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H παρούσα έκδοση βασίzεται σε στοιχεία και αναφορές όλων των προγραμμάτων, τομέων και μονάδων του KEΘEA.
Το φωτογραφικό υλικό προέρχεται από το αρχείο του ΚΕΘΕΑ και τις ομάδες φωτογραφίας των θεραπευτικών προγραμμάτων.
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Επιτρέπεται η αναδημοσίευση στοιχείων από την παρούσα έκδοση, με την προϋπόθεση αναφοράς της πηγής τους.





ΚΕ
ΘΕ

Α 
ΠΑ

ΡΕ
Μ

ΒΑ
ΣΗ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος 7
Τι είναι το ΚΕΘΕΑ  8
Το πανελλαδικό δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ το 2020 10
2020: μια χρονιά στη σκιά της πανδημίας  12
Έρευνα για την πανδημία και τα εξαρτημένα άτομα στην Αθήνα 15
Το 2020 με μια ματιά 16
Ενισχύοντας το εθνικό δίκτυο υπηρεσιών: Νέες μονάδες ΕΣΠΑ 19
Στιγμιότυπα 2020: Θεραπευτικά προγράμματα & κοινωνία 20
Θεραπευτικά προγράμματα για τα ναρκωτικά 24

        / 25
 Α      / 29

  Ε     / 31
    / 33
       / 35
       / 36

     / 39
Ε       / 40
Νέες εξαρτήσεις: αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια, διαδίκτυο/gaming 43
Α     / 45
Α      / 47
Α     / 49
Πρόληψη & έγκαιρη παρέμβαση 51
Διά βίου μάθηση & επαγγελματική ανάπτυξη 54
Έρευνα & αξιολόγηση 57
Ενημέρωση για τις εξαρτήσεις 59

     61
Η κοινωνία των πολιτών στο ΚΕΘΕΑ 62

    63
Επιχορηγούμενα και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 64
ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+XΡΩΜΑ 67
Το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ 68
Οικονομικός απολογισμός 71

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
       ΕΘΕΑ / 79
  / 87



>6

ΚΕ
ΘΕ

Α 
ΝΟ

ΣΤ
ΟΣ



Η έκδοση αυτή παρουσιάζει τον απολογισμό του ΚΕΘΕΑ για το 2020, μια χρονιά που σφραγί-
στηκε σε παγκόσμιο επίπεδο από το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 και τα μέτρα ανά-
σχεσής της. 

Τα παρουσιαζόμενα κλινικά δεδομένα του ΚΕΘΕΑ για τη χρονιά αυτή, όπως και ο απολογισμός 
του επιστημονικού του έργου στην πρόληψη, την εκπαίδευση και την έρευνα αντανακλούν 
την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα και τον τρόπο με τον οποίον αυτή επηρέασε τους 
ανθρώπους που έχουν προβλήματα εξάρτησης, τους/τις εργαζόμενους/ες και τις υπηρεσίες.

Όπως κάθε απολογιστική έκδοση του ΚΕΘΕΑ εδώ και τρεις δεκαετίες, η φετινή παρουσιάζει 
επίσης τα διοικητικο-οικονομικά πεπραγμένα του Οργανισμού και, στο σύνολό της, εκφράζει 
την πάγια προσήλωση του ΚΕΘΕΑ στις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Το έργο και απολογισμός του ΚΕΘΕΑ συγκροτούνται γύρω από την αντίληψη ότι η εξάρτηση 
δεν είναι ασθένεια, αλλά ένα σύνθετο φαινόμενο πολλαπλής αιτιολογίας που απαιτεί μια εξίσου
σύνθετη και πολυδιάστατη θεραπευτική προσέγγιση. Με τον ίδιο τον άνθρωπο στο επίκεντρο 
και μοχλούς αλλαγής την κοινότητα, την αυτοβοήθεια, την αυτοδιαχείριση, την αλληλεγγύη, 
τη συμμετοχή και την ανάληψη προσωπικής ευθύνης. 

Αυτή είναι μια προσπάθεια συλλογική η οποία υπηρετείται καλύτερα από οργανωτικά και 
διοικητικά σχήματα που ευνοούν τον διάλογο και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων όλων 
των εμπλεκομένων, από δίκτυα σχέσεων και συνεργασίας, συμμαχίες ενάντια στο στίγμα και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, ανοικτή σχέση με τις τοπικές κοινωνίες, θεραπευτικά προγράμ-
ματα που συνομιλούν με την κοινωνική πραγματικότητα. Παρά τις μεγάλες ανατροπές και τις
δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία, οι εργαζόμενοι/ες του ΚΕΘΕΑ κατέβαλλαν κάθε προσπά-
θεια προκειμένου να συνεχίσουν να υπηρετούν αυτό το όραμα.

Όπως όλο το ενημερωτικό υλικό του Οργανισμού, η έκδοση αυτή παράχθηκε στο τυπογραφείο 
ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, τη σύγχρονη παραγωγική μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης του 
ΚΕΘΕΑ, και αποτελεί ένα ακόμα δείγμα της υψηλής ποιότητας εργασίας της.

Το ΚΕΘΕΑ ευχαριστεί θερμά όσες και όσους στήριξαν το έργο του και τη θεραπευτική του 
πρόταση μέσα στο 2020, επιβεβαιώνοντας ότι η απεξάρτηση είναι εφικτή μόνο μέσα στην 
κοινωνία και με τη συμμετοχή της.

ΡΟΛΟ ΟΣ
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Τ  ΝΑ  ΤΟ Θ Α
Ίδρυση-ιστορία
O πρώτος οργανισμός που συστάθηκε στην Ελλάδα (νόμος 1729/87) για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των 
εξαρτήσεων, με αφετηρία τη δημιουργία της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής Κοινότητας, το 1983.

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

Δίκτυο υπηρεσιών
Περισσότερες από 100 μονάδες σε 30 πόλεις και 20 σωφρονιστικά καταστήματα για την υποστήριξη ατόμων με
διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες: ενηλίκων, εφήβων, φοιτητών/τριών, εργαζομένων, γονέων ανήλικων 
παιδιών, μεταναστών/τριών, φυλακισμένων, αποφυλακισμένων, αστέγων, καθώς και εξαρτημένων από το 
αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο/gaming.

Θεραπευτική προσέγγιση
Δωρεάν και χωρίς διακρίσεις παροχή υπηρεσιών / Εθελούσια προσέλευση και ενεργητική συμμετοχή στο 
πρόγραμμα / Διαμόρφωση των θεραπευτικών παρεμβάσεων ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται 
οι εξυπηρετούμενοι/ες, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους / Ολιστική, ψυχοκοινωνική αντιμετώπιση του 
προβλήματος της εξάρτησης, με συμμετοχή της οικογένειας και της κοινωνίας.

Αποτελεσματικότητα - Όφελος για την κοινωνία
Πέντε χρόνια μετά την ένταξη σε Θεραπευτική Κοινότητα, από όσους/όσες την ολοκληρώνουν, 7 στους/στις 10 
δεν κάνουν χρήση ουσιών, δεν έχουν εμπλοκή με τον νόμο, ενώ 8 στους/στις 10 εργάζονται.

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

Νομικό πλαίσιο
Αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Η αποστολή, 
το πλαίσιο διοίκησης και λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ, καθώς και ο τρόπος συμμετοχής του στη διαμόρφωση και
εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής ορίζονται από τον Νόμο Περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών (4139/2013) και το
Προεδρικό Διάταγμα «Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών 
αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά» (148/2007), όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 4638/2019.

ΚΟΣΤΟΣ [σε €] ΑΝΑ ΜΕΡΑ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ

ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ

ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ

ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

>8



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

Διεθνείς σχέσεις
Σύμβουλος οργανισμός του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC) του ΟΗΕ σε θέματα ναρκωτικών 
και συνεργάτης της Διεύθυνσης Πληροφόρησης (DPI) του ΟΗΕ. Αντιπροεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Θεραπευτικών Κοινοτήτων (WFTC), προεδρία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (ΕFTC),
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Εταιρείας Εκδοτών Περιοδικών για τις Εξαρτήσεις (ΙSAJE).

Μετέχει επίσης στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA), στην Επιτροπή των ΜΚΟ στη 
Βιέννη για τα Ναρκωτικά (VNGOC) και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Φεστιβάλ Τέχνης για την Ψυχική Υγεία (NEFELE).
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∆Ι Ι ΤΙ  Ι  ΕΘΕΑ
Bάσει του νόμου 4638/2019, ο οποίος άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ και τον τρόπο ανάδειξης του 

Διοικητικού του Συμβουλίου, διορίστηκε τον Νοέμβριο του 2019 από τον Υπουργό Υγείας
το ακόλουθο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή και άμισθη θητεία:

Μέλη
 Τ , επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Υγείας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,

με αναπληρωματικό μέλος την
Α  , επίκουρη καθηγήτρια Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 , ψυχίατρος, με αναπληρωματικό μέλος τον
Α  , Ph.D., MBA Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

 Θ , οικονομολόγος, με αναπληρωματικό μέλος την
Α  ∆ , νοσηλεύτρια Ph.D., MScN, MScHSM

 , νομικός, (σε αντικατατάσταση του Ιωάννη Δεληγεώργη)
με αναπληρωματικό μέλος τον Ι  , στέλεχος του Υπ. Υγείας 

 , νομικός, με αναπληρωματικό μέλος την
 , νομικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ έχει όλες τις αρμοδιότητες διαχείρισης και εκπροσώπησης του ΚΕΘΕΑ, 
εκτός από αυτές που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση 
αποτελεί το κεντρικό όργανο λήψης αποφάσεων για τον ετήσιο στρατηγικό σχεδιασμό του Οργανισμού σε 
θέματα θεραπείας, εκπαίδευσης κ.ά. Συμμετέχουν σε αυτήν με δικαίωμα ψήφου τα μέλη των θεραπευτικών 
προγραμμάτων στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ με σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Γονέων και Φίλων του ΚΕΘΕΑ και τα 
επίτιμα (τέως) μέλη του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ.

Αντιπρόεδρος
 , ΜΑ κοινωνιολόγος,

Πρόεδρος Κέντρου Πρόληψης «Αθηνά-Υγεία»

Πρόεδρος
 , MD, MSc, PhD, ψυχίατρος
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ΚΟΜΟΤΗΝΗ
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ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΡΤΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΒΟΛΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΧΙΟΣ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΠΥΡΓΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΘΗΝΑ

ΡΑΦΗΝΑ

ΧΑΝΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΡΟΔΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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  Συμβουλευτικά Κέντρα

 17 Μονάδες Εντατικής Ψυχικής Απεξάρτησης

  Μονάδες Απεξάρτησης Ήπιας Παρέμβασης

 33 Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης

 11 Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης

  Ειδικό Πρόγραμμα για Εξαρτημένους Γονείς

  ρογράμματα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τα Τυχερά Παιχνίδια

  ∆ιαπολιτισμικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Μεταναστών/τριών και Προσφύγων/ισσών

  υμβουλευτικός Σταθμός στα Δικαστήρια Ανηλίκων Αθήνας

  Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης 

 1 Κινητή Μονάδα Προσέγγισης Χρηστών/τριών στον Δρόμο 
  Προγράμματα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρατουμένων

 4 Θεραπευτικές Κοινότητες σε σωφρονιστικά καταστήματα

  Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων

 4 Μεταβατικά Σχολεία

  Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής  Ένταξης

  Πιστοποιημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

  ονάδα Σωματικής Υγείας

  ονάδα Ψυχικής Υγείας

  ραφεία Νομικής Στήριξης

  Τηλεφωνικές Γραμμές Boήθειας

  ∆ίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης

  Τομείς Εκπαίδευσης και Έρευνας

  αραγωγικές μονάδες

    Ε Α
   Πολυδύναμα Κέντρα για όλες τις εξαρτήσεις

   Κινητές Μονάδες

   Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης

   Μονάδα Διπλής Διάγνωσης
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Βασικό ζητούμενο της περιόδου ήταν, τα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας και οι επιβεβλημένες αλλαγές στον τρόπο 
λειτουργίας των θεραπευτικών προγραμμάτων να μην έχουν
ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της πρόσβασης των εξαρτημέ-
νων και των οικογενειών τους σε υποστήριξη. 

Ταυτόχρονα, τα θεραπευτικά προγράμματα έπρεπε να διασφαλί-
σουν την υψηλή υγειονομική προστασία των μελών τους, που 
αποτελούν κατά τεκμήριο μια ευπαθή ομάδα πληθυσμού.

Μεγαλύτερες ήταν οι προκλήσεις για τις παρεμβάσεις που 
πραγματοποιούνται στα καταστήματα κράτησης, σε δομές φιλο-
ξενίας προσφύγων/ισσών ή στον δρόμο, δηλαδή σε συνθήκες
ούτως ή άλλως ιδιαίτερες, οι οποίες καθιστούν πολύ πιο δυσχερή
τον έλεγχο της διάδοσης της νόσου. 

ΚΕΘΕΑ και COVID-19
‣ Εφαρμόστηκαν συστηματικά όλα τα μέτρα ατομικής προφύ-
 λαξης, υγιεινής των εγκαταστάσεων και φυσικής αποστασιο-
 ποίησης, για να προστατευθούν οι εξυπηρετούμενοι/ες, το 
 προσωπικό και η δημόσια υγεία.

‣ Σημειώθηκαν περιορισμένα κρούσματα, που αφορούσαν 
 προσωπικό ή μέλη σε μονάδες εξωτερικής παρακολούθη-
 σης και έναν ξενώνα στην Αθήνα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν 
 χωρίς σοβαρές επιπλοκές για τα ίδια τα άτομα και περαιτέ-
 ρω διασπορά του ιού. Οι θεραπευτικές μονάδες διαμονής
 παρέμειναν ασφαλείς, χωρίς κρούσματα.

‣ Τα απαγορευτικά μέτρα, οι δυσκολίες στη μετακίνηση και ο 
 φόβος για την πανδημία μείωσαν τη ζήτηση θεραπείας και 
 την προσέλευση, ιδίως εφήβων και νεαρών ενηλίκων, στα 
 Συμβουλευτικά Κέντρα, τις πύλες εισόδου στα προγράμματα 
 του ΚΕΘΕΑ, όπως και στα Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης. 

‣ Καθιερώθηκε νέο πρωτόκολλο εισαγωγής στις Θεραπευτι-
 κές Κοινότητες διαμονής και, όπου ήταν εφικτό, αξιοποιή-
 θηκαν ψηφιακά εργαλεία για τη διενέργεια συμβουλευτι-
 κών, θεραπευτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με 
 ατομικό και ομαδικό χαρακτήρα.

‣ Περιορίστηκε σημαντικά η εξωστρέφεια της θεραπευτικής
 διαδικασίας, αφού δεν ήταν εφικτό τα προγράμματα απεξάρ-
 τησης να πραγματοποιούν στις τοπικές κοινωνίες ανοικτές 
 εκδηλώσεις και δράσεις, οι οποίες είναι αναπόσπαστο κομ-
 μάτι της φιλοσοφίας και του τρόπου λειτουργίας τους.

‣ Αναπροσαρμόστηκε ο σχεδιασμός για τη μετάβαση από τις
 μονάδες ψυχικής απεξάρτησης στη φάση της κοινωνικής
 επανένταξης, καθώς οι δυνατότητες κοινωνικής δραστηριο-
 ποίησης και επαγγελματικής απασχόλησης περιορίστηκαν 
 δραστικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο υποτροπής.

‣ Στις φυλακές η θεραπευτική διαδικασία διακόπηκε κατά
 διαστήματα, είτε σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων του
 Υπουργείου Δικαιοσύνης είτε εξαιτίας αυξημένης διασπο-
 ράς του ιού σε συγκεκριμένα καταστήματα κράτησης.

‣ Η υποστήριξη των εξαρτημένων στον δρόμο συνεχίστηκε με
 έμφαση στην ενημέρωση για την πανδημία και τους τρόπους
 προφύλαξης, την ανταλλαγή συρίγγων, τη διανομή υγειονο-
 μικού υλικού, νερού και τροφής, καθώς και με συμμετοχή στη 
 δημιουργία του πρώτου ξενώνα για άστεγους χρήστες στη 
 χώρα.

‣ Πολλές από τις προγραμματισμένες δράσεις πρόληψης, 
 ιδίως στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, καθώς και εκπαί-
 δευσης επαγγελματιών αναβλήθηκαν και, στο μέτρο του 
 δυνατού, αντικαταστάθηκαν με διαδικτυακά εργαστήρια,
 σεμινάρια και ημερίδες.

2020  Α ΡΟΝ Α ΣΤΗ Σ Α ΤΗΣ ΑΝ Η ΑΣ
Το 2020 σημαδεύτηκε παγκοσμίως από την πανδημία COVID-19, οι επιπτώσεις της οποίας έγιναν 
αισθητές σε κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας. Η πανδημία αιφνιδίασε τα συστήματα 
υγείας και κοινωνικής φροντίδας διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων 
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. 
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‣ Η χρόνια υποστελέχωση κάποιων θεραπευτικών μονάδων,
 σε συνδυασμό με την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέ-
 τρων για τις ευάλωτες ομάδες και τους εργαζόμενους γονείς,
 τις οδήγησε σε οριακή λειτουργία για σημαντικά διαστήματα
 του έτους.

Παρά τις δυσκολίες, το ΚΕΘΕΑ μπόρεσε να εξασφαλίσει τη
θεραπευτική συνέχεια για τα μέλη του και να διατηρήσει ανοι-
κτή την πρόσβαση σε βοήθεια για νέους/ες εξυπηρετούμε-
νους/ες σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ταυτόχρονα, προχώρησε
στην υλοποίηση του σχεδιασμού του στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020, ενισχύοντας το εθνικό δίκτυο υπηρεσιών με νέες
μονάδες για διαφορετικές μορφές εξάρτησης σε όλη τη χώρα.
Η ενίσχυση αυτή είναι σημαντική όχι μόνο για την κάλυψη 
χρόνιων αναγκών αλλά και νέων, που συνδέονται με τις επι-
πτώσεις της πανδημίας στο φαινόμενο των εξαρτήσεων.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας
στο πεδίο των εξαρτήσεων
Οι ψυχοκοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της παρατεινό-
μενης πανδημίας μπορεί να οδηγήσουν σε επιδείνωση του 
φαινομένου των εξαρτήσεων. 

Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα του Εργαστη-
ρίου Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, που 
βασίζονται σε ανάλυση των λυμάτων της Ψυττάλειας, κατά την
περίοδο των lockdown, παρατηρήθηκε κατακόρυφη αύξηση 
της χρήσης παράνομων και συνταγογραφούμενων ουσιών 
από τον πληθυσμό της πρωτεύουσας. 

Φαίνεται ότι τα απαγορευτικά μέτρα, η κοινωνική αποστασιο-
ποίηση, ο κατ’ οίκον περιορισμός, η αίσθηση απειλής ζωής και
υγείας, η μείωση ή η απώλεια του εισοδήματος και η ανασφά-
λεια για το μέλλον, δημιουργούν ένα μείγμα ψυχοπιεστικών 
συνθηκών που αυξάνει τα συναισθήματα δυσφορίας, άγχους 
και θλίψης.

Η κατάσταση αυτή μπορεί να επιδεινώσει προϋπάρχοντα προ-
βλήματα με εξαρτησιογόνες ουσίες και συμπεριφορές ή να

οδηγήσει περισσότερους ανθρώπους σε εμπλοκή με αυτές ως
μια μορφή αυτοθεραπείας. Το φαινόμενο μπορεί γενικά να
υποχωρήσει με την εξομάλυνση της κατάστασης και την επάνο-
δο στον καθημερινό ρυθμό ζωής, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις 
θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες, καταλήγοντας στην εγκαθί-
δρυση νέων προβλημάτων κατάχρησης ή εξάρτησης.

Συγχρόνως, λόγω της πανδημίας, η οικονομία εισέρχεται σε 
νέα περίοδο ύφεσης, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τους 
κινδυνογόνους παράγοντες. Είναι γνωστό ότι οι οικονομικές 
κρίσεις συνδέονται με αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, 
επιδείνωση της σωματικής και ψυχικής υγείας του πληθυσμού, 
όξυνση του φαινομένου των εξαρτήσεων και περαιτέρω 
περιθωριοποίηση των ευάλωτων ομάδων. Οδηγούν επίσης 
σε περικοπές χρηματοδότησης και προσωπικού στον χώρο 
της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, τη στιγμή που οι 
σχετικές ανάγκες διογκώνονται.

Εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια μπορεί να ενταθούν στη 
χώρα μας φαινόμενα ανάλογα με αυτά που παρατηρήθηκαν 
τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης: εμφάνιση πιο φθηνών και 
επικίνδυνων ναρκωτικών. αύξηση της αστεγίας και εξάπλωση 
μολυσματικών ασθενειών μεταξύ των εξαρτημένων. μείωση 
του κινήτρου για θεραπεία. μεγέθυνση των δυσκολιών κοινωνι-
κής και εργασιακής ένταξης μετά την απεξάρτηση. Σε τέτοιες 
συνθήκες είναι επίσης πιθανόν η γενικευμένη ανασφάλεια 
και η οργή να βρουν διέξοδο στην επιθετικότητα απέναντι σε 
όσους/ες διαφέρουν ή βρίσκονται στο περιθώριο, οδηγώντας 
σε στοχοποίηση κοινωνικά αδύναμων ομάδων, όπως των 
εξαρτημένων ατόμων.

Η πανδημία ανέδειξε τη σημασία του δημόσιου συστήματος 
υγείας και την ανάγκη ενίσχυσής του. Αναπόσπαστο μέρος 
του είναι και τα προγράμματα πρόληψης και θεραπείας των 
εξαρτήσεων. Η στήριξη των προγραμμάτων είναι ένα από τα 
κλειδιά για να αποφευχθεί η διεύρυνση των ανισοτήτων στην 
υγεία και να μειωθεί το κοινωνικό και οικονομικό κόστος των 
εξαρτήσεων.
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Oι 7 στους 10 συμμετέχοντες ήταν άνδρες με μέση ηλικία
τα 42 έτη. Ελληνική υπηκοότητα είχε το 80%. Η επαφή 
μαζί τους έγινε στον δρόμο, στα δύο στέκια του ΚΕΘΕΑ 
ΕΞΕΛΙΞΙΣ που απευθύνονται σε ενεργούς/ες χρήστες/
τριες, και στον ξενώνα ΙONIS για άστεγα εξαρτημένα 
άτομα.

Η έρευνα ανέδειξε τα προβλήματα καθημερινής επιβίω-
σης που δημιούργησε το πρώτο lockdown για ένα ποσο-
στό των συμμετεχόντων/ουσών, τον βαθμό γνώσης και
τήρησης από πλευράς τους των μέτρων ατομικής προ-
φύλαξης, καθώς και τη στάση τους απέναντι στην απειλή
υγείας και ζωής που αντιπροσωπεύει δυνητικά ο ιός.

Σύμφωνα με την έρευνα, αρκετοί/ές αντιμετώπισαν την
περίοδο του lockdown σειρά από προβλήματα επιβίω-
σης, όπως η πρόσβαση σε τροφή, στέγη και καθαρό νερό.
Συγχρόνως, μειώθηκε και η πρόσβασή τους στις ουσίες
που χρησιμοποιούν. Οι συμμετέχοντες/ουσες ιεράρχη-
σαν τις δυσκολίες της περιόδου του lockdown ως εξής:

        
    

  

      
 

  

     

     

Πάντως, 1 στους/στις 5 ερωτώμενους/ες (21,4%) εμφανί-
ζεται να μην αντιμετώπισε καμία δυσκολία την περίοδο 
του lockdown. Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί/ές (42,2%) δήλω-
σαν σταθερή στέγη κατά την ίδια περίοδο.

H έρευνα εξέτασε, επίσης, το κατά πόσο οι ερωτώμενοι/
ες γνώριζαν και τηρούσαν τα βασικά μέτρα προστασίας 
τόσο κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown όσο και
κατά την επόμενη περίοδο. Είναι ενθαρρυντικό, ιδίως 
για τους ανθρώπους που διαβιούν στον δρόμο, ότι το
επίπεδο ενημέρωσης εμφανίζεται υψηλό όσον αφορά 
τα μέτρα ατομικής πρόληψης, γεγονός που μπορεί να 
συνδεθεί και με τις εντατικές ενημερωτικές προσπάθειες 
εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως η Μονάδα Street-
Work του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ. Όπως είναι αναμενόμενο, 
μικρό-τερη είναι η συμμόρφωση στα μέτρα όσων δεν 
διαθέτουν στέγη.

Σύμφωνα με το 68% όσων ρωτήθηκαν, η πανδημία 
COVID-19 δεν αποτελεί αντικείμενο καθημερινής συζή-
τησης στις πιάτσες και δεν υπάρχει ανησυχία ανάμεσα 
στους χρήστες/τριες για την εξέλιξη της νόσου. Η πλειο-
νότητα  απάντησε ότι δεν φοβάται τη λοίμωξη, δηλαδή 
να νοσήσει (65%) ή να πεθάνει (78%). Συγχρόνως, τα
μισά από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα (50,2%)
θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο να μολυν-
θούν μελλοντικά από COVID-19.

To μεγαλύτερο μέρος όσων συμμετείχαν (54,4%) δεν 
είχε υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης του COVID-19. Από
όσους/όσες είχαν εξεταστεί σχεδόν όλοι/ες είχαν βρεθεί
αρνητικοί/ές (98,9%).

Η έρευνα διενεργήθηκε από τη Μονάδα Street-Work και
το Τμήμα Έρευνας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ με χρήση ημι-
δομημένου ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε ειδικά
για τον σκοπό αυτόν.

Ρ ΥΝΑ Α ΤΗΝ ΑΝ Η Α
Α  ΤΑ ΑΡΤΗ ΝΑ ΑΤΟ Α ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το καλοκαίρι του 2020 το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ διενήργησε την πρώτη έρευνα στη χώρα μας σχετικά
με το πώς βιώνουν οι κάτοικοι της Αθήνας με σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης και κοινωνικού 
αποκλεισμού την πανδημία COVID-19. Στην έρευνα συμμετείχαν 206 άτομα από τον πληθυσμό 
των πιο επιβαρυμένων και περιθωριοποιημένων εξαρτημένων από ναρκωτικά ατόμων της 
πρωτεύουσας.

>15ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2020



ΘΕΡΑΠΕΙΑ
7.289 θέσεις υποστήριξης και θεραπείας για ανθρώπους
με πρόβλημα χρήσης ή εξάρτησης από ναρκωτικά. Από αυτές:

▶ 3.461 στα προγράμματα απεξάρτησης στην κοινωνία

▶ 1.540 στα προγράμματα για φυλακισμένους/ες
 και αποφυλακισμένους/ες

▶ 1.831 στις μονάδες άμεσης πρόσβασης και προσέγγισης 
 στον δρόμο για ενεργούς/ές χρήστες/τριες

▶ 457 στις παρεμβάσεις για μετανάστες/τριες
 και πρόσφυγες/ισσες

4.570 άτομα στα Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης
των προγραμμάτων απεξάρτησης από τα ναρκωτικά

736 άτομα στα προγράμματα
για ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ
και για τις οικογένειές τους

784 άτομα στα προγράμματα
για ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης
από τα τυχερά παιχνίδια και για τις οικογένειές τους

437 άτομα στα προγράμματα για ανθρώπους
με πρόβλημα εξάρτησης από το διαδίκτυο/gaming,
και για τις οικογένειές τους

2.517 κλήσεις στις 2 τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης
για τις εξαρτήσεις

ΑΛΚΟΟΛ
736

ΤΥΧΕΡΑ
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

784

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
437

13.816
ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΟ 2020
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
14.556
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ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
6 Πολυδύναµα Κέντρα
για όλες τις εξαρτήσεις στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, την Άρτα,
την Καλαμάτα, την Κοζάνη, το Ναύπλιο και τα Χανιά
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

4 Κινητές Μονάδες 
για όλες τις εξαρτήσεις στο Ηράκλειο Κρήτης, τα Ιωάννινα,
την Κοζάνη και το Ναύπλιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Μονάδα ∆ιπλής ∆ιάγνωσης στο Ηράκλειο Κρήτης
και Πρόγραµµα Κοινωνικής Ένταξης
στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

Συµµετοχή στη δηµιουργία του πρώτου 
ξενώνα για άστεγα εξαρτημένα άτομα στην πρωτεύουσα
σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και τον ΟΚΑΝΑ

Ολοκλήρωση του προγράµµατος
Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης για Χρήστες στον Δρόμο,
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής,
τον Δήμο Αθηναίων και τον ΟΚΑΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΠΡΟΛΗΨΗ
5.406 συμμετοχές σε δράσεις και προγράμματα
ευαισθητοποίησης και πρόληψης στις εκπαιδευτικές κοινότητες
και τις τοπικές κοινωνίες

∆ιαδικτυακές ηµερίδες παρουσίασης
του εγχειριδίου πρόληψης «Οδηγός για ασφαλή σχολεία»
στους συντονιστές σχολικού έργου πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αττικής

Έκδοση πρακτικού οδηγού ψυχικής ενδυνάμωσης για την 
αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας

Ενηµερωτική καµπάνια «Στάσου πλάι µου»
για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών με την 
αφιλοκερδή υποστήριξη των συντελεστών της

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ
Έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο τα εξαρτημένα
άτομα της Αθήνας βιώνουν την πανδημία COVID-19 

Συνέχιση της λειτουργίας του Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Ποινικό
Δίκαιο και Εξαρτήσεις, σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Νομικής
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Κύκλοι ανοικτών διαδικτυακών συναντήσεων/webinar
σε θέματα εξαρτήσεων και ψηφιακής ένταξης
ευάλωτων ομάδων

Ευρωπαϊκά προγράµµατα εκπαίδευσης 
επαγγελματιών και έρευνας σε σχέση με αποτελεσματικές 
πρακτικές θεραπείας και επανένταξης

ΑΝΘΡΩΠΟΙ & ΠΟΡΟΙ
426 εργαζόμενοι αορίστου χρόνου, 183 εθελοντές
και 14 Σύλλογοι Οικογένειας και Φίλων
των προγραμμάτων απεξάρτησης

Οι συνολικές δαπάνες του ΚΕΘΕΑ για μισθοδοσία,
λειτουργικά και πάγια ανήλθαν σε 15.057.399€
και τα έσοδά του, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοχρηματοδότησης, σε 20.581.958€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
3.461

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
4.570

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
& ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

ΠΛΗΘΥΣΜΟ
457

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ
ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

1.540

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ

1.831

11.859
ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΟ 2020
ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ
386

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
1.623

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
367

ΓΟΝΕΙΣ/ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
765

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ/
ΑΛΛΟΙ
2.265

5.406
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΤΟ 2020
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ/
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Συνολικά 35 πράξεις για νέες μονάδες έχουν ενταχθεί σε 
Επιχειρησιακά Προγράμματα σε όλη την επικράτεια. Από αυτές
4 άρχισαν να λειτουργούν το 2019, ενώ άλλες 12 τέθηκαν σε
λειτουργία το 2020. Οι υπόλοιπες πράξεις αναμένεται να 
αρχίσουν μέσα στο 2021.

Μονάδες σε λειτουργία το 2020
Πολυδύναμα Κέντρα
Μέχρι το τέλος του 2020 λειτουργούσαν 8 Πολυδύναμα Κέντρα 
στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, την Άρτα, την Καλαμάτα, την Κοζάνη, 
το Ναύπλιο, τον Πύργο, τη Ρόδο και τα Χανιά. Τα Κέντρα προσφέ-
ρουν συμβουλευτική και θεραπεία σε εξωτερική βάση σε σχέση
με την προβληματική χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, καθώς 
και για την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια 
και το διαδίκτυο/gaming. Απευθύνονται τόσο σε ανθρώπους 
που αντιμετωπίζουν προσωπικά τέτοιου είδους προβλήματα 
όσο και σε άτομα του περιβάλλοντός τους. Πραγματοποιούν 
παραπομπές σε δομές εντατικής θεραπείας, εφόσον υπάρχει 
ανάγκη, και αναπτύσσουν δίκτυα συνεργασίας με τις τοπικές 
υπηρεσίες.

Κινητές Μονάδες
Από το φθινόπωρο του 2019 μέχρι τα τέλη του 2020, το ΚΕΘΕΑ
δημιούργησε 5 Κινητές Μονάδες, με έδρα το Ηράκλειο Κρή-
της, τα Ιωάννινα, την Κοζάνη, το Ναύπλιο και τη Ρόδο. Οι Μονά-
δες πραγματοποιούν ενημερωτικές παρεμβάσεις στις τοπικές 
κοινωνίες και υποστηρίζουν άτομα και οικογένειες με πρόβλη-
μα χρήσης ναρκωτικών, αλκοόλ, τυχερών παιχνιδιών ή δια-
δικτύου/gaming. Δίνουν έμφαση σε περιοχές εκτός αστικού 
ιστού, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες και την 
παραπομπή σε πιο εξειδικευμένη βοήθεια.

Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης
Τα δύο πρώτα Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης λειτουργούν 
στον Πύργο, από το 2019, και στα Ιωάννινα, από τα τέλη του 2020.
Στόχος τους είναι να ενισχύσουν την κοινωνική επανένταξη ατό-
μων που ολοκληρώνουν προγράμματα απεξάρτησης, προσφέρο-
ντάς τους νομική συμβουλευτική, συμβουλευτική σε θέματα
οικονομικής δραστηριότητας και επιχειρηματικότητας, διασύνδε-
ση με την αγορά εργασίας, τη δυνατότητα να αναπτύξουν προ-
επαγγελματικές δεξιότητες κ.ά.

Μονάδα Διπλής Διάγνωσης
Η πρώτη Μονάδα Διπλής Διάγνωσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
20 δημιουργήθηκε στα τέλη του 2020 στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι 
μονάδες αυτές έχουν στόχο να προσφέρουν ολοκληρωμένη 

θεραπευτική φροντίδα σε μία από τις πιο επιβαρυμένες σωματικά
και ψυχικά ομάδες του πληθυσμού: άτομα με ψυχική διαταραχή 
και παράλληλα προβλήματα χρήσης, κατάχρησης ή εξάρτησης 
από νόμιμες ή παράνομες ουσίες, τα τυχερά παιχνίδια ή το δια-
δίκτυο/gaming.

Μονάδες που εγκαινιάζονται το 2021
Από τις αρχές του 2021 τίθενται σταδιακά σε λειτουργία οι παρα-
κάτω μονάδες:
 5 Κινητές Μονάδες με έδρες την Αλεξανδρούπολη,
 τη Λαμία, τη Λάρισα, τη Λέσβο και την Κεφαλονιά.
 5 Πολυδύναμα Κέντρα με έδρες την Αλεξανδρούπολη
 και παράρτημα στην Ορεστιάδα, τη Λαμία, τη Λάρισα,
 την Κέρκυρα και τη Χίο.
 3 Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης στη Θεσσαλονίκη,
 τη Λάρισα και τον Πειραιά.
 2 Μονάδες διπλής διάγνωσης στην Αθήνα και
 τη Θεσσαλονίκη.
 2 Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης με Κινητή Μονάδα
 για ενεργούς χρήστες ουσιών στην Αθήνα και
 τη Θεσσαλονίκη. Στοχεύουν στην πολύπλευρη υποστήριξη 
 των πιο περιθωριοποιημένων εξαρτημένων ατόμων,
 με στέκι φροντίδας για ενεργούς/ές χρήστες/τριες
 ουσιών και δράσεις προσέγγισής τους στον δρόμο.
 Εξειδικευμένη μονάδα για το αλκοόλ και τα τυχερά 
 παιχνίδια στον Πειραιά. Η μονάδα προσφέρει υπηρεσίες 
 συμβουλευτικής και θεραπείας σε εξωτερική βάση 
 τόσο στους/στις άμεσα ενδιαφερόμενους/ες όσο και στις 
 οικογένειές τους.
 Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης και Φιλοξενίας στον 
 Βόλο. Προσφέρει φιλοξενία, υποστήριξη, θεραπεία και 
 κοινωνική επανένταξη σε εφήβους/ες, νεαρούς/ές
 ενήλικες με προβλήματα χρήσης ή/και αντικοινωνικής 
 συμπεριφοράς, καθώς και στις οικογένειές τους.

Συμπράξεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
Η ενταγμένη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 Μονάδα Σωματικής Αποτοξί-
νωσης στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», 
λειτούργησε μόνο για δύο μήνες το 2020. Κύριος της πράξης 
είναι το Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» με συμπράττοντες το 
ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ. Η λειτουργία της τερματίστηκε για να 
αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις που της είχαν παραχωρηθεί στην
αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ν Σ ΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΝ Ο ΤΥΟ Υ ΗΡ Σ Ν  
Ν Σ ΟΝΑ Σ Σ Α
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 το ΚΕΘΕΑ δημιουργεί νέες θεραπευτικές μονάδες σε όλη τη 
χώρα. Χάρη σε αυτές διευρύνεται η πρόσβαση σε βοήθεια για διαφορετικές μορφές εξάρτησης και 
ενισχύεται η κοινωνική ένταξη μετά τη θεραπεία. Ειδικές μονάδες δημιουργούνται για εφήβους/
ες, νεαρούς/ές ενήλικες και τις οικογένειές τους, άτομα με διπλή διάγνωση και εξαρτημένα άτομα 
με υψηλό βαθμό περιθωριοποίησης που διαβιούν στον δρόμο.
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Τα ζυµαρικά της αλληλεγγύης
Στο πλευρό των πλημμυροπαθών της Καρδίτσας και

του Κοινωνικού Παντοπωλείου Θεσσαλονίκης στάθηκε το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ,
διαθέτοντας 1.000 και 800 συσκευασίες ζυμαρικών αντίστοιχα

από την παραγωγή του αγροκτήματός του. Στο αγρόκτημα εκπαιδεύονται 
μέλη του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στην παραγωγή κηπευτικών, σιτηρών,
σάλτσας και ζυμαρικών. Τα προϊόντα παράγονται με σεβασμό στη φύση
και τον άνθρωπο, καλύπτουν ανάγκες του ΚΕΘΕΑ,
ενώ μέρος τους διατίθεται στο εμπόριο.

ΡΑ∆ΙΟ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 
Κάθε δεύτερη Δευτέρα τα μέλη του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ
εξέπεμπαν από τη φιλόξενη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου 
Θεσσαλονίκης στους 100 μεγάκυκλους.
Κάθε εκπομπή ήταν αφιερωμένη σε ένα θέμα, το οποίο σχολίαζαν

και συζητούσαν με το φιλοξενούμενο πρόσωπο της ημέρας. 

Φυτεύοντας
αισιοδοξία και ελπίδα  

Τα μέλη του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ξεκίνησαν 
τη σπορά εποχιακών κηπευτικών προϊόντων τόσο για τις δικές τους 
ανάγκες όσο και άπορων συμπολιτών τους, στον ελαιώνα που τους 

έχουν παραχωρήσει τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Καλοκαιρινού.
Με τον τρόπο αυτόν, στη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας COVID-19 

στηρίζουν ευάλωτους συμπολίτες τους
καλλιεργώντας, εκτός από τη γη,
και την ελπίδα στην τοπική κοινωνία.

Mind Matters
Την εφηβική σειρά ενημερωτικών εντύπων για τα ναρκωτικά

Mind Matters του NIDA (Εθνικό Ινστιτούτο για την Εξάρτηση από τα 
Ναρκωτικά των ΗΠΑ) μετέφρασε και εξέδωσε o Toμέας Εκπαίδευσης 

του ΚΕΘΕΑ. Κάθε ένα από τα 9 έντυπα της σειράς είναι αφιερωμένο σε 
διαφορετική ουσία και εξηγεί με έγκυρο, απλό και κατανοητό τρόπο τις 

επιπτώσεις της στο σώμα και τη ζωή των εφήβων.
Η σειρά εκτυπώθηκε στην παραγωγική μονάδα ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ

και διατίθεται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο/η,
ενώ μπορεί να αντληθεί και από τον ιστότοπο του ΚΕΘΕΑ.

ΣΤ ΟΤΥ Α 2020
Θ ΡΑ ΥΤ Α ΡΟ ΡΑ ΑΤΑ  Ο Ν Ν Α
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«Αλς», µια θαλασσινή ιστορία 
Για τρίτη χρονιά μέλη του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ εκπαιδεύτηκαν

από ομάδα του Animasyros International Animation Festival
στη δημιουργία ταινίας κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους.
Επινόησαν και δημιούργησαν μια θαλασσινή ιστορία με τον τίτλο «Αλς»,
η οποία προβλήθηκε στο Animasyros Ιnternational Αnimation Festival
τον Σεπτέμβριο. Η δράση πραγματοποιήθηκε με επιχορήγηση
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ψηφιακό αποτύπωµα µιας γόνιµης συνεργασίας  
Τη συνεργασία της με το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ επέλεξε να προβάλλει
η Εθνική Πινακοθήκη στον ιστότοπό της, ως μία από τις δύο συμμετοχές της
στο ψηφιακό πολιτιστικό πρόγραμμα της Ελληνικής Προεδρίας
του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η συνεργασία, με αντικείμενο

την τέχνη και τα μουσεία, ξεκίνησε το 2014 και εξελίχθηκε σε ένα πολύμορφο 
και πολυετές πρόγραμμα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και προσωπικής 

δημιουργίας για τα μέλη του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.

∆ιανοµή πασχαλινών γευµάτων
Τριακόσια γεύματα διανεμήθηκαν το Πάσχα

σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου με τη συμβολή
του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.

Το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα
τα μέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ,

που βρίσκεται στη Ραφήνα, ετοίμασαν και παρέδωσαν για διανομή 
πασχαλινά γλυκά και κουλούρια, ανταποκρινόμενα σε κάλεσμα

του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου και της Περιφέρειας Αττικής.

∆ίπλα στα προσφυγόπουλα
Με περηφάνια και ενθουσιασμό

μέλη του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ πραγματοποίησαν μία ακόμα
πράξη αλληλεγγύης στην τοπική κοινωνία.

Ανέλαβαν την ανακαίνιση και φροντίδα αίθουσας στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού 
και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS στα Ιωάννινα, προορισμένης να 

λειτουργήσει ως χώρος μελέτης για προσφυγόπουλα
που φοιτούν στο νηπιαγωγείο.
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«Μονοπάτια» ζωής  
Ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων με τίτλο «Μονοπάτια», 

διάρκειας 7 λεπτών,
δημιούργησαν τα μέλη του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ.

Κεντρικό θέμα της ο φόβος στη ζωή των ανθρώπων
που βρέθηκαν σε δύσβατα μονοπάτια και η υπέρβασή του.

Η εκπαιδευτική και δημιουργική δράση
πραγματοποιήθηκε με επιχορήγηση

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

«Mαρία Πενταγιώτισσα» 
Η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ,
σε συνεργασία με εθελοντές και φίλους του προγράμματος,
ανέβασε τη «Μαρία Πενταγιώτισσα» του Μποστ στο Κάστρο της Καλαμάτας.

Η παράσταση πραγματοποιήθηκε χάρη στην αφιλοκερδή συμβολή φορέων,
καλλιτεχνών και επαγγελματιών της τοπικής κοινωνίας.

∆ράση προσφοράς στο Νοσοκοµείο Χανίων 
Μέλη του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ έβαψαν και φρόντισαν τον Αύγουστο
την είσοδο των επειγόντων περιστατικών
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»,
ως ανταπόδοση προς έναν χώρο
από τον οποίον έχουν λάβει κατά καιρούς φροντίδα.

Η δράση ολοκληρώθηκε σε πείσμα των υψηλών θερινών 
θερμοκρασιών και υπό τα επαινετικά σχόλια εργαζομένων

και επισκεπτών του νοσοκομείου,
που αγκάλιασαν την προσπάθεια.

ΣΤ ΟΤΥ Α 2020
  Θ ΡΑ ΥΤ Α ΡΟ ΡΑ ΑΤΑ  Ο Ν Ν Α
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Θερινές προβολές
Σειρά υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών

με ελεύθερη είσοδο πραγματοποίησε
το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
Η πρώτη ταινία προβλήθηκε στον προαύλιο χώρο

της Ανοιχτής Θεραπευτικής Κοινότητας με την προσέλευση γειτόνων
και συντοπιτών, ενώ οι προβολές συνεχίστηκαν σε ανοικτούς χώρους

άλλων πόλεων της Ηπείρου.

«Καθηµερινές πρακτικές»
H έκθεση «Καθημερινές πρακτικές»

του Μεταβατικού Σχολείου του ΚΕΘΕΑ
φιλοξενήθηκε στον χώρο πολιτισμού Victoria Square Project

στην Αθήνα.  Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής συνεργασίας του ΚΕΘΕΑ 
με το Victoria Square Project, έφηβες και έφηβοι

του Μεταβατικού Σχολείου συμμετείχαν σε εργαστήρια γλυπτικής 
και θεάτρου, δημιουργώντας έργα εμπνευσμένα από προσωπικές 

εμπειρίες και το αστικό περιβάλλον. Η δράση χρηματοδοτήθηκε
από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ενάντια στην ανθρώπινη δουλεία 
Εκδήλωση στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής Ημέρας

κατά της Εμπορίας Ανθρώπων
φιλοξένησε το Στέκι Πολιτισμού «Μεταμορφώσεις» του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ
στον Βόλο, σε συνεργασία με την «Ateam-Volos»
και τον Σύλλογο Φίλων, Εθελοντών και Οικογένειας του προγράμματος.
Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας καμπάνιας

για την κατάργηση της ανθρώπινης δουλείας
του διεθνούς μη κυβερνητικού οργανισμού Α21. 
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Ο κύριος κορμός υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ απευθύνεται σε ανθρώπους που κάνουν χρήση 
ναρκωτικών ουσιών και τις οικογένειές τους. Τα θεραπευτικά του προγράμματα ακολουθούν 
πολυδιάστατη ψυχοκοινωνική προσέγγιση, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο συνεχές 
υπηρεσιών που εκτείνεται σε όλα τα στάδια: από την πρώτη επαφή –στον δρόμο, σε μονάδες 
υποδοχής ή στις φυλακές– μέχρι την πλήρη ψυχική απεξάρτηση και ισότιμη επανένταξη 
στην κοινωνία.

Οι άνθρωποι που ζητούν βοήθεια για τη χρήση ουσιών μπορεί να διαφέρουν με πολλούς 
τρόπους μεταξύ τους, ως προς την ηλικία, το χρονικό διάστημα που κάνουν χρήση και το 
πόσο αυτή επηρεάζει τη ζωή τους, τις ουσίες που χρησιμοποιούν, την οικογενειακή και 
επαγγελματική τους κατάσταση, τη σχέση τους με τον νόμο κ.ά. Το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει 
προγράμματα προσαρμοσμένα στις διαφορετικές αυτές ανάγκες, όπως Θεραπευτικές Κοινό-
τητες διαμονής και εξωτερικής παρακολούθησης, ευέλικτα, μη εντατικά προγράμματα εξωτερι-
κής παρακολούθησης, βραδινά προγράμματα για εργαζομένους/ες και φοιτητές/τριες, προ-
γράμματα εφήβων κ.ά. Όλα τα προγράμματα υποστηρίζουν και όσους/ες αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα χρήσης στην οικογένεια ή το στενό τους περιβάλλον, ανεξάρτητα από το εάν οι 
δικοί τους άνθρωποι έχουν ενταχθεί σε θεραπεία. 

Ειδικά προγράμματα λειτουργούν για εξαρτημένα άτομα που διαβιούν στον δρόμο, έχουν 
εμπλοκή με το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης ή ανήκουν σε μεταναστευτικές 
και προσφυγικές κοινότητες.

Θ ΡΑ ΥΤ Α ΡΟ ΡΑ ΑΤΑ Α ΤΑ ΝΑΡ Τ Α
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ΤΟ 2020 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ 

32 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ 

ΚΕΝΤΡΑ

ΣΕ 29
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ 

2.326 
ΑΤΟΜΑ

Η ΓΡΑΜΜΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ

1145
ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΕ

1.147
ΚΛΗΣΕΙΣ

Στόχοι και υπηρεσίες
Τα Συμβουλευτικά Κέντρα αποτελούν «ελεύθερα» από 
ουσίες κέντρα ημέρας. Υποστηρίζουν ανθρώπους με 
πρόβλημα χρήσης, βοηθώντας τους να περιορίσουν τις 
συνδεόμενες με τη χρήση βλάβες, ενώ προετοιμάζουν, 
όσους και όσες το επιθυμούν, για ένταξη σε ολοκληρω-
μένη θεραπευτική διαδικασία. Τα Κέντρα προσφέρουν 
τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

• Α     
      
      
  
•    
•      
   
•   
• Ε     
   
• Α     
• Ε    

•     
   
•     
    
•   
•    
     
    
      
       
  

ΓΡΑΜΜΗ 1145 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
Η Γραμμή Βοήθειας 1145 προσφέρει υπηρεσίες ενημέ-
ρωσης, ψυχολογικής υποστήριξης και παραπομπής σε
ανθρώπους με πρόβλημα χρήσης νόμιμων και παρά-
νομων ουσιών και το περιβάλλον τους, καθώς και πληρο-
φόρηση για τις ουσίες και τις εξαρτήσεις σε κάθε ενδια-
φερόμενο/ή. Η τηλεφωνική επικοινωνία είναι ανώνυμη 
και εμπιστευτική.

ΣΥ ΒΟΥΛ ΥΤ Α ΝΤΡΑ
Η Ρ ΤΗ Α Η  ΤΗ Θ ΡΑ Α 
Τα Συμβουλευτικά Κέντρα είναι οι χώροι πρώτης επαφής με το ΚΕΘΕΑ όσων αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα χρήσης ή εξάρτησης από παράνομες ουσίες και αποτελούν τις πύλες εισόδου στα 
θεραπευτικά του προγράμματα. Η πανδημία και τα μέτρα αντιμετώπισής της μείωσαν την προσέ-
λευση στα Κέντρα το 2020. 
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ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΟΣΩΝ ΖΗΤΗΣΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΤΟ 2020
Στην πλειονότητά τους όσοι προσεγγίζουν τα Συμβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ ζητώντας 
βοήθεια για το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι άνδρες ελληνικής υπηκοότητας με μέση ηλικία 
τα 32 έτη. Οι 4 στους/στις 10 προσέρχονται στις μονάδες με δική τους πρωτοβουλία. Για τους/τις 
υπόλοιπους/ες πηγή παραπομπής είναι κυρίως η οικογένεια (23,4%), ακολουθούν οι διάφορες 
υπηρεσίες (14,3%) και το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης (5,2%). 

Την πρώτη επαφή τους με τη χρήση την έχουν στα 15 έτη κατά μέσο όρο. Για 9 στα 10 άτομα η πρώτη
παράνομη ουσία που δοκιμάζουν είναι η κάνναβη. Στην ηλικία των 18 ετών περίπου περνούν στη 
χρήση της κύριας ουσίας, αυτής, δηλαδή, για την οποία 14 χρόνια αργότερα απευθύνονται στο 
ΚΕΘΕΑ για θεραπεία. 

Ως κύριες ουσίες αναφέρονται η ηρωίνη και τα οπιοειδή (42,8%), με επικρατέστερους τρόπους 
χρήσης το κάπνισμα (44,8%) και την εισπνοή από τη μύτη (33,8%). Ενέσιμη χρήση αναφέρθηκε 
μόνο από το 15,8%. Ακολουθούν ως κύριες ουσίες η κάνναβη (33,6%) και με αυξητική τάση η 
κοκαΐνη (17,8% το 2020 έναντι 14,2% το 2019). 

Τη στιγμή που απευθύνονται στο ΚΕΘΕΑ, μετά από πολυετή πορεία στη χρήση, τα περισσότερα 
άτομα αντιμετωπίζουν και σημαντικές δυσκολίες ή προβλήματα στους τομείς της εκπαίδευσης, 
της απασχόλησης, της υγείας και της σχέσης με τον νόμο. 

Τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν τελειώσει 4 στους/στις10, ενώ μικρό ποσοστό (16,2%) 
συνεχίζει ή έχει ολοκληρώσει και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην πλειονότητά τους δεν έχουν 
σταθερό εισόδημα, 1 στους/στις 2 είναι άνεργος/η, ενώ σταθερή απασχόληση δηλώνει μόνο 1 στα
4 άτομα. 

Τα 4 στα 10 άτομα αναφέρουν κάποιο πρόβλημα σωματικής υγείας, με συχνότερα τα ορθοπεδικά 
και την ηπατίτιδα C. Ωστόσο, 2 στα 5 δεν έχουν πραγματοποιήσει ποτέ εξετάσεις για λοιμώδη 
νοσήματα. Ένα περίπου στα 3 άτομα αναφέρει σοβαρά ψυχολογικά ή ψυχιατρικά προβλήματα.

Οι 3 στους/στις 4 έχουν συλληφθεί τουλάχιστον μία φορά, 4 στους/στις 10 έχουν τουλάχιστον μία 
καταδίκη, ενώ 1 στους/στις 4 έχει φυλακιστεί στο παρελθόν. Οι 3 στους/στις 10 έχουν δικαστικές 
εκκρεμότητες. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι άνθρωποι με πρόβλημα χρήσης παράνομων ουσιών έχουν μια σειρά από
προβλήματα και ανάγκες που δεν αντιμετωπίζονται μόνο με τον έλεγχο και τη διακοπή της χρήσης. 
Για αυτόν τον λόγο ο θεραπευτικός σχεδιασμός του ΚΕΘΕΑ είναι ολιστικός με πολυεπίπεδες 
παρεμβάσεις, ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για αλλαγή τρόπου ζωής και παραγωγική 
ενσωμάτωση στην κοινωνία.
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ΤΟ 2020 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ 

23 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΨΥΧΙΚΗΣ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ

ΣΤΙΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

661
ΑΤΟΜΑ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΗΠΙΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ

194
ΑΤΟΜΑ

Στόχοι και υπηρεσίες
Οι Θεραπευτικές Κοινότητες αποτελούν την κύρια και πιο 
εντατική φάση των θεραπευτικών προγραμμάτων του 
ΚΕΘΕΑ, μετά τη σύντομη παραμονή και προετοιμασία 
στα Συμβουλευτικά Κέντρα. Η προσέγγισή τους είναι 
ψυχοκοινωνική και δεν χρησιμοποιούν υποκατάστατα 
ή άλλες ουσίες. 

Οι Θεραπευτικές Κοινότητες παρέχουν δομημένο, ασφα-
λές και υποστηρικτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται 
από την ενεργητική συμμετοχή και την ισότιμη αλληλεπί-
δραση όλων των μελών του, την αυτοβοήθεια και την
αλληλοβοήθεια. Βασίζονται στην αρχή της αυτοδιαχείρι-
σης, και όλες οι καθημερινές εργασίες που απαιτούνται 
για τη λειτουργία τους γίνονται από τα μέλη τους.

Στόχοι των Θεραπευτικών Κοινοτήτων:

•       
    

•         
    

•     

•       
  

•      
  

•       
 

•     

Ο χρόνος παραμονής στις Θεραπευτικές Κοινότητες κυ-
μαίνεται μεταξύ 9 και 12 μηνών.

Θεραπεία διαμονής για ενήλικες
Η θεραπεία διαμονής για ενήλικες απευθύνεται σε άτομα
τα οποία είτε αντιμετωπίζουν δυσκολίες στέγασης και 
κοινωνικής υποστήριξης είτε επιθυμούν ή χρειάζεται να 
απομακρυνθούν από τον τόπο διαμονής τους κατά τη
διάρκεια της θεραπείας. Θεραπευτική Κοινότητα διαμο-
νής διαθέτουν το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στη Θεσσαλονίκη, το 
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα, το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
στη Ραφήνα, το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στον Πειραιά και το 
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ στην Καλαμάτα.

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

Θεραπεία εξωτερικής παρακολούθησης
για ενήλικες – βραδινά προγράμματα
Για εργαζομένους/ες και φοιτητές/τριες λειτουργούν
προγράμματα απεξάρτησης εξωτερικής παρακολούθη-
σης με απογευματινό ωράριο στην Αθήνα (ΚΕΘΕΑ 
ΔΙΑΒΑΣΗ), στην Αλεξανδρού-πολη (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ), 
στη Θεσσαλονίκη (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) και στα Ιωάννινα 
(ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ).

ΟΝΑ Σ Α ΑΡΤΗΣΗΣ  Η ΥΡ Α ΑΣΗ Θ ΡΑ ΑΣ 
Οι μονάδες απεξάρτησης, Θεραπευτικές Κοινότητες ή μονάδες ήπιας παρέμβασης, προσφέρουν 
στα μέλη τους πολύπλευρη υποστήριξη με στόχο την αντιμετώπιση των αιτιών της χρήσης, την
πλήρη και σταθερή αποχή από αυτήν, τη συνολική αλλαγή τρόπου ζωής και την ισότιμη επανένταξη 
στην κοινωνία. 
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Θεραπευτικά προγράμματα ήπιας παρέμβασης
Τα προγράμματα ήπιας παρέμβασης απευθύνονται σε
ενήλικα άτομα που κάνουν περιστασιακή χρήση ή και 
κατάχρηση ουσιών, αλλά διατηρούν έναν πιο λειτουρ-
γικό τρόπο ζωής και αναζητούν θεραπευτική στήριξη 
που μπορεί να συμβαδίσει με την καθημερινότητά τους.
Πρόκειται για ευέλικτα προγράμματα εξωτερικής παρα-
κολούθησης με μικρότερη διάρκεια και συχνότητα από
τα εντατικά προγράμματα, στα οποία η ψυχική απεξάρτηση
συντελείται σε Θεραπευτική Κοινότητα.

Προγράμματα ήπιας παρέμβασης λειτουργούν στην Αθήνα
στο ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, στον Πειραιά στο ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ,
στη Λάρισα στο ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ και στην Κρήτη στο 
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ. Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην Αθήνα 
έχει δημιουργήσει πρόγραμμα ήπιας παρέμβασης με 
στόχο την πρόληψη της υποτροπής και τη διαχείριση 
κρίσης για αποφοίτους/ες θεραπευτικών προγραμμά-
των ή ανθρώπους που διέκοψαν τη θεραπεία τους στο
στάδιο της κοινωνικής επανένταξης.

Πρόγραμμα για εξαρτημένους γονείς
Με έδρα τη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα δίνει τη δυνατό-
τητα απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης σε εξαρτη-
μένους γονείς, παρέχοντας συγχρόνως υπηρεσίες φύλα-
ξης και φροντίδας των παιδιών. Είναι πρόγραμμα εξωτερι-
κής παρακολούθησης και ανήκει στο ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ.

Έγκαιρη παρέμβαση και θεραπεία
για εφήβους/ες και νεαρούς/ες ενήλικες 
Το ΚΕΘΕΑ απευθύνεται σε εφήβους/ες και νεαρούς/ες
ενήλικες που κάνουν χρήση ουσιών, με ειδικά προγράμ-
ματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ηλικίας τους. Οι
υπηρεσίες παρέχονται σε εξωτερική βάση και παρεμβαί-
νουν τόσο στα αρχικά στάδια του πειραματισμού με τις
ουσίες όσο και στη φάση όπου η χρήση γίνεται πιο συστη-
ματικά ή έχει εξελιχθεί σε εξάρτηση. Έμφαση δίνεται στην
επανασύνδεση των νέων με την εκπαίδευση, στη δημιουρ-
γική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους και στη 
συμμετοχή ολόκληρης της οικογένειας στη θεραπευτική 
διαδικασία. Στα προγράμματα αυτά ανήκουν: ΚΕΘΕΑ 
ΣΤΡΟΦΗ και ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ στην Αθήνα, ΚΕΘΕΑ 
ΑΝΑΔΥΣΗ στη Θεσσαλονίκη, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στον 
Βόλο και ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην Κρήτη.
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ΤΟ 2020 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ 

11
ΚΕΝΤΡΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ

ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

280
ΑΤΟΜΑ

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

• ∆        
  

• Α       
  

• Ε     
   

• Ε     
        

• Ε       
      
 

• Ν  

•    

• Ε      

•    

Το στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, διάρκειας ενός
περίπου έτους, ακολουθεί η φάση της μεταθεραπευτικής 
παρακολούθησης και η αποφοίτηση από το ΚΕΘΕΑ.

ΝΤΡΑ Ο Ν Ν ΗΣ ΑΝ ΝΤΑ ΗΣ  
ΟΛΟ ΛΗΡ ΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΡ Α
H ισότιμη και ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία και την αγορά εργασίας είναι ο τελικός στόχος της 
απεξάρτησης. Τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης σε διάφορες περιοχές της χώρας υποστηρίζουν 
αυτή την προσπάθεια κάτω από όλο και πιο δύσκολες συνθήκες, λόγω της πανδημίας και της 
οικονομικής κρίσης.
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ΤΟ 2020 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ 

33
ΚΕΝΤΡΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

4.570
ΑΤΟΜΑ

Στόχοι και υπηρεσίες
Τα Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης απευθύνονται στα
μέλη της οικογένειας και άλλα άτομα του στενού περιβάλ-
λοντος όσων κάνουν χρήση, προσφέροντας ενημέρωση, 
συμβουλευτική και θεραπεία. Η υποστήριξη της οικογέ-
νειας και των οικείων διαρκεί όσο και η συμμετοχή στη 
θεραπεία του ίδιου του ατόμου με πρόβλημα χρήσης. 
Πολλές φορές είναι τα μέλη του στενού περιβάλλοντος 
που προσεγγίζουν πρώτα τα θεραπευτικά προγράμματα.

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

Οι υπηρεσίες των Κέντρων περιλαμβάνουν:

• Ε      
    

•    

• Ε     
    

• Ε      
    

• Ε    
       
   

•   
     

•      
    

Ο Ο Ν Α Η Υ ΟΣΤΗΡ Η Α  Θ ΡΑ Α
Μέσα από τα Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης το ΚΕΘΕΑ απευθύνεται στις οικογένειες και τους 
σημαντικούς άλλους όσων αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης ουσιών. Η συμμετοχή των οικείων, 
που εμφανίζεται μειωμένη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συμβάλλει σημαντικά σε όλες τις 
φάσεις και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.
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Η  Μ Ε Ι Ω Σ Η  Τ Η Σ  Β Λ Α Β Η Σ  Τ Ο  2 0 2 0

401 ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
ΣΤΙΣ ΠΙΑΤΣΕΣ

1.831 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΑΝ 
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΤΕΚΙΑ

583 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
1.084 ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

50.091
ΔΙΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ
ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

91.914 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΧΤΗΚΑΝ
ΜΕ 80.566 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

36 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

1.230 ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
STREET-WORK
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Στόχοι και υπηρεσίες
Η υποστήριξη προσφέρεται σε «ελεύθερους» από ουσίες 
χώρους διημέρευσης (στέκια) όπου τα εξαρτημένα άτομα
μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε φροντίδα, παρα-
μένοντας μακριά από τους κινδύνους και τις καταπονή-
σεις της πιάτσας, καθώς και με προγράμματα προσέγγι-
σης στον δρόμο, μέσω κινητών μονάδων και πεζών 
εξορμήσεων. 

Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει δύο στέκια ή Κέντρα Άμεσης Πρόσ-
βασης στην Αθήνα, στα Εξάρχεια και την Ομόνοια, καθώς
και πρόγραμμα προσέγγισης εξαρτημένων στον δρόμο
που διενεργείται στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύ-
ουσας. Πρόκειται για το δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ 
ΕΞΕΛΙΞΙΣ, το οποίο διαθέτει επίσης μονάδες για τη φρο-
ντίδα της σωματικής και της ψυχικής υγείας των εξαρτη-
μένων. 

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

•     
    

•   

• ∆       
       
  

• Α      
  

•       

• Ε       
    

•       
      
    
  

• Α    Θ  
   

• ∆      
     
      

• ∆      
      
 

Το 2020 ολοκληρώθηκε το διετές πρόγραμμα «Δίκτυο 
άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών», αποτέλεσμα 
της συντονισμένης συνεργασίας μεταξύ ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ,
Δήμου Αθηναίων και Περιφέρειας Αττικής, η οποία και 
το χρηματοδότησε.

Τα δύο Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης παρέμειναν ανοικτά 
μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, προσαρμόζοντας τη
λειτουργία τους σε συνθήκες περιορισμένου συγχρωτι-
σμού. H υποστήριξη των εξαρτημένων στον δρόμο συνεχί-
στηκε με έμφαση στην ενημέρωση για την πανδημία και 
τους τρόπους προφύλαξης, αλλά και τη διανομή νερού 
και τροφής.

To KEΘΕΑ συμμετείχε, επίσης, παρέχοντας εξειδικευμέ-
νο επιστημονικό προσωπικό, στη λειτουργία του πρώτου
ξενώνα (ΙΟΝIS) για άστεγους εξαρτημένους στη χώρα. 
Ο ξενώνας, χωρητικότητάς 90 κλινών, δημιουργήθηκε 
από τον Δήμο, σε συνεργασία με τον ΚΥΑΔΑ, το ΚΕΘΕΑ 
και τον ΟΚΑΝΑ, μεσούντος του πρώτου κύματος της 
πανδημίας.

Στη διάρκεια του καλοκαιριού του 2020το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ
διενήργησε την πρώτη έρευνα στη χώρα μας σχετικά με 
το πώς βιώνουν οι εξαρτημένοι/ες χρήστες/τριες ουσιών
της Αθήνας την πανδημία COVID-19 (Βλ. σελ.15).

ΡΟ ΡΑ ΑΤΑ Α ΡΗΣΤ Σ  ΡΗΣΤΡ Σ ΣΤΟΝ ΡΟ Ο
Μέσα από προγράμματα άμεσης πρόσβασης και μείωσης της συνδεόμενης με τη χρήση ουσιών 
βλάβης, το ΚΕΘΕΑ υποστηρίζει εξαρτημένα άτομα που είναι περιθωριοποιημένα και αποκομμένα 
από υπηρεσίες και πηγές βοήθειας ή βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης.
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ΤΟ 2020 ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ

> 20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

4 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

> 2 ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ 
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Στόχοι και υπηρεσίες
Το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει διαφορετικού τύπου προ-
γράμματα για ενήλικες και ανηλίκους/ες στα περισσό-
τερα από τα καταστήματα κράτησης της χώρας, αλλά και 
στο ευρύτερο πλαίσιο του συστήματος απονομής της 
ποινικής δικαιοσύνης. Τα προγράμματα είναι οργανικά 
συνδεδεμένα με δομές θεραπείας και επανένταξης στην
κοινωνία, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της φροντί-
δας και η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημά-
των που σχετίζονται με την παραβατικότητα, τη χρήση 
ουσιών και τον εγκλεισμό. Η λειτουργία τους στηρίζεται 
στις αρχές της εθελούσιας και ενεργητικής συμμετοχής, 
και της αυτοβοήθειας, οι οποίες διέπουν τη γενικότερη 
θεραπευτική φιλοσοφία του ΚΕΘΕΑ.

Προγράμματα Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Κρατουμένων
Στη φυλακή η πρώτη επαφή με τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ 
γίνεται μέσω των Προγραμμάτων Συμβουλευτικής Υπο-
στήριξης Κρατουμένων, τα οποία προσφέρουν τις ακόλ-
ουθες υπηρεσίες:

• ∆     
     

•     
    

•        

• Ε    
        
       
      

•    
    
     ΕΘΕΑ  
  

Μονάδες Απεξάρτησης Κρατουμένων
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος συμβουλευτικής, 
οι κρατούμενοι/ες παραπέμπονται για την κύρια φάση θερα-
πείας είτε σε Θεραπευτική Κοινότητα εκτός φυλακής (με
βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών, εφόσον συγκε-
ντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος) είτε σε 
Θεραπευτική Κοινότητα σωφρονιστικού καταστήματος.

Στις φυλακές το ΚΕΘΕΑ διαθέτει 4 Θεραπευτικές Κοινό-
τητες: Οι 3 λειτουργούν στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 
στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, στις Δικαστικές Φυ-
λακές Κορυδαλλού και στις Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα 
Θηβών. Στις Δικαστικές Φυλακές Διαβατών η Θεραπευτική 
Κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ είναι η πρώτη στην Ελλάδα
μονάδα απεξάρτησης μέσα σε σωφρονιστικό κατάστημα 
που λειτουργεί σε 24ωρη βάση και σε αυτόνομη πτέρυγα.

Οι Θεραπευτικές Κοινότητες στη φυλακή έχουν στόχους:
• Τ       
    

• Τ       
       
  

• Τ    

• Τ     
       ΕΘΕΑ
  

• Τ     

ΡΟ ΡΑ ΑΤΑ ΣΤΟ ΛΑ Σ Ο
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗ ΑΤΟΣ Ο Ν ΗΣ Α ΟΣΥΝΗΣ 
Πολλοί άνθρωποι με πρόβλημα χρήσης ή εξάρτησης από παράνομες ουσίες έρχονται κάποια 
στιγμή αντιμέτωποι με τον νόμο και μπορεί να οδηγηθούν στη φυλακή. Ένα σημαντικό τμήμα των 
υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ  αναπτύσσεται  με άξονα το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης.
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> 252 ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ
& ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

> 1.288 ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ
& ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης
Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει δύο εξειδικευμένα Κέντρα Υποδοχής 
και Επανένταξης Αποφυλακισμένων, στην Αθήνα (ΚΕΘΕΑ
ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ) και τη Θεσσαλονίκη (ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ). 
Τα Κέντρα παρέχουν το σύνολο των υπηρεσιών ενός 
ολοκληρωμένου θεραπευτικού προγράμματος, ώστε 
να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες αποφυλακισμένων 
σε διαφορετικές φάσεις της θεραπευτικής τους πορείας:

•    
  

• Θ   

•     
 

• Ε   
  

•   

•  

• Ν  

Συμβουλευτικός Σταθμός
στα Δικαστήρια Ανηλίκων
Ο Συμβουλευτικός Σταθμός του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ στα
Δικαστήρια Ανηλίκων Αθήνας δέχεται, μετά από παρα-
πομπή από τους επιμελητές ανηλίκων, εφήβους και έφη-
βες με παραβατική συμπεριφορά που έχουν εμπλακεί 
στη χρήση ουσιών. Στοχεύει στην κινητοποίηση για αποχή
από τη χρήση ουσιών, στην αποφυγή περαιτέρω εμπλο-
κής σε παραβατικές δραστηριότητες, στην πρόληψη της 
κοινωνικής περιθωριοποίησης και στη βελτίωση των 
οικογενειακών σχέσεων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο 
Σταθμός παραπέμπει σε θεραπευτικό πρόγραμμα.
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> 193
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ MOSAIC

> 264 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΙΣΣΩΝ

Στόχοι και υπηρεσίες
Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC, με έδρα την Αθήνα, υποστηρίζει μετανάστες/τριες και πρόσφυγες/ισσες με πρόβλημα χρήσης 
ουσιών, προσφέροντας τόσο υπηρεσίες μείωσης της συνδεόμενης με τη χρήση βλάβης όσο και προετοιμασίας για
ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ. Παρέχει επιπλέον εστιασμένη πρόληψη και ψυχοκοινωνική υποστή-
ριξη σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ενδοοικογενειακών σχέσεων, παραβατικότητας, ρατσισμού, κοινωνι-
κού αποκλεισμού ή βρίσκονται σε κατάσταση συναισθηματικής κρίσης. 

Η προσέγγιση του ΚΕΘΕΑ MOSAIC είναι διαπολιτισμική, με σεβασμό στα γλωσσικά, πολιτισμικά και θρησκευτικά 
χαρακτηριστικά των ατόμων. Αξιοποιεί επίσης ομάδες εθελοντών/ντριών, οι οποίες σχηματίζονται από τα ίδια τα 
μέλη του και λειτουργούν ως «γέφυρα επικοινωνίας» με τις μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες.

Στις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC περιλαμβάνονται:

• Ε   

•  

•   

•       

• Ν  

  

      

•  

•     

•    

Το 2020, μετά την καταστροφή του Κέντρου Υποδοχης και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Μόριας και τη μεταφορά των 
προσφύγων και προσφυγισσών στο Καρά Τεπέ, τερματίστηκε η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για ασυνόδευτους/ες
ανήλικους/ες που διέμεναν στο ΚΥΤ, το οποίο είχε δημιουργήσει το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στην πολη της Μυτιλήνης.

Υ ΟΣΤΗΡ Η
ΤΑΝΑΣΤ ΥΤ Ν  ΡΟΣ Υ Ν Ο ΝΟΤΗΤ Ν

Προσπαθώντας να άρει τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια στην παροχή αποτελεσματικής βοή-
θειας για τις εξαρτήσεις, το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει το διαπολιτισμικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ MOSAIC 
για την υποστήριξη ατόμων που ανήκουν σε μεταναστευτικούς και προσφυγικούς πληθυσμούς. Τα 
τελευταία χρόνια πρωτοβουλίες για την υποστήριξη προσφύγων και προσφυγισσών σε επίπεδο 
πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και θεραπείας αναλαμβάνονται από προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε 
όλη την Ελλάδα.
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Εκπαίδευση και κατάρτιση
Η εμπλοκή με τη χρήση, ιδίως όταν είναι μακροχρόνια, 
συνδέεται συχνά με χαμηλό επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης,
περιορισμένη εργασιακή πείρα, έλλειψη δεξιοτήτων 
απαραίτητων στην αγορά εργασίας, απουσία δικτύων και
πηγών πληροφόρησης για την ένταξη στην αγορά εργασί-
ας. Στοχεύοντας στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη, 
το ΚΕΘΕΑ προσφέρει εκπαίδευση σε όλα τα στάδια θερα-
πείας, τόσο στα προγράμματά του στην κοινότητα όσο 
και εντός των φυλακών. Στόχοι της εκπαίδευσης στο 
ΚΕΘΕΑ είναι:. 

•      
       

•      

•      
  

•      
       

•    
       
        

•    

•      
       
      

Με τους προαναφερόμενους στόχους
στο ΚΕΘΕΑ λειτουργούν:

Τ      
       
       
     
   
   

    Α  Θ  
         
       
        
 

Ε     Ε  
  Ε ΕΕ        
   

   ∆    
        
    
   

     ΕΘΕΑ 
 Α ΡΩ Α     
       
        
      

     ∆
      
      

        ΕΘΕΑ       
            

            Ω    
            

    

Α ΥΣΗ
ΡΟΝΤ Α ΤΗΣ Υ ΑΣ

ΝΟ Η ΣΤΗΡ Η 
Η κατάχρηση και η εξάρτηση επηρεάζουν αρνητικά πολλές πτυχές της ζωής του ατόμου, όπως η υγεία,
η εκπαιδευτική πορεία, η επαγγελματική εξέλιξη και η σχέση με τον νόμο. Με εξειδικευμένες υπηρεσί-
ες το ΚΕΘΕΑ υποστηρίζει τα μέλη του σε αυτούς τους τομείς, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
θεραπευτικής παρέμβασης που έχει στόχο την ισότιμη και παραγωγική συμμετοχή στην κοινωνία.
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> ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

190 ΑΤΟΜΑ

> ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

134 ΑΤΟΜΑ

> ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ/ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

188 ΑΤΟΜΑ

>14 ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

> ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

469 ΑΤΟΜΑ

> ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

532 ΑΤΟΜΑ

> ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
& ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

1.532 ΘΕΣΕΙΣ

> ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

55

> ΤΟ 2020
ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ

583 ΑΤΟΜΑ

> ΤΟ 2020
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΑΝ

121 ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Φροντίδα της υγείας 
Για τη φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας των
μελών του, το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει στην Αθήνα 
το Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο, αποτελούμενο από τη 
Μονάδα Ψυχικής και τη Μονάδα Σωματικής Υγείας. Οι δύο
μονάδες στελεχώνονται από ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό και παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περί-
θαλψης, γενικής ιατρικής, ψυχιατρικής και οδοντιατρι-
κής. Προσφέρονται επίσης υπηρεσίες πρόληψης όλων
των βαθμίδων στους παραπάνω τομείς και πραγματο-
ποιούνται παραπομπές σε υπηρεσίες υγείας. Παράλλη-
λα, το ΚΕΘΕΑ έχει αναπτύξει συνεργασίες με φορείς 
υγείας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Γραφεία Νομικής Στήριξης
Τα Γραφεία Νομικής Στήριξης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
βοηθούν μέλη θεραπευτικών προγραμμάτων στη διαδι-
κασία επίλυσης των νομικών τους εκκρεμοτήτων από 
τη συνδεόμενη με τη χρήση παραβατική συμπεριφορά. 
Η υπηρεσία παρέχει δωρεάν ενημέρωση και συμβου-
λευτική για τη νομοθεσία περί ναρκωτικών, νομική στή-
ριξη στα άπορα μέλη που βρίσκονται στη φάση της 
επανένταξης, νομική βοήθεια σε κρατουμένους/ες ή απο-
φυλακισμένους/ες και απάλειψη από το ποινικό μητρώο
των απεξαρτημένων ατόμων καταδικαστικών αποφά-
σεων ή εκκρεμών διώξεων.
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Ν Σ ΑΡΤΗΣ Σ  ΤΥ ΡΑ Α Ν Α
ΑΛ ΟΟΛ  Α ΤΥΟ
Τα τελευταία χρόνια οι τοπικές κοινωνίες διατυπώνουν όλο και συχνότερα προς το ΚΕΘΕΑ 
αιτήματα υποστήριξης σχετικά με εξαρτητικές συμπεριφορές που σχετίζονται με τα τυχερά 
παιχνίδια, το αλκοόλ και το διαδίκτυο/gaming. Στην Αττική το ΚΕΘΕΑ προσφέρει απεξάρτηση 
από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια από το 2002 μέσω του ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ενώ από το 2012 
λειτουργεί η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης για την Προβληματική Χρήση του Διαδικτύου. 
Για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες σε αυτούς τους τομείς, το ΚΕΘΕΑ έχει 
δημιουργήσει ανάλογες υπηρεσίες στο πλαίσιο υφιστάμενων προγραμμάτων απεξάρτησης 
και σε άλλες περιοχές της χώρας. 

Η αντιμετώπιση αυτών των μορφών εξάρτησης γίνεται μέσα από ευέλικτα προγράμματα 
εξωτερικής παρακολούθησης, τα οποία δεν αποκόπτουν τα μέλη τους από το περιβάλλον 
και τις δραστηριότητές τους. Συγχρόνως, προσφέρουν υποστήριξη στο στενό περιβάλλον των 
άμεσα ενδιαφερόμενων, στοχεύοντας στη βελτίωση των οικογενειακών ή διαπροσωπικών 
σχέσεων και στην ενίσχυση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Επιπλέον, αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης γύρω από αυτές τις 
μορφές εξάρτησης, που φαίνεται να απασχολούν όλο και περισσότερο την ελληνική κοινωνία.
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> ΤΟ 2020
ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΑΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

736
ΑΤΟΜΑ

ME ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΑ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ

374
ΑΜΕΣΑ

ΕΝΔΙΑΦΕ-
ΡΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ

ΚΑΙ

362
ΜΕΛΗ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥΣ
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> ΤΟ 2020
ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΑΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

736
ΑΤΟΜΑ

ME ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΑ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ

374
ΑΜΕΣΑ

ΕΝΔΙΑΦΕ-
ΡΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ

ΚΑΙ

362
ΜΕΛΗ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥΣ

Στόχοι και υπηρεσίες
Τα προγράμματα προσφέρουν ατομική συμβουλευτική, 
ομαδική ψυχοθεραπεία, οικογενειακή θεραπεία ή θερα-
πεία ζεύγους και ψυχιατρική υποστήριξη, εφόσον απαιτεί-
ται. Ο θεραπευτικός σχεδιασμός στοχεύει:

     
       
     
      
    

     
   

       

     
    
        

     
   

       
    

     

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΟΣΩΝ ΖΗΤHΣΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ

     ΕΘΕΑ 
    

    
      

      
        

       
     

Τ     
      

   
      

    
    

       
    

Τ      
    

     
       

      
     

    
        

    

Α ΑΡΤΗΣΗ Α Ο ΤΟ ΑΛ ΟΟΛ
Εξειδικευμένες υπηρεσίες και προγράμματα στην Αττική (ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ), στην Ανατολική Μακε-
δονία-Θράκη (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ), στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ), στη Θεσσαλία 
(ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ), στην Ήπειρο (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ), στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα (ΚΕΘΕΑ 
ΑΡΙΑΔΝΗ), απευθύνονται σε όσους/ες αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη χρήση αλκοόλ προσωπικά 
ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον.
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> ΤΟ 2020
ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΑΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

784
ΑΤΟΜΑ

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΑ
ΤΥΧΕΡΑ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ

409
ΠΑΙΚΤΕΣ

ΚΑΙ ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ

ΚΑΙ 375
ΜΕΛΗ

ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΥΣ

> Η ΓΡΑΜΜΗ

1114
ΓΙΑ ΤΑ

ΤΥΧΕΡΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕ
ΣΕ

1.370
ΚΛΗΣΕΙΣ

Στόχοι και υπηρεσίες
Τα προγράμματα απεξάρτησης από τα τυχερά παιχνί-
δια βασίζονται στην ατομική και ομαδική συμβουλευτι-
κή, καθώς και στην οικογενειακή υποστήριξη με έμφαση
στη θεραπεία ζεύγους και στοχεύουν:

      
        
     

     
      

      

      
   

      
    

     

Γραμμή 1114
για την εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια
Η Γραμμή 1114 λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος 
ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ και έχει στόχο την παροχή υπηρεσιών 
ενημέρωσης, ψυχολογικής στήριξης και παραπομπής 
για τα ζητήματα που δημιουργεί η προβληματική ενασχό-
ληση με τον τζόγο στα ίδια τα εμπλεκόμενα ατομα, τα μέλη
της οικογένειάς τους και τα φιλικά τους πρόσωπα. Η 
επικοινωνία είναι ανώνυμη με σεβασμό στο απόρρητο. 
Η Γραμμή λειτουργεί από το 2011 με τη χορηγία της 
ΟΠΑΠ ΑΕ.

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΟΣΩΝ ΖΗΤHΣΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟ 2020
Ε       

 ΕΘΕΑ    
       

      
Τ       

     
Ε       

     

      
       

    
     

        
Τ    

     
       

    
    
      

    
      

    
  

  
    

Τ       
    

    
      

    

Α ΑΡΤΗΣΗ Α Ο ΤΑ ΤΥ ΡΑ Α Ν Α 
Συμβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη για την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνί-
δια ή την εξάρτηση από αυτά προσφέρεται στην Αττική (ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ), στην Ανατολική Μακεδονία-
Θράκη (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ), στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ), στη Θεσσαλία (ΚΕΘΕΑ 
ΕΞΟΔΟΣ), στην Ήπειρο (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ), στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ).
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> ΤΟ 2020
ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΑΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

437
ΑΤΟΜΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ

132
ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

ΚΑΙ

305
ΜΕΛΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Στόχοι και υπηρεσίες
Στόχος είναι να περιοριστεί ο χρόνος μπροστά στην οθόνη,
να ανακτηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην ψηφιακή και 
την πραγματική ζωή, και οι νέοι/ες να είναι σε θέση να 
ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και τις δυσκολίες της
ηλικίας τους. Σε περίπτωση σοβαρού εθισμού στόχος είναι
η πλήρης αποχή από την ψηφιακή εφαρμογή εξάρτησης. 

Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, μέσα
από την εκπαίδευση, τη συναναστροφή με φίλους/ες και
την ενασχόληση με άλλες δραστηριότητες. Ενισχύονται 
επίσης οι προσωπικές δεξιότητες και η αυτο-αποτελεσμα-
τικότητα, ενώ διερευνώνται τυχόν ψυχικές διαταραχές 
που μπορεί να συνυπάρχουν με τον εθισμό ή τη συμπερι-
φορά κατάχρησης. Για τον σκοπό αυτόν προσφέρεται:

 Α    

 

   

 Α   
   

 Ε  
  

  

  

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΟΣΩΝ ΖΗΤHΣΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/GAMING
ΤΟ 2020 

Ε         
ΕΘΕΑ       

     
      

      

       
       

    
      

      
     

  
   

Τ        
        

   
     

      
     
      

     

   
    

        
     

       
   

Τ         
    

Α ΑΡΤΗΣΗ Α Ο ΤΟ Α ΤΥΟ
Με εξειδικευμένες μονάδες και υπηρεσίες το ΚΕΘΕΑ απευθύνεται σε εφήβους/ες και ενήλικες 
-κυρίως νεαρής ηλικίας- που έχουν αναπτύξει προβληματική σχέση με το διαδίκτυο/gaming ή 
εξάρτηση από αυτό. Στην Αττική λειτουργεί η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης για την Προβληματική 
Χρήση του Διαδικτύου, ενώ ανάλογες υπηρεσίες προσφέρει στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα το 
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ.
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∆Ε Α  ΙΑ Τ Ν ΑΝ∆ ΙΑ
Τ      ∆       ΕΘΕΑ 

          
          

       

Το 2020 η πανδημία περιόρισε δραστικά το έργο του ΚΕΘΕΑ στην πρόληψη, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αφορά 
εκπαιδευτικές κοινότητες όλων των βαθμίδων. Το κλείσιμο των εκπαιδευτικών μονάδων και οι απαγορεύσεις 
σχετικά με τον συγχρωτισμό σε κλειστούς χώρους οδήγησαν σε αναστολή των προγραμματισμένων παρεμβάσεων 
και σε δραστική μείωση των αιτημάτων για νέες κατά μεγάλα διαστήματα του έτους. Αντίστοιχα περιορίστηκαν και οι 
παρεμβάσεις σε συνεργασία με άλλους φορείς.

ΜΑΘΗΤΕΣ & ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Οι παρεμβάσεις ενημέρωσης-πρόληψης του ΚΕΘΕΑ αφορούν όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης. Πραγματο-
ποιούνται μετά από πρόσκληση των σχολικών μονάδων και σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους/τις υπεύθυνους/ες Αγωγής Υγείας, τους/τις σχολικούς συμβούλους κ.ά. 

Δραστικά μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά λόγω της πανδημίας, οι παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα ανήλθαν σε 53 με τη συμμετοχή 1.623 μαθητών. 
Οι περισσότερες ήταν βραχύχρονες και είχαν χαρακτήρα ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε θέματα εξαρτήσεων. 
Τέσσερις (4) παρεμβάσεις ήταν μακροχρόνιες με τη μορφή βιωματικών εργαστηρίων και δράσεων που ενισχύουν 
τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες και ενδυναμώνουν μαθητές και μαθήτριες για υγιείς επιλογές ζωής. 

Οι μακροχρόνιες παρεμβάσεις συχνά υλοποιούνται ως μέρος ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης για 
όλα τα μέρη της σχολικής κοινότητας, όπως αυτό για γονείς, μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς στο 2ο Γυμνάσιο 
Καισαριανής, το οποίο υλοποιήθηκε στη διάρκεια το 2020. 

Στις παρεμβάσεις αξιοποιούνται εγχειρίδια πρόληψης που έχει εκδώσει το ΚΕΘΕΑ, όπως ο «Οδηγός για ασφαλή 
σχολεία», οι «Δεξιότητες για παιδιά του δημοτικού», «Ο κήπος με τις 11 γάτες» κ.ά. 

Επιπλέον, το ΚΕΘΕΑ διατηρεί σταθερές ετήσιες συνεργασίες με σχολικές μονάδες, έχοντας δημιουργήσει ενεργά 
δίκτυα υποστήριξης και παραπομπών. Στο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών πραγματοποιούνται βιωματικές 
δράσεις με μαθητές/τριες και ευαισθητοποίηση των συλλόγων διδασκόντων και γονέων.

ΡΟΛΗ Η  Α ΡΗ ΑΡ ΒΑΣΗ
Με την πρόληψη το ΚΕΘΕΑ απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό και σε ομάδες με συμπεριφορές 
υψηλού κινδύνου για χρήση ουσιών ή άλλες μορφές εθισμού, όπως η προβληματική ενασχόληση 
με το διαδίκτυο. Κατάλληλα σχεδιασμένες για κάθε ομάδα-στόχο παρεμβάσεις πραγματοποιούνται 
στην κοινότητα, σε εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων και σε φορείς ή για επαγγελματίες 
υγείας, κοινωνικής φροντίδας, παιδικής προστασίας κ.ά.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Μέσα από σεμινάρια, κύκλους εργαστηρίων και εποπτικές συναντήσεις, το ΚΕΘΕΑ προσφέρει σε εκπαιδευτικούς 
όλων των βαθμίδων ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης, καθώς και υποστήριξη για τη διαχείριση 
κρίσιμων περιστατικών στον χώρο του σχολείου. Το 2020 συμμετείχαν σε αυτές τις δράσεις 386 εκπαιδευτικοί, 
αριθμός πολύ μειωμένος σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, λόγω της πανδημίας COVID-19.

ΓΟΝΕΙΣ
Συνολικά 765 γονείς παρακολούθησαν τις ενημερωτικές συναντήσεις, τα σεμινάρια και τις σχολές γονέων στις 
οποίες συμμετείχε το ΚΕΘΕΑ το 2020. Μέσα από τις παρεμβάσεις αυτές στόχος είναι να αναδειχθεί η σημασία της 
οικογένειας ως βασικού πυρήνα πρόληψης, να ενισχυθούν οι γονείς στον ρόλο τους, η συνεργασία τους με το 
σχολείο και η σύνδεση της οικογένειας με την ευρύτερη κοινότητα. Στο επίκεντρο βρίσκονται η κατανόηση της 
λειτουργίας του οικογενειακού συστήματος και η έκφραση και επεξεργασία προβληματισμών ή δυσκολιών που 
απορρέουν από τον γονικό ρόλο.

Με ενημερώσεις κυρίως γονέων και στον βαθμό που αυτό κατέστη δυνατό λόγω των περιορισμών της πανδημίας 
συνεχίστηκε και το πρόγραμμα «Προστατεύοντας την ελπίδα», μια πρωτοβουλία φορέων της Μαγνησίας με τη 
συμμετοχή του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ. Το πρόγραμμα ευαισθητοποιεί γονείς παιδιών που φοιτούν στη ΣΤ’ Δημοτικού και 
στην Α’ Γυμνασίου και εκπαιδευτικούς γύρω από τις προκλήσεις που συνδέονται με εξαρτητικές συμπεριφορές των 
εφήβων στη σύγχρονη πραγματικότητα.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
Μέσω βιωματικών σεμιναρίων υλοποιήθηκαν βραχύχρονα προγράμματα πρόληψης των εξαρτήσεων για 367 
φοιτητές και φοιτήτριες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο από δημόσιες και ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Αττική και τη Θεσσαλία.

ΣΤΕΚΙ ΝΕΩΝ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το Στέκι Νέων του ΚΕΘΕΑ στα Εξάρχεια της Αθήνας προσφέρει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενίσχυσης παιδιών 
και νέων και ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας προς την κατεύθυνση της πρόληψης. Το 2020 σημαντικό μέρος 
των δράσεων του υλοποιήθηκε διαδικτυακά και η μέση μηνιαία δύναμη του Στεκιού ήταν 23 άτομα. Εκτός από 
ψυχοεκπαιδευτικές και δημιουργικές ομάδες, στη διάρκεια της χρονιάς το Στέκι πραγματοποίησε το καθιερωμένο 
θερινό του πρόγραμμα για εφήβους/ες που παρέμειναν στην πρωτεύουσα.

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων νέων που διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν 
ή να κλιμακώσουν βλαπτικές συμπεριφορές, όπως η χρήση ουσιών και η παραβατικότητα, καθώς και των οικογε-

>52



ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ
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νειών τους. Το 2020 λειτούργησαν δίκτυα συνεργασίας και παραπομπών του ΚΕΘΕΑ με επιμελητές/τριες ανηλίκων 
διαφόρων πόλεων, φορείς και οργανώσεις παιδικής προστασίας και δομές για πρόσφυγες/ισσες. Παράλληλα, συνεχί-
στηκε το 2020, για όσο διάστημα το επέτρεψε η πανδημία, η παροχή υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης στην 
εκπαιδευτική κοινότητα του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας του με το ΚΕΘΕΑ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Το ΚΕΘΕΑ ενημερώνει και εκπαιδεύει σε θέματα πρόληψης επαγγελματικές ομάδες που ασχολούνται με παιδιά, 
νέους και νέες ή που έρχονται σε επαφή με το πρόβλημα της χρήσης μέσα από τον ρόλο τους, και χρειάζεται να 
διαχειρίζονται σχετικά περιστατικά. Το 2020 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για 2.265 επαγγελματίες 
στον χώρο της υγείας, στελέχη πρόληψης, μέλη συλλόγων εργαζομένων κ.ά. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
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Μεταπτυχιακή εκπαίδευση
Διακρατικό Διιδρυματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικό Δίκαιο
και Εξαρτήσεις»
Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία της Νομικής Σχολής
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, του Τμήματος Νομι-
κής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας και του ΚΕΘΕΑ. 
Είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο από το Υπουργείο 
Παιδείας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο οποίο 
συμπράττουν πανεπιστήμια με φορέα απεξάρτησης. Η 
φοίτηση στο πρόγραμμα είναι πλήρης και προσφέρονται 
δύο κατευθύνσεις: στο Ποινικό Δίκαιο των Εξαρτήσεων 
και στη Νομική και Θεραπευτική Διαχείριση των Εξαρτή-
σεων. Το 2020 ξεκίνησε ο πέμπτος κύκλος με τη συμ-
μετοχή 70 νέων φοιτητών/τριών. Λόγω της πανδημίας 
τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά.

Διά βίου μάθηση
και επαγγελματική ανάπτυξη 
Ανοικτά webinar για τις εξαρτήσεις
Με αφορμή τις νέες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδη-
μία, το ΚΕΘΕΑ εγκαινίασε στα μέσα του 2020 σειρά webi-
nar ανοικτών στο κοινό. Οι δωρεάν διαδικτυακές συναντή-
σεις προσέφεραν βήμα επιστημονικού διαλόγου σε ερευ-
νητές/τριες, στελέχη ψυχικής υγείας και συμβούλους 
εξαρτήσεων που έχουν δημοσιεύσει τα αποτελέσματα 
των ερευνών τους στο περιοδικό «Εξαρτήσεις». Μέχρι

το τέλος του έτους πραγματοποιήθηκαν 11 webinar, με
τη συμμετοχή 822 ατόμων και ποικίλη θεματολογία: 
φυλακές και απεξάρτηση, εξάρτηση και μητρότητα, εκπαί-
δευση και απεξάρτηση, αθλητισμός και απεξάρτηση, 
ζητήματα πρόληψης στο σχολικό περιβάλλον κ.ά.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
εμψυχωτών/τριών κοινότητας 
Δωρεάν πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που 
στοχεύει στη θεωρητική κατάρτιση και στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων για νέους/νέες επαγγελματίες και εθελοντές/
όντριες που εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν ως εμψυ-
χωτές/τριες κοινότητας. Αίτημα συμμετοχής στο πρό-
γραμμα υπέβαλαν 724 άτομα, από τα οποία επιλέχθηκαν 
και το παρακολούθησαν 168, στελέχη θεραπείας και πρό-
ληψης, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι/ες στα σώματα ασφα-
λείας, φοιτητές/τριες, εθελοντές/όντριες κ.ά.

ΜEDICI: Ψηφιακή Κοινότητα Γνώσης
και διαδικτυακές συναντήσεις
Το ΚΕΘΕΑ συντονίζει από το 2020 την Ψηφιακή Κοινό-
τητα Γνώσης MEDICI, μια διεθνή πλατφόρμα ανάδειξης 
καλών πρακτικών και δικτύωσης σε θέματα ψηφιακής 
ένταξης ευάλωτων ομάδων, η οποία αριθμεί περισσό-
τερα από 200 μέλη. Επιπλέον, πραγματοποίησε 3 we-
binar σχετικά με το θέμα της ψηφιακής ένταξης για το 
ελληνικό κοινό σε συνεργασία με εγχώριους φορείς και
συντόνισε 5 διεθνή webinar για το ίδιο θέμα στην αγγλι-

Α Β ΟΥ ΑΘΗΣΗ  Α Λ ΑΤ Η ΑΝΑ ΤΥ Η
Το ΚΕΘΕΑ είναι ένας από τους κύριους ελληνικούς φορείς εκπαίδευσης στον τομέα των εξαρτή-
σεων, όπου δραστηριοποιείται μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, επιστημονικές συναντήσεις,
εκδόσεις και συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COV-
ID-19, αναπροσάρμοσε τον εκπαιδευτικό του σχεδιασμό, προσφέροντας δυνατότητες ψηφιακής 
εκπαίδευσης σε θέματα εξαρτήσεων τόσο σε στελέχη του χώρου όσο και στο ευρύτερο κοινό. 

>54



κή γλώσσα, με τη συμμετοχή εισηγητών από εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα του εξωτερικού. Οι παραπάνω δράσεις 
εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
MEDICI για τη χαρτογράφηση και περαιτέρω ανάπτυξη 
καλών πρακτικών ψηφιακής ένταξης ευάλωτων ομάδων,
στο οποίο μετέχει το ΚΕΘΕΑ.

Εκπαίδευση νέων εργαζομένων
Για την ομαλή ένταξη νέων εργαζομένων διαφόρων ειδικο-
τήτων στον Οργανισμό, πραγματοποιήθηκε ψηφιακό πρό-
γραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης. Αφορούσε 60 στελέ-
χη που άρχισαν να εργάζονται στο ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ως επικουρικό προσωπικό και 
ως ωφελούμενοι/ες του ΟΑΕΔ.

Πιστοποίηση επαγγελματιών 
Συνεχίστηκε η συνεργασία του ΚΕΘΕΑ με το IC&RC (Inter-
national Certification Reciprocity Consortium) για τη 
διεθνή πιστοποίηση συμβούλων τοξικοεξάρτησης και 
στελεχών πρόληψης, με την προετοιμασία νέου κύκλου 
εξετάσεων πιστοποίησης.

Πρακτική άσκηση
Tα εμπόδια που έθεσε η πανδημία περιόρισαν σημα-
ντικά τη δυνατότητα του ΚΕΘΕΑ να ανταποκρίνεται στα 
αιτήματα για πρακτική άσκηση στις δομές του. Το 2020 
συνολικά 61 φοιτητές και φοιτήτριες έκαναν πρακτική στο
ΚΕΘΕΑ, 39 ήταν σε μεταπτυχιακό επίπεδο και 22 σε 
προπτυχιακό.

Περιοδικό «Εξαρτήσεις»
Εκδόθηκαν τα τεύχη 32 και 33 της επιστημονικής περιοδι-
κής έκδοσης με κριτές (peer reviewed) «Εξαρτήσεις», 
με άρθρα ελλήνων ειδικών βασισμένα σε πρωτογενή 
έρευνα, καθώς και μεταφράσεις επιλεγμένων διεθνών
μελετών. Το περιοδικό εκδίδεται από το ΚΕΘΕΑ σε συνερ-
γασία με το διεθνές περιοδικό Addiction. Εκπροσωπείται 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του ISAJE (Διεθνής Εταιρεία 
Εκδοτών Περιοδικών για τις Εξαρτήσεις) και είναι 
ενταγμένο στο Scopus, τη μεγαλύτερη βιβλιογραφική 
βάση δεδομένων επιστημονικής αρθρογραφίας που 
αξιολογείται από ομοτίμους. 

Βιβλιοθήκη για τις εξαρτήσεις
Το 2020 το κοινό είχε τη δυνατότητα, όπως και πριν από
την πανδημία, να ανατρέξει στον ψηφιακό κατάλογο της 
εξειδικευμένης σε θέματα εξαρτήσεων επιστημονικής 
βιβλιοθήκης του ΚΕΘΕΑ, καθώς και να κλείσει ραντεβού,
κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. Η βιβλιοθήκη αριθ-
μεί 15.000 τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλί-
ων και άρθρων, κυρίως σε θέματα εξαρτήσεων, καθώς
και 25 ελληνικές και ξενόγλωσσες συνδρομές περιοδι-
κών, ενώ συμμετέχει στον Συλλογικό Κατάλογο Ελληνι-
κών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ). Το 2020 συνεχίστηκε το έργο
της αποδελτίωσης επιστημονικών άρθρων, ώστε να είναι
διαθέσιμα από τον online κατάλογο της βιβλιοθήκης, ενώ
ολοκληρώθηκε και η ψηφιοποίηση 2.000 άρθρων.
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Αξιολόγηση υπηρεσιών
Με την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή Κevin 
Knight, διευθυντή του Institute of Behavior Research 
στο Texas Christian University, και της Danica Knight, 
Senior Research Scientist στο ίδιο ινστιτούτο, το ΚΕΘΕΑ
υλοποιεί νέα έρευνα αποτελεσματικότητας των υπηρε-
σιών του. Πρόκειται για ένα πολύπτυχο ερευνητικό σχέ-
διο, το οποίο αναμένεται να δώσει πολύτιμες πληρο-
φορίες για τον βαθμό ανταπόκρισης των υπηρεσιών του 
ΚΕΘΕΑ στις ανάγκες των εξαρτημένων και να φωτίσει 
τους παράγοντες που παίζουν ρόλο τόσο στην επιτυχή 
έκβαση της θεραπείας όσο και στην πρόωρη διακοπή 
της. Λόγω της πανδημίας, στη διάρκεια του 2020 χρειά-
στηκε να αναθεωρηθεί ο τρόπος εφαρμογής της έρευ-
νας πεδίου. Για την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων οι 
προβλεπόμενες προσωπικές συνεντεύξεις του πρώτου 
σκέλους της μελέτης επαναπρογραμματίστηκαν, ώστε 
να διεξαχθούν μέσω τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, οι 
οποίες ξεκίνησαν στις αρχές του 2021. 

Μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
(ΟΠΣ) του ΚΕΘΕΑ, συνεχίστηκε η συλλογή και η συστη-
ματοποίηση δεικτών που επιτρέπουν τη συνεχή παρακο-
λούθηση της ροής αιτήσεων για θεραπεία, της αποτε-
λεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων και 
της ικανοποίησης των εξυπηρετουμένων. Ο μηχανισμός 
συλλογής δεδομένων του ΟΠΣ τροφοδότησε επίσης 
τον σχεδιασμό των νέων μονάδων που δημιουργεί το 
ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Έρευνα για την εξάρτηση, την αστεγία
και την πανδημία
Το καλοκαίρι του 2020 πραγματοποιήθηκε από το ΚΕΘΕΑ,
με πρωτοβουλία της Μονάδας Street-Work και του Τμή-
ματος Έρευνας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, η πρώτη έρευνα 
στην Ελλάδα για τις επιπτώσεις της πανδημίας σε εξαρτη-
μένα και άστεγα άτομα. Η έρευνα διεξήχθη μέσω ημι-

δομημένου ερωτηματολογίου, που δημιουργήθηκε ειδικά
για τον σκοπό αυτόν, σε 206 άτομα στην περιοχή της 
πρωτεύουσας (βλ. σελ. 15).

Παρακολούθηση των χαρακτηριστικών
των εξυπηρετουμένων 
Σε ετήσια βάση το ΚΕΘΕΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και 
αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες χρήσης 
παράνομων ουσιών των ατόμων που προσέρχονται στα
Συμβουλευτικά του Κέντρα σε όλη την Ελλάδα, παρακο-
λουθώντας συστηματικά τις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
τους. Αντίστοιχη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση 
στοιχείων πραγματοποιείται ετησίως και στις μονάδες τις
οποίες προσεγγίζουν άτομα με προβλήματα που αφορούν
το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο/gaming.

Συνεργασία με το ΕΚΤΕΠΝ 
Το ΚΕΘΕΑ συνεργάζεται συστηματικά με το ΕΚΤΕΠΝ 
(Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα
Ναρκωτικά και την Τοξικομανία), στο οποίο παρέχει 
στοιχεία που αφορούν το κλινικό του έργο. Το ένα σκέλος
της συνεργασίας αφορά τον υπολογισμό των επιδημιο-
λογικών δεικτών και τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για 
το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Ελλάδα. Το δεύτερο 
σκέλος αφορά την αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών θεραπείας και πρόληψης σε εθνικό επίπεδο, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος EDDRA 
του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά 
(EMCDDA).

Εποπτεία ερευνών 
Είκοσι (20) άτομα, επιστήμονες/ισσες, μεταπτυχιακοί/
ές φοιτητές/τριες και στελέχη φορέων, διενήργησαν 
έρευνα στα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, υπό
την εποπτεία του Τομέα Έρευνας, στο πλαίσιο του Κώδικα
Δεοντολογίας Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 
που ισχύει στον Οργανισμό.

Ρ ΥΝΑ  Α ΟΛΟ ΗΣΗ
Το ΚΕΘΕΑ βασίζεται στην έρευνα για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 
των υπηρεσιών του, τη χάραξη στρατηγικής και την τεκμηρίωση του οικονομικού και κοινωνικού 
οφέλους από τη λειτουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων απεξάρτησης και κοινωνικής ένταξης. 
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Ενημέρωση και παρεμβάσεις
στις τοπικές κοινωνίες
Οι ενημερωτικές παρεμβάσεις και οι πρωτοβουλίες κοι-
νωνικής αλληλεγγύης, εθελοντισμού, προστασίας του 
περιβάλλοντος, τέχνης, πολιτισμού και αθλητισμού, που
χαρακτηρίζουν τον τρόπο λειτουργίας των θεραπευτικών
προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, περιορίστηκαν σημαντικά 
το 2020. Λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων 
αντιμετώπισής της, στάθηκε εφικτό να πραγματοποιηθεί 
μικρός αριθμός ανοικτών εκδηλώσεων με συμμετοχή 
του κοινού. Ωστόσο, αρκετές ενημερωτικές δράσεις, σε
συνεργασία με δημοτικές και περιφερειακές Αρχές, συλ-
λόγους, οργανώσεις, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς 
φορείς, υλοποιήθηκαν σε ψηφιακό περιβάλλον.

Ψηφιακή επικοινωνία
Πηγές συνεχούς ενημέρωσης για το έργο και τις πρωτο-
βουλίες του ΚΕΘΕΑ αποτέλεσαν, με αυξανόμενη βαρύ-
τητα λόγω της πανδημίας, ο ιστότοπος www.kethea.gr,
οι σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook,
twitter, Instagram, linkedin), το κανάλι του στο youtube 
και το μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό του δελτίο.

Ενημερωτική εκστρατεία για την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 
Για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών του 
2020 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, με την αφιλοκερδή 

συμμετοχή των συντελεστών της, η ενημερωτική εκστρα-
τεία «Στάσου πλάι μου» ενάντια σε πρακτικές και πολιτι-
κές αποκλεισμού, στιγματισμού, τιμωρίας και καταστο-
λής των ανθρώπων με πρόβλημα χρήσης ή εξάρτησης. 
Η εκστρατεία περιελάμβανε ενθέσεις και καταχωρίσεις 
σε πανελλαδικές και τοπικές εφημερίδες, ανάρτηση banner
σε ιστοτόπους, προβολή σποτ και μηνυμάτων σε τηλε-
οπτικά δίκτυα, κινηματογράφους και μέσα μαζικής μετα-
φοράς. 

Συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο
για τα ναρκωτικά 
Συνεχίζοντας τη συνεργασία του με την Επιτροπή του 
ΟΗΕ για τον Διεθνή Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB), το 
ΚΕΘΕΑ παρουσίασε την ετήσια έκθεσή της στην Αθήνα 
και εξέδωσε στα ελληνικά το σχετικό δημοσιογραφικό 
υλικό. Η έκθεση του 2020 είχε ως επίκεντρο τη χρήση 
ουσιών από νέους και νέες.

Συνεπές στη δέσμευσή του για διαφάνεια και λογοδοσία, 
το ΚΕΘΕΑ εκτύπωσε, ανακοίνωσε δημόσια και ανάρτησε 
στο διαδίκτυο τον απολογισμό έργου του για το 2019.

ΝΗ Ρ ΣΗ Α Τ Σ ΑΡΤΗΣ Σ
Με συνεχείς ενημερωτικές ενέργειες, στις οποίες κεντρικό ρόλο παίζουν τα θεραπευτικά προγράμ-
ματα με τα μέλη τους, το ΚΕΘΕΑ ευαισθητοποιεί γύρω από το πρόβλημα των εξαρτήσεων, συμ-
βάλλει στον δημόσιο διάλογο, προάγει μηνύματα πρόληψης, κινητοποιεί για θεραπεία. Για τις 
ενέργειες ενημέρωσης το ΚΕΘΕΑ αξιοποιεί τον εθελοντισμό και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, 
ώστε να εξοικονομούνται πόροι για το θεραπευτικό έργο. Όλο το έντυπο ενημερωτικό υλικό του 
παράγεται στο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ.
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Το ΚΕΘΕΑ ευχαριστεί θερμά
τους φορείς, τις εταιρείες, τα ΜΜΕ,
τους/τις επαγγελματίες, τους εθελοντές και τις εθελόντριες
που συνέβαλαν στην προβολή του κοινωνικού του μηνύματος
το 2020.

ΤΑ  / Α Α /   /  /   

Εφημερίδες
 /  / Α ΩΝΑ  Τ  Ρ Τ  / Α ΘΕΙΑ Ι  / ΑΝΑΤ  Α ΙΘΙ  / ΑΝΕ ΑΡΤ Τ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

/ ΑΝΤΙ Α  Ε ΑΡΑ  / Α  / ΕΘΝΙ  ΩΝ  ΡΑ ΕΙ  / Ε Ε ΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ  / Ε Ε ΘΕΡΙΑ Α Α ΑΤΑ  

/ Ε Ε ΘΕΡΙΑ ΑΡΙ Α  / Ε ΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΝΤΑ ΤΩΝ / Ω Τ  ΑΡΤΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  /  ΝΩ  / ΕΙΡΩΤΙ  Α ΩΝ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  /  ΕΡΕ ΝΑ ΤΡΙ Α Α  / ΘΕ ΡΩΤΩΝ ∆ΙΑ Ε  ΕΝΙΤ Α  / ΙΕΡΑ ΕΤΡΑ  ΑΙΩΝ / ΑΘ ΕΡΙΝ  / 

ΑΘ ΕΡΙΝ  ΕΝ ΕΡΩ  ΕΡ ΡΑ  /  ΑΡΙ Α  / Ρ ΤΙ  Ε ΙΘΕΩΡ  ΡΕΘ Ν  / Α Ν ΙΑ / Α Τ  

ΑΡΤΑ  / ΝΕΑ Ρ Τ  / ΝΕ Ι Α ΩΝΕ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  / ΑΡΑΤ Ρ Τ  Τ  ΘΡΑ  / ΑΤΡΙ∆Α ΡΑ ΕΙ  / ΑΤΡΙ  Ρ  

/ ΙΤ  Ι  / ΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ  / ΡΩΙΝ   ΙΩΑΝΝΙΝΑ  / ΡΩΙΝ   ΑΝ  / ΡΕΘΕ ΝΙΩΤΙ Α 

ΝΕΑ / ΡΙ Α Τ  / Ρ ∆ΙΑ  / ΤΑ ∆Ρ   / ΤΙΤΑΝ  ΕΝΙΤ Α  / Τ  ΕΝΙΤ Α  / Τ Ι  ΩΝ  

ΡΕ Ε Α  / ΑΝΙΩΤΙ Α ΝΕΑ / ΙΑ  Α  / Ρ Ν  / 

Ιστότοποι
 /  /  /  /  /  /  /  /  / 
 /  /  /  /  /  /  /  / 

 /  /   /  /  /  /  / 
 /

 /  /  /  /  /  /  / 

Ραδιοτηλεοπτικά μέσα
∆ ΤΙ  ΡΑ∆Ι ΩΝΙΑ ΑΡΙ Α  / ∆ ΤΙ  ΡΑ∆Ι ΩΝ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ /    / ΕΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ /   / ΘΕ Α ΙΑ 

Τ Ε ΡΑ  /   ∆ ΤΙ  ΡΑ∆Ι ΩΝ  ΘΕ Α ΝΙ  /   Τ  ΙΝ  /     / 

ΟΡΗ Ο
Α

Υ ΟΣΤΗΡ Τ Σ
Ο Ν Ν ΑΣ

2020
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Σύλλογοι Οικογένειας και Φίλων
Oι 14 Σύλλογοι Οικογένειας και Φίλων των θεραπευτι-
κών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα 
αποτελούν εθελοντικά, μη κερδοσκοπικά σωματεία με 
οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, τα οποία απαρτί-
ζονται κυρίως από άτομα που έχουν αντιμετωπίσει πρό-
βλημα εξάρτησης στο οικείο περιβάλλον τους. Σε στενή
συνεργασία με τα θεραπευτικά προγράμματα, οι Σύλλογοι
προσφέρουν εθελοντική εργασία, προβάλλουν το έργο
του ΚΕΘΕΑ και το υποστηρίζουν με την εξεύρεση πόρων.
Eνημερώνουν, επίσης, τις οικογένειες και την κοινή γνώ-
μη και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής για τα
ναρκωτικά με τη δημόσια τοποθέτησή τους σε σημαντικά
θέματα.

Εθελοντές & εθελόντριες
Εκατόν ογδόντα τρεις (183) εθελοντές/όντριες, διαφό-
ρων ηλικιών και ειδικοτήτων, διέθεσαν χρόνο, γνώσεις 
και δεξιότητες, για να υποστηρίξουν το έργο του ΚΕΘΕΑ 
σε όλη την Ελλάδα το 2020. Η προσφορά τους αφορούσε 
κυρίως τους τομείς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των 
μελών στα θεραπευτικά προγράμματα, υποβοήθησης 
του συμβουλευτικού και θεραπευτικού έργου, διοικητι-
κής και γραμματειακής υποστήριξης.

Η κοινωνία συμμετέχει ενεργά στο έργο του ΚΕΘΕΑ. Οι Σύλλογοι Οικογένειας και Φίλων των 
θεραπευτικών του προγραμμάτων, δεκάδες εθελοντές σε όλη την Ελλάδα, χορηγοί και δωρητές 
αναδεικνύουν τη μάχη ενάντια στην εξάρτηση σε συλλογική υπόθεση.

Η Ο Ν Ν Α Τ Ν ΟΛ Τ Ν ΣΤΟ Θ Α
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      Τ Ι Ι Ι Α ΝΘ
   
    

 ΡΙΑ  ∆ ΕΑ   ΡΙΑ  ΩΡΙ Α
   
 
   
  Ν  Ι Ε
  ΙΝ Ε
 
   

       
  Ι  ΑΕ
 Α ΑΝ ΕΩΡ Ι Ε  Ε Ι ΕΙΡ ΕΙ
 ΑΘ ΤΙ Α ΕΝΤΡΑ

 ΑΡΑ Ε    ΝΕ Τ ΤΑ  Ι ΙΑ∆
 ΑΘ ΤΙ   Τ ΙΑ  Α ΑΡΙ
 Α Τ  Τ  Ι   Α Ι  ΑΕ
 Α   ΙΝ∆
 ΕΝΙ Ε ΕΙ  ΑΝΑΝΕΙ  Ν ΕΙ  ΡΑ ΕΙ
 ΑΤΙ∆  Α ΕΕ 
 Ρ Ρ  ΑΡΑΝΤ  Α ΕΕ
 ∆ Ε Α ∆ Ε ΘΕ  ∆  
 ∆ ΤΡΑ  Ε ΑΙ∆Ε ΤΙ  Ε ΤΙ  ΑΕ
 ∆  ΑΡΤΑΙΩΝ
 ∆  ΕΝΙΤ Α
 ∆  ΡΑ ΕΙ
 ∆  ΘΕ Α ΝΙ
 ∆  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
 ∆  Α ΝΙΩΝ
 ∆  ΑΝ
 ∆  Ε
 ∆  ΝΑ ΙΕΩΝ
 ∆  ΑΤΡΕΩΝ
 ∆  Ρ ∆
 ∆ ΤΙ  Ι Ι Θ  Α Ι  ∆ ΤΡΙ  
 Ε Α Ν  Α Ι  Α
 ΕΘΝΙ  ΤΡΑ Ε Α Τ  Ε Α∆
 ΕΘΝΙ  ΘΕΑΤΡ
 Ε  ∆ ΤΡΑ
 ΕΝΩ  ΕΝ ∆ ΩΝ

 ∆ ΤΙ  ΕΝ Τ ΤΑ  ΑΡ Α∆ΙΩΝ ΑΝ  Α ΝΘ  
 Ω ΡΑ  Τ ΑΝΙ∆  Ι Ι Ε
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΑ Ω  
 ΘΕΑΤΡ  ΑΤΙΑ ∆ΑΝ∆ Α
 ΙΕ  
 Ι∆Ρ Α Ι Α  Α ΙΑΝΝ
 Ι∆Ρ Α ΤΡΑ Ε Α ΤΡ Ι ΩΝ
 ΙΕ  ∆Ε ΤΑ

 ΙΕ  ∆Ε ΤΑ  
 ΙΕ  ∆Ε ΤΑ  ΘΕ Α ΝΙ
 ΙΕΡΑ ΤΡ  ∆ ΤΡΙΑ∆  ΑΙ Α Ρ
 ΙΕΡΑ ΤΡ  ΑΡΙ   Τ ΡΝΑ
 ΙΙΕ  ∆Ε ΤΑ
 ΑΡΑ Α  ΘΕ ∆ΩΡ
 ΑΤ ΙΑΝΑ Α Ε Ι
 ΑΤ ΙΑΝΑ ΑΝΑ ΙΩΤΑ
 Ι Ε
 ΙΝ∆Ρ Ι Ρ Τ  ΑΕ
 ΤΡ ΙΤΙ  Ε Ι
 ΝΕΑ ∆
 ΝΙ  ΤΑ Ρ   ΩΡ  Ι
 ΑΕ∆ 
 Α  ΑΕ
 Ρ ΑΝΙ  Τ Ε Ι ΩΝΙΩΝ Ε Α∆Α  ΤΕ Ι  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 ΑΝΑ Τ  ΙΑ
 ΑΝΕ Ι Τ ΙΑ  ΕΝΙ  Ν ΕΙ  ΡΑ ΕΙ
 ΑΝΕ Ι Τ ΙΑ  ΕΝΙ  Ν ΕΙ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 ΕΡΙ ΕΡΕΙΑ ∆ ΤΙ  Α Ε∆ ΝΙΑ
 ΕΡΙ ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙ
 ΕΡΙ ΕΡΕΙΑ ΕΙΡ
 ΕΡΙ ΕΡΕΙΑ Ρ Τ
 ΕΤΡ   ΕΩΡ Ι
 ΕΡΙ ΕΡΕΙΑ  ΕΝ Τ ΤΑ ΑΝΙΩΝ
 ΡΙ  Α   ΙΑ Ε
 Ρ ΘΕ ΤΙ   ΑΤΑΝΑ ΩΤΙ  ΝΕΤΑΙΡΙ

 ΕΡΙ ΡΙ ΕΝ  Ε Θ Ν  ΑΤΑΝΑ ΩΤΩΝ Ρ Τ  Ν Α Ε
  Ι ΕΝΕΙΑ   Ι ΩΝ ΕΘΕΑ Ε ∆
  Ι ΕΝΕΙΑ  ΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆Ν
  Ι ΕΝΕΙΑ  ΕΘΕΑ ∆ΙΑ Α
  Ι ΕΝΕΙΑ  ΕΘΕΑ ΕΙΡ
  Ι ΕΝΕΙΑ  ΕΘΕΑ ΙΘΑ
  Ι ΕΝΕΙΑ  ΕΘΕΑ Ι ΩΤ
  Ι ΕΝΕΙΑ  ΕΘΕΑ ΤΤΑΡ
  Ι ΕΝΕΙΑ  ΕΘΕΑ ΤΙ Ν
  Ι ΕΝΕΙΑ  ΕΘΕΑ Ν Τ
  Ι ΕΝΕΙΑ  ΕΘΕΑ Ν
  Ι ΕΝΕΙΑ  ΕΘΕΑ ΑΡΕ Α
  Ι ΕΝΕΙΑ  ΕΘΕΑ Ε
  Ι ΕΝΕΙΑ  ΕΘΕΑ ΤΡ
  Ι ΩΝ  ΕΘΕ ΝΤΩΝ  Ι ΕΝΕΙΑ  ΕΘΕΑ Ι Τ
  Α ΑΡ∆Α ΤΙ 
 ΤΕ ΡΙΩ  Ε Ε
 Ρ ΕΙ  ΙΤΙ  
  ΑΤΕΡΙΝΑ Ν Ρ Ω  ΑΕ Ε
 Ε ΤΙ Α  ΘΕΑΤΡ  ΡΑ ΩΝ
 Ι ΑΝΘΡΩ Ι Α Ι∆Ρ ΑΤΑ Α ΑΙΡΙΝ
 Α Ι  ΙΩΑΝΝ

ΧΟΡΗΓΟΙ & ΔΩΡΗΤΕΣ 2020
Θεσμικοί φορείς, κοινωφελή ιδρύματα, εταιρείες, άτομα και η κοινωνία των πολιτών στήριξαν το έργο του ΚΕΘΕΑ το 2020.
Χρηματοδότησαν την υλοποίηση νέων δράσεων, παραχώρησαν εγκαταστάσεις, προσέφεραν υπηρεσίες, κάλυψαν λειτουργι-
κές και άλλες ανάγκες με χρηματικές δωρεές. Το ΚΕΘΕΑ ευχαριστεί θερμά όλους όσοι και όσες συνέβαλαν στο έργο του το 
2020. Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει μερικούς από τους σημαντικότερους δωρητές και χορηγούς της χρονιάς. 
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ΕΣΠΑ 2014-2020
Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
και Καταπολέμηση της Φτώχειας
και των Διακρίσεων-
Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, 35 πράξεις του ΚΕΘΕΑ
έχουν ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράμματα σε όλη 
τη χώρα, με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης σε 
βοήθεια για διαφορετικές μορφές εξάρτησης και την ενί-
σχυση της κοινωνικής ένταξης. Μέχρι τα τέλη του 2020
είχε αρχίσει η υλοποίηση 12 πράξεων σε διαφορετικές 
περιφέρειες. Αναλυτική παρουσίαση των πράξεων του
ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της πορείας υλοποί-
ησής τους στη σελίδα 19.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης
για Χρήστες Ουσιών
Διετές πρόγραμμα στο οποίο συνέπραξαν η Περιφέρεια 
Αττικής, ο Δήμος Αθηναίων, το ΚΕΘΕΑ και ο ΟΚΑΝΑ. 
Στόχος ήταν η υποστήριξη των χρηστών/τριών στους 
δρόμους της Αθήνας, για την κάλυψη βασικών αναγκών 
επιβίωσής τους, τη διασύνδεσή τους με υπηρεσίες 
και την προστασία της δημόσιας υγείας. Η υλοποίηση 
άρχισε στα τέλη του 2018, με χρηματοδότηση από ίδιους 
πόρους της Περιφέρειας Αττικής και ολοκληρώθηκε 
τον Αύγουστο του 2020.

Τηλεφωνική Γραμμή 1114
Η Γραμμή λειτουργεί από το 2011 και προσφέρει ενημέ-
ρωση, συμβουλευτική υποστήριξη και παραπομπές σχετι-
κά με την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παι-
χνίδια. Η λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένης της μισθο-
δοσίας του προσωπικού της, υποστηρίζεται από την 
ΟΠΑΠ ΑΕ.

Πολυδύναμο Κέντρο Καλύμνου
Δημιουργήθηκε ύστερα από αίτημα της τοπικής κοινω-
νίας και προσφέρει υπηρεσίες για την εξάρτηση από τα
ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδί-
κτυο/gaming. Τα λειτουργικά έξοδα και η μισθοδοσία 
καλύπτονται από δωρεά του Καλύμνιου ομογενή Γιάννη 
Χαλίκου. Οι εγκαταστάσεις έχουν παραχωρηθεί από τον 
Δήμο Καλυμνίων.

Μέσα από προγράμματα ΕΕ/ΕΣΠΑ και άλλες πηγές χρηματοδότησης, το ΚΕΘΕΑ συγκεντρώνει 
πρόσθετους πόρους, ώστε να ανταποκριθεί σε νέες ανάγκες, να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη 
και να προωθήσει την εκπαίδευση και την έρευνα στον τομέα των εξαρτήσεων.  

ΟΡΗ ΟΥ ΝΑ
Α  ΣΥ ΡΗ ΑΤΟ ΟΤΟΥ ΝΑ ΡΟ ΡΑ ΑΤΑ
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EΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
Reintegration Τhrough Sport Plus, Erasmus+ Sport 
Έναρξη του τριετούς προγράμματος το οποίο συγχρηματο-
δοτείται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με συμ-
μετοχή 7 ευρωπαϊκών χωρών και συντονιστή το ΚΕΘΕΑ.
Αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία του Reintegra-
tion Through Sport-RTS, που είχε υλοποιηθεί από το 
ΚΕΘΕΑ την προηγούμενη διετία, το νέο σχέδιο προωθεί
τον αθλητισμό ως σημαντικό συμπληρωματικό θεραπευτι-
κό εργαλείο στην απεξάρτηση, το οποίο εφαρμόζεται 
συστηματικά και με επιστημονικά κριτήρια.

MEDICI-Χαρτογραφώντας το πεδίο
της ψηφιακής ένταξης για την υποστήριξη
της συνοχής και της ενσωμάτωσης
Διετές πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο απευθείας από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συμμετοχή εταίρων από 
7 χώρες, μεταξύ των οποίων και το ΚΕΘΕΑ. Το MEDICI 
αναπτύσσει δράσεις χαρτογράφησης και περαιτέρω ανά-
πτυξης καλών πρακτικών, δικτύωσης και ανταλλαγής 
γνώσεων για την ενσωμάτωση ευάλωτων κοινωνικά 
ομάδων και κοινοτήτων στην Ψηφιακή Κοινωνία στις 
28 χώρες μέλη της ΕΕ. Συντονίζεται από το Tavistock 
Institute of Human Relations της Αγγλίας.

STAY TUNED/Μείνε συντονισμένος, Erasmus+
για τον τομέα Νεολαία
Δωδεκάμηνο πρόγραμμα βιωματικής, μη τυπικής μάθη-
σης που ολοκληρώθηκε το 2020. Με όχημα το ραδι-φωνο
και τη μουσική το πρόγραμμα απευθύνθηκε σε μέλη και 
αποφοίτους/ες προγραμμάτων απεξάρτησης, νέους και 
νέες σε κίνδυνο, φοιτητές/τριες και εθελοντές/όντριες 
από την Ελλάδα και την Ιταλία. Συντονίστηκε από το ΚΕΘΕΑ
με εταίρο το Centro di Solidarietà di Reggio Emilia Onlus.

COMANITY ANIMATEUR, Erasmus+
Ολοκλήρωση του προγράμματος που αποσκοπούσε στην
κατάρτιση νέων από ευάλωτες ομάδες, ώστε να αναλά-

βουν τον ρόλο εμψυχωτών/τριών στην κοινότητα, αλλά
και στην ευαισθητοποίηση επαγγελματιών που υποστηρί-
ζουν ευάλωτους ή περιθωριοποιημένους νέους και νέες.
Συντονίστηκε από τον Arcola Research της Αγγλίας με τη
συμμετοχή 9 ευρωπαίων εταίρων, μεταξύ των οποίων 
και το ΚΕΘΕΑ.

Το A.E.U. Collaborative Partnership
for active lifestyles for the adherence to the HIV 
therapy and to promote fitness as therapy - ARIE, 
Εrasmus+
Πρόγραμμα με στόχο την προώθηση της συμμετοχής σε
σωματική άσκηση και αθλητικές δραστηριότητες ατόμων
που ζουν με HIV, μέσα από καινοτόμα και εξατομικευμένα
πρωτόκολλα. Το ΚΕΘΕΑ μετέχει ως εταίρος μαζί με φο-
ρείς από 5 ακόμα ευρωπαϊκές χώρες. 

Ενεργητική εκπαίδευση στελεχών
στον τομέα της τοξικοεξάρτησης, Erasmus+
Έναρξη διετούς σχεδίου που αφορά την εκπαίδευση δώ-
δεκα (12) στελεχών του ΚΕΘΕΑ στο Amsterdam Insti-
tute of Addiction Research της Ολλανδίας. Κάθε ροή 
κινητικότητας είναι διάρκειας 14 ημερών και αφορά τη 
συμμετοχή 2 στελεχών ανά κινητικότητα σε εστιασμένα 
θεματικά αντικείμενα. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Stay at School / KA2 - Cooperation for innovation
and the exchange of good practices/KA205 - 
Strategic Partnerships for youth / Erasmus+ Youth
Στόχος του σχεδίου είναι να σχεδιάσει και να υλοποιήσει 
δράσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ατόμων που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, ενισχύοντας 
την προσπάθειά τους για την αντιμετώπιση του φαινο-
μένου της σχολικής διαρροής. Συμμετέχουν συνολικά 9 
εταίροι, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Αττικής, με συντονιστή το ΚΕΘΕΑ.
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Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ με έδρα τη Σίνδο Θεσσαλονίκης έχει εδραιωθεί ως μία από τις πιο αξιόπιστες επιχειρήσεις 
του κλάδου τoυ. Ξεχωρίζει όχι μόνο για την κοινωνική του συνεισφορά, αλλά και για την ποιότητα των προϊόντων και 
υπηρεσιών του, την οργάνωση, τη συνέπεια προς τους πελάτες του, καθώς και την περιβαλλοντική του συνείδηση.

Είναι άριστα εξοπλισμένο για offset και ψηφιακές εκτυπώσεις, με πελατολόγιο που περιλαμβάνει εταιρίες και 
οργανισμούς από κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Διατηρεί πιστοποίηση για τη διασφάλιση ποιότητας 
στο σύνολο των εργασιών του (ISO 9001) από το 1999, καθώς και για την τήρηση διεθνών αρχών αειφορίας στην 
προέλευση και διαχείριση του χαρτιού εκτύπωσης (Πιστοποιητικό Συμβουλίου Διαχείρισης Δασών - FSC Αλυσίδα 
Επιτήρησης). 

Μέχρι σήμερα το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ έχει προσφέρει εκπαίδευση-κατάρτιση σε 200 περίπου άτομα. Ένας/μία 
στους 4 εργαζομένους/ες της μονάδας, η οποία αριθμεί 21 μέλη προσωπικού, είναι απόφοιτος/η θεραπευτικού 
προγράμματος. Το 2020 εντάχθηκαν στη μονάδα με τον θεσμό της μαθητείας και έλαβαν εκπαίδευση 6 μέλη του 
ΚΕΘΕΑ στη φάση της κοινωνικής επανένταξης.

Η δραματική μείωση κάθε οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχε αντίκτυπο και στο 
ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, ο κύκλος εργασιών του οποίου το 2020 έπεσε κατά περίπου 40% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Συνεχίστηκαν επίσης οι δυσκολίες στις προμήθειες υλικών και υπηρεσιών, οι οποίες σχετίζονται με την υποχρέωση 
που έχει η μονάδα να ακολουθεί τις ίδιες χρονοβόρες διαδικασίες προμηθειών που ισχύουν συνολικά για το ΚΕΘΕΑ 
ως φορέα της Γενικής Κυβέρνησης. Οι διαδικασίες αυτές συγκρούονται με τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ 
ως παραγωγικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην ελεύθερη αγορά, περιορίζοντας την ευελιξία και την 
ανταγωνιστικότητά του.

Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ διαθέτει αξιόλογο πελατολόγιο, άριστη φήμη, περιορισμένες επισφαλείς απαιτήσεις 
πελατών και καλή ταμειακή θέση με μηδενικές υποχρεώσεις πλην των τρεχουσών. Τα πλεονεκτήματα αυτά, σε 
συνδυασμό με την επίλυση των προβλημάτων προμηθειών και την ενίσχυση της στελέχωσής του, θα δώσουν 
ώθηση στη μελλοντική του πορεία. 

Θ Α Σ Η Α Ρ Α
Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ είναι μια μοναδική στο είδος της σύγχρονη, παραγωγικά καθετοποιημένη 
εκτυπωτική μονάδα υψηλών προδιαγραφών: Η επιχειρηματική της δραστηριότητα συνδυάζεται με το 
κοινωνικό έργο, καθώς αποσκοπεί στην παραγωγή εσόδων για το ΚΕΘΕΑ και στην επαγγελματική 
κατάρτιση μελών των θεραπευτικών του προγραμμάτων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής 
επανένταξης.
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Το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ το 2020
Πολυχρόνη πείρα στον εξειδικευμένο τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και 
δέσμευση χαρακτηρίζουν το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ. Ποσοστό 15% των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης είναι 
απόφοιτοι/ες αναγνωρισμένων προγραμμάτων απεξάρτησης, με κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση στους 
τομείς θεραπείας και πρόληψης.

Στις 31.12.2020 το ΚΕΘΕΑ αριθμούσε 381 μέλη προσωπικού πλήρους απασχόλησης και 45 μερικής απασχόλησης, 
σε θέσεις εκπαιδευτών-τριών/επιμορφωτών-τριών στα θεραπευτικά προγράμματα. 

Σημαντικές ανάγκες στελέχωσης παραμένουν ακάλυπτες, καθώς από το 2009 η δύναμη του μόνιμου προσωπικού 
του ΚΕΘΕΑ έχει υποστεί μείωση που υπερβαίνει το 20%, και τα κενά δεν καλύπτονται παρά προσωρινά μέσω 
συμβάσεων ορισμένου χρόνου. (π.χ. επικουρικό προσωπικό, ΟΑΕΔ κ.ά.).

Έτσι, στις 31.12.2020 απασχολούνταν στο ΚΕΘΕΑ με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 5 εργαζόμενοι/ες στη
Γραμμή Βοήθειας 1114 και 1 εργαζόμενη στο Πολυδύναμο Κέντρο του ΚΕΘΕΑ στην Κάλυμνο. Οι δαπάνες μισθοδοσίας 
των παραπάνω καλύπτονται αντίστοιχα από τον ΟΠΑΠ ΑΕ και από δωρεά Καλύμνιου ομογενή.

Επιπλέον στη διάρκεια της χρονιάς προσλήφθηκαν 49 άτομα με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέ-
χωση νέων μονάδων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, καθώς και 27 άτομα ως λοιπό επικουρικό προσωπικό διαφόρων 
ειδικοτήτων με διετείς συμβάσεις. Τέλος, στο ΚΕΘΕΑ απασχολούνταν 72 ωφελούμενοι/ες του ΟΑΕΔ.

Στοχεύοντας σε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων του, το ΚΕΘΕΑ 
προσφέρει στο προσωπικό του εκπαίδευση και εποπτεία. Θεσμικά όργανα και διαδικασίες οριζόντιας επικοινωνίας 
και ζύμωσης δίνουν στο προσωπικό τη δυνατότητα να συμβάλλει στην επεξεργασία σημαντικών για τον Οργανισμό 
θεμάτων και προάγουν τη συμμετοχικότητα, την πρωτοβουλία και τη δέσμευση.

ΤΟ ΡΟΣ Ο ΤΟΥ Θ Α

ΕΞΕΛΙΞΗ  ΤΗΣ  ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  ΚΕΘΕΑ ΚΑΤΑ  ΤΑ  ΕΤΗ  2009-2020
(με βάση την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους)

Ψυχή του ΚΕΘΕΑ ειναι το προσωπικό του. Η πλειονότητα στελεχώνει τα θεραπευτικά προγράμματα, 
έχει άμεση επαφή με τα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους και συνεισφέρει στο θεραπευτικό 
έργο, ανεξαρτήτως θέσης και ειδικότητας εργασίας.
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∆ΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΘΕΑ (αορίστου χρόνου)
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ /
ΜΟΝΑ∆ΕΣΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΜΕΡΙΚΗΣ
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ΑΤΤΙΚΗ

Αθήνα,
Ανατολ. Αττική

Θεραπευτικό Πρόγραµµα
∆ιαµονής Ενηλίκων

Θεραπευτικό Πρόγραµµα
∆ιαµονής Ενηλίκων

Θεραπευτικό Πρόγραµµα
∆ιαµονής Ενηλίκων

Θεραπευτικό Πρόγραµµα
∆ιαµονής Ενηλίκων

Παραγωγική Μονάδα
Λιθογραφείο

Παραγωγική Μονάδα

Προγράµµατα
Θεραπείας Απεξάρτησης

Εντός Σωφρονιστικών
Καταστηµάτων

Θεραπευτικό Πρόγραµµα
∆ιαµονής Ενηλίκων

Πρόγραµµα
Μείωσης Βλάβης

∆ιοικητικές
Οικονοµικές Υπηρεσίες

Ιατρικές Υπηρεσίες

Ανοιχτό
Θεραπευτικό Πρόγραµµα

Ενηλίκων

Ανοιχτό
Θεραπευτικό Πρόγραµµα

Ενηλίκων

Ανοιχτό Θεραπευτικό
Πρόγραµµα Εφήβων

και Νεαρών Ενηλίκων

Ανοιχτό Θεραπευτικό
Πρόγραµµα Εφήβων

και Νεαρών Ενηλίκων

Ανοιχτό
Θεραπευτικό Πρόγραµµα
Ενηλίκων και  Εφήβων

Ανοιχτό
Θεραπευτικό Πρόγραµµα

Εφήβων

Ανοιχτό Θεραπευτικό
Πρόγραµµα Ενηλίκων

Προγράµµατα
Έγκαιρης Παρέµβασης

και Πρόληψης

Μεταβατικό Κέντρο
Ειδικών

Κοινωνικών Οµάδων
Πρόγραµµα Απεξάρτησης

από Αλκοόλ
και Τυχερά Παιχνίδια

Πρόγραµµατα Θεραπείας
Απεξάρτησης

Εντός Σωφρονιστικών
Καταστηµάτων Αττικής

Βοιωτίας και Επανένταξης

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ

ΚΕΘΕΑ MOSAIC

ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ

ΚΕΘΕΑ KΥΤΤΑΡΟ

ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ

ΚΕΘΕΑ-∆ΙΚΤΥΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

KAI  ΕΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ

ΨΥΧΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ
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Αθήνα

Αθήνα

Αθήνα,
Bόρεια Αττική

Αθήνα,
Θεσσαλονίκη

Ιωάννινα, Άρτα,
Ηγουµενίτσα

Χανιά, Ηράκλειο,
Άγιος Νικόλαος

Καλαµάτα,
Ναύπλιο

Πάτρα

Αθήνα

Αθήνα

Αθήνα

Λάρισα, Τρίκαλα

Βόλος

Πειραιάς,
∆υτική Αττική,
Βόρειο Αιγαίο

Αθήνα
Πειραιάς,

Θήβα

Σίνδος,
Θεσσαλονίκη,

Κιλκίς, Γρεβενά

Καβάλα,
Κοµοτηνή,

Αλεξανδρούπολη

Σίνδος

Σίνδος

∆ιαβατά,
Κασσάνδρα,

Θεσσαλονίκη,
Γιαννιτσά

Αθήνα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ -
∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ -

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΑΤΤΙΚΗ - ΒΟΙΩΤΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ -
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΚΡΗΤΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΘΡΑΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

1

1

1

2

1

5

1

1

1

1

1

1

2

1

1
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Οικονομικά στοιχεία 2020
Το 2020 η κρατική επιχορήγηση προς το ΚΕΘΕΑ ανήλθε 
στο ποσό των 18.562.000€, ενώ τα συνολικά έσοδά του,
συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τις παραγωγι-
κές του μονάδες, των κονδυλίων ΕΣΠΑ και των δωρεών,
ανήλθαν σε 20.581.958€. Οι συνολικές δαπάνες για μισθο-
δοσία και λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 14.542.591€. Για 
αγορές παγίων αναλώθηκαν 514.808€, ενώ για αγορές
πρώτων και βοηθητικών υλών δαπανήθηκαν 267.982€.

Για μία ακόμη χρονιά, ενώ υπήρξε πρόβλεψη στον προ-
ϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση αναγκαίων επισκευών
και συντηρήσεων στις κτιριακές εγκαταστάσεις και παρότι
το ΚΕΘΕΑ διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία πλήρως στελεχω-
μένη, δεν στάθηκε δυνατόν να πραγματοποιηθούν τα τε-
χνικά έργα, λόγω ελλιπούς νομοθετικού πλαισίου. 

Τ     ΕΘΕΑ
 

     
      

      
        
     ∆  
  Ν   Ρ  

       
     
        

      
    
        
         
      
     
 

      
   

Εκσυγχρονισμός διοίκησης
και λειτουργίας
Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΚΕΘΕΑ
εκσυγχρόνισε τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας του 
προς όφελος των εξυπηρετουμένων. Το Υποσύστημα 
Διαχείρισης Πόρων (ERP) υποστηρίζει, μέσω ενός σύγ-
χρονου λογισμικού, τις διοικητικές λειτουργίες, όπως η 
διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η χρηματο-οικονο-
μική λειτουργία κ.ά.

Το Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης δίνει τη δυνα-
τότητα συνεχούς και σε πραγματικό χρόνο αποτύπωσης 
των δεδομένων που αφορούν τη θεραπευτική και διοι-
κητικο-οικονομική λειτουργία των δομών του ΚΕΘΕΑ
σε πανελλαδικό επίπεδο. Το Υποσύστημα Αυτοματο-
ποίησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Διαχείρισης 
Εγγράφων προσφέρει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο 
περιβάλλον διαχείρισης εγγράφων και επιτρέπει την 
ηλεκτρονική διακίνηση και διεκπεραίωσή τους μεταξύ 
των διαφόρων θέσεων εργασίας στον Οργανισμό.

Τα παραπάνω αποτέλεσαν ιδιαιτέρως χρήσιμα εργαλεία 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας και επέτρεψαν την καλύ-
τερη δυνατή διαχείριση της νέας κατάστασης που κλή-
θηκε να αντιμετωπίσει το ΚΕΘΕΑ.

Διαφάνεια και λογοδοσία
Το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει διπλογραφικό σύστημα, σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου και ελέγχεται σε ετήσια βάση από
εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, η έκθεση της οποίας απο-
στέλλεται στο Υπουργείο Υγείας και το Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους. Επίσης ανακοινώνει και αναρτά στο διαδί-
κτυο τα κλινικά και διοικητικο-οικονομικά του στοιχεία.

ΟΝΟ ΟΣ Α ΟΛΟ Σ ΟΣ
Kύρια πηγή χρηματοδότησης του ΚΕΘΕΑ είναι η κρατική επιχορήγηση που λαμβάνει μέσω του
Υπουργείου Υγείας. Διαφάνεια και λογοδοσία χαρακτηρίζουν τον τρόπο διαχείρισης των πόρων που
του εμπιστεύεται η ελληνική πολιτεία, καθώς και αυτών που εξασφαλίζει μέσα από δραστηριότητες 
αυτοχρηματοδότησης.
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*

Α Τ Α Ν Ο Η  Τ Ν  Α Α Ν Ν  Τ Ο Υ  Θ Α  Α  Τ Ο  2 0 2 0   
Βάσει Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020

Πρωτογενής Πρόληψη 
Στη Σχολική Κοινότητα 102.296
Στην Κοινότητα 340.124
Εποπτεία / Υποστήριξη / Ενημέρωση 94.088
Σύνολο 536.508

Μείωση της Βλάβης - Κινητοποίηση 
Συμβουλευτικά Κέντρα 1.285.194
Προγράμματα Άμεσης Πρόσβασης & Πρόγραμμα Προσέγγισης Χρηστών/τριών στον Δρόμο 625.079
Ιατρικές Υπηρεσίες 231.117
Tηλεφωνική Γραμμή 1145 53.889
Σύνολο 2.195.280

Παρεμβάσεις στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης 
Προγράμματα Συμβουλευτικής Κρατουμένων 289.084
Προγράμματα Απεξάρτησης Κρατουμένων  607.617
Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων 403.819
Σύνολο 1.300.520

Θεραπεία 
Προγράμματα Απεξάρτησης Διαμονής Ενηλίκων 1.593.200
Προγράμματα Απεξάρτησης Ημερήσιας Φροντίδας Ενηλίκων & Εφήβων/Νεαρών Ενηλίκων 1.453.863
Πολυφασικά Προγράμματα Ενηλίκων 815.610
Πολυφασικά Προγράμματα Εφήβων 475.392
Σύνολο 4.338.066

Υπηρεσίες για Ειδικούς Πληθυσμούς  
Κέντρο για Μετανάστες/τριες και Πρόσφυγες/ισσες 240.168
Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ & τα Τυχερά Παιχνίδια 307.969
Σύνολο 548.137

Κοινωνική Επανένταξη 
Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης 961.107

Επαγγελματική Κατάρτιση - Εκπαίδευση 
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης / Εκπαίδευση Μελών 585.590
Παραγωγικές Μονάδες (Λιθογραφείο, Ξυλουργείο, Κεραμική, Αγρόκτημα) 757.815
Μεταβατικά Σχολεία 436.072
Σύνολο 1.779.477

Θεραπεία Οικογένειας 
Κέντρα Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Θεραπείας 761.831

Εκπαίδευση Επαγγελματιών / Στελεχών  366.512
Έρευνα / Τεκμηρίωση / Αξιολόγηση 160.129
Διοικητική Υποστήριξη 1.142.066
Δαπάνες Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 358.309

ΕΝΙ  Ν  ∆Α ΑΝΩΝ 14.447.942

*  Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών για τις παραγωγικές μονάδες του ΚΕΘΕΑ,
 οι αγορές παγίων και ο φόρος εισοδήματος.
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ΕΡΕΥΝΑ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1%
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ / ΣΤΕΛΕΧΩΝ

3%

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

5%

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

15%

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

90%

ΕΣΟ∆Α Π∆Ε

2%

MΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ

71%

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ

2%

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

9%

 

 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α

5%

ΠΑΓΙΑ

3%

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

26%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

4%

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΛΩΝ

7%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ANΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2020

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 2020

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ 2020

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ

4%

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

3%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

7%

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

30%

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ,
ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ, ΚΕΡΑΜΙΚΗ, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

5%

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

8%

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 2020

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 18.562.000

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 570.666

ΕΣΟ∆Α Π∆Ε* 493.551

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 955.741

ΣΥΝΟΛΟ 20.581.958

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ 2020

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 10.685.877

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 3.856.714

ΠΑΓΙΑ 514.808

ΣΥΝΟΛΟ 15.057.399

* Π∆Ε= ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

ΓΡΑΜΜΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΗΠΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
& ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΚΕΝΤΡΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΑ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/GAMING

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΝΑ Σ  ΤΟΥΣ Α Ο Τ Σ Τ Ν Υ ΗΡ Σ Ν ΤΟΥ Θ Α
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*  Μέχρι τον Αύγουστο του 2019 σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στο πλαίσιο του προγράμματος REFRAME.
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kethea_official

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ
 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
 [ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΑΛΚΟΟΛ, 
  ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ,
  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ/GAMING ]

▶ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ 28410 22981
▶ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤOΣ 25510 89595
▶ ΑΡΤΑ
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 26810 22881
▶ ΒΟΛΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤOΣ (ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ) 24210 77055
▶ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΕΘΕΑ ΝOΣΤOΣ 210 5541810
▶ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ 2810 3195065
▶ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ 28420 20373
▶ ΚΑΒΑΛΑ
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤOΣ 2510 223131
▶ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 27210 86967
▶ ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ 22430 24167
▶ ΚΟΖΑΝΗ
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡOΣ 24610 28324
▶ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤOΣ 25310 37842
▶ ΛΑΜΙΑ
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ 22310 45456
▶ ΛΑΡΙΣΑ
ΚΕΘΕΑ ΕΞO∆OΣ 2410 254597
▶ ΛΕΣΒΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 22510 25670
▶ ΝΑΥΠΛΙΟ
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 27520 47251
▶ ΞΑΝΘΗ
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ 25410 28965
▶ ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ 25520 25369
▶ ΠΥΡΓΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 26210 37411
▶ ΡΟ∆ΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ 22410 73751
▶ ΧΑΝΙΑ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ 28210 87040
▶ ΧΙΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 22710 83027

ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
▶ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 210 8820277
ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ & ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ 210 6525220
ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ & ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 210 3300751
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ 210 8626761
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΚΕΘΕΑ MOSAIC 210 8256944
ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ & ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 210 5200800
ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ 210 3847700
ΓΙΑ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ & ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ

▶ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 210 4221061
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

▶ ΙΛΙΟΝ
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 210 2630454
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

▶ ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ
ΚΕΘΕΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ  22610 81032 
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ & ΕΦΗΒΟΥΣ

▶ ΡΑΦΗΝΑ
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 22940 79900
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

▶ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 2310 212030
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΚΕΘΕΑ ΑΝΑ∆ΥΣΗ 2310 253534
ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ & ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΚΕΘΕΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  2310 544939
ΓΙΑ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ & ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ/
ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ 

▶ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 2310 212030
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ & ΕΦΗΒΟΥΣ

▶ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 23410 25727
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ & ΕΦΗΒΟΥΣ

▶ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΕΘΕΑ ΕΞO∆OΣ 24310 29921
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

▶ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 26510 64077
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

▶ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 26650 92022
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

▶ ΠΑΤΡΑ
ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ 2610 343400
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ & ΕΦΗΒΟΥΣ

▶ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2810 261026
ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ 2810 331034
▶ ΡΟ∆ΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ 22410 20343
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ & ΕΦΗΒΟΥΣ

 ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ
 ΚΑΙ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
▶ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ 210 9215776

 ΓΙΑ ΤΟ
 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ/GAMING
▶ ΑΘΗΝΑ
ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 210 9212304
ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ & ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
 ∆ΙΠΛΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ
▶ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 322708
▶ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310 245595

 ΠΡΟΛΗΨΗ* 
▶ AΘΗΝΑ
∆ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
& ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 210 9212961
▶ ΒΟΛΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ  24210 23430

* ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
 ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
1145 (ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ / ΑΛΚΟΟΛ / ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ) Ή 1114 (ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ)

 Ένα τηλεφώνηµα αρκεί!

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΟΧΟ ΜΕ ΦΠΑ:

ΟΤΕ & VODAFONE ∆ΩΡΕΑΝ
COSMOTE ΚΙΝΗΤΗ: 0,1711 €/ΛΕΠΤΟ

WIND 0,155 €/ΛΕΠΤΟ

ΡΗΣ Α ΤΗΛ ΝΑ
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