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Σελίδα 3 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2013  

(ποσά σε ΕΥΡΩ) 

 

Σημ. 2013 2012 
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο 

   
Α.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

   
    Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 6 31.157,68 35.754,79 

    Β.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   

   Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις 6 0,03 0,03 

      ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
   

     Γήπεδα-Οικόπεδα 
 

3.197.086,85 3.197.086,85 

     Κτίρια-Τεχνικά έργα 
 

11.765.596,62 11.471.827,75 

     Μηχανήματα-Λοιπός εξοπλισμός 
 

1.241.936,30 1.372.005,20 

     Μεταφορικά μέσα 
 

150.214,31 106.545,22 

     Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 
 

503.860,67 538.505,21 

  
16.858.694,75 16.685.970,23 

     Έργα υπό εκτέλεση 
 

991.771,14 1.193.367,04 

 
7 17.850.465,89 17.879.337,27 

Σύνολο  ακινητοποιήσεων 
 

17.850.465,92 17.879.337,30 

    Γ.Εγγυήσεις 8 67.502,38 62.251,40 

    Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   

   Απαιτήσεις 
   

   Αποθέματα 9 173.982,02 196.015,03 

   Πελάτες 10 421.089,11 612.091,17 

   Επισφαλείς/Επίδικοι Πελάτες/Χρεώστες 10 449.845,24 420.560,54 

   Γραμμάτια εισπρακτέα 11 1.900,00 2.000,00 

   Γραμμάτια σε καθυστέρηση 11 74.959,28 74.959,28 

   Επιταγές Εισπρακτέες 12 127.804,61 210.214,08 

   Δεσμευμένοι Λογαριασμοί Καταθέσεων 12 5.240,18 41.157,09 

   Χρεώστες διάφοροι 12 354.297,09 356.348,42 

  
1.609.117,53 1.913.345,61 

   Χρηματικά  Διαθέσιμα 
   

   Ταμείο 
 

33.491,25 29.609,40 

   Τράπεζες 13 8.710.184,62 5.333.636,88 

  
8.743.675,87 5.363.246,28 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 
 

10.352.793,40 7.276.591,89 

Ε.Μεταβατικοί λογ/μοί ενεργητικού 14 51.483,04 26.873,32 

    Ζ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
   

   Προμηθευτές 15 304.629,41 275.176,94 

   Ασφαλιστικοί οργανισμοί 16 348.674,01 479.994,83 

   Φόροι-τέλη 17 96.139,87 127.326,35 

   Πιστωτές διάφοροι 18 257.377,27 213.998,14 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
 

1.006.820,56 1.096.496,26 

    Η.Καθαρό κυκλοφορούν ενεργητικό (Δ+Ε-Ζ) 
 

9.397.455,88 6.206.968,95 

Σύνολο ενεργητικού μείον παθητικό (Α+Β+Γ+Η) 
 

27.346.581,86 24.184.312,44 

    Προβλέψεις για Κινδύνους κι Έξοδα 19 2.404.742,85 2.575.630,61 

Μεταβατικοί λογ/μοί παθητικού 19 50.529,93 42.351,94 

  
24.891.309,08 21.566.329,89 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ: 
   

    ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
   

    Επιχορηγήσεις επενδύσεων 20 3.134.626,48 2.738.581,44 

    Συσσωρευμένο αποθεματικό 21 21.756.682,60 18.827.748,45 

  
24.891.309,08 21.566.329,89 

 

Οι σημειώσεις που επισυνάπτονται  στις σελίδες 6 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων. 



 

 

 

    Σελίδα 4 
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2013  

(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 
 

 

 
Σημ. 31.12.13 31.12.12 

ΕΣΟΔΑ 
   

    Κύκλος εργασιών 22 1.495.999,38  1.592.087,70  

    Μείον:κόστος πωληθέντων 23 1.045.169,38  1.276.181,16  

    
    Μικτά αποτελέσματα χρήσεως 

 
450.830,00  315.906,54  

    
    Επιχορηγήσεις και δωρεές 24 19.591.998,43  18.527.076,33  

    Πιστωτικοί τόκοι 
 

31.477,72  24.252,63  

    Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 25 250.926,47  128.084,98  

    
    Σύνολο εσόδων 

 
20.325.232,62  18.995.320,48  

    
ΕΞΟΔΑ 

   
    Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και έξοδα 

   
        λειτουργίας διαθέσεως 23 6.506.700,76  6.937.123,32  

    Έξοδα λειτουργίας θεραπευτικών μονάδων 23 10.959.900,43  12.208.130,33  

    Χρεωστικοί τόκοι 23 6.808,82  5.959,85  

    Έκτακτα κι ανόργανα έξοδα 
 

58.344,18  136.243,45  

    Έκτακτες ζημιές 
 

3.973,39  8.659,04  

    Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 
 

34.810,70  122.263,98  

    
    Σύνολο εξόδων 

 
17.570.538,28  19.418.379,97  

    
    Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) χρήσεως 

 
2.754.694,34  (423.059,49) 

    Έσοδα προηγούμενης χρήσεως 
 

1.117,06  4.473,52  

    Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 
 

173.122,75  71.193,73  

    

(Έλλειμμα)/Πλεόνασμα χρήσεως που μεταφέρεται στο 

συσσωρευμένο αποθεματικό ως κατωτέρω  
2.928.934,15  (347.392,24) 

    
Συσσωρευμένο αποθεματικό εκ μεταφοράς 

 
18.827.748,45  19.175.140,69  

    
Συσσωρευμένο αποθεματικό εις μεταφορά 

 
21.756.682,60  18.827.748,45  

 

 
Οι σημειώσεις που επισυνάπτονται  στις σελίδες 6 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 



 

    Σελίδα 5 
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2013  

(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 
 

 

1.01-

31.12.2013 

 

1.01-

31.12.2012 

Λειτουργικές δραστηριότητες    

Κέρδη/(Ζημίες) Χρήσεως  προ φόρων 2.928.934,15   (347.392,24) 

    

Πλέον/ μείον προσαρμογές για : 

 

  

Αποσβέσεις Παγίων 1.508.618,94   1.458.532,70  

Προβλέψεις (105.327,35)  -- 

Ζημία πωληθέντων / διαγραφέντων παγίων 4.994,69   -- 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα/(Έσοδα) 6.808,82   1.442,23  

Αναλογία αποσβέσεων επιχορηγηθέντων παγίων στοιχείων (Σημ. 20) (218.995,00)  (142.636,35) 

 
4.125.034,25   969.946,34  

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου  

   
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

   Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων 22.033,01   (6.506,78) 

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων 223.049,67   77.953,51  

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (86.586,94)  (41.294,85) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (6.808,82)  -- 

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη (31.186,48)   -- 

Σύνολο  εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.245.534,69   1.000.098,22  

  

  Επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.481.732,12)  (922.619,60) 

Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων (νότα 20) 616.627,02   478.473,09  

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (865.105,10)  (444.146,51) 

    

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

χρήσεως (α) + (β) + (γ) 

3.380.429,59   555.951,71  

    

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 5.363.246,28   4.807.294,57  

    

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 8.743.675,87   5.363.246,28  

 

 

 
Οι σημειώσεις που επισυνάπτονται  στις σελίδες 6 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων. 



Σελίδα 6 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

της 31 Δεκεμβρίου, 2013 
 

 

1. Ιστορικό – Σκοπός 

 

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) ιδρύθηκε με το νόμο 1729/1987 

περί “Καταπολέμησης της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλων 

διατάξεων”, ήδη άρθρο 55 του Ν 3459/2006 (Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά) και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 3204/2003.  Είναι αυτοδιοικούμενο νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με σκοπό: 

 

«τη θεραπεία, επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των εξαρτημένων από 

φαρμακευτικές ουσίες ατόμων και τη δημιουργία και συνεχή εκπαίδευση στελεχών στις 

αντίστοιχες σύγχρονες θεραπευτικές αγωγές». 

 

Το υπάρχον νομικό  - θεσμικό πλαίσιο συμπληρώθηκε με νομοθετική ρύθμιση με το 

άρθρο 56 του Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α74/20.3.2013) 

 

2. Διοίκηση 

 

Τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και διοικείται από 11μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο με διετή θητεία. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και επτά (7) τακτικά μέλη 

εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ, η οποία εκλέγει και τρία (3) 

αναπληρωματικά μέλη. Τα άλλα δύο (2) μέλη είναι ο Πρόεδρος ή μέλος του Εθνικού 

Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας που προτείνεται από το Ε.Σ.Υ.Δ.Υ. και ο Πρόεδρος ή 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στη Γενική 

Συνέλευση συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου: 

 

α. Το σύνολο των εργαζομένων στο ΚΕΘΕΑ με σύμβαση εργασίας αορίστου 

χρόνου. 

 

Β. Τα μέλη των Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ που βρίσκονται στη 

φάση της κοινωνικής επανένταξης. 

 

Γ. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Γονέων και φίλων των 

Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ. 

 

 Δ. Τα επίτιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ. 

 

3. Πόροι 

 

Πόροι του ΚΕΘΕΑ είναι η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας, δωρεές, 

κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από τρίτους και έσοδα από κάθε είδους επιχειρήσεις και 

δραστηριότητές του. 



Σελίδα 7 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

της 31 Δεκεμβρίου, 2013 
 

           

 

4. Λογιστικό Σύστημα 

 

Το Λογιστικό Σύστημα που ακολουθείται βασίζεται στη τήρηση, κατά υποκατάστημα, 

βιβλίων Γ’ κατηγορίας ως ορίζεται υπό του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.  Ως 

υποκαταστήματα έχουν χαρακτηριστεί τα κατά τόπους Θεραπευτικά Προγράμματα, και 

παραγωγικές μονάδες, ήτοι: 

 

• ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ (Θεσσαλονίκη) 

• ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ (Λιθογραφείο – Παραγωγική μονάδα) 

• ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ (Λάρισα) 

• ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Ραφήνα) 

• ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ (Αθήνα – Φυλής) 

• ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ (Αθήνα – Σταυροπούλου) 

• ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ (Πειραιάς) 

• ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ (Εξάρχεια) 

• ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (Ηράκλειο Κρήτης) 

• ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ (Πάτρα)     

• ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Θεσσαλονίκη)    

• ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ (Βόλος)     

• ΚΕΘΕΑ MOSAIC (Αθήνα- Μαγνησίας & Ζολιώτη)     

• ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ (Καβάλα)     

• ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ (Αθήνα-Χαρβούρη)   

• ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ (Αθήνα –Δροσοπούλου)   

• ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

(Αθήνα – Τσαμαδού)   

• ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ (Ιωάννινα) 

• ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ (Καλαμάτα) 

• ΚΕΘΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες με έδρα την Αθήνα λειτουργούν υπό τη μορφή “Κεντρικού 

Υποκαταστήματος” στο λογιστήριο του οποίου ενσωματώνονται σε μηνιαία βάση τα 

Οικονομικά δεδομένα των υποκαταστημάτων. 

 

Η παραγωγική μονάδα “Σχήμα και Χρώμα” αποτελεί υποκατάστημα το οποίο εξάγει 

αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα. Οι ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις (Παράρτημα 2) 

που συντάσσει ενσωματώνονται, στο τέλος της χρήσεως, στις οικονομικές καταστάσεις 

του ΚΕΘΕΑ. 

 



Σελίδα 8 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

της 31 Δεκεμβρίου, 2013 
 

            

 

5. Βασικές Λογιστικές Αρχές 

 

Οι κυριότερες Λογιστικές Αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται με συνέπεια 

είναι: 

  

 5.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στην αξία κτήσεως πλην των 

εξόδων κτήσεως οικοπέδων και κτιρίων τα οποία εμφανίζονται στον Ισολογισμό 

ως “Λοιπά έξοδα εγκατάστασης” και αποσβένονται τμηματικά και ισόποσα εντός 

4ετίας. 

 

Δωρεές παγίων περιουσιακών στοιχείων εμφανίζονται στην αξία που αναφέρουν 

τα αντίστοιχα συμβόλαια μεταβίβασης ή στην αξία που αποδίδεται από το 

δωρητή. 

 

Οι αποσβέσεις διενεργούνται σύμφωνα με ετήσιους συντελεστές που 

προβλέπονται υπό της σχετικής νομοθεσίας (N.4110/2013) και είναι: 

 

               %  

   Κτίρια          4 

   Μηχανήματα               10 & 20 

   Μεταφορικά μέσα   10 & 12 

   Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός     10 

 

 5.2. Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη μεταξύ κόστους και 

πραγματοποιήσιμης τιμής πωλήσεως.  Γενικά, το κόστος προσδιορίζεται με τη 

μέθοδο FIFO και περιλαμβάνει μεταφορικά και άλλα έξοδα μέχρι την 

αποθήκευση. 

 

 5.3. Φορολογία 

 

Το ΚΕΘΕΑ σύμφωνα με το νόμο ιδρύσεως του έχει τις ίδιες φορολογικές 

απαλλαγές που έχουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα. 
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5. Βασικές Λογιστικές Αρχές (συν.) 

 

 5.4. Επιχορηγήσεις – Δωρεές 

 

• Επιχορηγήσεις και Δωρεές οι οποίες δυνατόν να είναι σε χρήμα και σε 

είδος θεωρούνται αδιάκριτα ως έσοδο και επαυξάνουν το εκάστοτε 

πλεόνασμα το οποίο εν συνεχεία εμφανίζεται στον Ισολογισμό μέχρι 

31.12.1993 ως κεφάλαιο. 

 

• Για τη σύνταξη των Ισολογισμών της 31.12.1994 και εντεύθεν και για 

σκοπούς πληρέστερης πληροφόρησης τα εν λόγω “έσοδα” έχουν 

διαχωρισθεί και υιοθετήθηκε η ακόλουθη αρχή: 

 

• Δωρεές σε είδος μεταφέρονται κατ’ ευθείαν σε λογαριασμό Ιδίων 

Κεφαλαίων και εμφανίζονται υπό τον τίτλο “Δωρεές”. 

 

• Δωρεές σε χρήμα συγκεκριμένου σκοπού (για αγορές παγίων) 

μεταφέρονται κατ’ ευθείαν σε λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων και 

εμφανίζονται υπό το τίτλο «Δωρεές». 

 

• Επιχορηγήσεις και Δωρεές εις χρήμα αποτελούν έσοδο το οποίο 

επαυξάνει/μειώνει το πλεόνασμα της χρήσεως το οποίο εν 

συνεχεία εμφανίζεται στον Ισολογισμό ως Συσσωρευμένο 

Αποθεματικό. 

 

• Οι επιχορηγήσεις λογιστικοποιούνται και θεωρούνται έσοδο της 

χρήσεως στην οποία αφορούν σύμφωνα με την αντίστοιχη 

απόφαση του Υπουργείου Υγείας ανεξάρτητα του χρόνου 

είσπραξης των. 

 

5.5. Πλεόνασμα οικονομικής δραστηριότητας 

 

Το πλεόνασμα/(έλλειμμα) της οικονομικής δραστηριότητας κάθε έτους 

μεταφέρεται στο Συσσωρευμένο Αποθεματικό. 

 

5.6. Επιδοτήσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 

Λογιστικοποιούνται και θεωρούνται έσοδα της χρήσεως εντός της οποίας 

εισπράττονται ανεξάρτητα του χρόνου πραγματοποιήσεως του προγράμματος και 

των αντίστοιχων εξόδων. 
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6. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 

  

ΚΟΣΤΟΣ 

 1.1.2013 890.648,60  

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ          11.288,18  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2013 901.936,78  

  

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 1.1.2013 854.893,48  

ΧΡΗΣΕΩΣ                                      15.885,59  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2013 870.779,07  

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛ.31.12.2013 31.157,71  

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛ.31.12.2012 35.754,82  

 

 

 

 

 



Σελίδα 11 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

της 31 Δεκεμβρίου, 2013 
 

                                                              

7. Πάγιο ενεργητικό – ενσώματες ακινητοποιήσεις 

       

ΣΥΝΟΛΑ 
 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

ΚΤΙΡΙΑ -    ΕΓΚ/ΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & 

ΠΡΟΚ.ΚΤ.ΠΑΓΙΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 

       1.1.2013 3.197.086,85  22.804.847,47  4.221.182,37  1.325.442,90  7.640.558,07  1.193.367,04  40.382.484,70  

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ          0,00  613.485,18  10.262,42  69.933,88  392.589,44  384.172,73  1.470.443,65  

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 0,00  (18.316,81) (3.104,90) (186,59) (141.540,11) (828,26) (163.976,67) 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2013 3.197.086,85  23.400.015,84  4.228.339,89  1.395.190,19  7.891.607,40  1.576.711,51  41.688.951,68  

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

       1.1.2013 0,00  11.333.019,72  2.849.177,17  1.218.897,68  7.102.052,86  0,00  92.008,54  

ΧΡΗΣΕΩΣ                                      0,00  898.945,99  140.331,19  26.264,78  427.191,40  0,00  1.492.733,36  

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ 0,00  (12.606,12) (3.104,77) (186,58) (141.497,53) 0,00  (157.395,00) 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2013 0,00  12.219.359,59  2.986.403,59  1.244.975,88  7.387.746,73  0,00  23.838.485,79  

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛ.31.12.2013 3.197.086,85  11.180.656,25  1.241.936,30  150.214,31  503.860,67  1.576.711,51  17.850.465,89  

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛ.31.12.2012 3.197.086,85  11.471.827,75  1.372.005,20  106.545,22  538.505,21  1.193.367,04  17.879.337,27  

 
Ανάλυση Προσθηκών ανά μονάδα 

        

         

ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΔΑΦΙΚΕΣ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 

ΜΗΧ/ΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚ/ΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 

ΕΠΙΠΛΑ - ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & 

ΠΡΟΚ.ΚΤ.ΠΑΓΙΩΝ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 3.324,97 29.529,88 6.874,99 39.729,84 

ΙΘΑΚΗ 0,00 7.862,72 560,00 34.287,44 36.734,64 0,00 0,00 79.444,80 

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ (ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ) 0,00 0,00 6.976,79 0,00 1.575,55 0,00 0,00 8.552,34 

ΝΟΣΤΟΣ 0,00 71.042,17 0,00 0,00 27.889,14 0,00 192,13 99.123,44 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 0,00 926,19 0,00 0,00 2.726,71 0,00 0,00 3.652,90 

ΑΡΙΑΔΝΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 18.510,52 0,00 158,90 18.669,42 

ΔΙΑΒΑΣΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 6.307,97 2.700,00 1.875,11 10.883,08 

ΕΞΟΔΟΣ 0,00 0,00 1.725,63 0,00 26.321,02 12.537,41 0,00 40.584,06 

ΣΤΡΟΦΗ 0,00 1.116,35 0,00 0,00 2.443,44 0,00 460,99 4.020,78 

ΕΞΕΛΙΞΙΣ 0,00 507.906,75 0,00 35.517,44 73.126,39 0,00 1.534,47 618.085,05 

ΑΝΑΔΥΣΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MOSAIC 0,00 0,00 0,00 0,00 68,90 0,00 0,00 68,90 

ΚΙΒΩΤΟΣ 0,00 8.150,00 1.000,00 0,00 3.037,90 0,00 0,00 12.187,90 

ΑΛΦΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.872,36 0,00 0,00 1.872,36 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 89.429,94 324.320,71 0,00 413.750,65 

ΠΙΛΟΤΟΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 866,91 15.084,73 0,00 15.951,64 

ΟΞΥΓΟΝΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 321,35 0,00 0,00 321,35 

ΠΡΟΛΗΨΗ 0,00 11.921,39 0,00 0,00 4.678,67 0,00 191,59 16.791,65 

ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 0,00 2.924,07 0,00 0,00 21.714,85 0,00 0,00 24.638,92 

ΗΠΕΙΡΟΣ 0,00 1.635,54 0,00 129,00 29.600,02 0,00 0,00 31.364,56 

ΚΥΤΤΑΡΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 27.719,59 0,00 0,00 27.719,59 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 14.318,60 0,00 0,00 14.318,60 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 613.485,18 10.262,42 69.933,88 392.589,44 384.172,73 11.288,18 1.481.731,83 
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8. Εγγυήσεις 

 

 

 
2013 

 

2012 

    Ενοίκια 25.105,35 
 

25.324,29 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 12.032,94 
 

11.827,80 

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 15.696,24 
 

15.696,24 

Λοιπές εγγυήσεις 14.667,85 
 

9.403,07 

 

67.502,38 
 

62.251,40 

 

 

9. Αποθέματα 

 

 Αφορούν κυρίως τη παραγωγική μονάδα “ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ” και περιλαμβάνουν: 

  

 
2013 

 

2012 

    Eμπορεύματα 858,15 
 

941,10 

Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή 60.782,39 
 

77.284,04 

Παραγωγή σε εξέλιξη 16.012,59 
 

19.627,49 

Πρώτες & βοηθητικές ύλες  96.236,13 
 

98.162,40 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων  92,76 
 

0,00 

 

173.982,02 
 

196.015,03 

 

 

10. Πελάτες  

 

  
2013 

 

2012 

     ΚΕΘΕΑ - ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ (α) 1.295.366,20  

 

1.305.304,80  

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ (β) 25.638,05  

 

28.583,75  

ΚΕΘΕΑ Κ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (γ) 25.856,34  

 

145.163,16  

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

12.475,88  

 

12.717,42  

ΣΥΝΟΛΟ  

 
1.359.336,47  

 

1.491.769,13  

     ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛ. ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ (δ) (488.402,12) 

 

(459.117,42) 

  
870.934,35  

 

1.032.651,71  
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10. Πελάτες (συν.) 

 

α. Ανάλυση πελατών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ 

 

  
2013 

 

2012 

     ΝΕΧΤ COM Α.Ε. 

 

148.919,92  

 

123.705,24  

ΒΑΣΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΕ 

 

97.930,25  

 

97.930,25  

ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ Α.Ε. 

 

55.613,11  

 

40.399,11  

ΧΑΛΚΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΒΒΑΣ 

 

45.042,63  

 

23.354,80  

ΜΠΙΡΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗΣ & ΣΙΑ 

OE"PROFILGROUP" 

 

42.593,58  

 

50.593,58  

ΤΣΑΚΙΡΗΣ Γ-ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ Μ.ΟΕ 

 

41.841,80  

 

43.592,30  

ΚΑΡΤΑΜΠΙΑΝΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 

 

39.813,30  

 

31.795,52  

ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ ΣΠ.& ΣΙΑ ΟΕ 

 

39.672,07  

 

42.300,37  

ΕΙΚΩΝ-ΔΙΑΦ/ΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΕ 

 

31.194,32  

 

31.194,32  

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 

 

27.899,90  

 

10.301,25  

NEW STAR ΕΠΕ 

 

26.971,60  

 

26.971,60  

ΚΑΣΣΕΜ ΧΕΝΤΑΟΥΙ Ι-ΜΟΝ/ΣΩΠΗ ΕΠΕ 

 

21.494,44  

 

21.494,44  

FOTONE ΔΙΑΦΗΜ.ΜΟΝΟΠΡΟΣ.ΕΠΕ 

 

19.539,65  

 

20.696,28  

ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓ.ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 

 

17.964,53  

 

17.964,53  

ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 

 

17.860,92  

 

17.860,92  

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 

 

14.514,83  

 

5.611,75  

ΠΛΗΚΑΔΙΤΗΣ Π.& ΣΙΑ OE"ADMIXE" 

 

12.571,54  

 

12.571,54  

MEDIA VISION  Α.Ε. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

12.284,67  

 

12.284,67  

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.Τ.Α.Β.Ε. 

 

11.383,65  

 

11.383,65  

ΓΚΑΜΑΝΗΣ ΟΔΥΣ.ΜΙΧΑΗΛ 

 

10.369,02  

 

1.439,10  

CAT ADVERTISING ΑΕ 

 

10.297,23  

 

15.305,23  

ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ-ΚΟΤΙΟΣ Κ.ΟΕ 

 

10.289,06  

 

8.291,75  

ΙΔ.ΓΕΝ.ΜΑΙΕΥΤ-ΓΥΝ.&ΠΑΙΔ.ΚΛ.ΑΕ 

 

9.581,70  

 

0,00  

ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 

 

9.159,10  

 

0,00  

ΠΕΤΡΙΔΗ Α.-ΚΑΡΑΜΑΝΗ Δ.ΟΕ."ΓΡΑΜΜΗ" 

 

9.030,68  

 

9.030,68  

ΚΡΑΤ.ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ Ε Τ Ο Σ 

 

8.851,08  

 

0,00  

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ-

ΕΤ.ΠΡ.&Δ.ΦΥΣ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

8.474,60  

 

12.078,60  

ΤΟΥΛΗ Σ.-KAΛAITZH"AD ΒΟΧ Advertising 

 

8.360,45  

 

8.360,45  

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ 

 

8.017,43  

 

8.017,43  

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡ.& ΣΙΑ ΕΕ 

 

7.456,44  

 

7.456,44  

FLASH COMPANY 

 

7.255,00  

 

7.255,00  

ΤΟΥΦΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

 

6.921,75  

 

6.921,75  
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10. Πελάτες (συν.) 

 

α. Ανάλυση πελατών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ (συν.) 

 

  2013  2012 

ΑΝΩΝ.ΞΕΝ.ΚΤΗΜ.ΤΕΧΝ.&ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡΙΑ 

DOMOTEL 

 

6.894,15  

 

1.845,00  

ΑΠΘ-ΔΠΜΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 

 

6.200,00  

 

6.200,00  

ΣΟΛΙΝΤ ΝΤΟΟΡΣ &ΠΑΝΕΛΣ ΑΒΕΕ 

 

5.965,50  

 

260,84  

ΤΣΟΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

5.950,00  

 

5.950,00  

ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΛΑΜΙΑΣ-Υ.Π.ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

5.418,07  

 

10.055,17  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

 

5.350,50  

 

0,00  

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ.& ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

5.283,91  

 

1.159,48  

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

 

5.150,85  

 

5.150,85  

ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

5.059,70  

 

5.059,70  

REPROTIME Α.Ε. 

 

4.726,90  

 

6.419,40  

ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

4.710,50  

 

4.710,50  

MARMOR SG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

4.612,50  

 

553,50  

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ 

 

4.505,55  

 

2.816,70  

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

AE"DIRECTION" 

 

4.492,43  

 

5.232,65  

ELPEN Α.Ε. 

 

4.477,20  

 

6.100,80  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 

4.460,00  

 

4.460,00  

ΚΟΙΝΟΠΡ.ΟΜΝΙΑ-BRAND BAND-FOTONE 

 

4.449,40  

 

4.449,40  

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΣΑΓΙΟΥ ΕΠΕ 

 

4.441,30  

 

482,78  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

4.390,09  

 

0,00  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ 

 

4.371,46  

 

4.371,46  

ΟΡΓΑΝ.ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 

4.268,10  

 

17.195,20  

ΤΖΙΜΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 

 

4.218,90  

 

4.129,67  

TRIA ΕΠΕ-ΚΑΡΑΜΠΑΤ.Γ.-ΧΡΗΣΤΟΓΛΟΥ Γ. 

 

4.161,45  

 

8.159,94  

ΕΤ.ΥΔΡΕΥΣ.&ΑΠΟΧΕΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΕ 

 

4.059,00  

 

0,00  

ΑΝΑΓΚ.ΣΥΝ.ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

4.059,00  

 

255,84  

ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΚΥΒΟΣ ΑΕ 

 

3.892,87  

 

3.892,87  

ΠΡΩΤΥΠΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

 

3.839,52  

 

3.839,52  

ΚΟΛΛΙΑ Ν.& ΣΙΑ ΕΕ 

 

3.780,90  

 

2.915,10  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 

 

3.750,00  

 

6.765,00  

REGENCY ENTERTAINMENT ΑΕ 

 

3.733,05  

 

1.020,90  

ATHOS ΕΠΕ 

 

3.729,71  

 

3.729,71  

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

 

3.709,14  

 

3.709,14  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

 

3.683,43  

 

3.683,43  

 



Σελίδα 15 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

της 31 Δεκεμβρίου, 2013 
 

10. Πελάτες (συν.) 

 

α. Ανάλυση πελατών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ (συν.) 

 

  2013  2012 

ΓΟΥΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

3.659,60  

 

3.659,60  

ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΤ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 

3.653,35  

 

1.611,85  

ΥΙΟΙ Γ.ΚΕΛΕΣΙΔΗ ΕΠΕ"ΤΥΠΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΗ" 

 

3.643,51  

 

2.542,62  

ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΙΝΗΜ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 

 

3.629,76  

 

4.135,90  

ART in PROGRESS 

 

3.592,50  

 

0,00  

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛ. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 

 

3.567,00  

 

861,00  

ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ Α.ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ Ε.ΟΕ 

 

3.410,50  

 

2.474,30  

ΟΝΕ Α.Β.Ε.Ε. 

 

3.401,00  

 

3.401,00  

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

3.382,50  

 

60.511,00  

ΙΔΙΩΤ.ΠΟΛΥΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 

 

3.296,80  

 

227,55  

Υ.Πε.Στ.Ελλάδας-ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 

3.283,94  

 

9.551,11  

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 

3.001,20  

 

0,00  

Inter SCALA Α.Β.Ε.Ε. 

 

3.000,00  

 

3.000,00  

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

2.964,30  

 

2.255,37  

ΤΣΑΜΠΟΥΚΑΣ ΑΘ-ΠΑΠΑΔΟΠ.ΒΑΣ.ΟΕ 

 

2.949,29  

 

2.211,29  

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ 

 

2.945,30  

 

2.945,30  

ΠΑΡΑΤΡΙΑ ΕΠΕ 

 

2.792,70  

 

135,30  

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 

 

2.779,80  

 

0,00  

ΜΠΕΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

2.769,74  

 

2.769,74  

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

2.719,70  

 

2.719,70  

BIOHELLENIKA Α.Ε. 

 

2.673,40  

 

1.451,40  

PAGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

2.671,00  

 

2.671,00  

ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΖΑΡΙΤΣΑ 

 

2.647,70  

 

2.647,70  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

 

2.599,00  

 

2.599,00  

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ.Γ.&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ 

 

2.547,80  

 

2.547,80  

ΛΙΑΠΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 

 

2.527,35  

 

2.527,35  

ADMINE ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡ.ΥΠΗΡ.ΕΠΙΚ. 

 

2.521,50  

 

611,81  

ΝΟΜΑΡΧ.ΑΥΤΟΔ.ΘΕΣ-ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 

 

2.499,00  

 

2.499,00  

ΠΑΝΑΓΙΩΤ.Π-ΠΑΠΑΠ.Α-ΚΑΡΤΕΛΙΑ Α.ΟΕ 

 

2.496,90  

 

2.496,90  

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 

 

2.444,14  

 

4.644,14  

ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 

2.392,49  

 

0,00  

ΚΟΥΤΣΜΑΝΗΣ Ν.-ΣΕΡΜΠΕΤΙΑΝ Κ.ΟΕ 

 

2.365,70  

 

2.365,70  

ΜΑΙΔΗΣ Ε.-ΠΙΤΣΙΟΣ Ν.ΟΕ 

 

2.356,40  

 

2.356,40  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Ν.-ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΟΕ 

 

2.311,87  

 

2.311,87  

ΚΛΕΦΕΡ Α.Ε. 

 

2.310,00  

 

3.344,20  

ΚΑΠΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

2.292,82  

 

2.292,82  

ΔΟΞΑΚΗ Α.ΔΟΜΝΑ 

 

2.248,48  

 

2.248,48  

 



Σελίδα 16 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

της 31 Δεκεμβρίου, 2013 
 

 

10. Πελάτες (συν.) 

 

α. Ανάλυση πελατών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ (συν.) 

 

  2013  2012 

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ 

 

2.247,13  

 

1.132,13  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 

 

2.234,00  

 

0,00  

ΜΟΛΧΟ Ε.Π.Ε. 

 

2.178,00  

 

2.178,00  

ΥΠαιΘΠΑ-ΑΡΧΑΙΟΛ.ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 

2.177,84  

 

0,00  

ΙΑΤ.ΧΑΝΙΩΝ ΙΔ.Δ.ΕΡΓ.ΠΟΛΥΙΑΤΡ.ΑΕ 

 

2.138,97  

 

207,87  

ΘΕΑΤΡ.Α.Μ.Κ ΕΤ.ΘΙΑΣΟΣ ΠΕΡ.ΝΕΦΕΛΕΣ 

 

2.106,30  

 

2.106,30  

ΤΟΚΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

 

2.099,49  

 

2.099,49  

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘ.ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

 

2.091,01  

 

0,00  

ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΘΗΝΟΓΕ 

 

2.088,69  

 

0,00  

ΡΑΜΠΟΤΗΣ ΣΤΕΡ.ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

 

2.088,30  

 

2.088,30  

ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΘΕΟΔ.ΑΝΔΡΕΑΣ 

 

2.011,75  

 

2.011,75  

ΙΑΤΡ.ΔΙΑΣΤ.ΙΔ.ΠΟΛΥΙΑΤΡ.ΙΑΤΡ.ΑΕ 

 

2.004,90  

 

1.104,54  

ΛΟΙΠΟΙ 

 

172.586,45  

 

287.011,12  

  
1.295.366,20  

 

1.305.304,80  

 

β.     Ανάλυση πελατών ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ  

 

  

2013 

 

2012 

ΤΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

2.619,73  

 

2.619,73  

ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

1.671,26  

 

1.671,26  

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ 

 

1.500,00  

 

1.500,00  

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

 

1.378,41  

 

1.378,41  

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

 

4.644,91  

 

4.644,91  

ΚΑΤΑΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

 

1.747,11  

 

0,00  

ΚΙΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

1.809,16  

 

0,00  

ΛΟΙΠΟΙ 

 

10.267,47  

 

16.769,44  

  
25.638,05  

 

28.583,75  

 



Σελίδα 17 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

της 31 Δεκεμβρίου, 2013 
 
 

10. Πελάτες (συν.) 

 

γ.     Ανάλυση πελατών ΚΕΘΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

  

2013 

 

2012 

ΟΑΕΔ 

 

0,00  

 

115.616,82  

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

17.856,86  

 

17.875,86  

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ 

 

1.385,18  

 

1.385,18  

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

 

1.233,91  

 

1.233,91  

ΛΟΙΠΟΙ 

 

5.380,39  

 

9.051,39  

  
25.856,34  

 

145.163,16  

 

 

δ .    Ανάλυση προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 

 

  
2013 

 

2012 

ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ 

 

449.845,24  

 

420.560,54  

ΚΕΘΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

31.329,52  

 

31.329,52  

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 

 

5.313,93  

 

5.313,93  

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ 

 

1.913,43  

 

1.913,43  

  
488.402,12  

 

459.117,42  

 

 

11. Γραμμάτια εισπρακτέα 
 

 
2013 

 

2012 

Γραμμάτια στην τράπεζα (Ε.Τ.Ε.) για είσπραξη  

«Σχήμα και Χρώμα» 
1.900,00 

 
2.000,00 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση «Σχήμα και Χρώμα» 74.959,28 
 

74.959,28 

 
76.859,28  

 

76.959,28  

 



Σελίδα 18 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

της 31 Δεκεμβρίου, 2013 
 
 

12. Χρεώστες διάφοροι 

 

 
2013 

 

2012 

    
Επιταγές εισπρακτέες Λιθογραφείου 95.289,56  

 
210.214,08  

Επιταγές εισπρακτέες Λοιπών Υπηρεσιών 32.515,05  
 

-- 

Επιταγές εισπρακτέες Λιθογραφείου σε καθυστέρηση 205.059,98  
 

205.059,98  

Προβλέψεις για διαμ/μένες επιταγές (205.059,98) 
 

(205.059,98) 

Λ/σμοί προκαταβολών και πιστώσεων 42.155,07  
 

43.511,19  

ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε 15.772,00  
 

15.772,00  

Ελληνικό Δημόσιο Λοιπές Απαιτήσεις 16.579,46  
 

23.377,89  

Υπουργείο Εργασίας 5.341,16  
 

5.341,16  

Νομαρχία Πειραιά 4.196,45  
 

4.196,45  

Απαιτήσεις από εκκαθάριση Μισθοδοσίας 178,97  
 

141,15  

Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων  5.240,18  
 

41.157,09  

Προκαταβολές Προσωπικού 240.943,95  
 

223.061,82  

Λοιποί  29.130,03  
 

40.946,76  

 
487.341,88  

 

607.719,59  

 

 

13. Τράπεζες 

 

 
2013 

 

2012 

    
Καταθέσεις όψεως 548.966,81  

 
119.700,31  

Καταθέσεις προθεσμίας 8.161.217,81  
 

5.213.936,57  

 
8.710.184,62  

 

5.333.636,88  

 

 

14. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 

 

 
2013 

 

2012 

    
Έξοδα επομένων χρήσεων 51.483,04  

 
25.323,32  

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα -- 
 

1.550,00  

 
51.483,04  

 

26.873,32  

 

 

 



Σελίδα 19 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

της 31 Δεκεμβρίου, 2013 
 

 

   

15. Προμηθευτές (ανά θεραπευτική μονάδα) 

 

 
2013 

 

2012 

    ΚΕΘΕΑ - ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ 46.557,14  
 

74.110,86  

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 28.113,83  
 

32.726,48  

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ 14.621,67  
 

6.410,98  

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 11.325,72  
 

26.900,76  

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 4.938,05  
 

6.340,89  

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ 5.817,82  
 

10.923,04  

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 23.327,73  
 

34.204,15  

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 5.093,70  
 

5.073,02  

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ -- 
 

-- 

ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ 490,71  
 

2.235,78  

ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ 2.125,02  
 

1.604,05  

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ 1.208,82  
 

1.195,33  

ΚΕΘΕΑ MOSAIC 1.483,84  
 

4.211,79  

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 65.668,90  
 

2.506,66  

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ 5.149,25  
 

6.559,42  

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 19.521,70  
 

33.194,05  

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 2.710,51  
 

3.473,60  

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 3.473,73  
 

933,72  

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 1.104,60  
 

2.349,45  

ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 11.756,83  
 

-- 

ΚΕΘΕΑ Κ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 50.139,84  
 

19.621,48  

ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ -- 
 

601,43  

ΣΥΝΟΛΟ  304.629,41  

 

275.176,94  
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16. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 
  

 
2013 

 

2012 

    ΙΚΑ 325.854,42  
 

439.741,89  

ΤΣΜΕΔΕ 707,20  
 

857,20  

ΚΥΤ 4.052,07  
 

5.317,26  

Ταμείο Νομικών, ΟΑΕΔ 10.870,93  
 

30.727,87  

ΤΣΑΥ 7.189,39  
 

3.350,61  

 
348.674,01  

 

479.994,83  

 

 

17. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 

  

 
2013 

 

2012 

    

Φ.Π.Α. 22.530,34  
 

12.501,69  

Φ.Μ.Υ. 51.100,95  
 

64.324,03  

Φόροι Ελευθέρων επαγγελματιών 18.945,25  
 

46.678,39  

Λοιποί  φόροι – τέλη   3.563,33  
 

3.822,24  

 
96.139,87  

 
127.326,35  

 

18. Πιστωτές διάφοροι 

 

 
2013 

 

2012 

    Επιταγές πληρωτέες Λιθογραφείου 15.132,73  

 

34.013,53  

Προκαταβολές πελατών Λιθογραφείου 4.575,15  

 

1.327,24  

Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες           -- 

 

2.632,10  

Οφειλόμενες Αμοιβές Προσωπικού 2.000,33  

 

2.000,33  

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΘΗΝΩΝ    
12.969,38  

 

          -- 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών           -- 

 

15.975,01  

Σαχλής Παναγιώτης 4.113,94  

 

2.749,01  

Ο.Τ.Ε. 68.027,00  

 

20.487,50  

MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ            67.574,88  

 

          -- 

McCANN ERICKSON .  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕ               
8.854,77  

 

          -- 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΝ.ΕΠΕ      6.534,00  

 

          -- 

ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ             6.054,72  

 

          -- 

Κούρος Παναγιώτης 1.433,26  

 

1.713,51  

Καλτσάς Αχχιλέας           -- 

 

2.838,03  

Λοιποί Πιστωτές διάφοροι ΚΕΘΕΑ  60.107,11  

 

130.261,88  

 
257.377,27  

 
213.998,14  
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19.  Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού 

 

Προβλέψεις για Κινδύνους κι Έξοδα  & Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού 

    

 
2013 

 

2012 

    Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού σε 

περίπτωση συνταξιοδότησης 
2.329.783,57  

 

2.500.671,33  

Δεδουλευμένα έξοδα 50.529,93  

 

42.351,94  

Προβλέψεις για Διαμαρτυρημένες Συναλλαγματικές 74.959,28  

 

74.959,28  

 
2.455.272,78  

 
2.617.982,55  

     

 

20. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 

 

Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων 

  

   Επιχορηγήσεις έως 31.12.12 

 

2.738.581,44  

Μείον: Καταστροφές Επιχορηγηθέντων Παγίων 

 

(1.586,98) 

Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων Χρήσης 2013 

 

616.627,02  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

3.353.621,48  

Μείον: 

  Αποσβέσεις Χρήσης 2013 Λιθογραφείου 

 

(29.547,87) 

Αποσβέσεις Χρήσης 2013 Λοιπών Υπηρεσιών 

 

(189.447,13) 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

(218.995,00) 

Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων 31.12.13 

 
3.134.626,48  
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21. Συσσωρευμένο αποθεματικό 

 

Το συσσωρευμένο αποθεματικό αποτελείται από τα πλεονάσματα/(ελλείμματα) των 

καταστάσεων οικονομικής δραστηριότητας εκάστης χρήσης και αναλύεται ως εξής: 

 

1988-2010 19.116.356,56  

2011 58.784,13  

2012 (347.392,24) 

2013 2.928.934,15  

 
21.756.682,60  

 

 

22. Κύκλος εργασιών 

 

2013 Λιθογραφείο 
Λοιπές 

Μονάδες 
Σύνολο 

    
Πωλήσεις Εμπορευμάτων 1.580,62 16.097,80 17.678,42 

Πωλήσεις Προιόντων 1.340.901,97 25.178,30 1.366.080,27 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 103.840,89 -- 103.840,89 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 8.399,80 -- 8.399,80 

 
1.454.723,28 41.276,10 1.495.999,38 

    
2012 Λιθογραφείο 

Λοιπές 

Μονάδες 
Σύνολο 

    
Πωλήσεις Εμπορευμάτων 4.480,68 1.253,03 5.733,71 

Πωλήσεις Προιόντων 1.468.030,99 33.990,40 1.502.021,39 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 72.521,10 -- 72.521,10 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 11.811,50 -- 11.811,50 

 
1.556.844,27 35.243,43 1.592.087,70 
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23. Διάφορα έξοδα 

 

 
2013 

 

2012 

    
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ * 11.015.185,72 

 
13.755.387,86 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 606.825,58 
 

480.424,98 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  1.327.772,38 
 

1.342.564,63 

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 75.851,76 
 

66.350,48 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.508.618,74 
 

1.458.532,77 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 6.808,82 
 

0,00 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ –ΛΗΞΗΣ 
428.199,49 

 
758.184,19 

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 250.317,00 
 

234.556,02 

ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 356.297,28 
 

272.666,37 

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 218.572,40 
 

154.818,98 

ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 148.038,32 
 

114.787,76 

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 496.828,97 
 

331.812,53 

ΕΞΟΔΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ 420.937,78 
 

355.883,83 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΩΝ 1.068.765,60 
 

921.529,44 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 589.559,55 
 

318.837,46 

 
18.518.579,39 

 
20.566.337,30 

Το πιο πάνω ποσό έχει επιμερισθεί ως εξής: 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 1.045.169,38 
 

1.276.181,16 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6.506.700,76 
 

6.937.123,32 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 
10.959.900,43 

 
12.208.130,33 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ** 6.808,82 
 

144.902,49 

 
18.518.579,39 

 
20.566.337,30 

    

 
2013 

 

2012 

*Μέσος όρος απασχοληθέντος προσωπικού 567 

 

514 

 

 ** Το κονδύλι του 2012 αφορά έκτακτες ζημίες και ανόργανα έξοδα. 
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24.  Έσοδα επιχορηγήσεων και δωρεών 

 

 
2013 2012 

Επιχορηγήσεις Υπουργείου Υγείας (24.1) 18.000.000,00 17.383.975,00 

Επιχορηγήσεις Ευρωπαικής Ένωσης 

κοινοτικών προγραμμάτων 
409.308,00 440.449,10 

Επιχορήγηση ΟΑΕΔ - Επιχειρείν 64.543,78 113.260,82 

Επιχορήγηση ΟΠΑΠ 35.000,00 70.000,00 

Δωρεές 567.046,69 482.135,33 

Έσοδα ψυχοδιαγνωστικών 368.135,99 -- 

Παρεπόμενες ασχολίες 27.639,12 37.256,08 

Λοιπά έσοδα προγραμμάτων/επιχορηγήσεων 120.324,85 -- 

 
19.591.998,43 18.527.076,33 

24.1 Επιχορηγήσεις Υπουργείου Υγείας 
  

       και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
  

       (ανά Ληφθείσες Δόσεις) 1η ΔΟΣΗ (Ιαν) 
2.880.000,00 

 
2η ΔΟΣΗ (Φεβ) 

 
3η ΔΟΣΗ (Μαρτ) 1.620.000,00 

 
4η ΔΟΣΗ (Απρ) 1.440.000,00 

 
5η ΔΟΣΗ (Μαι) 1.440.000,00 

 
6η ΔΟΣΗ (Ιουν -Ιουλ) 3.060.000,00 

 
7η ΔΟΣΗ (Αυγ) 1.440.000,00 

 
8η ΔΟΣΗ (Σεπτ) 1.620.000,00 

 
9η ΔΟΣΗ (Οκτ-Νοε-Δεκ) 2.700.000,00 

 
10η ΔΟΣΗ 1.800.000,00 

  
18.000.000,00 

 

25. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 

   

 
2013 

 

2012 

Αναλογία αποσβέσεων επιχορηγηθέντων παγίων 

επενδύσεων 
220.581,05 

 
125.006,92 

Έσοδα από ασφαλιστικές αποζημιώσεις 1.771,00 
 

2.497,00 

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα 28.574,42 
 

581,06 

 
250.926,47 

 
128.084,98 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 

Την τελευταία πενταετία η κρίση έχει αυξήσει σημαντικά τις δυσκολίες και τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΚΕΘΕΑ. Η κρίση σπρώχνει περισσότερους 

ανθρώπους στη χρήση, διαρρηγνύει το υποστηρικτικό τους δίκτυο, επιδεινώνει την 

κατάσταση των εξαρτημένων και υποσκάπτει το κίνητρό τους για θεραπεία, 

υπονομεύει την κοινωνική επανένταξη των απεξαρτημένων. Εξαιτίας της κρίσης και 

της πολιτικής λιτότητας, το ΚΕΘΕΑ βρίσκεται αντιμέτωπο όχι μόνο με τις  οξυμένες 

ανάγκες των ανθρώπων που υποστηρίζει αλλά και με δραστικές περικοπές στην 

επιχορήγησή του, ελλείψεις προσωπικού και το γενικότερο κλίμα  αβεβαιότητας που 

επικρατεί στο χώρο της κοινωνικής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων σεναρίων περί 

συγχωνεύσεων και απολύσεων.  

Οι δυσκολίες αυτές συνεχίστηκαν και το 2013. Δεν έλειψαν, ωστόσο και  ορισμένες 

θετικές εξελίξεις οι οποίες επιτρέπουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του 

οργανισμού  παρά τις αντιξοότητες. 

Το 2013 σημειώθηκε αύξηση των αποδεκτών στο σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών που 

προσφέρει το ΚΕΘΕΑ. Μετά την πτώση στην προσέλευση το προηγούμενο έτος, η 

οποία φαίνεται να ήταν κυρίως απόρροια ανακατατάξεων στο χάρτη υπηρεσιών της 

χώρας, λόγω του ραγδαίου υπερδιπλασιασμού των προγραμμάτων υποκατάστασης, οι 

αποδέκτες υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 2011, ενώ η 

τάση φαίνεται ότι θα συνεχίσει να είναι αυξητική και μέσα στο 2014. Συνολικά 

13.500 περίπου άτομα, χρήστες ουσιών και οικογένειες, έλαβαν θεραπευτικές 

υπηρεσίες  από το ΚΕΘΕΑ το 2013.  

Επιπλέον μέσα στη χρονιά η προσπάθεια των προηγούμενων ετών να αξιοποιηθούν 

άλλοι πόροι πέραν της μειωμένης κρατικής επιχορήγησης άρχισε να αποδίδει τους 

καρπούς της: Το β’ εξάμηνο τέθηκε σε λειτουργία το Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης 

στην Αθήνα και το Δίκτυο Αστέγων Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων στο δρόμο 

(δωρεές Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»), καθώς και τα 7 Πολυδύναμα 

Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ σε διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες για 

την υποστήριξη ατόμων διπλής διάγνωσης (εξάρτηση και ψυχιατρική διαταραχή) και 

των οικογενειών τους. Οι υπηρεσίες αυτές, μαζί με τα νέα προγράμματα κατάρτισης 

και κοινωνικής επιχειρηματικότητας των απεξαρτημένων, αποτελούν άμεση 

ανταπόκριση στις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται στο πεδίο των εξαρτήσεων και  

καθιστούν το έργο του οργανισμού ακόμα πιο επίκαιρο.   

Επιπλέον συνεχίστηκε η προσπάθεια να διευκολυνθεί η πρόσβαση των εξαρτημένων 

και των οικογενειών τους σε θεραπεία, με τη δημιουργία νέων Συμβουλευτικών 

Κέντρων στην Άρτα και τη Ρόδο και την προετοιμασία για τη δημιουργία 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Βοιωτία. Στην προσπάθεια αυτή κεντρικό ρόλο 

παίζουν οι συνεργασίες που αναπτύσσει του ΚΕΘΕΑ με την τοπική αυτοδιοίκηση και 

δίκτυα πρωτοβουλίας πολιτών και φορέων, προκειμένου να εξασφαλίσει την 

κοινωνική και υλική στήριξη των νέων μονάδων.  

Στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος έγιναν σημαντικά βήματα για την 

αναβάθμιση των υπηρεσιών, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εγκαταστάσεις που θα 

στεγάσουν τη Θεραπευτική Κοινότητα 84 θέσεων στις Φυλακές Διαβατών και άρχισε 

η ανακατασκευή της κατεστραμμένης από πυρκαγιά Θεραπευτικής Κοινότητας στις 

Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού.   

Το  ΚΕΘΕΑ συνέχισε επίσης να ανταποκρίνεται σε αυξανόμενο αριθμό αιτημάτων 

για παρεμβάσεις ενημέρωσης, πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης στις σχολικές 

κοινότητες και τις τοπικές κοινωνίες  και να κατέχει κεντρικό ρόλο στο χώρο 

εκπαίδευσης επαγγελματιών στον τομέα των εξαρτήσεων. 
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Η έναρξη εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΚΕΘΕΑ, 

μετά την επιλογή αναδόχου του έργου από την Κοινωνία της Πληροφορίας το 2013, 

θα αναβαθμίσει την επόμενη διετία συνολικά την ποιότητα και ταχύτητα 

ανταπόκρισης του οργανισμού στις ανάγκες των εξαρτημένων και των οικογενειών 

τους. 

Κομβική εξέλιξη για το χώρο των εξαρτήσεων μέσα στη χρονιά αποτέλεσε η ψήφιση 

του νέου νόμου για τα ναρκωτικά (Ν. 4139). Το νέο νομοθετικό πλαίσιο  

κατοχυρώνει το δικαίωμα σε θεραπεία και προβλέπει τη διεύρυνση των 

εναλλακτικών της φυλάκισης μέτρων. Άλλη σημαντική αλλαγή που εισήγαγε ο νόμος 

είναι η καθιέρωση νέων σχημάτων και διαδικασιών χάραξης και υλοποίησης της 

εθνικής στρατηγικής για τα ναρκωτικά. Στο πλαίσιο αυτό το ΚΕΘΕΑ εκπροσωπείται 

από τα τέλη του 2013 στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την 

Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών και μετέχει με τις προτάσεις του στη συγκρότηση 

του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά 2014-2016. 

Τη δύσκολη  αυτή περίοδο είναι σημαντικό  ότι το ΚΕΘΕΑ παραμένει ένας 

οργανισμός με θετική εικόνα και αποδοχή από την ελληνική κοινωνία. Οι μονάδες 

του είναι αρμονικά ενταγμένες στον τοπικό ιστό, συμβάλλουν στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι με πρωτοβουλίες και συνεργασίες, και η κοινωνία των πολιτών συμμετέχει 

στο έργο τους. Αξίζει να σημειωθεί η σημαντική διεθνής προβολή που είχαν το 2013 

οι προσπάθειες του ΚΕΘΕΑ να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εξαρτημένων, ιδίως 

όσων πλήττονται περισσότερο από την κρίση, μέσα από αλλεπάλληλα ρεπορτάζ 

διεθνών ειδησεογραφικών μέσων και δικτύων. 

Η κρατική επιχορήγηση που έλαβε το ΚΕΘΕΑ το 2013 ανήλθε σε  € 18.000.000, 

συνέχισε δηλαδή να παραμένει αισθητά μειωμένη. Το ΚΕΘΕΑ ακολουθώντας με 

συνέπεια την πολιτική μείωσης δαπανών και αύξησης της αυτοχρηματοδότησης που 

είχε υιοθετήσει από την αρχή της κρίσης, κατάφερε να διασφαλίσει και το 2013 την 

ομαλή σε γενικές γραμμές λειτουργία των υπηρεσιών του και συνέχισε να είναι 

συνεπές στις οικονομικές του υποχρεώσεις χωρίς να δημιουργεί ληξιπρόθεσμες 

οφειλές.     

Η βασικότερη δυσκολία που αντιμετώπισε το ΚΕΘΕΑ μέσα στο 2013 αφορά τη 

συνεχιζόμενη μείωση του προσωπικού του. Από την αρχή της κρίσης το 2009 και 

μέχρι το τέλος του 2013 οι εργαζόμενοι στον οργανισμό έχουν μειωθεί κατά 77 

άτομα, οδηγώντας τη λειτουργία αρκετών μονάδων σε οριακή κατάσταση. Η 

κατάσταση αυτή έμεινε κατ’ ουσίαν ανεπηρέαστη από την πρόσληψη 60 νέων 

εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο επιχορηγούμενων 

προγραμμάτων και δράσεων (ΕΣΠΑ, δωρεά Ιδρύματος «Σταύρος Νιαρχος»), καθώς 

αυτοί δεν καλύπτουν ανάγκες του βασικού κορμού  υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, αλλά 

στελεχώνουν τις συγκεκριμένες νέες δράσεις.  

Στις 31/12/2013 απασχολούνταν στον οργανισμό 480 εργαζόμενοι (426 πλήρους και 

54 μερικής απασχόλησης), κατανεμημένοι σε πάνω από 100 μονάδες σε 23 πόλεις και 

18 σωφρονιστικά καταστήματα.  

Με δεδομένο το «πάγωμα» των προσλήψεων», η μόνη διέξοδος που έχει το ΚΕΘΕΑ 

για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η συνεχιζόμενη αναδιοργάνωση των 

υπηρεσιών του, πολιτική πολύπλευρα σημαντική αλλά με πεπερασμένες δυνατότητες 

ως προς την ανακούφιση προβλημάτων στελέχωσης.  

Εάν στα παραπάνω προστεθούν οι χρόνιες γραφειοκρατικές δυσκολίες και 

αγκυλώσεις του ευρύτερου δημοσίου σε θέματα προμηθειών, εκτέλεσης έργων, 

αξιοποίησης δωρεών κ.λπ. ολοκληρώνεται το πλέγμα των βασικών προβλημάτων και 

δυσκολιών που δυσχέραιναν τη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ το 2013. 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.  Συμβουλευτικά Κέντρα 

 

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα αποτελούν το χώρο πρώτης επαφής των ενδιαφερομένων 

(χρηστών ουσιών και μελών του στενού οικογενειακού και φιλικού τους 

περιβάλλοντος) με τα προγράμματα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ. Στους χρήστες 

ουσιών τα Κέντρα παρέχουν κυρίως υπηρεσίες κλινικής αξιολόγησης, 

συμβουλευτικής υποστήριξης, ενημέρωσης και κινητοποίησης για παραπομπή σε 

θεραπεία, οι οποίες πλαισιώνονται από εκπαιδευτικές - ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

και φροντίδα της υγείας. 

 

Στις οικογένειες των χρηστών παρέχεται αρχική ενημέρωση και συμβουλευτική, ώστε 

να ενταχθούν στη συνέχεια, εφόσον το επιθυμούν, σε Κέντρο Οικογενειακής 

Υποστήριξης του KEΘEA. Για την προσέγγιση των χρηστών, και ιδίως όσων είναι 

κοινωνικά περιθωριοποιημένοι και αποκομμένοι από τα δίκτυα υπηρεσιών, τα 

Συμβουλευτικά Κέντρα πραγματοποιούν παρεμβάσεις εκτός δομής (σε δρόμους, 

πλατείες κ.λπ.). 

 

Το 2013 λειτούργησαν 31 Συμβουλευτικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Τρία νέα  

Κέντρα άρχισαν να λειτουργούν στη Ρόδο, στην Άρτα και την Ηγουμενίτσα, ενώ 

σταθεροποιήθηκε η λειτουργία και των μονάδων που είχαν δημιουργηθεί τα 

τελευταία χρόνια (Ίλιον, Ραφήνα, Ελευσίνα, Χανιά). Η σταδιακή και παρά τις 

γενικότερες δυσκολίες διεύρυνση του δικτύου Συμβουλευτικών Κέντρων του 

ΚΕΘΕΑ διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων σε θεραπεία, την άμεση και 

αποτελεσματική υποδοχή τους και την παραπομπής τους προς την κύρια θεραπευτική 

φάση των προγραμμάτων.  

 

Λόγω της αυξημένης προσέλευσης εφήβων με πρόβλημα εξάρτησης από το 

Διαδίκτυο, σε ορισμένα προγράμματα εφήβων (ΠΛΕΥΣΗ, ΑΡΙΑΔΝΗ) παρέχονται 

και υπηρεσίες απεξάρτησης από το Διαδίκτυο. 
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Οι αποδέκτες των υπηρεσιών στα Συμβουλευτικά Κέντρα παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα 1.  

 
Πίνακας 1. Αποδέκτες υπηρεσιών στα Συμβουλευτικά Κέντρα τα έτη 2010-2013  

Συμβουλευτικά Κέντρα 
Άτομα που δέχτηκαν 
υπηρεσίες 

  2010 2011 2012 2013 

Αθήνας Εφήβων (ΠΛΕΥΣΗ) 94 96 92   87 

Αθήνας Εφήβων (ΣΤΡΟΦΗ) 75 95 92   84 
Πειραιά Έγκαιρης Παρέμβασης Εφήβων 
(ΝΟΣΤΟΣ) 85 99 56   68 

Θεσσαλονίκης Εφήβων (ΑΝΑΔΥΣΗ) 86 91 92 109 

Βόλου Εφήβων  (ΠΙΛΟΤΟΣ) 35 28 23   38 

Πάτρας Εφήβων (ΟΞΥΓΟΝΟ) 7 21 21   13 

Ηρακλείου Κρήτης Εφήβων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 37 32 48   51 

Σύνολο Εφήβων 419 462 424 450 

Αθήνας Ενηλίκων (ΕΞΕΛΙΞΙΣ) 100 99 120 139 

Ιλίου Ενηλίκων (ΕΞΕΛΙΞΙΣ)     13 23 

Αθήνας Ενηλίκων (ΔΙΑΒΑΣΗ) 450 412 403 363 

Αθήνας Ενηλίκων (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 401 342 319 304 

Ραφήνας Ενηλίκων (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 13 20 19 16 

Πειραιά Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ) 509 460 367 372 

Λέσβου Ενηλίκων  (ΝΟΣΤΟΣ) 42 47 48 58 

Ελευσίνας Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ) 50 64 57 51 

Θεσσαλονίκης Ενηλίκων (ΙΘΑΚΗ) 263 209 158 161 

Κιλκίς & Γιαννιτσών Ενηλίκων (ΙΘΑΚΗ) 13 14 13 8 

Πρόγραμμα εξαρτημένων γονέων (ΙΘΑΚΗ)  23 19 28 27 

Ανοιχτό Ενηλίκων Θεσσαλονίκης (ΙΘΑΚΗ) 61 45 37 81 

Λάρισας Ενηλίκων (ΕΞΟΔΟΣ) 107 102 77 73 

Τρικάλων Ενηλίκων (ΕΞΟΔΟΣ) 36 34 16 26 

Βόλου Ενηλίκων (ΠΙΛΟΤΟΣ) 63 65 73 73 

Ηρακλείου Κρήτης Ενηλίκων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 174 137 132 133 

Λασιθίου Κρήτης Ενηλίκων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 31 27 20 25 

Χανίων Κρήτης Ενηλίκων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 45 73 97 103 

Ρόδου Ενηλίκων (ΑΡΙΑΔΝΗ)      8 

Καβάλας Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ) 62 54 52 68 

Αλεξανδρούπολης Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ) 53 55 66 77 

Ιωαννίνων Ενηλίκων (ΗΠΕΙΡΟΣ) 137 151 152 174 

Άρτας Ενηλίκων (ΗΠΕΙΡΟΣ)      16 

Ηγουμενίτσας Ενηλίκων (ΗΠΕΙΡΟΣ)      17 

Καλαμάτας Ενηλίκων (ΚΥΤΤΑΡΟ) 102 96 102 117 

Πάτρας Ενηλίκων (ΟΞΥΓΟΝΟ) 71 59 55 56 

Σύνολο Ενηλίκων 2.806 2.584 2.424 2.569 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.225 3.046 2.848 3.019 
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Το 2013 ήταν μια δύσκολη χρονιά κατά την οποία τα Συμβουλευτικά Κέντρα 

λειτούργησαν με περιορισμένους πόρους -κυρίως με οριακή και συχνά ελλιπή 

στελέχωση. Επιπλέον, η αύξηση των θέσεων στις μονάδες υποκατάστασης την 

τελευταία διετία αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον οικονομικής κρίσης με τα 

συνακόλουθα κοινωνικά προβλήματα, διαμορφώνουν νέες ανάγκες και έχουν 

μεταβάλει το χάρτη υπηρεσιών της χώρας. Οι επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων είναι 

δύσκολο να εκτιμηθούν σε τόσο πρώιμο στάδιο.  Πάντως, τα Συμβουλευτικά Κέντρα 

διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό τη δυναμικότητά τους και σε ό,τι αφορά συνολικά τον 

οργανισμό επανήλθαν στα επίπεδα του 2011 (μετά την πτώση που καταγράφηκε το 

2012), με τα προγράμματα εφήβων να αντιπροσωπεύουν περισσότερο τη 

συγκεκριμένη τάση. 
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2. Μονάδες Ψυχικής Απεξάρτησης  

 

Οι μονάδες απεξάρτησης αποτελούν την κυρίως φάση των θεραπευτικών 

προγραμμάτων. Στοχεύουν στην ψυχική απεξάρτηση, στην αποχή από παραβατικές 

μορφές συμπεριφοράς και στην κάλυψη των ελλείψεων του ατόμου σε εκπαιδευτικό, 

επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Παρέχουν ψυχοκοινωνικού τύπου υποστήριξη 

που βασίζεται στο μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων και δεν περιλαμβάνει 

φαρμακευτική αγωγή, αλλά αξιοποιούν  το πλαίσιο συνύπαρξης με άλλα άτομα που 

έχουν ανάλογα προβλήματα, κάτω από την καθοδήγηση της διεπιστημονικής ομάδας 

του προσωπικού. Διακρίνονται σε μονάδες ημερήσιας φροντίδας εξωτερικής 

παρακολούθησης («ανοικτές») και μονάδες διαμονής. 

 

Στη διάρκεια της χρονιάς λειτούργησαν 19 Θεραπευτικές Κοινότητες σε όλη την 

Ελλάδα, έξι από τις οποίες για εφήβους και νεαρούς ενήλικες (δύο από αυτές βλέπουν 

ταυτόχρονα και ενήλικες). Οι αποδέκτες των υπηρεσιών στις Θεραπευτικές 

Κοινότητες, όπως φαίνεται και στον πίνακα 2, σημείωσαν μικρή αύξηση σε σχέση με 

τα προηγούμενα χρόνια. Οι Θεραπευτικές Κοινότητες των εφήβων ακολουθούν 

σταθερά ανοδική πορεία από το 2011 και μετά, ενώ οι Κοινότητες των ενηλίκων 

σημειώνουν μικρή αύξηση συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά.  
Πίνακας 2. Αποδέκτες των υπηρεσιών στις Θεραπευτικές Κοινότητες τα έτη 2010-2013  

Μονάδες Απεξάρτησης Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες 

  2010 2011 2012 2013 

Αθήνας Εφήβων (ΠΛΕΥΣΗ) 48 90 111 111 

Αθήνας Εφήβων (ΣΤΡΟΦΗ) 39 34 32 33 

Θεσσαλονίκης Εφήβων (ΑΝΑΔΥΣΗ) 10 13 18 21 

Βόλου Εφήβων (ΠΙΛΟΤΟΣ) 10 14 12 18 

Πάτρας Εφήβων (ΟΞΥΓΟΝΟ) 0 0 2 0 

Εφήβων Κρήτης (ΑΡΙΑΔΝΗ) 11 17 11 13 

Σύνολο Εφήβων 118 168 186 196 

Αθήνας Ενηλίκων (ΔΙΑΒΑΣΗ- Πρωινή Κοινότητα) 78 59 43 44 

Αθήνας Ενηλίκων (ΔΙΑΒΑΣΗ -Βραδινή Κοινότητα) 77 73 77 89 

Αθήνας Ενηλίκων (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 160 146 160 141 

Πειραιά Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ) 152 157 155 151 

Θεσσαλονίκης Ενηλίκων (ΙΘΑΚΗ) 154 139 113 137 

Πρόγραμμα εξαρτημένων γονέων (ΙΘΑΚΗ) 9 10 12 11 

Ανοιχτό Ενηλίκων Θεσσαλονίκης (ΙΘΑΚΗ) 26 19 11 19 

Λάρισας Ενηλίκων (ΕΞΟΔΟΣ) 120 98 79 87 

Βόλου Ενηλίκων (ΠΙΛΟΤΟΣ) 19 16 24 14 

Ηρακλείου Κρήτης Ενηλίκων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 91 80 75 70 

Καλαμάτας Ενηλίκων (ΚΥΤΤΑΡΟ) 62 63 70 68 

Πάτρας Ενηλίκων (ΟΞΥΓΟΝΟ) 16 14 11 13 

Αλεξανδρούπολης Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ) 13 11 9 7 

Καβάλας Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ) 31 31 29 28 

Ιωαννίνων Ενηλίκων  (ΗΠΕΙΡΟΣ) 22 41 51 56 

Σύνολο Ενηλίκων 1030 957 919 935 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1148 1125 1105 1131 
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3. Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης 

 

Στα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης του ΚΕΘΕΑ εντάσσονται τα άτομα που έχουν 

ολοκληρώσει την κυρίως φάση θεραπείας (Θεραπευτική Κοινότητα) για τη σταδιακή 

και ομαλή τους επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Οι υπηρεσίες τους 

περιλαμβάνουν ατομική και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη σε τακτική 

εξωτερική βάση, εκπαίδευση και κατάρτιση σε συνεργασία με εξειδικευμένους 

φορείς, επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική για την υποστήριξη της 

ένταξης στον κόσμο της εργασίας, ενημέρωση για τα πολιτικά, κοινωνικά και 

εργασιακά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, νομική υποστήριξη, μέριμνα για 

προβλήματα υγείας, πρόληψη της υποτροπής, συμβουλευτική οικογένειας και 

ζευγαριών.  Πολλά Κέντρα προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα φιλοξενίας σε 

Ξενώνες αυτόνομης διαβίωσης για ένα μεταβατικό διάστημα. 

 

Τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα είναι 17. 

Στα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης δέχθηκαν υπηρεσίες συνολικά 437 άτομα, 

αριθμός που αντιπροσωπεύει μείωση σε σχέση με τους αντίστοιχους της διετίας 

2010-2011 και προφανώς συνδέεται με τους συνεχώς αυξανόμενους δείκτες ανεργίας, 

την μείωση κινήτρου απεξάρτησης, καθώς και την αδυναμία πλήρους αποκατάστασης 

ευάλωτων ομάδων στη συγκεκριμένη οικονομική και κοινωνική συγκυρία.   

 
Πίνακας 3. Αποδέκτες στα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης τα έτη 2010-2013 

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ 
Άτομα που δέχτηκαν 
υπηρεσίες 

  2010 2011 2012 2013 

Βόλου Εφήβων (ΠΙΛΟΤΟΣ) 7 5 7 7 

Αθήνας Εφήβων (ΣΤΡΟΦΗ) 20 11 6 4 

Πάτρας Εφήβων (ΟΞΥΓΟΝΟ) 1 0 0 0 

Θεσσαλονίκης Εφήβων (ΑΝΑΔΥΣΗ) 0 2 4 8 

Κρήτης Εφήβων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 3 5 7 2 

Σύνολο Εφήβων 31 23 24 21 

Αθήνας Ενηλίκων (ΔΙΑΒΑΣΗ) 77 71 52 61 

Αθήνας Ενηλίκων (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 75 66 52 46 

Πειραιά  Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ) 89 92 88 84 

Θεσσαλονίκης Ενηλίκων (ΙΘΑΚΗ) 77 78 57 51 

Πρόγραμμα εξαρτημένων γονέων (ΙΘΑΚΗ)  2 3 5 6 

Ανοιχτό Ενηλίκων Θεσσαλονίκης (ΙΘΑΚΗ) 10 5 2 2 

Θεσσαλίας  Ενηλίκων (ΕΞΟΔΟΣ) 52 41 19 9 

Βόλου Ενηλίκων (ΠΙΛΟΤΟΣ) 16 17 18 16 

Κρήτης Ενηλίκων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 44 42 41 40 

Ιωαννίνων Ενηλίκων (ΗΠΕΙΡΟΣ) 26 30 32 35 

Καλαμάτας Ενηλίκων (ΚΥΤΤΑΡΟ) 26 38 37 41 

Πάτρας Ενηλίκων (ΟΞΥΓΟΝΟ) 8 10 8 8 

Αλεξανδρούπολης Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ) 5 6 6 6 

Καβάλας Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ) 7 15 10 11 

Σύνολο Ενηλίκων 514 514 427 416 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 545 537 451 437 
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4. Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης   

 

Η υποστήριξη της οικογένειας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες 

για την έναρξη της θεραπευτικής διαδικασίας και την παραμονή σε αυτή, καθώς και 

για την αποτελεσματικότητα της κοινωνικής επανένταξης. Όλα τα θεραπευτικά 

προγράμματα διαθέτουν προγράμματα για την υποστήριξη της οικογένειας των 

εξαρτημένων, είτε αυτοί είναι ήδη ενταγμένοι σε θεραπεία είτε όχι. Το 2013 

λειτούργησαν 27 Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης. Οι αποδέκτες των υπηρεσιών, 

που παρουσιάζονται στον πίνακα 4, σημειώνουν σημαντική αύξηση, η οποία 

προκύπτει από αύξηση των αποδεκτών στα προγράμματα ενηλίκων, ενώ ο 

αντίστοιχος αριθμός των προγραμμάτων εφήβων παρουσιάζει μικρή πτώση.  
Πίνακας 4. Αποδέκτες των υπηρεσιών στα Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης τα έτη 2010-2013 

 Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες 

  2010 2011 2012 2013 

Βόλου Εφήβων (ΠΙΛΟΤΟΣ) 72 81 61 99 

Αθήνας Εφήβων (ΣΤΡΟΦΗ) 293 264 295 297 

Αθήνας Εφήβων (ΠΛΕΥΣΗ) 441 466 498 448 

Θεσσαλονίκης Εφήβων (ΑΝΑΔΥΣΗ) 225 270 283 295 

Πάτρας Εφήβων (ΟΞΥΓΟΝΟ) 39 47 78 50 

Κρήτης Εφήβων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 73 111 156 165 

ΣΥΝΟΛΟ 1.143 1.239 1.371 1.354 

Θεσσαλονίκης Ενηλίκων (ΙΘΑΚΗ) 460 375 341 396 

Κιλκίς & Γιαννιτσών Ενηλίκων  (ΙΘΑΚΗ) 22 33 17 19 

Θεσσαλίας Ενηλίκων (ΕΞΟΔΟΣ) 355 344 321 347 

Βόλου Ενηλίκων (ΠΙΛΟΤΟΣ) 115 96 161 105 

Αθήνας Ενηλίκων (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 316 340 291 351 

Ραφήνας Ενηλίκων (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 12 16 9 12 

Αθήνας Ενηλίκων (ΔΙΑΒΑΣΗ) 1013 1019 1072 1114 

Πειραιά Ενηλίκων ( ΝΟΣΤΟΣ) 689 641 627 725 

Ελευσίνας Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ) 63 97 109 108 

Λέσβου Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ) 86 94 163 149 

Ηρακλείου Κρήτης Ενηλίκων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 338 381 425 397 

Αγίου Νικολάου Κρήτης  Ενηλίκων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 62 72 81 84 

Χανίων Κρήτης  Ενηλίκων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 56 132 180 194 

Ρόδου Ενηλίκων (ΑΡΙΑΔΝΗ)      21 

Ιλίου Ενηλίκων (ΕΞΕΛΙΞΙΣ)     16 44 

Υποστήριξη Γονέων (ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 220 199 199 209 

Καβάλας Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ) 146 154 158 172 

Αλεξανδρούπολης Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ) 151 129 125 83 

Ιωαννίνων Ενηλίκων ( ΗΠΕΙΡΟΣ) 270 292 288 242 

Άρτας Ενηλίκων (ΗΠΕΙΡΟΣ)      32 

Ηγουμενίτσας Ενηλίκων (ΗΠΕΙΡΟΣ)      54 

Καλαμάτας Ενηλίκων (ΚΥΤΤΑΡΟ) 146 126 156 188 

Πάτρας Ενηλίκων (ΟΞΥΓΟΝΟ) 184 139 141 137 

ΣΥΝΟΛΟ 4.704 4.679 4.880 5.183 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.847 5.918 6.251 6.537 

 



 

 10 

 

5. Υπηρεσίες στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης 

 

Η λειτουργία προγραμμάτων στο σωφρονιστικό σύστημα  επιβάλλεται από τον 

μεγάλο αριθμό των εξαρτημένων φυλακισμένων αλλά και από την οξύτητα των 

προβλημάτων στα καταστήματα κράτησης. Το ΚΕΘΕΑ παρέχει υπηρεσίες που 

αντιστοιχούν σε διαφορετικά στάδια του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης για 

ενήλικους και ανήλικους παραβάτες που εμπλέκονται στη χρήση ουσιών. Οι 

υπηρεσίες στηρίζονται στις αρχές της αυτο-βοήθειας και της εθελούσιας συμμετοχής, 

που διέπουν τη γενικότερη θεραπευτική φιλοσοφία του ΚΕΘΕΑ, καθώς και στην 

αρχή της οργανικής σύνδεσης των προγραμμάτων που προσφέρονται εντός φυλακής 

με δομές θεραπείας ή επανένταξης εκτός αυτής. Έτσι εξασφαλίζεται η συνέχεια της 

φροντίδας και η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με 

την παραβατικότητα, τη χρήση ουσιών και τον εγκλεισμό. 

Το 2013 λειτούργησαν 22 προγράμματα συμβουλευτικής σε διάφορα σωφρονιστικά 

καταστήματα της χώρας, ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής στα δικαστήρια ανηλίκων 

τέσσερα θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης σε Θεραπευτικές Κοινότητες στη 

φυλακή και δύο Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης αποφυλακισμένων στην 

κοινωνία. Τα σχετικά στοιχεία εμφανίζονται στον πίνακα 5.  
Πίνακας 5. Αποδέκτες των υπηρεσιών στα προγράμματα για κρατούμενους και αποφυλακισμένους  τα έτη  

2010-2013 

Προγράμματα στο πλαίσιο του Συστήματος Ποινικής 
Δικαιοσύνης 

Άτομα που δέχτηκαν 
υπηρεσίες 

Συμβουλευτική 2010 2011 2012 2013 

ΑΘΗΝΑ: Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης  139 107 61 91 

ΑΘΗΝΑ: Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού  553 498 437 378 

ΑΘΗΝΑ: Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού Πρόγραμμα  71 77 63 59 

ΑΘΗΝΑ: Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού  11 25 43 73 

ΑΘΗΝΑ: Συμβουλευτικός Σταθμός Δικαστηρίων Ανηλίκων  27 40 27 40 

ΘΗΒΑ: Μεταβατικό Κέντρο Απεξάρτησης Γυναικών  7 139 130 114 

ΑΥΛΩΝΑΣ: Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων  93 94 81 87 

ΒΟΛΟΣ: Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων Κασσαβέτειας  74 61 26 31 

ΒΟΛΟΣ: Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων      29 

ΛΑΡΙΣΑ: Δικαστικές Φυλακές  97 124 123 103 

ΤΡΙΚΑΛΑ: Δικαστική Φυλακή   88 107 87 100 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης  170 138 112 119 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης  36 57 30 44 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης      66 52 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ: Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας  79 73 57 105 

ΓΡΕΒΕΝΑ: Δικαστική Φυλακή  48 55 47 45 

ΣΕΡΡΕΣ: Γενικό Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας      45 37 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Φυλακές  54 44 36 46 

ΚΡΗΤΗ: Φυλακές Νεάπολης  112 100 84 69 

ΚΡΗΤΗ: Φυλακές Αλικαρνασσού   30 32 37 43 

ΚΡΗΤΗ: Φυλακές Χανίων & Αγιάς  103 112 73 102 

ΑΧΑΪΑ: Δικαστικές Φυλακές Αγίου Στεφάνου  65 49 47 67 

Σύνολο 1857 1932 1712 1834 

Θεραπεία/ Επανένταξη          
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ΑΘΗΝΑ: Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης (ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 86 108 122 120 
ΑΘΗΝΑ: Θεραπευτική Κοινότητα στις Γυναικείες Φυλακές 
(ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 37 47 48 32 
ΑΘΗΝΑ: Θεραπευτική Κοινότητα στις Δικαστικές Φυλακές 
(ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 41 56 46 43 
ΘΗΒΑ: Μεταβατικό Κέντρο Απεξάρτησης Γυναικών (ΕΝ 
ΔΡΑΣΕΙ) 12 54 46 53 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης  23 22 19 18 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης      21 21 

Σύνολο 199 287 302 287 

 

Το 2013 παρατηρήθηκε αύξηση στους αποδέκτες των υπηρεσιών συμβουλευτικής 

που σχετίζονται με το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης συγκριτικά με 

την προηγούμενη χρονιά. Οι αποδέκτες των υπηρεσιών θεραπείας-επανένταξης 

σημειώνουν μικρή μείωση σε σχέση με το 2012, ωστόσο διατηρούνται ακόμη σε 

υψηλά επίπεδα. 
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6. Μονάδες Άμεσης Πρόσβασης  

 

Τα Προγράμματα Άμεσης Πρόσβασης στοχεύουν στην ενημέρωση και τη 

συμβουλευτική υποστήριξη εξαρτημένων ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση 

κρίσης, δεν έχουν διαμορφωμένο αίτημα για θεραπεία ή είναι αποκομμένα, λόγω των 

συνθηκών ζωής τους, από κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες. Η παροχή 

συμβουλευτικής στήριξης σε αυτές τις ομάδες, χωρίς την προϋπόθεση ένταξής τους 

σε μακροχρόνια  θεραπευτική διαδικασία, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη γενική 

τους κατάσταση και να κινητοποιήσει για περαιτέρω αλλαγές. 

Το Σεπτέμβριο του 2013 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Δίκτυο Φροντίδας 

Εξαρτημένων στο Δρόμο, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Το 

έργο αφορά τη δημιουργία δύο νέων κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία 

έχουν ως στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτογενούς φροντίδας στους εξαρτημένους 

που βρίσκονται στο δρόμο. Οι νέες μονάδες έρχονται να καλύψουν τις αυξημένες 

ανάγκες του πληθυσμού των χρηστών για περίθαλψη και φροντίδα, καθώς η 

πρόσβασή του σε υπηρεσίες φαίνεται ότι είναι περιορισμένη έως ανύπαρκτη. Το 

Δίκτυο παρέχει στους χρήστες που βρίσκονται στο δρόμο μεγάλο εύρος υπηρεσιών, 

μεταξύ των οποίων πρωτοβάθμια περίθαλψη, κάλυψη άμεσων αναγκών επιβίωσης, 

όπως και ημερήσια φιλοξενία σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (μονάδες άμεσης 

πρόσβασης). 

Στον πίνακα 6  παρουσιάζονται οι αποδέκτες των υπηρεσιών άμεσης πρόσβασης, οι 

αποδέκτες του Δικτύου Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο, καθώς και οι κλήσεις 

στην τηλεφωνική γραμμή SOS.  

 
Πίνακας 6. Αποδέκτες των υπηρεσιών των μονάδων άμεσης πρόσβασης και της Τηλεφωνικής Γραμμής 

SOS τα έτη 2010-2013. Τα στοιχεία για το Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο αφορούν τους 3 

τελευταίους μήνες του 2013, οπότε και άρχισε η λειτουργίας τους. 

      
 Υπηρεσίες Άμεσης Πρόσβασης 

Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες 

  2010 2011 2012 2013 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Πρόγραμμα Προσέγγισης Χρηστών στο Δρόμο (ΝΟΣΤΟΣ)     420 

ΑΘΗΝΑ: Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης (ΕΞΕΛΙΞΙΣ) 60 78 128 133 

ΑΘΗΝΑ: Πρόγραμμα Προσέγγισης Χρηστών στο Δρόμο (ΕΞΕΛΙΞΙΣ)     

Εξορμήσεις street-work 587 953 842 280 

Ανταλλαγή Συριγγών      567 1073 

          

Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο (δωρεά  Ιδρύματος « Σταύρος  Νιάρχος») 

ΑΘΗΝΑ: Πρόγραμμα Προσέγγισης Χρηστών στο Δρόμο         

Εξορμήσεις street-work    100 

Ανταλλαγή Συριγγών    251 

ΑΘΗΝΑ: Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης    395 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πρόγραμμα Προσέγγισης Χρηστών στο 
Δρόμο    182 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:  Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης    70 

 
Τηλεφωνικές επαφές  

  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλεφωνική Γραμμή SOS  (ΑΝΑΔΥΣΗ) 2642 2313 2657 2488 
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Η μείωση που παρατηρείται κατά το 2013 στις εξορμήσεις street-work ερμηνεύεται 

σε μεγάλο βαθμό από την έμφαση που δόθηκε στη δράση ανταλλαγής συριγγών, 

λόγω προσανατολισμού στην πρόληψη του HIV/AIDS, αλλά και στην ανάπτυξη του 

Δικτύου Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο (οργάνωση και σχεδιασμός νέων 

υπηρεσιών και εκπαίδευση στελεχών). 

 

 

7. Απεξάρτηση από το αλκοόλ (ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ)  

 

Το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ έχει έδρα την Αθήνα και απευθύνεται σε άτομα που 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις «νόμιμες» εξαρτήσεις, οι οποίες συχνά δεν 

αναγνωρίζονται ως πρόβλημα: το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια. Το πρόγραμμα 

ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ παρέχει εξατομικευμένη θεραπεία σε εξωτερική βάση. Το άτομο 

καλείται να αντιμετωπίσει την κατάχρηση ή την εξάρτηση και τα απορρέοντα 

προβλήματα χωρίς να απομακρυνθεί από το οικογενειακό και επαγγελματικό του 

περιβάλλον.  

Το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ προσφέρει συγχρόνως οικογενειακή υποστήριξη, κυρίως μέσα 

από την οργάνωση συναντήσεων ζευγαριών. Στο πρόγραμμα μπορούν να 

απευθύνονται και οι οικογένειες των οποίων το εμπλεκόμενο με το αλκοόλ ή τα 

τυχερά παιχνίδια μέλος δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα.  

Το 2013 ήταν ακόμα μια χρονιά κατά την οποία το πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ 

λειτούργησε με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. 

  

 

 
Πίνακας 7. Αποδέκτες των υπηρεσιών του προγράμματος  ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ 2010-2013 

Μονάδα αντιμετώπισης προβλημάτων από το 
αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια (ΑΛΦΑ) 

Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες 

  2010 2011 2012 2013 

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής 133 135 138 140 
Υπηρεσίες Θεραπείας  152 143 140 151 
Μέλη οικογενειών εξυπηρετουμένων* 149 155 132 171 

ΣΥΝΟΛΟ 434 433 410 462 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7, ο αριθμός των ατόμων που δέχτηκαν υπηρεσίες το 

2013 σημείωσε αξιόλογη αύξηση συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, η οποία 

αποτυπώνεται καλύτερα στις υπηρεσίες οικογενειακής υποστήριξης των 

εξυπηρετουμένων. Από την άλλη, η ελλιπής στελέχωση του προγράμματος ευθύνεται 

για το μεγάλο χρόνο αναμονής όσων ζητούν βοήθεια και ένταξη στις υπηρεσίες του.   
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8. Υποστήριξη μεταναστών (KΕΘEΑ MOSAIC) 

 

Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC αποτελεί το μοναδικό πρόγραμμα για εξαρτημένους 

μετανάστες στην Ελλάδα. Συγχρόνως δραστηριοποιείται και για την υποστήριξη 

ατόμων από τον πληθυσμό αυτόν  που δεν έχουν πρόβλημα με τη χρήση ουσιών, 

αλλά αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ενσωμάτωσης και ως εκ τούτου 

διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμπλοκής με τις ουσίες.  

Οι υπηρεσίες του περιλαμβάνουν ενημέρωση, εκπαίδευση και συμβουλευτική σε 

θέματα νομικά, παραβατικότητας, χρήσης ουσιών, εργασίας, υγείας, 

ενδοοικογενειακών σχέσεων, κοινωνικού αποκλεισμού κ.ά. Επιπλέον, παρέχεται 

εξατομικευμένη στήριξη σε εξαρτημένους και στις οικογένειές τους. Η προσέγγιση 

του Κέντρου είναι διαπολιτισμική και η λειτουργία του στηρίζεται στις ομάδες 

εθελοντών, οι οποίες σχηματίζονται από τους ίδιους τους εξυπηρετούμενους και 

λειτουργούν ως «γέφυρα επικοινωνίας» με τις κοινότητες των μεταναστών αλλά και 

ως μέσο προσωπικής ενδυνάμωσης και κοινωνικής δραστηριοποίησης.  

Η έδρα του προγράμματος έχει πλέον μετακινηθεί στο Άγιο Παντελεήμονα, για να  

μπορεί να παρεμβαίνει στα οξυμένα προβλήματα της περιοχής. Άλλος σημαντικός 

χώρος δραστηριοποίησης του προγράμματος είναι τα κρατητήρια των αλλοδαπών της 

Ελληνικής Αστυνομίας, στην Πέτρου Ράλλη. Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται οι 

αποδέκτες των υπηρεσιών του προγράμματος για την τετραετία 2010-2013.  
Πίνακας 8. Αποδέκτες Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ MOSAIC 2010-2013 

Πρόγραμμα για Μετανάστες, 
Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες 

Άτομα που δέχτηκαν 
υπηρεσίες 

  2010 2011 2012 2013 

Υπηρεσίες πρόληψης 42 15 29 50 
Υπηρεσίες συμβουλευτικής εξαρτημένων 70 82 69 82 
Υπηρεσίες οικογενειακής υποστήριξης  56 60 50 48 

ΑΘΗΝA: Κρατητήρια Αλλοδαπών (MOSAIC) 71 43 42 27 

ΣΥΝΟΛΟ 239 200 190 207 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, οι υπηρεσίες πρόληψης και συμβουλευτικής 

εξαρτημένων σημειώνουν αύξηση, με τις υπηρεσίες πρόληψης να αντιπροσωπεύουν 

καλύτερα αυτή την τάση.  Χρειάζεται να σημειωθεί ότι στην πραγματικότητα το 

πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ MOSAIC παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερα άτομα από αυτά 

που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα. Ο λόγος που ένας σημαντικός αριθμός 

ατόμων δεν περιλαμβάνεται στον απολογισμό σχετίζεται με την αδυναμία να 

παρέχουν απαραίτητες για την καταγραφή τους πληροφορίες (λόγω αδυναμίας 

κατανόησης της γλώσσας, έλλειψης εγγράφων ταυτοποίησής τους  κ.λπ.). 
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9. Ειδικές υπηρεσίες  

 

Την τελευταία τριετία συστηματοποιήθηκαν ειδικές υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν 

από τα θεραπευτικά προγράμματα με αντικείμενο την πρόληψη της υποτροπής, τη 

διαχείριση της κρίσης ή την υποστήριξη ατόμων που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 

κλασικές δομές και απαιτούν εξατομικευμένη φροντίδα, μέσω ανοιχτών δομών οι 

οποίες προσφέρουν, ανάλογα με τις ανάγκες, ομαδικές ή ατομικές υποστηρικτικές 

συνεδρίες. Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται οι αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών.  
Πίνακας 9. Αποδέκτες ειδικών υπηρεσιών των θεραπευτικών προγραμμάτων  

Ειδικές υπηρεσίες 
Άτομα που δέχτηκαν 
υπηρεσίες 

  2010 2011 2012 2013 

ΑΘΗΝΑ: Διαχείριση της κρίσης/ πρόληψη υποτροπής 
(ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 23 17 6 7 

ΑΘΗΝΑ: Δευτερογενής πρόληψη (ΔΙΑΒΑΣΗ) 129 139 129 122 

ΠΕΙΡΑΙΑ: Έγκαιρη Παρέμβαση Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ)      78 

ΚΡΗΤΗ: Ανοιχτή δομή υποστήριξης (ΑΡΙΑΔΝΗ) 20 22 15 45 

 

10. Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα  

 

Τα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τον Ιούλιο του 2013 στο 

πλαίσιο ευρωπαϊκού επιχειρησιακού προγράμματος (ΕΣΠΑ). Λειτουργούν  στην 

Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα, την Καλαμάτα, τη Μυτιλήνη και 

το Ηράκλειο Κρήτης. Απευθύνονται σε άτομα που κάνουν χρήση ψυχοτρόπων 

ουσιών, νομίμων ή παρανόμων, παράλληλα με την πιθανότητα να έχουν κάποιου 

τύπου ψυχική διαταραχή. Πριν από τη λειτουργία των κέντρων, οι δομές που 

απευθύνονταν στη συγκεκριμένο πληθυσμό-στόχο ήταν εξαιρετικά περιορισμένες 

στη χώρα.  
Πίνακας 10. Αποδέκτες Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων 

Υπηρεσίες διπλής διάγνωσης 
Άτομα που δέχτηκαν 
υπηρεσίες 

  2013 

Αθήνας (ΕΞΕΛΙΞΙΣ) 82 
Θεσσαλονίκης (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ) 68 
Ηρακλείου Κρήτης (ΑΡΙΑΔΝΗ) 85 
Θεσσαλίας (ΕΞΟΔΟΣ) 36 
Ηπείρου (ΗΠΕΙΡΟΥ) 27 
Μυτιλήνης (ΝΟΣΤΟΣ) 6 
Καλαμάτας (ΚΥΤΤΑΡΟ) 25 
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11. Ιατρικές υπηρεσίες  

 

Η ανάγκη διεύρυνσης των ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες στο 

δρόμο υπαγορεύεται από την εξαθλίωση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον 

πληθυσμό των χρηστών, την αύξηση όσων βρίσκονται στο δρόμο και, βέβαια, από 

την έξαρση των κρουσμάτων μολυσματικών ασθενειών (κυρίως του ιού HIV). Τις 

ανάγκες αυτές έρχεται να καλύψει το Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως και το Διαγνωστικό Κέντρο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, 

το οποίο συνεχίζει και διευρύνει τη λειτουργία του ως κέντρο παροχής ιατρικών 

υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας.     
Πίνακας 11: Αποδέκτες ιατρικών υπηρεσιών 

Ιατρικές υπηρεσίες Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες 

  2010 2011 2012 2013 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Διαγνωστικό Κέντρο 626 686 566 600 
ΑΘΗΝΑ: Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο    173 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων στο 
Δρόμο       26 
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ 

πραγματοποιούν παρεμβάσεις με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 

κοινού γύρω από τα θέματα της εξάρτησης: ποδηλατοδρομίες, συναυλίες, αθλητικές 

διοργανώσεις, αναπλάσεις στις γειτονιές, πρωτοβουλίες για το περιβάλλον, προσφορά 

εθελοντικής εργασίας, ενημερωτικές δράσεις, καλλιτεχνικά γεγονότα κ.ά. Στις 

παρεμβάσεις τους συνεργάζονται με τοπικές αρχές, φορείς, συλλόγους, κινήματα 

πολιτών και εθελοντές, προωθώντας μια κουλτούρα διαλόγου, συλλογικότητας και 

αλληλεγγύης. Το 2013 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων 

μέσα από δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.   

Από την πληθώρα των ανοικτών εκδηλώσεων και παρεμβάσεων του ΚΕΘΕΑ σε όλη 

την Ελλάδα μέσα στο 2013 ενδεικτικά αναφέρονται:  

Κοινωνικές παρεμβάσεις 

Υποστήριξη του κοινωνικού παντοπωλείου του Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας στο 

Δήμο Ηρακλείου στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ).  

Εθελοντική εργασία στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Καλαμάτας (ΚΕΘΕΑ 

ΚΥΤΤΑΡΟ).  

Δωρεάν διάθεση προϊόντων που παράγονται στη Θεραπευτική Κοινότητα σε 

κοινωνικά παντοπωλεία, τα Παιδικά Χωριά SOS, συσσίτια του Δήμου, νηπιαγωγεία 

(ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ).  

Ανάπλαση δημόσιων χώρων, όπως οι εγκαταστάσεις της Κιβωτού του Κόσμου στα 

Ιωάννινα και το Πολιτιστικό Κέντρο στην Ηγουμενίτσα (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ),  

παιδικοί σταθμοί στην Καλαμάτα (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ), σχολικό συγκρότημα στη 

Ραφήνα (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ), η παιδική χαρά του ιδρύματος «Καλός Ποιμένας» 

στο Βόλο (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ).  

Παρέμβαση από τα μέλη σε άστεγους χρήστες στο κέντρο της Αθήνας τα 

Χριστούγεννα (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ). 

Ενημέρωση για το AIDS και δωρεάν εξετάσεις σε συνεργασία με την PRAKSIS 

(ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ). 

Περιβάλλον 

Δημιουργία και παρουσίαση σποτ περιβαλλοντικού περιεχομένου σε συνεργασία με 

τη WWF (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ), εθελοντική εργασία στον Αρχέλωνα (ΚΕΘΕΑ 

ΚΥΤΤΑΡΟ), καθαρισμός πάρκων στην Καλαμάτα (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ) και στο 

Βόλο (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ) 

Τέχνη και Πολιτισμός 

Εικαστική έκθεση «Κοινότητες στη φυλακή, παράθυρο στην κοινωνία» στο Φεστιβάλ 

Αθηνών και στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ). 

Έκθεση της Λέσχης Ελλήνων Γελοιογράφων για τα 30 χρόνια ΚΕΘΕΑ στην Αθήνα 

και την Ξάνθη. 

Εικαστική έκθεση «Ανακυκλώνοντας την ιστορία»  στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Μεσσηνίας (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ). 

Παρουσίαση βιβλίου «Μαγειρικές εντός» (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ). 

Φεστιβάλ ταινιών για την εξάρτηση (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ). 

Ομαδική έκθεση φωτογραφίας «Σύγκλισης σημεία» στο Πολιτιστικό Κέντρο 

«ΜΕΛΙΝΑ» στο Θησείο (Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και  Έγκαιρης Παρέμβασης).  

Φεστιβάλ 

όπως το Φεστιβάλ Αθηνών, το Φεστιβάλ της ΚΝΕ, το Φεστιβάλ Άρδα, το ΚΟΘ 

Underground, το Wall Festival, το Φεστιβάλ Κέντρου Νέων Καλαμάτας κ.ά.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΛΩΝ  
 

 

Η εκπαίδευση και κατάρτιση των συμμετεχόντων στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ 

είναι αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτική προσέγγισης του οργανισμού. 

Αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ελλείψεων, σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

τυπικών προσόντων, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τη μακροχρόνια παραμονή στη 

χρήση και θέτουν προσκόμματα στην πορεία κοινωνικής επανένταξης και 

ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας. Το 2013 το ΚΕΘΕΑ προσέφερε στα μέλη του: 

 

▶Προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης, στα μεταβατικά του σχολεία σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ηράκλειο και σε σχολικές τάξεις που οργανώνονται, 

ανάλογα με τις ανάγκες, στα κατά τόπους θεραπευτικά του προγράμματα. 

 

▶Επαγγελματικό προσανατολισμό μέσω ατομικών και ομαδικών συναντήσεων, 

καθώς και σεμιναρίων.  

 

▶Επαγγελματική κατάρτιση στις παραγωγικές του μονάδες (τυπογραφείο, 

ξυλουργείο, εργαστήρι κεραμικής και αγρόκτημα) τα ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ 

(Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης) και τα 

παραρτημάτων δημόσιων ΙΕΚ που λειτουργούν σε μονάδες του.  Αρνητική εξέλιξη 

μέσα στη χρονιά  υπήρξε το κώλυμα που προέκυψε για την απασχόληση μελών στις 

παραγωγικές μονάδες το ΚΕΘΕΑ μέσω του  θεσμού της μαθητείας (δηλ. με αμοιβή 

και ασφάλιση), λόγω των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων. Η εξέλιξη αυτή έχει 

δυσμενείς επιπτώσεις στην πορεία επανένταξης των μελών και στην εύρυθμη 

λειτουργία των παραγωγικών μονάδων. 

 

▶Συστηματικές ευκαιρίες επιμόρφωσης και δημιουργικής έκφρασης μέσα από 

δημιουργικές, αθλητικές και εθελοντικές ομάδες, σεμινάρια, διαλέξεις, μαθήματα 

ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών με στόχο την πιστοποίηση, καθώς 

και ελληνικών ως ξένης γλώσσας 

 

Την τελευταία διετία το ΚΕΘΕΑ έχει επικεντρωθεί στη δημιουργία προγραμμάτων 

κατάρτισης, δικτύων προώθησης στην απασχόληση και στην αξιοποίηση της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ώστε να υποστηρίξει τα μέλη σε μια περίοδο 

εντεινόμενης ύφεσης και ανεργίας. Μέσα στο 2013 συνεχίστηκε η υλοποίηση 

προγραμμάτων κατάρτισης με ευρωπαϊκούς πόρους και αναπτύχθηκαν νέες 

συνεργασίες για την προώθησης της απασχόλησης με κοινωνικούς εταίρους, όπως η 

ΓΣΕΕ, η  ΓΣΒΕΕ και η  ΕΣΣΕΕ (βλ. Κεφ. Επιχορηγούμενα προγράμματα). Επίσης 

πιστοποιήθηκαν το εργαστήριο μαγειρικής στο παράρτημα ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ του 

ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ, το εργαστήριο Η/Υ στο παράρτημα ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, το  

εργαστήριο κατασκευών στην κεντρική δομή, καθώς και νέα παραρτήματα στο 

ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ και το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΑΡΟ. 
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
Με εξειδικευμένες δράσεις και προσωπικό πρόληψης και την υποστήριξη ενός ευρέος 

δικτύου εθελοντών, το ΚΕΘΕΑ απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό, σε ομάδες με 

συμπεριφορά υψηλού κινδύνου, καθώς και σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων 

που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην αγωγή υγείας και την πρόληψη.  

Οι στόχοι του ΚΕΘΕΑ στον τομέα της πρόληψης είναι: 

• Η παροχή έγκυρης και κατάλληλης για τις ανάγκες των αποδεκτών πληροφόρησης. 

• Ο περιορισμός των επιβαρυντικών κοινωνικών παραγόντων για επικίνδυνες μορφές 

συμπεριφοράς, όπως η χρήση ουσιών, και η ενίσχυση των παραγόντων προστασίας. 

• Η ενδυνάμωση των νέων για υπεύθυνες αποφάσεις και υγιείς επιλογές ζωής. 

• Η αποτροπή ή η καθυστέρηση της έναρξης της χρήσης στα νεανικά χρόνια και η 

μείωση των πιθανοτήτων για μετέπειτα προβλήματα που συνδέονται με την 

κατάχρηση ουσιών. 

• Η κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας (γονείς, σχολεία, υπηρεσίες, φορείς, 

ΜΜΕ) για συντονισμένη και σταθερή συμμετοχή σε δράσεις πρόληψης. 

• Η μείωση της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής βλάβης που μπορεί να 

προκαλέσει η κατάχρηση ουσιών. 

Μέσα στο  2013 έγιναν περισσότερο αισθητές οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 

στο προφίλ των ανθρώπων που απευθύνονται στις μονάδες του Δικτύου Πρόληψης 

και Έγκαιρης Παρέμβασης: αυξημένη προσέλευση περιπτώσεων που χρειάζονται 

ψυχιατρική αντιμετώπιση, μη λειτουργικές οικογένειες, νέοι με έντονη 

παραβατικότητα, αυξημένη πολυπλοκότητα και σοβαρότητα των κρίσεων στη 

σχολική κοινότητα. Οι αποδεκτές των υπηρεσιών του Δικτύου παρουσίασαν αύξηση. 

 

Κέντρο Κοινοτικής Παρέμβασης στα Εξάρχεια 

Το Κέντρο Κοινοτικής Παρέμβασης δημιουργήθηκε στα Εξάρχεια το 2010, για να 

συμβάλει στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης στον 

εφηβικό και νεανικό πληθυσμό της Αθήνας. Απευθύνεται σε εφήβους και νέους μέχρι 

21 ετών. Με επίκεντρο το Στέκι Νέων που έχει δημιουργήσει, το Κέντρο προσφέρει 

καθημερινά πληθώρα δημιουργικών, ψυχοεκπαιδευτικών και υποστηρικτικών 

ομάδων. Το 2013 ανέπτυξε πολύπλευρες δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, την εξάλειψη δυσλειτουργικών συμπεριφορών και τη διαχείριση του 

ελεύθερου χρόνου. Επίσης πραγματοποιήθηκε καλοκαιρινό πρόγραμμα για παιδιά και 

εφήβους, και διάφορες δράσεις σε συνεργασία με άλλους φορείς της περιοχής. 
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Πρόληψη στις εκπαιδευτικές κοινότητες 

Η πρόληψη στις εκπαιδευτικές κοινότητες αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 

με δράσεις που σχεδιάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά και τις 

ανάγκες των συμμετεχόντων. Για την προώθηση της πρόληψης στη δημόσια 

εκπαίδευση το ΚΕΘΕΑ συνεργάζεται σταθερά με το Υπουργείο Παιδείας (Γραφεία 

Αγωγής Υγείας, Συμβουλευτικοί Σταθμοί). Οι παρεμβάσεις του απευθύνονται σε 

μεμονωμένες ομάδες εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών ή έχουν τη μορφή 

μακροχρόνιων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το σύνολο 

μιας σχολικής κοινότητας. Αντίστοιχες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται και στην 

ιδιωτική εκπαίδευση.  

Το 2013 το ΚΕΘΕΑ πραγματοποίησε παρεμβάσεις ενημέρωσης και πρόληψης σε 111 

συνολικά σχολικές κοινότητες. Μέσα στη χρονιά ξεκίνησε ένας ακόμα κύκλος του 

καινοτόμου προγράμματος Υποστήριξης Εφήβων στη Μετάβασή τους από το 

Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Περιελάμβανε 1918 ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας από 55 

εθελοντές καθηγητές. 

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί μακροχρόνια και πολύπλευρη συνεργασία με τον ΟΑΕΔ με 

παρεμβάσεις στις σχολές μαθητείας του. Η συνεργασία περιλαμβάνει και τη 

λειτουργία τριών Συμβουλευτικών Σταθμών στις σχολές του Νέου Ηρακλείου, του 

Μοσχάτου και του Αιγάλεω. Για φοιτητές και σπουδαστές στην ανώτερη και 

ανώτατη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση πραγματοποιούνται ενημερωτικές 

συναντήσεις και βιωματικά εργαστήρια. Μέσα στο έτος πραγματοποιήθηκαν 

παρεμβάσεις σε 8 σχολές. Σταθερές συνεργασίες στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί 

με το ΤΕΙ Αθήνας και τις Σχολές Νοσηλευτών των δημόσιων νοσοκομείων. 

 

Ενημέρωση και εκπαίδευση γονέων 

Οι παρεμβάσεις πρόληψης του ΚΕΘΕΑ για γονείς προσφέρουν  έγκυρη ενημέρωση 

γύρω από το πρόβλημα των εξαρτήσεων και ενισχύουν την προσπάθεια για την 

προώθηση της  ψυχοσυναισθηματικής υγείας και της πρόληψης στην οικογένεια. Το 

2013 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα σε γονείς προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας, και δύο κύκλοι ενημέρωσης στο πλαίσιο της Σχολής Γονέων του 

ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ.  

 

Εκπαίδευση επαγγελματιών στην πρόληψη 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα στην αγωγή υγείας και την πρόληψη απευθύνονται 

σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών, επιμελητές 

ανηλίκων, εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης, καθώς και άλλες 

επαγγελματικές ομάδες που έρχονται σε επαφή με το πρόβλημα της εξάρτησης ή που 

επιθυμούν να συμβάλουν στην αντιμετώπισή του (φαρμακοποιοί, αστυνομικοί, ιερείς 

κ.λπ.). Τα προγράμματα στοχεύουν στην ενημέρωση-ευαισθητοποίηση αλλά και τη 

μεταφορά τεχνογνωσίας γύρω από το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση 

παρεμβάσεων πρόληψης. Για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία, 

το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό, εγκεκριμένο από το Υπουργείο 

Παιδείας, που χρησιμοποιείται στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Μέσα στο 2013 ενισχύθηκε η συνεργασία με τους Επιμελητές Ανηλίκων οι οποίοι 

εκπαιδεύτηκαν στα θέματα της χρήσης στην εφηβεία. 
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Έγκαιρη Παρέμβαση 

Με τη Μονάδα Πρόληψης ΙΚΑΡΟΣ το ΚΕΘΕΑ παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη 

σε νέους υψηλού κινδύνου και τις οικογένειές τους, οι οποίοι παραπέμπονται 

συνήθως από τους επιμελητές ανηλίκων, το εκπαιδευτικό σύστημα και 

συνεργαζόμενους φορείς.  

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 2013 

μαθητές και φοιτητές 7348 

καθηγητές 1221 

γονείς 974 

επαγγελματίες 444 

Στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς  του ΚΕΘΕΑ στις σχολές 

μαθητείας του ΟΑΕΔ 
345 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  

 

Η εκπαίδευση στελεχών στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων αποτελεί έναν από τους 

ιδρυτικούς στόχους του ΚΕΘΕΑ. Το 2013 ο οργανισμός εμπλούτισε την 

εκπαιδευτική του δραστηριότητα με  νέα προγράμματα, αξιοποιώντας τις νέες 

τεχνολογίες για την υποστήριξη των εκπαιδευομένων και αυξάνοντας το συνολικό 

αριθμό των συμμετεχόντων στις εκπαιδευτικές του δράσεις.  

 

Για την προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη 

διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων το ΚΕΘΕΑ 

προσφέρει: 

• Θεωρητικά και βιωματικά προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης για στελέχη 

πρόληψης και θεραπείας των εξαρτήσεων, εισαγγελικούς λειτουργούς, 

σωφρονιστικούς υπαλλήλους κ.ά. 

• Εισαγωγική θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση νέων επιστημόνων στις 

εξαρτήσεις. 

• Επαγγελματική πιστοποίηση συμβούλων των εξαρτήσεων και ειδικών στην 

πρόληψη με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές. 

• Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, εργαστηρίων και συνεδρίων σε ευρωπαϊκό 

και διεθνές επίπεδο. 

• Επιστημονικές εκδόσεις. 

• Βιβλιοθήκη εξειδικευμένη στο πεδίο των εξαρτήσεων. 

• Πρακτική άσκηση ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, κοινωνιολόγων κ.ά. 

• Προγράμματα έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. 
 

 

Μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα 

 

Συνεχίστηκε για δέκατη έκτη χρονιά η συνεργασία του ΚΕΘΕΑ με το Τμήμα 

Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, όπως και η 

δωδεκαετής συνεργασία του με το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής 

Δημόσιας Υγείας στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών σε Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη. Σημαντική εξέλιξη ήταν η αναγνώριση και πιστοποίηση του 

προγράμματος Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο πλαίσιο του ποινικού σωφρονισμού 

που υλοποιεί το ΚΕΘΕΑ με τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ από το Ινστιτούτο Δια Βίου 

Μάθησης του ΑΠΘ και η ένταξή του στις δράσεις του. Τα παραπάνω προγράμματα 

παρακολούθησαν συνολικά 134 στελέχη φορέων θεραπείας  και του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης.  

 

Εκπαίδευση νέων στελεχών 

 

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης νέων στελεχών επιμορφώθηκε το προσωπικό των επτά 

Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων που ίδρυσε το ΚΕΘΕΑ σε επτά 

περιφέρειες της χώρας (ΕΣΠΑ), καθώς και το προσωπικό που στελεχώνει το νέο 

Δίκτυο Φροντίδας Άστεγων χρηστών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (δωρεά 

Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»). Στα δύο αυτά προγράμματα εκπαιδεύτηκαν 60 

άτομα. Δεκαπέντε συνολικά στελέχη του ΚΕΘΕΑ συμμετείχαν σε συνέδρια 

εξωτερικού και δράσεις εκπαίδευσης σε φορείς της ΕΕ μέσω των υποτροφιών ΙΚΥ.  
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Βραχύχρονα προγράμματα 

 

Η εκπαίδευση έμπειρών στελεχών επικεντρώθηκε στην υλοποίηση τριών 

βραχύχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης με αντικείμενα: τη «Συνέντευξη 

Κινητοποίησης» με εκπαιδεύτρια από το Leeds Addiction Unit∙  τη «Μείωση της 

βλάβης: προσέγγιση χρηστών στο δρόμο» με εκπαιδεύτριες από την Ιατρική Σχολή 

του Πανεπιστημίου του Amsterdam∙ και την αξιοποίηση της σύγχρονης τέχνης στην 

εκπαίδευση εκπαιδευτών, θεραπευτών και στελεχών πρόληψης σε συνεργασία με το 

Εθνικό  Μουσείο. Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν δυο ανοικτές διαλέξεις με 

συμμετοχή  καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Saint Mary’s College της Καλιφόρνιας 

και το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας αντιστοίχως. Οι 

εκπαιδευτές σε αυτά τα προγράμματα προσέφεραν αμισθί τις υπηρεσίες τους, ενώ οι 

συμμετέχοντες ανήλθαν στα 158 στελέχη.  

 

Στο ευρύτερο πλαίσιο της παροχής εκπαίδευσης προς τρίτους ολοκληρώθηκε το 

πρόγραμμα εκπαίδευσης Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής Αθήνας, η εκπαίδευση των 

φοιτητών ιατρικής των Ιατρικών Σχολών Αλεξανδρούπολης, Κρήτης, Λάρισας και 

Αθήνας σε θέματα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και σε συνεργασία με τη 

φοιτητική οργάνωση HeLmsichttp://www.helmsic.gr/, η υποδοχή φοιτητών 

κοινωνικής εργασίας από Πανεπιστήμια της Δανίας και της Γερμανίας καθώς και η 

τοποθέτηση σε πρακτική άσκηση φοιτητών από ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας. Από τις δράσεις 

αυτές ωφελήθηκαν συνολικά 124 άτομα.  

 

Εκδόσεις – βιβλιοθήκη 

 

Η επιστημονική βιβλιοθήκη του ΚΕΘΕΑ δέχθηκε 2310 on line και 83 δια ζώσης 

επισκέψεις και διαχειρίστηκε 75 δια-δανεισμούς. Κυκλοφόρησαν δύο τεύχη του 

περιοδικού Εξαρτήσεις,  ένα εκ των οποίων με ειδικό αφιέρωμα στις εξαρτημένες 

μητέρες, το οποίο συνδέθηκε με την ανοικτή ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σε 

συνεργασία με το Deree και την Παιδοψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου της 

Αθήνας. Την ημερίδα παρακολούθησαν 224 άτομα. 

 

Ιδιαίτερα υψηλή παρέμεινε η επισκεψιμότητα των ιστοτόπων που δημιουργήθηκαν 

για την  ηλεκτρονική υποστήριξη της εκπαίδευσης  στελεχών.  

 

http://www.helmsic.gr/
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ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Την περίοδο της οικονομικής κρίσης η ερευνητική δραστηριότητα του ΚΕΘΕΑ 

εστιάζεται στην παρακολούθηση των επιπτώσεων στο φαινόμενο της εξάρτησης και 

στους  εξαρτημένους, και στην τεκμηρίωση του οικονομικού και κοινωνικού όφελους 

από τη λειτουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων απεξάρτησης και κοινωνικής 

ένταξης. 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΚΕΘΕΑ περιλαμβάνουν: 

 Τη συνεχή παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των κυριότερων 

προβλημάτων, των συνθηκών χρήσης ουσιών και της θεραπευτικής πορείας 

των εξυπηρετουμένων. 

 Τη συνολική καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση των κλινικών, 

διοικητικών και οικονομικών στοιχείων του οργανισμού σε μηνιαία και 

ετήσια βάση. 

 Τη συνεχή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων 

πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης επαγγελματιών. 

 Τη μελέτη της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των 

θεραπευτικών προγραμμάτων. 

 Τη διεξαγωγή ειδικών ερευνών γύρω από το φαινόμενο της εξάρτησης στο 

πλαίσιο ελληνικών ή διεθνών συνεργασιών. 

 Την έρευνα δράσης (action research) για την εκτίμηση αναγκών και την 

ανάπτυξη νέων προγραμμάτων. 

 Τη συλλογή και παροχή στοιχείων για τον υπολογισμό των επιδημιολογικών 

δεικτών του προβλήματος της τοξικοεξάρτησης σε εθνικό επίπεδο. 

 

Έρευνα κόστους ωφέλειας των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ  

Το 2013 συνεχίστηκε και εμπλουτίστηκε με επιπλέον δεδομένα η συγκριτική 

αποτύπωση του κόστους - ωφέλειας των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ. Η έρευνα δείχνει 

ότι η παραμονή στη χρήση κοστίζει έως και 6 φορές περισσότερο από τη συμμετοχή 

σε μια Θεραπευτική Κοινότητα του ΚΕΘΕΑ. Η εξοικονόμηση που απορρέει από τη 

θεραπεία απεξάρτησης προκύπτει από τη μείωση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, 

δίωξης, απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, σωφρονισμού, καθώς και των άλλων 

δαπανών που προκύπτουν από τη ζωή στη χρήση.  Η έρευνα επιβεβαιώνει τα στοιχεία 

διεθνών ερευνών, σύμφωνα με τα οποία οι περικοπές των δαπανών στον τομέα 

αντιμετώπισης των εξαρτήσεων δεν προσφέρουν κανένα ουσιαστικό δημοσιονομικό 

όφελος, αλλά έχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα: την αύξηση του κόστους για 

την κοινωνία.  
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Αξιολόγηση υπηρεσιών 

Η εφαρμογή  ενός νέου, επικαιροποιημένου συστήματος ποιοτικής και ποσοτικής 

αξιολόγησης των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, είναι ο βασικός στόχος της Διεθνούς 

Επιτροπής Αξιολόγησης του οργανισμού που συστάθηκε το 2010 και αποτελείται από 

κορυφαίους ειδικούς της Ευρώπης και των ΗΠΑ.  Παρά τους οικονομικούς 

περιορισμούς που θέτει η τρέχουσα συγκυρία και για την πραγματοποίηση 

ερευνητικών δράσεων, το 2013 συνεχίστηκε η συλλογή και συστηματοποίηση των 

δεικτών που επιτρέπουν τη διαρκή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των 

θεραπευτικών προγραμμάτων και εφαρμόστηκαν νέες μέθοδοι για την 

παρακολούθηση της ικανοποίησης των εξυπηρετουμένων από τις υπηρεσίες του 

ΚΕΘΕΑ. Το 2013 επίσης ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του θεραπευτικού 

προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ενώ πραγματοποιήθηκαν και οι αξιολογήσεις του 

Συμβουλευτικού Σταθμού στο Ίλιο καθώς και της δράσης ανταλλαγής συριγγών. 

Παρακολούθηση χαρακτηριστικών των εξυπηρετουμένων  

Σε ετήσια βάση το ΚΕΘΕΑ  συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει τα χαρακτηριστικά 

και τις συνθήκες χρήσης των ατόμων που προσέρχονται στα Συμβουλευτικά του 

Κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, το 2013 συνεχίστηκε η παρακολούθηση των 

παραγόντων που επηρεάζουν το χρόνο παραμονής στη θεραπεία μέσα από τη 

συνδυαστική ανάλυση των χαρακτηριστικών των εξυπηρετουμένων και της 

θεραπευτικής τους πορείας (ολοκλήρωση, διακοπή, επαναπροσέγγιση). 

Συνεργασία με το ΕΚΤΕΠΝ  

Η συνεργασία με το ΕΚΤΕΠΝ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για 

τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία) αφορά αφενός την παροχή στοιχείων για τον 

υπολογισμό των επιδημιολογικών δεικτών και τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για το 

πρόβλημα των ναρκωτικών στην Ελλάδα και αφετέρου την αποτύπωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών θεραπείας και πρόληψης σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του συστήματος EDDRA του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα 

Ναρκωτικά (EMCDDA). To 2013 το βάρος έπεσε στη συλλογή στοιχείων για την 

επικράτηση μολυσματικών ασθενειών σε προβληματικούς χρήστες ναρκωτικών, τη 

συνεχή παρακολούθηση νέων κρουσμάτων HIV και τη ζήτηση θεραπείας. 
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ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Μέσα από προγράμματα ΕΕ/ΕΣΠΑ και άλλες πηγές χρηματοδότησης το ΚΕΘΕΑ 

εξασφάλισε πρόσθετους πόρους εφαρμόζοντας το 2013 προγράμματα για την 

ενίσχυση της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των εξαρτημένων και την 

αναβάθμιση των υπηρεσιών του. 

 

Υποστήριξη των εξαρτημένων  

 

Ειδικό Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης Εξαρτημένων Ατόμων  – Χρηματοδότηση Ιδρύματος 

«Σταύρος Νιάρχος» 

To Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» χρηματοδότησε εξ’ ολοκλήρου το έργο 

ανακατασκευής και εξοπλισμού του ιδιόκτητου κτηρίου του ΚΕΘΕΑ στην οδό 

Κουμουνδούρου 28, όπου λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2013το Ειδικό Κέντρο 

Άμεσης Πρόσβασης για εξαρτημένα άτομα. Στόχος του Κέντρου είναι η  πολύπλευρη 

υποστήριξη των εξαρτημένων, η μείωση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση 

(υπερδοσολογία,  HIV, λοιμώδη νοσήματα κ.ά.), η διασύνδεσή τους με δίκτυα και 

πηγές βοήθειας και η κινητοποίησή τους για ένταξη σε θεραπεία.  

 

Οργάνωση και λειτουργία δικτύου φροντίδας εξαρτημένων ατόμων στο δρόμο σε Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη - Χρηματοδότηση Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» 

 

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» χρηματοδοτεί πλήρως την κατασκευή και τον 

εξοπλισμό δύο εξειδικευμένων κινητών μονάδων, καθώς και την πρόσληψη 

εξειδικευμένου προσωπικού που θα τις στελεχώσει για τρία χρόνια. Οι κινητές 

μονάδες, είναι η αιχμή του δόρατος ενός δικτύου φροντίδας των εξαρτημένων 

ατόμων  σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το οποίο άρχισε να δραστηριοποιείται το β΄ 

εξάμηνο του 2013. 

 

«Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων» στο πλαίσιο του 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 

Τα Κέντρα βρίσκονται στις περιοχές: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, 

Ηράκλειο Κρήτης, Καλαμάτα και Μυτιλήνη και απευθύνονται σε άτομα που 

αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα σε συνδυασμό με την κατάχρηση ουσιών (διπλή 

διάγνωση). Τα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα υποστηρίζουν ολιστικά και σε εξωτερική 

βάση τα άτομα αυτά, από την αρχική διάγνωση μέχρι τη θεραπεία και κοινωνική τους 

επανένταξη, καθώς και τις οικογένειές τους.  
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Ενίσχυση της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης 

 

Κατάρτιση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υπό απεξάρτηση και απεξαρτημένων 

ατόμων 

Το ΚΕΘΕΑ είναι συντονιστής φορέας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, 

στην οποία μετέχουν το 18 ΑΝΩ, ο ΟΚΑΝΑ, η ΓΣΕΕ (Κέντρο Ανάπτυξης 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής), η ΓΣΕΒΕΕ (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης) και η 

ΕΣΕΕ (Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών) με στόχο την εκπαίδευση-κατάρτιση 

και επαγγελματική υποστήριξη 150 απεξαρτημένων ατόμων, προκειμένου να 

δημιουργήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις ή να απορροφηθούν σε επιχειρήσεις τρίτων. 

Η σύμπραξη έχει συσταθεί στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 

«Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων 

ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

2007-2013» και συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ.  

Το πρόγραμμα προσέγγισε 219 άτομα από δομές των συμπραττόντων φορέων 

θεραπείας (25% γυναίκες και 75% άνδρες),  26  από τα οποία  βρήκαν δουλειά στο 

πρώτο εξάμηνο λειτουργίας του προγράμματος. Στη δράση «Συναντήσεις με 

Συμβούλους Επιχειρηματικότητας» η οποία ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 2013 

εντάχθηκαν 133 άτομα και σήμερα συνεχίζουν 87. Το πρόγραμμα συνεχίζεται το 

2014 με δύο προγράμματα κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα. 

Το 2013 υλοποιήθηκε επίσης πρόγραμμα κατάρτισης «Τηλεοπτικός παραγωγός» 400 

ωρών, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το οποίο 

περιλάμβανε κατάρτιση, προκατάρτιση και πρακτική άσκηση και το οποίο 

παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν δέκα ωφελούμενοι. Με το πρόγραμμα αυτό 

ολοκληρώθηκε η εφαρμογή 11 συνολικά  ανάλογων επιδοτούμενων προγραμμάτων 

κατάρτισης για μέλη και αποφοίτους θεραπευτικών προγραμμάτων σε διάφορα 

αντικείμενα που είχε αρχίσει το 2012. 

Χαρτογραφώντας την ένταξη: ποδηλατικές διαδρομές απέναντι στον κοινωνικό 

αποκλεισμό 

Πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από  το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ με χρηματοδότηση της 

Νέας Γενιάς σε Δράση και αφορούσε  την άρση των κοινωνικών προκαταλήψεων 

απέναντι σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι χρήστες ουσιών.  

 

Σωφρονιστικό Σύστημα 

Μελέτη για την ίδρυση του Κέντρου Απεξάρτησης Κασσάνδρας στο πλαίσιο του Ε.Π. 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση» 

Ολοκληρώθηκε η «Μελέτη για την ίδρυση και τη μεθοδολογία οργάνωσης και 

λειτουργίας του Κέντρου Απεξάρτησης Κασσάνδρας, για την απεξάρτηση ανήλικων 

δραστών αξιόποινων πράξεων», σε συνέχεια διαγωνισμού του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

 

Ανάπτυξη πολιτικών και μέτρων για τη  βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανηλίκων 

Εγκρίθηκε το 2013 η πρόταση του ΚΕΘΕΑ για την υλοποίηση του προγράμματος 

«Ανάπτυξη πολιτικών και μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

ανηλίκων» της Πράξης: «Βελτίωση των πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης της 

θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων - ΚΕΣΑΘΕΑ»  το οποίο 

προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. 

http://www.18ano.gr/
http://www.okana.gr/
http://www.kanep-gsee.gr/
http://www.kanep-gsee.gr/
http://www.kekgsevee.gr/
http://www.esee.gr/%CE%99%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%99%CE%9D%CE%95%CE%9C%CE%A5.aspx
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Αναβάθμιση υπηρεσιών 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα ΚΕΘΕΑ 

Το έργο «Ανάπτυξη και Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε ειδικές 

κατηγορίες πληθυσμού» είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. Στόχος του είναι να  

αναβαθμίσει τις λειτουργίες του οργανισμού σε κλινικό και διοικητικό επίπεδο και να 

συμβάλει στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. To 

2013 επιλέχτηκε ο ανάδοχος του έργου και η υλοποίησή του θα αρχίσει το 2014. 

Εκπαίδευση και έρευνα στο τομέα των εξαρτήσεων 

Building together a basic course for prevention of drug addictions-ΤΟΙ 

Αφορά τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

επαγγελματιών για την πρόληψη της χρήσης ουσιών. Το πρόγραμμα διακρατικής 

συνεργασίας εντάσσεται στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» (Lifelong 

Learning Programme — LLP, 2007-2013), τομεακό πρόγραμμα Leonardo DaVinci, 

Μεταφορά Καινοτομίας.  

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CARE  

Έχει κεντρικό στόχο την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται σε 

χρήστες παράνομων ναρκωτικών ουσιών κατά την περίοδο φυλάκισής τους καθώς 

και κατά την περίοδο αποφυλάκισής τους. Κεντρικό ερευνητικό ερώτημα συνιστά η 

διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο θα βελτιωθεί η παρέμβαση για την πρόληψη της 

υποτροπής καθώς και η επανένταξη των αποφυλακισμένων χρηστών στην κοινωνία. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έξι χώρες και προβλέπεται να ολοκληρωθεί 

μέσα στο 2014. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  

Στη σημερινή συγκυρία το KEΘΕΑ με τις ενημερωτικές του ενέργειες επιδιώκει 

κυρίως να ευαισθητοποιήσει για τις επιπτώσεις της κρίσης στο πρόβλημα των 

εξαρτήσεων, να διευκολύνει την πρόσβαση όσων έχουν ανάγκη στις υπηρεσίες και να 

δημιουργήσει κλίμα αλληλεγγύης για την υποστήριξη των πιο αδύναμων και την 

προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής συνοχής. Το 2013 το 

ΚΕΘΕΑ βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διεθνών μέσων ενημέρωσης 

κυρίως σε σχέση με την επιδείνωση της κατάστασης των χρηστών στο δρόμο. 

Σχετικές δημοσιεύσεις έγιναν σε Guiardian, Al Jaziira, Ολλανδικό Πρακτορείο 

Ειδήσεων, Italia 1 tv, RussiaToday tv, Sie deutsche zeitung, BBC Radio κ.ά.  

Για τις ενημερωτικές του δράσεις το ΚΕΘΕΑ στηρίζεται στην αλληλεγγύη και την 

αφιλοκερδή συμβολή επαγγελματιών και ΜΜΕ, ώστε να μη δαπανά πολύτιμους 

πόρους, ενώ όλο το έντυπο υλικό του παράγεται στο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ.  

 

Το ΚΕΘΕΑ στις τοπικές κοινωνίες 

Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς τα προγράμματα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ είχαν 

έντονη παρουσία στις τοπικές κοινωνίες όπου είναι εγκαταστημένα  όσο και σε άλλες 

περιοχές της χώρας μέσα από  ανοικτές εκδηλώσεις, ενημερωτικές παρεμβάσεις, 

συνεργασίες με φορείς και τοπικά ΜΜΕ, συμμετοχή σε φεστιβάλ, πρωτοβουλίες 

κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντισμού, φροντίδας και προστασίας του 

περιβάλλοντος,  τέχνης, πολιτισμού και αθλητισμού.  

Καμπάνια Παγκόσμιας Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 

Το 2013 η ενημερωτική εκστρατεία του ΚΕΘΕΑ με κεντρικό σύνθημα «Η δύναμη ν’ 

αλλάζεις» συνδέθηκε με την επέτειο των 30 χρόνων λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ και είχε 

στόχο να διαδώσει το μήνυμα ότι για την εξάρτηση υπάρχει θεραπεία. Περιελάμβανε 

προβολή τηλεοπτικού σποτ στην τηλεόραση και σε  κινηματογράφους, ενθέσεις και 

καταχωρήσεις σε έντυπα πανελλαδικής και τοπικής εμβέλειας, αναρτήσεις banner σε  

ιστοτόπους, προβολή του μηνύματος  από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και σε χώρους 

ψυχαγωγίας κ.ά. Στο πλαίσιο της καμπάνιας πραγματοποιήθηκαν πάνω από 100 

εκδηλώσεις σε 23 πόλεις και σωφρονιστικά καταστήματα από τα κατά τόπους 

θεραπευτικά προγράμματα. Το συνολικό κόστος των δωρεών και των χορηγιών που 

εξασφάλισε το ΚΕΘΕΑ για τη διενέργειά της ξεπέρασε τα 110.00 ευρώ.  

Διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Η κεντρική ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ, τo μηναίο  ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο 

του, το κανάλι του στο youtube και οι σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

παίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στις επικοινωνιακές προσπάθειες του 

οργανισμού. Η ιστοσελίδα του (www.kethea.gr)  δέχτηκε 150.000 επισκέψεις το 

2013, ενώ σημαντική δραστηριότητα και  αυξημένη απήχηση είχαν τόσο η κεντρική 

όσο και οι επιμέρους σελίδες του ΚΕΘΕΑ στο FACEBOOK, που αριθμούν συνολικά 

πάνω από 35.000 φίλους.  

 

 

Συμβολή στο δημόσιο διάλογο 

Συνεπές στη δέσμευσή του για λογοδοσία στην ελληνική κοινωνία το ΚΕΘΕΑ 

δημοσίευσε και ανακοίνωσε τον καθιερωμένο ετήσιο απολογισμό έργο του. Μέσα 

στη χρονιά εξέδωσε επίσης  45  ανακοινώσεις προς τον Τύπο και απέστειλε 12 

ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, παρουσιάζοντας ερευνητικά του στοιχεία, τις 

θέσεις και τις προτάσεις του σε καίρια ζητήματα πολιτικής για τα ναρκωτικά και την 

κοινωνική φροντίδα, καθώς και τις δράσεις και συνεργασίες του σε όλη την Ελλάδα. 
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Ετήσια έκθεση του ΟΗΕ 

Το ΚΕΘΕΑ ως σύμβουλος οργανισμός του ΟΗΕ (ECOSOC) σε θέματα ναρκωτικών 

αναλαμβάνει κάθε χρόνο την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης της Επιτροπής του 

ΟΗΕ για το Διεθνή  Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB) στην Ελλάδα. Η έκθεση του 

2012 μεταφράστηκε στα ελληνικά, παρουσιάστηκε με συνέντευξη Τύπου και 

διανεμήθηκε σε φορείς και χαράσσοντες πολιτική για τα ναρκωτικά.  

 

KΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ 

Παρά την περαιτέρω επιδείνωση του οικονομικού κλίματος και τις δυσμενείς 

συνθήκες  στον κλάδο των γραφικών τεχνών, όπου οι εμπορικές εκτυπώσεις 

μειώνονται συνεχώς, το τυπογραφείο του ΚΕΘΕΑ κρατήθηκε με επιτυχία το 2013 

στην αγορά. Οι πωλήσεις του ανήλθαν σε 1.588.392 €, ήταν δηλαδή μειωμένες κατά 

4% σε σχέση με το 2012. Το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα είναι +68.107 €, ενώ 

σημαντική είναι η κερδοφορία προ αποσβέσεων, η οποία ανέρχεται στις 180.986 €. 

Εκτιμάται πάντως ότι θα πρέπει να συνυπολογιστούν προβλέψεις από επισφαλείς 

απαιτήσεις που θα φτάσουν τις 35.000 € περίπου. 

Η περαιτέρω μεγάλη μείωση του λειτουργικού κόστους της μονάδας, κυρίως του 

κόστους μισθοδοσίας, αλλά και το αξιόλογο πελατολόγιο, το οποίο έχει μπορέσει να 

οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια, δημιουργούν προοπτικές βιωσιμότητας παρά το 

δυσμενές οικονομικό κλίμα. Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ στις δύσκολες 

σημερινές συνθήκες καταφέρνει να διατηρεί τη φήμη και τη θέση του στην αγορά ως 

ένα από τα αξιόπιστα, ποιοτικά και με υψηλές δυνατότητες τυπογραφεία στη βόρεια 

Ελλάδα. 

Στις σημαντικές δυσκολίες του έτους συμπεριλαμβάνονται η έλλειψη προσωπικού σε 

παραγωγικά πόστα νευραλγικής σημασίας και η αδυναμία, στο β΄ εξάμηνο του έτους, 

ένταξης εκπαιδευόμενων μελών της επανένταξης στη μονάδα με το θεσμό της 

μαθητείας, λόγω των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων. Συνολικά η μονάδα 

απασχόλησε 24 άτομα και προσέφερε τη δυνατότητα μαθητείας σε 3 άτομα (α’ 

εξάμηνο). 

Μέσα στο 2013 ολοκληρώθηκε επίσης  στη μονάδα  το χρηματοδοτούμενο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις Γραφικές Τέχνες που παρακολούθησαν 15 

ωφελούμενοι από φορείς απεξάρτησης. 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται  η οικονομική πορεία του ΚΕΘΕΑ το 2013 

μέσω της απεικόνισης των αντίστοιχων οικονομικών μεγεθών (εσόδων & δαπανών) 

μετά τη συγκέντρωση των οικονομικών δεδομένων από 1.1.2013-31.12.2013. Τα 

στοιχεία αυτά αποτελούν εκτίμηση, καθώς τα οριστικά αποτελέσματα θα είναι 

διαθέσιμα, μετά το οριστικό κλείσιμο του μηνός Δεκεμβρίου, με τη σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης).    

Α. Έσοδα 

Τα συνολικά έσοδα του οργανισμού ανήλθαν σε € 21.906.951. Κύριο έσοδο και το 

2013 αποτέλεσε η κρατική επιχορήγηση, η οποία ανήλθε σε € 18.000.000 μετά την 

ανάκληση της απόφασης για μείωση της επιχορήγησης κατά 10%.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

2009 2010 2011 2012 2013 

24.000.000 22.080.000 18.870.000 17.383.975* 18.000.000 

* συμπεριλαμβάνεται και η έκτακτη επιχορήγηση ( € 733.975 ) από το Υπουργείο Υγείας για κάλυψη 

έκτακτων αναγκών (επισκευή της Θ.Κ. στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού κ.λπ.).     

Τα έσοδα από την παραγωγική μονάδα του ΚΕΘΕΑ «ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ» ανήλθαν 

σε € 1.495.999. 

Τα έσοδα του 2013 σε σύγκριση με τα έσοδα της προηγούμενης χρήσης (2012) 

αναλύονται ως εξής : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΩΝ 2013 2012 ΔΙΑΦΟΡΑ %

Επιχορηγήσεις 19.094.867 18.615.331 2,6

   α) Τακτικού Προϋπολογισμού 18.000.000 16.650.000

   β) Έκτακτη Επιχορήγηση Υπουργείου Υγείας 0 733.975

   γ) Π.Δ.Ε. 1.006.341 0

   δ) Λοιπές 88.526 1.231.356

Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 1.495.999 1.591.688 -6,0

Λοιπά έσοδα 1.284.607 352.085 264,9

Τόκοι 31.478 24.253 29,8

ΣΥΝΟΛΟ 21.906.951 20.583.357 6,4
 

Αναλυτικά η διάρθρωση των εσόδων ανά δομή (θεραπευτικό πρόγραμμα / τομέα) και 

κατηγορία εσόδου αναλύεται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ3. 
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Στήλη1

ΚΡΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Ε.Ε.
ΔΩΡΕΕΣ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Στήλη2

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 20,2 143,0 163,2

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ 14,9 1,2 16,1

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3,3 3,8 7,1

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 14,1 0,8 14,9

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 13,7 13,7

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ 53,2 0,1 53,3

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 6,3 2,0 8,3

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 155,3 155,3

ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΛ.& ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒ. 11,9 0,6 12,5

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ 0,9 0,9

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 68,2 7,0 75,2

ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ 5,8 5,8

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ 8,3 0,2 8,5

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 503,3 503,3

ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΑΤΤΙΚΗΣ 0,0

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 17,3 18,8 36,1

ΚΕΘΕΑ MOSAIC 5,1 2,1 7,2

ΚΕΘΕΑΑΛΦΑ 35,0 35,0

ΔΟΜΕΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΚ-ΑΠΟΦ-ΓΟΝΕΙΣ 2,1 2,1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ 18.000,0 47,1 997,0 75,5 45,3 19.164,9

ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ 1.598,5 1.598,5

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 0,0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.000,0 82,1 1.002,1 976,4 1.821,3 21.881,9

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2013

ΚΕ.Θ.Ε.Α.
ΕΣΟΔΑ

Σε χιλ. ευρώ (Εκτίμηση σύμφωνα με το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο του ΚΕΘΕΑ)
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Β. Δαπάνες 
Ο οικονομικός απολογισμός καταδεικνύει ότι και το 2013 συνεχίστηκε η προσπάθεια για 

περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών,  όπου αυτό ήταν εφικτό, καθώς από το 2009 έχει 

επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών της τάξεως του 20 %,  όπως αποτυπώνεται και στον 

ΠΙΝΑΚΑ 4. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και αυτή τη χρονιά στη διενέργεια διαγωνισμών ανά νομό, 

ώστε να επιτευχθούν καλύτερες τιμές για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών  (αναλώσιμα, drug test,  

καθαριότητα εγκαταστάσεων, κινητή τηλεφωνία  κ.λπ.), μείωση συμβολαίων με εξωτερικούς 

συνεργάτες (π.χ. συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού), μείωση μισθωμάτων, αξιοποίηση 

εθελοντών κ.λπ. 

Η δαπάνη για τη μισθοδοσία του προσωπικού του ΚΕΘΕΑ,  λόγω της εφαρμογής του Ν. 4024/2011 

άρθρο 31, υπέστη περαιτέρω μείωση, η οποία συνέβαλε στη μείωση των συνολικών δαπανών, 

αλλά, παράλληλα,  δυσχέρανε περαιτέρω την οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι 

εργαζόμενοι στον οργανισμό.   

Τα πάγια του 2013 παρουσιάζονται αυξημένα, καθώς παραδόθηκαν προς χρήση δύο νέα κτίρια 

(Λαδάδικα και Κουμουνδούρου) και ολοκληρώνονται απαραίτητα τεχνικά έργα που ξεκίνησαν 

εντός της χρονιάς  (Θεραπευτική Κοινότητα στις Δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού, μόνωση 

ταρατσών σε κτίρια όπου στεγάζονται μονάδες κ.λπ.). Στα πάγια συμπεριλαμβάνεται και ο 

εξοπλισμός των νέων δομών καθώς και των χώρων που έχουν παραχωρηθεί στο ΚΕΘΕΑ για 

παρεμβάσεις στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. 

Οι λοιπές αγορές παγίων περιορίστηκαν στις απολύτως αναγκαίες που σχετίζονταν με την υγιεινή 

και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των θεραπευτικών προγραμμάτων.    

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Σύγκριση δαπανών ΚΕΘΕΑ 2009-2013 

ΔΑΠΑΝΕΣ 2009 2010 2011
2012 

(οριστικό)

2013 

(εκτίμηση 

31.12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΜΕΙΩΣΗ 

2009 - 2013

Μισθοδοσίας  20.667,70 18.220,00 17.007,10 13.775,49 11.032,98 -46,6

     Μονάδων ΚΕΘΕΑ 10.622,96

     Μονάδων επιχορηγούμενων (ΕΣΠΑ, χορηγίες κλ.π.) 410,02

Λειτουργικές 7.575,70 6.970,10 6.131,30 5.491,79 6.019,41 -20,5

     Μονάδων ΚΕΘΕΑ 5.479,20

     Μονάδων επιχορηγούμενων (ΕΣΠΑ, χορηγίες κλ.π.) 540,21

Πάγια 2.075,00 1.572,90 786,1 940,38 1.410,82 -32,0

ΣΥΝΟΛΟ 30.318,40 26.763,00 23.924,50 20.207,66 18.463,21 -39,1  
Σημείωση : Τα στοιχεία των ετών 2012 και 2013 συμπληρώνονται βάσει του Μηνιαίου Δελτίου 3 

(για ΝΠΙΔ και Ειδικούς Λογαριασμούς), το οποίο αποστέλλεται στο εποπτεύον υπουργείο. 

Το 2013 σε σύγκριση με το 2012 καταγράφεται περαιτέρω μείωση των δαπανών μισθοδοσίας κατά 

20 %, λόγω της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου (Ν. 4024/2011). Η αύξηση των λειτουργικών 

δαπανών κατά 9,6 % οφείλεται κυρίως στη λειτουργία νέων μονάδων (Πολυδύναμα 

Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα, Μονάδες Βοήθειας στο Δρόμο) και την λειτουργία δύο νέων κτιριακών 

εγκαταστάσεων (Λαδάδικα Θεσσαλονίκης, Κουμουνδούρου στην Αθήνα). 

Λόγω των νέων εγκαταστάσεων (ολοκλήρωση στατικής ενίσχυσης και αναδιαρρύθμιση κτιριακών 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμός αυτών) το 2013 καταγράφεται επίσης αύξηση των παγίων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
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Τα ταμιακά διαθέσιμα (καταθέσεις ταμιευτηρίου, ταμείο και επιταγές παραγωγικών μονάδων) στις 

31/12/2013 ανήλθαν σε € 8.871.480. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στις 31.12.2013 ανέρχονται σε 

€ 427.915.  

Στους συνημμένους Πίνακες 5 και 6 παρουσιάζονται οι δαπάνες για την λειτουργία των μονάδων 

και των παγίων ανά δομή (Θεραπευτικό Πρόγραμμα / Τομέα). 

 

Γ. Προσωπικό 
Από 1.11.2011 έως 31.12.2012, σε εφαρμογή του Ν. 4024/2011, άρθρο 31, αναπροσαρμόσθηκε δύο 

φορές το μισθολογικό σύστημα (κατάταξη του προσωπικού σε εκπαιδευτικές κατηγορίες και 

προσαρμογή του μέσου μισθολογικού κόστους στα  € 1.900). Μετά την ψήφιση του Ν. 4093/2012, 

το Νοέμβριο του 2012, και σε εφαρμογή των διατάξεών του, το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ εντάχθηκε 

στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου (Ν. 4024/2011, κεφ. Β) με αποτέλεσμα να έχουμε μία νέα 

αναπροσαρμογή του μισθολογικού συστήματος του ΚΕΘΕΑ και περαιτέρω μείωση των αποδοχών 

των εργαζομένων. 

Το 2013 αποχώρησαν από τον οργανισμό (λόγω συνταξιοδότησης, παραίτησης κ.λπ.)  9 

εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, διαμορφώνοντας τη δύναμη των εργαζομένων πλήρους 

απασχόλησης την 31.12.2013 στα 426 άτομα και των εργαζομένων μερικής απασχόλησης στα 54 

άτομα.   

ΔΥΝΑΜΗ 2009 2010 2011 2012 2013 

Πλήρους  απασχόλησης 496 481 454 438 426 

Μερικής  απασχόλησης 62 61 57 54 54 

ΣΥΝΟΛΟ 558 542 511 492 480 

 

Στις παραγωγικές μονάδες του ΚΕΘΕΑ (ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ, Ξυλουργείο, Κεραμική κ.λπ. ) κατά 

τη διάρκεια του 2013 εκπαιδεύτηκαν  19 άτομα, μέλη της επανένταξης. 

Επίσης στις 31/12/2013 στο ΚΕΘΕΑ απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 20 

εργαζόμενοι, οι οποίοι στελεχώνουν τις Κινητές Μονάδες του Δικτύου Φροντίδας εξαρτημένων 

Ατόμων στο Δρόμο, και 40 εργαζόμενοι οι οποίοι καλύπτουν αντίστοιχες θέσεις στο Δίκτυο των 

Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων (επτά Μονάδες). 
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Στην κύρια δομή του ΚΕΘΕΑ το πάγωμα των προσλήψεων κατά την τελευταία τετραετία σε 

συνδυασμό με τις αποχωρήσεις έχει αποτέλεσμα την υποστελέχωση ορισμένων δομών. Οι 

μετατάξεις/μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό εργασίας το 

προηγούμενο διάστημα, αν και συνέβαλαν στην ενίσχυση ορισμένων θεραπευτικών δομών, δεν 

έλυσαν συνολικά το πρόβλημα που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια.  

Το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ κατά την 31.12.2013 κατανέμεται ανά κατηγορία ως εξής : 

 

 
 

Αναλυτικότερα στον ΠΙΝΑΚΑ 8 αποτυπώνεται η δύναμη του προσωπικού ανά δομή (θεραπευτικό 

πρόγραμμα / τομέα) και ανά κατηγορία. 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 – 2013 

(Εκτίμηση σύμφωνα με το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο του ΚΕΘΕΑ) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΤΟΜΕΙΣ 2013 2012 ΔΙΑΦΟΡΑ % 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 530.766 366.700 44,74% 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ  319.988 309.800 3,29% 

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  252.290 328.000 -23,08% 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ  393.889 411.000 -4,16% 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 192.940 185.200 4,18% 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ 235.559 302.200 -22,05% 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ  193.310 160.900 20,14% 

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ  190.802 185.700 2,75% 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΛ. & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΕΣΗΣ 138.005 114.300 20,74% 

ΚΕΘΕΑ AΝΑΔΥΣΗ και ΓΡΑΜΜΗ SOS 47.869 58.800 -18,59% 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ 114.066 106.700 6,90% 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 174.968 128.100 36,59% 

ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ 48.802 44.000 10,91% 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ 78.074 91.800 -14,95% 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 171.464 74.600 129,84% 

ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΑΤΤΙΚΗΣ 30.763 38.900 -20,92% 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 423.623 341.000 24,23% 

ΚΕΘΕΑ MOSAIC 37.869 52.400 -27,73% 

ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ 72.644 82.000 -11,41% 

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 159.604 99.400 60,57% 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ 618.504 644.400 -4,02% 

ΣΧΗΜΑ+ ΧΡΩΜΑ 882.600 949.800 -7,08% 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 170.800 133.900 27,56% 

        

ΚΕΘΕΑ 5.479.199 5.209.600 5,18% 

Σημείωση : Στον παραπάνω πίνακα δεν συμπεριλαμβάνονται λειτουργικές δαπάνες που αφορούν 

προγράμματα επιχορηγούμενα από ΕΣΠΑ, χορηγίες κ.λπ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
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Στήλη1 Αγορά Κτιρίων
Κτιριακές 

Εγκαταστάσεις
Εξοπλισμοί

Μεταφορικά 

Μέσα
Σύνολο

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 7,9 26,8 34,3 69,0

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ 7,8 23,7 31,5

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 0,9 2,7 3,6

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 48,8 36,1 84,9

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 27,7 1,3 29,0

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ 2,3 8,4 10,7

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 17,2 17,2

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 2,7 2,7

ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤ.ΥΠΗΡ.ΠΡΟΛ.& ΕΓΚΑΙΡ. ΠΑΡΕΜΒ. 11,9 4,7 16,6

ΚΕΘΕΑ AΝΑΔΥΣΗ + ΓΡΑΜΜΗ SOS 0,0

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ 8,2 3,9 12,1

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 1,6 29,5 0,1 31,2

ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ 0,3 0,3

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ 15,1 0,8 15,9

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 554,2 27,0 35,5 631,2

ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 3,9 11,6 15,5

ΚΕΘΕΑ MOSAIC 0,1 0,1

ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ 1,9 1,9

ΔΟΜΕΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΚ-ΑΠΟΦ-ΓΟΝΕΙΣ 318,8 61,5 380,3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ 32,0 11,2 0,0 43,2

ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ 13,9 13,9

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 0,0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.013,4 311,7 71,2 1.410,8

ΚΕ.Θ.Ε.Α.

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2013

Σε χιλ. ευρώ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΤΟΜΕΙΣ / ΜΟΝΑΔΕΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ / 

ΠΡΟΛΗΨΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

/ΟΙΚΟΝΟΜ

ΙΚΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ /  

ΕΞΩΤ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ

ΙΑΤΡΟΙ / 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΚΠΑΙΔ/ΝΟΙ 

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

Σ

ΨΥΧΟΔΙΑΓΝ

ΩΣΤΙΚΑ 

(ΕΣΠΑ)

ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ΝΙΑΡΧΟΣ)

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ 24 3 2 4 1 1 35 14 49 49

ΚΕΘΕΑ-ΕΞΟΔΟΣ 16 2 2 3 2 1 26 9 35 6 41

ΚΕΘΕΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 16 2 2 2 1 23 3 26 26

ΚΕΘΕΑ- ΝΟΣΤΟΣ 26 4 2 3 1 36 3 39 5 44

ΚΕΘΕΑ-ΚΥΤΤΑΡΟ 5 1 2 8 8 6 14

0

ΚΕΘΕΑ-ΔΙΑΒΑΣΗ 19 3 2 3 1 28 6 34 34

ΚΕΘΕΑ-ΑΡΙΑΔΝΗ 21 2 0 2 1 1 27 3 30 6 36

ΚΕΘΕΑ-ΣΤΡΟΦΗ 10 1 2 1 14 3 17 17
ΚΕΘΕΑ-ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 19 3 1 4 1 28 10 38 38

ΚΕΘΕΑ-AΝΑΔΥΣΗ + ΓΡΑΜΜΗ SOS 0

ΚΕΘΕΑ-ΚΙΒΩΤΟΣ 9 1 1 11 11 11

0

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 6 1 1 1 9 9 5 14

ΚΕΘΕΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ 3 0 1 1 1 6 1 7 7

ΚΕΘΕΑ- ΠΙΛΟΤΟΣ 7 1 1 2 1 12 2 14 14

0

ΚΕΘΕΑ-ΕΞΕΛΙΞΙΣ 13 1 2 1 17 17 6 10 33

ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΑΤΤΙΚΗΣ 1 4 5 5 5

ΚΕΘΕΑ-ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 21 1 3 2 1 28 28 28

ΚΕΘΕΑ-MOSAIC 6 1 1 1 1 10 10 10

ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ 7 1 1 1 10 10 10

ΚΕΘΕΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 11 1 1 13 13 6 10 29

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 0

ΑΘΗΝΑ 2 1 3 3 3

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 1 2 2 2

ΤΜΗΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ 2 4 1 7 7 7

ΤΟΜΕΙΣ 10 6 13 1 5 35 35 35

0

ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ 7 1 16 24 24 24

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2 7 9 9 3 12

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 244 33 28 63 23 29 6 426 54 480 3 40 20 543

ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2013

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ 2014 

Στόχος του Σχεδίου Δράσης για το 2014 είναι να συνεχίσει το ΚΕΘΕΑ να ανταποκρίνεται στις 

εξελισσόμενες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για υπηρεσίες αντιμετώπισης της εξάρτησης, 

ανάγκες που ανιχνεύονται στην καθημερινή επαφή με τους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές 

τους και στοιχειοθετούνται μέσα από την αυξανόμενη προσέλευση στα θεραπευτικά 

προγράμματα και την πληθώρα αιτημάτων από τοπικές κοινωνίες για νέες μονάδες.  

 

Η προσπάθεια αυτή συναντά σημαντικές δυσκολίες που σχετίζονται τόσο με την καθήλωση της 

χρηματοδότησης του οργανισμού σε χαμηλά επίπεδα την τελευταία τριετία όσο και με τις 

ελλείψεις σε προσωπικό λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων. 

 

Το ΚΕΘΕΑ προσπαθεί, και έως ένα βαθμό έχει πετύχει, να παρακάμψει τα εμπόδια αυτά 

αναζητώντας πρόσθετους πόρους (προγράμματα ΕΣΠΑ, δωρεές) και συνεχίζοντας την 

αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του, ώστε να αξιοποιούνται αποτελεσματικότερα το ανθρώπινο 

δυναμικό και οι υποδομές του.  Ωστόσο, η εφαρμογή του σχεδίου δράσης του ΚΕΘΕΑ για το 

2014 στο σύνολό του εξαρτάται άμεσα από την επάρκεια της κρατικής χρηματοδότησης και ιδίως 

από την ενίσχυση του οργανισμού με προσωπικό, τουλάχιστον για την αναπλήρωση των 

σημαντικών κενών που δημιούργησε η απώλεια 80 περίπου εργαζομένων την τελευταία 

τετραετία. 

 

Βασικές κατευθύνσεις του Σχεδίου Δράσης είναι η αύξηση των προσφερόμενων υπηρεσιών  

πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης, η επέκταση των υπηρεσιών  θεραπείας σε νέες γεωγραφικές 

περιοχές και ειδικές ομάδες πληθυσμού στην κοινότητα και το σωφρονιστικό σύστημα, η 

ενίσχυση της κοινωνικής επανένταξης, η προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και της έρευνας, η 

μέριμνα για την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού, ο εκσυγχρονισμός των κλινικών και 

διοικητικών λειτουργιών και η γενικότερη βελτίωση του επίπεδου προσφερόμενων υπηρεσιών.  

 

Οι ενέργειες που προβλέπει το σχέδιο του 2014 έχουν κατατεθεί και στην Εθνική Επιτροπή 

Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών  και θα συμπεριληφθούν 

στο  Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2014-2016. 

 

Το σχέδιο δράσης εστιάζεται στις νέες και καινοτόμες δράσεις που προτίθεται να υλοποιήσει το 

ΚΕΘΕΑ καθώς και στην προβλεπόμενη ολοκλήρωση ή διεύρυνση προγραμμάτων και υπηρεσιών  

που τέθηκαν σε λειτουργία τα τελευταία χρόνια. Είναι, ωστόσο, προφανές ότι προτεραιότητα του 

οργανισμού παραμένει η διασφάλιση της εύρυθμης και ποιοτικής λειτουργίας του υφιστάμενου 

δικτύου υπηρεσιών του, που εξυπηρετεί χιλιάδες χρήστες ουσιών και οικογένειες. 
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 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ 
 

Στόχος είναι τα προγράμματα και οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα να λειτουργούν με 

συμπληρωματικότητα ως ολοκληρωμένα τοπικά δίκτυα υπηρεσιών που είναι σε θέση να 

καλύπτουν τις ανάγκες όλων των επιμέρους πληθυσμιακών ομάδων με πρόβλημα εξάρτησης 

(έφηβοι, ενήλικες, περιστασιακοί χρήστες, εξαρτημένοι από αλκοόλ και τζόγο, άτομα διπλής 

διάγνωσης κ.λπ.). Επιπλέον  να αναβαθμιστούν οι διοικητικο-οικονομικές και κλινικές  

λειτουργίες τους,  προσδίδοντας  μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτητα και ποιότητα στις 

προσφερόμενες υπηρεσίες.   

 

Βασικές ενέργειες  

 

- Έναρξη εφαρμογής Πληροφοριακού Συστήματος ΚΕΘΕΑ. 

- Συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών για την 

ορθολογικότερη κατανομή προσωπικού, πόρων και υποδομών με βάση τις σημερινές 

ανάγκες. 

- Έναρξη λειτουργίας νέων συμβουλευτικών υπηρεσιών για χρήστες και οικογένειες όπου 

υπάρχουν κενά, διαπιστωμένες ανάγκες και ώριμες συνθήκες  (με προτεραιότητα τις 

περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Ελλάδας Πελοποννήσου  και Κρήτης). 

- Σταθεροποίηση και ανάπτυξη της λειτουργίας των νέων υπηρεσιών (Ρόδος, Βοιωτία, 

Άρτα κ.λπ.). 

- Ανάπτυξη της λειτουργίας του νέου δικτύου επτά Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών 

Κέντρων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ηράκλειο Κρήτης, Λάρισα, Καλαμάτα και 

Μυτιλήνη με υπηρεσίες για  άτομα με διπλή διάγνωση (συνύπαρξη εξάρτησης και 

ψυχιατρικών προβλημάτων) και τις οικογένειές τους.   

- Δημιουργία δομής βραχείας θεραπείας και σωματικής αποτοξίνωσης στην Αττική. 

- Βελτίωση των διαδικασιών αρχικής κλινικής αξιολόγησης, αύξηση της ευελιξίας του 

θεραπευτικού πλαισίου εμπλουτισμός των θεραπευτικών διαδικασιών,   ενίσχυση της 

εποπτείας του κλινικού έργου. 
 

 

 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 
 

Η επιδείνωση της κατάστασης των εξαρτημένων την περίοδο της κρίσης, με την αύξηση του 

ποσοστού των αστέγων, την επιδημία νέων κρουσμάτων HIV και ηπατίτιδας C, την ενίσχυση 

αυτοκαταστροφικών μορφών συμπεριφοράς και της κοινωνικής περιθωριοποίησης,   καθιστούν 

αναγκαία τη δημιουργία νέων καινοτόμων προγραμμάτων άμεσης πρόσβασης και προσέγγισης 

χρηστών στο δρόμο. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να συμβάλουν στην αναχαίτιση της 

προϊούσας εξαθλίωσης των χρηστών, να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν επείγοντα ζητήματα 

επιβίωσης και υγείας, να τους συνδέσουν με τις υπηρεσίες και μα περιορίσουν τους κινδύνους για 

τη δημόσια υγεία. 
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Βασικές ενέργειες 

 

- Ανάπτυξη  της λειτουργίας των δύο νέων Ειδικών Κέντρων Άμεσης Πρόσβασης σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

- Ανάπτυξης της λειτουργίας του Δικτύου Φροντίδας Αστέγων στο Δρόμο σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη (δωρεά Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος). 

- Δημιουργία Ξενώνα για Εξαρτημένες Γυναίκες στο κέντρο της Αθήνας (αναζητείται 

χρηματοδότηση). 

- Δημιουργία τριών νέων κινητών μονάδων για την υποστήριξη των χρηστών στο δρόμο σε 

νέες γεωγραφικές περιφέρειες, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και την Κεντρική Ελλάδα 

(αναζητείται χρηματοδότηση).  

- Επέκταση των δράσεων προσέγγισης χρηστών στο δρόμο (street-work) σε νέες περιοχές 

(Κεντρική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη).  
 

 

 

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
 

Η εφαρμογή του νέου  νομοθετικού πλαισίου για τα ναρκωτικά, που ψηφίστηκε το 2013, 

διευρύνει τις δυνατότητες θεραπείας  και κοινωνικής επανένταξης των χρηστών που εμπλέκονται 

με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Το ΚΕΘΕΑ χρειάζεται να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες 

ανάγκες υποστήριξης του πληθυσμού αυτού με προγράμματα στη φυλακή, διασυνδεδεμένα με 

δομές υποδοχής και επανένταξης στην κοινωνία, που θα διασφαλίζουν τη συνέχεια της φροντίδας 

και την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων και αναγκών τους. 

 

Βασικές ενέργειες  

 

- Λειτουργία ολοκληρωμένου θεραπευτικού προγράμματος στο σωφρονιστικό κατάστημα 

Διαβατών Θεσσαλονίκης. 

- Δημιουργία ολοκληρωμένου θεραπευτικού προγράμματος εφήβων και νεαρών ενηλίκων 

στο σωφρονιστικό σύστημα. 

- Μελέτη για τη δημιουργία ολοκληρωμένου θεραπευτικού προγράμματος στο 

σωφρονιστικό κατάστημα Χανίων Κρήτης. 

- Επέκταση και αναβάθμιση των Προγραμμάτων Συμβουλευτικής στις Φυλακές (Αγροτική 

και Δικαστική Φυλακή Ναυπλίου, Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δράμας κ.ά.). 

- Υλοποίηση του προγράμματος «Ανάπτυξη πολιτικών και μέτρων για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των ανηλίκων» της Πράξης: «Βελτίωση των πολιτικών πρόληψης και 

αντιμετώπισης της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων- ΚΕΣΑΘΕΑ»  

για λογαριασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. 

- Ενίσχυση της υπηρεσίες νομικής στήριξης των μελών για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων που προσφέρει το νέο νομοθετικό πλαίσιο στους εξαρτημένους. 

- Ενίσχυση λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων. 
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 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΝΕΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ) 
 

Η εξάρτηση από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια, οι λεγόμενες «νόμιμες» εξαρτήσεις, δεν 

αναγνωρίζονται εύκολα ως πρόβλημα από το άτομο και την οικογένειά του. Ωστόσο, την περίοδο 

της κρίσης κερδίζουν έδαφος, καθώς όλο και περισσότεροι αναζητούν να αναπληρώσουν το 

εισόδημά τους μέσω του τζόγου ή καταφεύγουν στο αλκοόλ ως μορφή αυτόθεραπείας. 

Αυξανόμενα επίσης βαίνουν τα ποσοστά εφήβων και νέων που ασχολούνται σε παθολογικό 

βαθμό ή είναι εξαρτημένοι από το Διαδίκτυο. Η αντιμετώπιση των νέων εξαρτήσεων 

προϋποθέτει εξειδικευμένα προγράμματα και υπηρεσίες.  

 

Βασικές ενέργειες 

 

- Διεύρυνση των θεραπευτικών παρεμβάσεων για νέες μορφές εξάρτησης σε διάφορες 

περιοχές της χώρας όπου δραστηριοποιείται ο Φορέας, σύμφωνα με τα αιτήματα και τις 

ανάγκες. 

- Διερεύνηση παροχής υπηρεσιών απεξάρτησης από το αλκοόλ στην Αττική, 

διαπολιτισμικής προσέγγισης,  για μετανάστες. 

- Εκπαίδευση του προσωπικού στην αντιμετώπιση των νέων εξαρτήσεων.  
 

 

 

 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ 
 

Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης, η ένταξη στον κόσμο της εργασίας, που είναι 

βασικός στόχος της απεξάρτησης και  κρίσιμος παράγοντας πρόληψης της υποτροπής, 

δυσχεραίνεται όχι μόνο από τη συχνή έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων των απεξαρτημένων 

αλλά και  τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Η προσπάθεια του ΚΕΘΕΑ αυτή την περίοδο εστιάζεται 

στη δημιουργία προγραμμάτων και δικτύων κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού και 

προώθησης στην απασχόληση. 

 

Βασικές ενέργειες 

 

- Ολοκλήρωση προγράμματος Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για την 

εκπαίδευση-κατάρτιση και υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

απεξαρτημένων ατόμων. 

- Διερεύνηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων ανά 

περιφέρεια όπου εδρεύουν θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ.  

- Ενίσχυση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

- Ενίσχυση των δράσεων προσέγγισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργοδοτών για 

τη δημιουργία δικτύων υποστήριξης της ένταξης στην αγορά εργασίας. 
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 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 

Η κρίση ενισχύει τους κοινωνικούς, οικογενειακούς και ατομικούς παράγοντες που ευνοούν την 

εκδήλωση προβλημάτων ψυχικής υγείας και τη χρήση ουσιών. Την τελευταία τριετία το ΚΕΘΕΑ 

καλείται να ανταποκριθεί σε αυξανόμενο αριθμό αιτημάτων για παρεμβάσεις ενημέρωσης, 

πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης  στις σχολικές κοινότητες και τις τοπικές κοινωνίες.  

 

Βασικές ενέργειες 

 

- Ενίσχυση των προγραμμάτων πρόληψης και κοινοτικής ανάπτυξης με τη δημιουργία 

Πολυδύναμου Κέντρου Εφήβων στην Αττική και διεύρυνση της λειτουργίας του Κέντρου 

Κοινοτικής Ανάπτυξης στα Εξάρχεια. 

- Εφαρμογή νέων, ολοκληρωμένων, καινοτόμων και βραχύχρονων προγραμμάτων, 

καθολικής, εστιασμένης και ενδεδειγμένης πρόληψης   στην κοινότητα και σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

- Έκδοση «Οδηγού για ασφαλή σχολεία».  

- Συστηματοποίηση των παρεμβάσεων  ενημέρωσης, πρόληψης των θεραπευτικών 

προγραμμάτων για γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς και άλλες κατηγορίες πληθυσμού,  σε 

συνέχεια τοπικών αιτημάτων.  
 

 

 

 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 

ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ 

 
Στη χώρα μας υφίσταται χάσμα μεταξύ της προσφερόμενης  επιστημονικής γνώσης και 

εκπαίδευσης για τις εξαρτήσεις και των πραγματικών απαιτήσεων του χώρου της ψυχικής υγείας 

και κοινωνικής φροντίδας. Ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης, που επηρεάζει ποικιλοτρόπως την 

εξέλιξη του φαινομένου της εξάρτησης, η ανάγκη για  συστηματοποίηση των γνώσεων στο χώρο 

των εξαρτήσεων γίνεται πιο επιτακτική.  

Βασικές ενέργειες  

- Δημιουργία Εκπαιδευτικού – Ερευνητικού Ινστιτούτου ΚΕΘΕΑ. 

- Συνέχιση προγράμματος εξωτερικής αξιολόγησης ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με τη Διεθνή 

Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης  πάνω στους άξονες:  

o Αποτίμηση κόστους -οφέλους προσφερόμενων υπηρεσιών. 

o Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων. 

o Οργανωσιακές διαδικασίες και αλλαγές. 

- Διεύρυνση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων με νέες συνεργασίες και νέα 

θεματικά πεδία. 

- Διερεύνηση και μελέτη των δυνατοτήτων κατοχύρωσης των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων των εργαζόμενων στον τομέα των εξαρτήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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 ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ 
 

Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών, όπως η συνεχής μείωση της δύναμης προσωπικού του 

ΚΕΘΕΑ,  η απαγόρευση των προσλήψεων,  η δραστική περικοπή των μισθών και η αύξηση των 

εργασιακών απαιτήσεων λόγω των εντεινόμενων αναγκών των εξυπηρετούμενων, έχουν 

διαμορφώσει νέα δεδομένα για τους εργαζόμενους, καθιστώντας παρωχημένες πολλές όψεις του 

συστήματος υποστήριξής τους. Είναι αναγκαίος ο επανασχεδιασμός της πολιτικής προσωπικού, 

το οποίο αποτελεί τον πολυτιμότερο πόρο του ΚΕΘΕΑ. 

 

Βασικές ενέργειες 

 

- Αναθεώρηση του  συστήματος αξιολόγησης και παροχής κινήτρων.  

- Ενίσχυση της εκπαίδευσης, ανατροφοδότησης και εποπτείας.  

- Αναθεώρηση του συστήματος εναλλαγής στις θέσεις εργασίας (rotation), με έμφαση 

στους εργαζόμενους που υπηρετούν για πολλά χρόνια σε θέσεις «πρώτης γραμμής» 

υψηλής επιβάρυνσης. 

- Βελτίωση συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας. 

 

 

 

 ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ 
 

Η ανάπτυξη ενός ευρέος δικτύου συνεργασίας με ελληνικούς και ξένους πολιτειακούς και 

ανεξάρτητους φορείς υγείας, κοινωνικής φροντίδας, εκπαίδευσης, έρευνας και χάραξης της 

πολιτικής  θα συμβάλει στην πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των εξαρτημένων σε μια 

δύσκολη εποχή και θα ανοίξει νέα πεδία δράσης για το ΚΕΘΕΑ. 

 

Βασικές ενέργειες  

 

- Ενίσχυση επαφών και συνεργασιών με την τοπική αυτοδιοίκηση για τη διερεύνηση και 

κάλυψη των τοπικών αναγκών, καθώς και τη σύναψη και ανανέωση  προγραμματικών 

συμβάσεων που αφορούν την υποστήριξη υπηρεσιών θεραπείας και πρόληψης στις 

διάφορες περιοχές. 

- Θεσμική κατοχύρωση, μέσω υπογραφής μνημονίων, των σημαντικότερων συνεργασιών 

που υφίστανται με νοσοκομεία, υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, φορείς και ΜΚΟ.   

- Σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας για τη θεσμική 

κατοχύρωση των παρεμβάσεων πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης στις εκπαιδευτικές 

κοινότητες. 

- Σύναψη νέων, καινοτόμων συνεργασιών με φορείς εκπαίδευσης και πολιτισμού, όπως οι 

Σχολές Καλών Τεχνών και το Εθνικό Θέατρο με στόχο τη διοργάνωση κοινών δράσεων.  

- Συστηματική και ενεργητική συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και fora, και  αξιοποίηση της 

συμβουλευτικής σχέσης του οργανισμού με το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του 

ΟΗΕ. 
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 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  

 
Το ΚΕΘΕΑ ανέκαθεν συνέβαλε στη διαμόρφωση  της πολιτικής για τα ναρκωτικά με 

αιτιολογημένες προτάσεις που προωθούν  την ψυχοκοινωνική φροντίδα και την κοινωνική 

ένταξη των εξαρτημένων.  Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ναρκωτικά  κατοχυρώνει και 

θεσμικά  τη συμβολή του οργανισμού στη χάραξη και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής 

 

Βασικές ενέργειες 

 

- Συμμετοχή στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση 

των Ναρκωτικών (Ν. 4139). 

- Συμμετοχή στην εφαρμογή του νέου, υπό διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα 

Ναρκωτικά 2014-2016.  

- Συμμετοχή στη συντονιστική επιτροπή του Δικτύου Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων 

και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας (Ν. 4139). 

- Συμβολή στο δημόσιο διάλογο για τα ναρκωτικά μέσα από την παρουσίαση των 

στοιχείων, των θέσεων και των προτάσεων του οργανισμού σε σχέση με τις ανάγκες και 

τη φροντίδα των εξαρτημένων. 
 

 

 

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

Για την προάσπιση της απεξάρτησης και της κοινωνικής επανένταξης, ιδιαίτερα την περίοδο της 

κρίσης που απειλεί την κοινωνική συνοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ΚΕΘΕΑ δίνει 

έμφαση στη διατήρηση της ανοικτής  σχέσης του με την ελληνική κοινωνία και εντείνει την 

προσπάθεια να αναδείξει την απεξάρτηση σε συλλογική υπόθεση.  

 

Βασικές ενέργειες 

 

 

- Ανάπτυξη δικτύων πρωτοβουλίας στις τοπικές κοινωνίες για τη διαμόρφωση συνθηκών 

που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών βασιζόμενων στη μέγιστη αξιοποίηση 

των τοπικών πόρων. 

- Πρωτοβουλίες και συνεργασίες των θεραπευτικών προγραμμάτων για την κοινωνική 

αλληλεγγύη, το περιβάλλον και τον πολιτισμό στις τοπικές κοινωνίες.   

- Διοργάνωση πανελλαδικής ενημερωτικής καμπάνιας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

κατά των Ναρκωτικών. 

- Συστηματική αξιοποίηση του εθελοντισμού, της κοινωνίας των πολιτών και της εταιρικής 

κοινωνική ευθύνης. 

- Στενή συνεργασία με τους Συλλόγους Οικογένειας για την ανάληψη κοινών 

πρωτοβουλιών. 

- Διαφάνεια και λογοδοσία (εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος και δημοσιοποίηση των 

αποτελεσμάτων του, ετήσιος απολογισμός έργου, ανάρτηση στοιχείων στο Διαδίκτυο). 

 



 

 46 

 ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
Οι δαπάνες του ΚΕΘΕΑ διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, στο πλαίσιο της γενικότερης 

προσπάθειας του οργανισμού να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα των τελευταίων ετών, χωρίς να 

μειώσει το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών του. Συγχρόνως το ΚΕΘΕΑ δίνει έμφαση σε 

δράσεις αυτοχρηματοδότησης, ιδίως για να καλύψει νέες ανάγκες στο χώρο αντιμετώπισης των 

εξαρτημένων και των οικογενειών τους που συνδέονται με την κρίση.  

 

Βασικές ενέργειες 

 

- Εκπόνηση και υποβολή νέων προτάσεων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων ή προς ελληνικούς και διεθνείς χρηματοδοτικούς φορείς και ιδρύματα 

(Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», Ίδρυμα Μποδοσάκης). 

  

- Περαιτέρω ανάπτυξη των λειτουργιών αυτοχρηματοδότησης σε κεντρικό επίπεδο με 

στόχο την κάλυψη αναγκών για το σύνολο του ΚΕΘΕΑ, εκ παραλλήλου με τις κατά 

τόπους αντίστοιχες ενέργειες των θεραπευτικών προγραμμάτων και των Συλλόγων 

Οικογένειας. 

 

- Μελέτη για τις δυνατότητες επαναπροσδιορισμού του τρόπου λειτουργίας των 

παραγωγικών μονάδων με στόχο την αύξηση των εσόδων τους. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 
 

Η επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για το 2014 έχει προσδιοριστεί στα €17.000.000. 

Λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια για περικοπή των 

αρχικών προϋπολογισμών κατά 10%, το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο καλείται να λειτουργήσει 

ο οργανισμός και αυτή τη χρονιά παραμένει αβέβαιο (παρότι το 2013 τελικά αποφεύχθηκε η 

περικοπή του 10%).  

Το 2014 θα συνεχιστεί η προσπάθεια για αύξηση των εσόδων με κάθε πρόσφορο τρόπο (ένταξη 

σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αύξηση δωρεών - χορηγιών κ.λπ.) και παράλληλα η μείωση των 

λειτουργικών δαπανών όπου είναι εφικτό, καθώς τα προηγούμενα χρόνια έχει γίνει σημαντική 

προσπάθεια σε αυτό το πεδίο. 

Το 2014 αναμένονται σημαντικά έσοδα από ευρωπαϊκά προγράμματα και ΕΣΠΑ τα οποία θα 

αναλωθούν στο σύνολο τους για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπει το εκάστοτε έργο.  

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, το κόστος μισθοδοσίας αναμένεται να κυμανθεί στα επίπεδα του 2012, 

καθώς οι μεταβολές των μισθών των εργαζομένων ορίζονται σαφώς από τις διατάξεις του ενιαίο 

μισθολογίου του Δημοσίου. 

Στο εκτιμώμενο κόστος των λειτουργικών δαπανών συμπεριλαμβάνονται δαπάνες διατροφής και 

φιλοξενίας των μελών στις Θεραπευτικές Κοινότητες, τους Ξενώνες, τα Κέντρα Κοινωνικής 

Επανένταξης κ.λπ. και δαπάνες φιλοξενίας μελών στα Συμβουλευτικά Κέντρα, τα Κέντρα 

Οικογενειακής Υποστήριξης κ.λπ. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται δαπάνες θέρμανσης, 

ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, καθαρισμού, συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπά 

έξοδα για το σύνολο του δικτύου των δομών του ΚΕΘΕΑ. 

Επίσης, για την εκτίμηση του συνολικού ύψους των λειτουργικών δαπανών και παγίων για το 

2014 έχει ληφθεί υπόψη το Σχέδιο Δράσης του ΚΕΘΕΑ και η ανάληψη υποχρεώσεων 

προερχόμενων από προηγούμενα έτη. 
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ΕΣΟΔΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

2013
2014

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 19.094.867 19.250.000

  α) Τακτικού Προϋπολογισμού 18.000.000 17.000.000

  β) Π.Δ.Ε. 1.006.341 1.435.000

  γ) Λοιπές 88.526 815.000

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.495.999 1.000.000

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1.284.607 230.000

ΤΟΚΟΙ 31.478 20.000

ΣΥΝΟΛΟ 21.906.951 20.500.000

 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 11.032.979 11.100.000

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 583.145 600.000

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.203.074 1.450.000

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 75.799 80.000

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 3.492.009 5.400.000

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 6.819 10.000

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 34.554 10.000

ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ κλπ 624.008 600.000

ΣΥΝΟΛΟ 17.052.387 19.250.000

ΠΑΓΙΑ 1.410.826 1.250.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.463.213 20.500.000

ΚΕΘΕΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

 
 

 


