΡΊΣΤΊΝΑ
y ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ ΘΕΟΔΏΡΟΣ
y ΚΊΚΠΕ
y ΜΑΝΕΣΊΏΤΗΣ ΓΊΏΡΓΟΣ
y ΜΥΛΟΊ ΚΡΗΤΗΣ – ΚΥΛΊΝΔΡΟΜΥΛΟΊ ΑΕ
y ΟΠΑΠ ΑΕ
y ΠΑΝΑΓΟΥΤΣΟΣ ΗΛΊΑΣ
y ΠΑΝΕΠΊΣΤΗΜΊΑΚΟ ΓΕΝΊΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ
y ΠΑΝΕΠΊΣΤΗΜΊΑΚΟ ΓΕΝΊΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΊΏΑΝΝΊΝΏΝ
y ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑ ΗΠΕΊΡΟΥ
y ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΊΏΝ
y ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΏΡΓΊΟΣ
y ΠΊΝΔΟΣ RESORT (ΚΡΑΝΊΑ ΓΡΕΒΕΝΏΝ)
y ΠΟΡΊΚΗΣ ΓΕΏΡΓΊΟΣ & ΣΊΑ ΟΕ
y ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΊΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΏΤΊΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΊΡΊΣΜΟΣ
ΠΕΡΊΟΡΊΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΏΤΏΝ ΚΡΗΤΗΣ
«ΣΥΝ.ΚΑ.Π.Ε.»
y ΡΟΔΟΣ PALACE
y ΣΤΥΛΊΑΝΟΣ ΊΏΑΝΝΗΣ
y ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΏΝΟΔΡΟΜΏΝ ΚΡΗΤΗΣ
y ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΊΡΟΣ
y ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑΣ ΚΕΘΕΑ ΊΘΑΚΗ
y ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑΣ ΚΕΘΕΑ ΑΡΊΑΔΝΗ
y ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑΣ ΚΕΘΕΑ ΔΊΑΒΑΣΗ
y ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑΣ & ΦΊΛΏΝ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
y ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑΣ ΚΕΘΕΑ ΚΊΒΏΤΟΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
y ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑΣ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ
y ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑΣ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ
y ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑΣ ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΊΛΗΝΗΣ
y ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑΣ ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ
y ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
y ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΊΛΏΝ, ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ ΚΑΊ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑΣ
ΚΕΘΕΑ ΠΊΛΟΤΟΣ
y ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ
y ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
y ΣΥΝ-ΕΝΏΣΊΣ
y ΤΖΑΛΛΑ ΕΥΔΟΚΊΑ
y ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΑΕ
y ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΟΛΊΤΊΣΜΟΥ
y ΦΕΣΤΊΒΑΛ ΑΘΗΝΏΝ
y ΦΊΛΑΝΘΡΏΠΊΚΑ ΊΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑΊΡΊΝΟΥ
y ΧΑΛΊΚΟΣ ΊΏΑΝΝΗΣ

ΚΕΘΕΑ MOSAIC
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
& ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΚΕΝΤΡΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΙΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΜΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ
ΑΛΚΟΟΛ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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Π Ι Ν Α Κ Έ Σ

Μ Έ

Τ Ο Υ Σ

Α Π Ο Δ Έ Κ Τ Έ Σ

Τ Ω Ν

Υ Π Η Ρ Έ Σ Ι Ω Ν

Τ Ο Υ
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΈΦΩΝΑ

www.kethea.gr
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