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Η εξάρτηση δεν κάνει διακρίσεις. Εμείς;
ο εξαρτημένος είναι κάποιος που ξέρουμε,
ένας συγγενής, ένας φίλος, ένας γείτονας

ο εξαρτημένος είναι ένας δικός μας.

ο κοινωνικός στιγματισμός κρατάει αυτόν και την οικογένειά του
μακριά από τη θεραπεία και εμποδίζει την επανένταξή του στην κοινωνία.

Ας μην αφήνουμε το στίγμα να γίνεται πιο δυνατό από την εξάρτηση.

To στίγμα μας είναι η ένταξη.

Μήνυμα της καμπάνιας του ΚΕΘΕΑ
για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών του 2015
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΘΕΑ
Ίδρυση-ιστορία
O πρώτος οργανισμός που συστάθηκε στην Ελλάδα για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των
εξαρτήσεων, με αφετηρία τη δημιουργία της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής
Κοινότητας, το 1983.

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

Δίκτυο υπηρεσιών
Περισσότερες από 100 μονάδες σε 26 πόλεις και 18 σωφρονιστικά καταστήματα για την 
υποστήριξη ατόμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες: ενηλίκων, εφήβων, 
φοιτητών, εργαζομένων, γονέων ανήλικων παιδιών, μεταναστών, φυλακισμένων, αποφυλα-
κισμένων, αστέγων, καθώς και εξαρτημένων από το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το 
διαδίκτυο.

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

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

Αποτελεσματικότητα
Πέντε χρόνια μετά την έναρξη της θεραπείας, από όσους συμπληρώνουν έναν χρόνο σε
Θεραπευτική Κοινότητα: το 67,7% απέχει από τη χρήση κάθε παράνομης ουσίας. το 72,7%
δεν έχει καμία εμπλοκή με τον νόμο. το 83,7% εργάζεται.

Σαφή οφέλη από τη συμμετοχή τους στη θεραπεία έχουν και όσοι τη διακόπτουν πρόωρα, 
αρκεί να παραμείνουν σε Θεραπευτική Κοινότητα τουλάχιστον 90 ημέρες.
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Όφελος για την κοινωνία
Για κάθε 1€ που επενδύεται σε μια Θεραπευτική Κοινότητα του ΚΕΘΕΑ, η κοινωνία εξοικο-
νομεί 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, σωφρο-
νισμού, καθώς και των άλλων δαπανών που συνδέονται με τη ζωή στη χρήση και τις 
σχετιζόμενες με την εξάρτηση δραστηριότητες.

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

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

Διεθνείς σχέσεις
Σύμβουλος οργανισμός του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC) του ΟΗΕ
σε θέματα ναρκωτικών και συνεργάτης της Διεύθυνσης Πληροφόρησης (DPI) του ΟΗΕ. 
Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (WFTC), της Ευρω-
παϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (ΕFTC), του Διεθνούς Συμβουλίου για το
Πρόβλημα του Αλκοόλ και των Εξαρτήσεων (ΙCAA), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οικο-
γενειακής Θεραπείας (EFTA), της Επιτροπής των ΜΚΟ στη Βιέννη για τα Ναρκωτικά (VNGOC).
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η έκδοση αυτή είναι ο ετήσιος απολογισμός έργου του ΚΕΘΕΑ, του μεγαλύτερου δικτύου 
απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας. Ο απολογισμός καταγράφει όλο το φάσμα
των υπηρεσιών και δράσεων που ανέπτυξε το ΚΕΘΕΑ μέσα στο 2015 και παρουσιάζει τα ποσοτικά
στοιχεία που αφορούν τους αποδέκτες του. Αποτυπώνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο το 
ΚΕΘΕΑ αξιοποιεί το προσωπικό του, τους πόρους που του εμπιστεύεται η ελληνική πολιτεία αλλά
και όσους συγκεντρώνει μέσω αυτοχρηματοδότησης. 

Μαζί με το έργο του ΚΕΘΕΑ στη θεραπεία, την πρόληψη, την εκπαίδευση επαγγελματιών και 
την έρευνα, ο απολογισμός προσπαθεί να αναδείξει την ανοικτή σχέση του οργανισμού με την 
ελληνική κοινωνία: την αρμονική ενσωμάτωση και δημιουργική παρουσία των μονάδων του στη 
ζωή των τοπικών κοινωνιών και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην υπόθεση της 
απεξάρτησης και της κοινωνικής ένταξης.

Η έκδοση τυπώνεται στην παραγωγική μονάδα ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, ανακοινώνεται και ανα-
ρτάται στο διαδίκτυο. Το ΚΕΘΕΑ κάνει δημόσιο απολογισμό σε ετήσια βάση εδώ και δύο δεκα-
ετίες. Εκπληρώνει έτσι την αυτονόητη υποχρέωσή του για διαφάνεια και λογοδοσία απέναντι 
στην ελληνική κοινωνία. Επιθυμεί επίσης να συμβάλλει στη διαμόρφωση αποτελεσματικών και 
κοινωνικά ανταποδοτικών πολιτικών ενάντια στην εξάρτηση που θα σέβονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και θα προωθούν την κοινωνική συνοχή.

Με την ευκαιρία του απολογισμού, το ΚΕΘΕΑ ευχαριστεί θερμά όλους όσοι βοηθούν το έργο 
του, αλληλέγγυοι απέναντι στους ανθρώπους που μάχονται για μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή 
και για ισότιμη θέση στην κοινωνία, σε μια πολύ δυσμενή οικονομική και κοινωνική συγκυρία 
που εντείνει τις εξαρτήσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
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 Το ΚΕΘΕΑ προσέφερε πανελλαδικά υπηρεσίες σε όλο το πεδίο μείωσης της ζήτησης: πρόληψη 
 και έγκαιρη παρέμβαση, μείωση της βλάβης, συμβουλευτική και ψυχική απεξάρτηση, κοινωνική 
 επανένταξη, οικογενειακή υποστήριξη, καθώς και εκπαίδευση επαγγελματιών, έρευνα, αξιολό-
 γηση και τεκμηρίωση.

 Το δίκτυο υπηρεσιών του λειτούργησε σε 26 πόλεις και 18 σωφρονιστικά καταστήματα και υπο-
 στήριξε εξαρτημένους από παράνομες ουσίες, αλλά και άτομα με άλλες μορφές εξάρτησης, 
 όπως το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο.

 Συνολικά οι θεραπευτικές του μονάδες, τόσο στις τοπικές κοινωνίες όσο και τις φυλακές, προ-
 σέφεραν 6.688 θέσεις θεραπείας, ενώ υποστηρίχτηκαν 5.628 μέλη οικογενειών.

 Για την υποστήριξη των εξαρτημένων που δεν είναι ενταγμένοι σε θεραπεία, λειτούργησαν προ-
 γράμματα άμεσης πρόσβασης και παρέμβασης στον δρόμο, τα οποία προσέφεραν πολύπλευρες 
 υπηρεσίες σε 3.157 άτομα. Μεταξύ άλλων, διένειμαν 83.641 σύριγγες, δηλαδή το 1/3 σχεδόν 
 του συνολικού αριθμού συριγγών που διανεμήθηκαν πανελλαδικά μέσα στο έτος.

 Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας δέχτηκαν συνολικά 3.282 κλήσεις. 

 Εγκαινιάστηκε στις Φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης η Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ 
 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, η πρώτη μονάδα απεξάρτησης 24ωρης λειτουργίας στο ελληνικό σωφρονιστικό 
 σύστημα η οποία στεγάζεται σε αυτόνομη πτέρυγα.

 Δυόμιση χρόνια μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις της, άνοιξε 
 ξανά τις πόρτες της η ανακαινισμένη  Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στις Δικαστικές
 Φυλακές Κορυδαλλού.

 Τερματίστηκε η λειτουργία των 7 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων διπλής διάγνωσης,
 με την ολοκλήρωση του διετούς προγράμματος ΕΣΠΑ από το οποίο χρηματοδοτούνταν. Τα Κέντρα 
 κάλυψαν σημαντικές εθνικές ελλείψεις στην υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν συγ-
 χρόνως εξάρτηση και κάποιας μορφής ψυχιατρική διαταραχή. Η λειτουργία των Κέντρων έλαβε 
 οκτάμηνη παράταση για το 2016, με απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, η εξασφάλιση των 
 προϋποθέσεων για τη συνέχιση λειτουργίας τους σε σταθερή βάση παραμένει προτεραιότητα 
 για το ΚΕΘΕΑ.

 Τοπικές κοινωνίες από όλη την Ελλάδα συνέχισαν να απευθύνουν αιτήματα προς το ΚΕΘΕΑ 
 για δημιουργία υπηρεσιών αντιμετώπισης της εξάρτησης στην περιοχή τους. Η έλλειψη προσω-
 πικού και η μείωση του προϋπολογισμού περιορίζουν κατά πολύ τη δυνατότητα του ΚΕΘΕΑ να
 ανταποκρίνεται στα αιτήματα αυτά, που σήμερα υπερβαίνουν τα 15.
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 7.354 άτομα, μαθητές, φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και άλλοι επαγγελματίες, συμμετείχαν
 στις παρεμβάσεις πρόληψης και αγωγής υγείας του ΚΕΘΕΑ σε διάφορες περιοχές της χώρας.

 Εξακόσιοι ένας (601) επαγγελματίες και φοιτητές συμμετείχαν στα προγράμματα δια βίου μά-
 θησης του ΚΕΘΕΑ στον τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Εγκαινιάστηκε, επίσης, η συνεργα-
 σία του ΚΕΘΕΑ με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
 για το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις».

 Με την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΚΕΘΕΑ, 
 ενοποιήθηκαν σε ένα δίκτυο όλες οι υπηρεσίες του, αναβαθμίστηκαν η διοίκηση και οι εσωτε-
 ρικές διαδικασίες του και άνοιξαν νέες προοπτικές για την υποστήριξη των εξαρτημένων ατόμων
 και των οικογενειών τους, την εκπαίδευση και την έρευνα στον τομέα των εξαρτήσεων.

 Μετά από διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, το ΚΕΘΕΑ
 ανέλαβε να σχεδιάσει και να διενεργήσει την αξιολόγηση του παγκύπριου δικτύου θεραπευτικών
 υπηρεσιών στον τομέα αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης.

 Με το βλέμμα σταθερά στραμμένο σε ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία, τα προγράμματα και οι
 Σύλλογοι Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ ανέλαβαν ή συμμετείχαν σε πρωτοβουλίες για την υποστήριξη
 των προσφύγων. Από τη Λέσβο μέχρι την Ειδομένη και από τα Διαβατά μέχρι τον Πειραιά συνέ-
 λεξαν ανθρωπιστική βοήθεια, διέθεσαν οχήματα και εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ και προσέφεραν
 προσωπική εργασία για την ανακούφιση των προσφύγων.

 Με σύνθημα «Το στίγμα μας είναι η ένταξη» πραγματοποιήθηκε, για 12η συνεχή χρονιά, η πανελ-
 λαδική καμπάνια του ΚΕΘΕΑ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, με την αφιλο-
 κερδή συμβολή όλων των εμπλεκομένων.

 Το ΚΕΘΕΑ συνέχισε να συμβάλλει στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για τα ναρκωτικά με
 προτάσεις που προωθούν την ψυχοκοινωνική φροντίδα και την κοινωνική ένταξη των απεξαρ-
 τημένων και να ενισχύει τα δίκτυα συνεργασίας του με ελληνικούς και ξένους φορείς και οργα-
 νώσεις για την καλύτερη υποστήριξη των εξαρτημένων και την προάσπιση των δικαιωμάτων 
 τους.

 320 εθελοντές και οι 14 Σύλλογοι Οικογένειας των θεραπευτικών του προγραμμάτων προσέ-
 φεραν πολύτιμη υποστήριξη στα προγράμματα και τις δράσεις του ΚΕΘΕΑ σε όλη τη διάρκεια 
 της χρονιάς.

 Οι ελλείψεις προσωπικού παρέμειναν μία από τις σημαντικότερες δυσκολίες για το ΚΕΘΕΑ, το
 οποίο έχει χάσει 126 εργαζομένους από την αρχή της κρίσης, χωρίς να μπορεί να τους αντικα-
 ταστήσει λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων. Το 2015 απασχολήθηκαν στις μονάδες 
 του ΚΕΘΕΑ πανελλαδικά 451 εργαζόμενοι.

 Η κρατική επιχορήγηση προς το ΚΕΘΕΑ το 2015 ανήλθε σε 16.000.000€, ενώ τα συνολικά του 
 έσοδα, συμπεριλαμβανομένης της αυτοχρηματοδότησης, ήταν 18. 983.653€. Οι δαπάνες για 
 τη λειτουργία των μονάδων του ανήλθαν σε 16.114.547€.

 Συνεπές στη δέσμευσή του για διαφάνεια και λογοδοσία, το ΚΕΘΕΑ συνέχισε να εφαρμόζει 
 διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, να ανακοινώνει δημόσια και να αναρτά στο 
 διαδίκτυο τα ετήσια κλινικά, οικονομικά και διοικητικά του στοιχεία.
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ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΑΒΑΛΑΚΙΛΚΙΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΡΤΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΒΟΛΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΑΤΡΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΝΑΥΠΛΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΘΗΝΑ
ΡΑΦΗΝΑ

ΧΑΝΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΡΟΔΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



3 Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης 

3 Κινητές Μονάδες Προσέγγισης Χρηστών στον Δρόμο

29 Συμβουλευτικά Κέντρα

5 Θεραπευτικά Προγράμματα Διαμονής για Ενήλικες

9 Θεραπευτικά Προγράμματα Εξωτερικής Παρακολούθησης για Ενήλικες

7 Θεραπευτικά Προγράμματα Εξωτερικής Παρακολούθησης για Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες

27 Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης

14 Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης

Ειδικό Πρόγραμμα για Εξαρτημένους Γονείς

Πρόγραμμα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τα Τυχερά Παιχνίδια

Διαπολιτισμικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Μεταναστών και Προσφύγων

Συμβουλευτικός Σταθμός στα Δικαστήρια Ανηλίκων Αθήνας

4 Θεραπευτικές Κοινότητες σε σωφρονιστικά καταστήματα

18 Προγράμματα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρατουμένων

2 Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων

4 Μεταβατικά Σχολεία

2 Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης

7 Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα για τη διπλή διάγνωση 

Μονάδα Σωματικής Υγείας

Μονάδα Ψυχικής Υγείας

Υπηρεσία Νομικής Στήριξης

2 Τηλεφωνικές Γραμμές Boήθειας

Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης

Τομείς Εκπαίδευσης και Έρευνας

Παραγωγικές μονάδες
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ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕξΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ «ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ» ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΜΕ 686 ΕξΟΡΜΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ «ΠΙΑΤΣΕΣ» ΚΑΙ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΑΝ 4.358 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΦΡΟ-
ΝΤΙΔΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙξΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ 3.157 ΑΤΟΜΑ. ΤΟ 1/3 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΤΟ 2015 ΕΦΤΑΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 
ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟζΕΙ.
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Το Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων στον Δρόμο
To Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων στον Δρόμο αποτελείται από προγράμματα και παρεμ-
βάσεις άμεσης πρόσβασης και μείωσης της βλάβης, για εξαρτημένα άτομα που δεν έχουν δια-
μορφωμένο αίτημα θεραπείας, είναι αποκομμένα από τις υπηρεσίες και άλλες πηγές βοήθειας ή 
βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης. Περιλαμβάνει «ελεύθερους» από ουσίες χώρους διημέρευσης 
(στέκια) όπου οι εξαρτημένοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε φροντίδα και υποστήριξη, 
καθώς και προγράμματα προσέγγισης χρηστών στον δρόμο, μέσω κινητών μονάδων, πεζών και 
ποδηλατικών εξορμήσεων.

Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει δύο Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης (ΚΕΘΕΑ ΕξΕΛΙξΙΣ) στην Αθήνα και ένα στη
Θεσσαλονίκη (ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ), καθώς και Προγράμματα Προσέγγισης Χρηστών στον Δρόμο
στις δύο πόλεις. Δύο από τις κινητές μονάδες του δημιουργήθηκαν και στελεχώθηκαν με δωρεά
του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Με δωρεά του ίδιου Ιδρύματος έγιναν, επίσης, η ανακατασκευή 
και ο εξοπλισμός του Ειδικού Κέντρου Άμεσης Πρόσβασης του ΚΕΘΕΑ στο κέντρο της Αθήνας, 
το οποίο λειτουργεί από το 2013. 

Το δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων στον Δρόμο προσφέρει:

• Πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα και παραπομπές στην τριτοβάθμια περίθαλψη
• Ψυχολογική υποστήριξη
• Δράσεις προαγωγής υγείας για ασφαλέστερη χρήση ουσιών
 και πρόληψη της διάδοσης νοσημάτων
• Ανταλλαγή συριγγών και διανομή προφυλακτικών
• Παροχή σίτισης, ιματισμού και εγκαταστάσεων για τη φροντίδα της ατομικής υγιεινής
• Ενημέρωση και συμβουλευτική για νομικά θέματα και θέματα
 κοινωνικο-προνοιακής φροντίδας
• Απευθείας εισαγωγή σε Θεραπευτική Κοινότητα, σε περιπτώσεις κρίσης
• Διασύνδεση με τα θεραπευτικά προγράμματα και παραπομπές σε άλλες υπηρεσίες,
 ανάλογα με τις ανάγκες του εξαρτημένου

Το 2015 τα προγράμματα άμεσης πρόσβασης και προσέγγισης χρηστών στον δρόμο
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη:

• πραγματοποίησαν 686 εξορμήσεις στις «πιάτσες» για την υποστήριξη των εξαρτημένων 
 και την ανταλλαγή συριγγών, 

• δέχτηκαν στις εγκαταστάσεις τους 4.358 επισκέψεις από 1.145 διαφορετικά άτομα,

• διένειμαν 83.641 καθαρές σύριγγες και συνέλεξαν, μέσω ανταλλαγής,
 75.616 χρησιμοποιημένες,

• πραγματοποίησαν 3.880 ιατρικές πράξεις, τόσο στις εγκαταστάσεις τους
 όσο και στον δρόμο,

• μοίρασαν 34.098 μερίδες φαγητού.
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συμβουλευτική και θεραπεία

ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΟΣΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙζΟΥΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ  Ή ΕξΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΑ. ΤΟ 2015 ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ 29 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΣΕ 26 ΠΟΛΕΙΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ 
2.769 ΑΤΟΜΑ.
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Συμβουλευτικά Κέντρα
Τα Συμβουλευτικά Κέντρα αποτελούν «ελεύθερους» από ουσίες χώρους όπου προσφέρονται οι 
ακόλουθες υπηρεσίες:

• Αξιολόγηση της κατάστασης του χρήστη και της δριμύτητας των προβλημάτων του
 σε σωματικό, ψυχολογικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο
• Σχεδιασμός της θεραπευτικής παρέμβασης
• Μείωση της χρήσης και των συνδεόμενων με αυτή βλαβών
• Φροντίδα της υγείας
• Ενημέρωση για θέματα σωματικής αποτοξίνωσης και ψυχικής απεξάρτησης
• Ατομική και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη
• Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
• Πρόχειρα γεύματα και δυνατότητα φροντίδας της ατομικής υγιεινής
• Κινητοποίηση και προετοιμασία για απεξάρτηση για όσους το επιθυμούν
• Συμβουλευτική υποστήριξη οικογενειών
• Συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία των κοινωνικο-δημογραφικών
 και άλλων ατομικών στοιχείων των προσερχομένων στο πλαίσιο των περιορισμών
 που θέτει η σχετική με την προστασία προσωπικών δεδομένων νομοθεσία

Tο 2015 λειτούργησε πιλοτικά η νέα συμβουλευτική μονάδα του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στη Λειβαδιά,
σε κτήριο παραχωρημένο για τον σκοπό αυτόν από τον δήμο της πόλης.

Γραμμές βοήθειας ΚΕΘΕΑ

Με δύο γραμμές βοήθειας το ΚΕΘΕΑ προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης, ψυχολογικής υποστήριξης
και παραπομπής στους εξαρτημένους και το περιβάλλον τους σε όλη την Ελλάδα.

Η γραμμή 1145 παρέχει πληροφορίες και βοήθεια για την εξάρτηση από νόμιμες και παράνομες 
ουσίες. Το 2015 δέχτηκε 2.047 κλήσεις. Η γραμμή 1114, που λειτουργεί από το 2011 με τη χορηγία
της ΟΠΑΠ ΑΕ, εξειδικεύεται στην παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Το 2015 δέχτηκε
1.235 κλήσεις.

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τις γραμμές του ΚEΘΕΑ είναι ανώνυμη και εμπιστευτική, η χρέωση
αστική, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να έρθουν σε επαφή με το εξειδικευμένο 
προσωπικό τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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Ψυχική απεξάρτηση

ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΠΕξΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙξΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ, ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ζΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑξΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΤΟ 2015 ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΣΕ 
ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 21 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕξΑΡΤΗΣΗΣ, ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ-
ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 983 ΑΤΟΜΑ. 
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Μονάδες ψυχικής απεξάρτησης
Oι μονάδες ψυχικής απεξάρτησης προσφέρουν εντατική θεραπεία σε όσους το επιθυμούν, εφόσον
αυτοί έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα σε Συμβουλευτικό Κέντρο. Η προσέγγιση των μονάδων 
είναι ψυχοκοινωνική και δεν χρησιμοποιούν υποκατάστατα ή άλλες ουσίες. Παρέχουν ένα δομη-
μένο, ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την ενεργητική συμμετοχή
και την ισότιμη αλληλεπίδραση όλων των μελών του, αξιοποιώντας την αυτοβοήθεια και την αλλη-
λοβοήθεια. Βασίζονται στην αρχή της αυτοδιαχείρισης και όλες οι καθημερινές εργασίες που απαι-
τούνται για τη λειτουργία τους γίνονται από τα μέλη τους. Ο χρόνος παραμονής στις μονάδες 
απεξάρτησης κυμαίνεται μεταξύ 9 και 12 μηνών. Βασικοί τους στόχοι είναι:
• Σωματική αποτοξίνωση και πλήρης αποχή από τη χρήση ουσιών
• Αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν στη χρήση και ψυχική απεξάρτηση
• Εγκατάλειψη της παραβατικής συμπεριφοράς
• Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων
• Επαγγελματικός προσανατολισμός, εκπαίδευση και κατάρτιση
• Υποστήριξη για επίλυση νομικών εκκρεμοτήτων
• Βελτίωση οικογενειακών σχέσεων

Θεραπεία διαμονής για ενήλικες
Η θεραπεία διαμονής για ενήλικες απευθύνεται σε χρήστες ουσιών οι οποίοι είτε αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στέγασης και κοινωνικής υποστήριξης είτε επιθυμούν ή χρειάζεται να απομακρυνθούν 
από τον τόπο διαμονής τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Το 2015 το ΚΕΘΕΑ διέθετε πέντε
προγράμματα που προσέφεραν θεραπεία σε Κοινότητα διαμονής: ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στη Θεσσαλο-
νίκη, ΚΕΘΕΑ ΕξΟΔΟΣ στη Λάρισα, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη Ραφήνα, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕξΑΝΤΑΣ 
στη Σαλαμίνα, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στην Καλαμάτα.

Θεραπεία ημερήσιας φροντίδας για ενήλικες–πρωινά προγράμματα
Τα πρωινά προγράμματα παρέχουν εντατική ημερήσια θεραπεία σε εξαρτημένους που παραμέ-
νουν σε μεγάλο βαθμό κοινωνικά ενταγμένοι και διαθέτουν υποστηρικτικό περιβάλλον. Το 2015 
λειτούργησαν: στην Αθήνα το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, στην Κρήτη το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, στην Καβάλα 
το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, στον Βόλο το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, και το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ στα Ιωάννινα.

Θεραπεία εξωτερικής παρακολούθησης για ενήλικες–βραδινά προγράμματα
Για εργαζομένους και φοιτητές λειτουργούν προγράμματα απεξάρτησης εξωτερικής παρακο-
λούθησης με απογευματινό ωράριο. Το 2015 λειτούργησαν βραδινά προγράμματα στην Αθήνα 
(ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ), στην Αλεξανδρούπολη (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ), στα Ιωάννινα (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ) 
και τη Θεσσαλονίκη (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ).
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Το ΚΈΘΈΑ ΑριΑΔΝΗ ενισχύει με τρόφιμα 
το κοινωνικό παντοπωλείο Ηρακλείου και 
συμμετέχει σε δράσεις συλλογής ειδών 
πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες 

Το ΚΈΘΈΑ ΑριΑΔΝΗ 
ξεκινά συνεργασία με τον 
Δήμο Ηρακλείου για την 
αναβάθμιση ιστορικών 
σημείων της πόλης

«Αλληλεπιδράσεις»: 
Έκδηλώσεις πολιτισμού 
στην Τεχνόπολη από το 
ΚΈΘΈΑ σε συνεργασία με 
το υπουργείο πολιτισμού 
και Αθλητισμού

Το ΚΈΘΈΑ MOSAIC διοργανώνει 
έκθεση ζωγραφικής με έργα 
ανηλίκων από το Κέντρο 
Κράτησης Αμυγδαλέζας στα 
θέατρα Olvio και Νέου Κόσμου

Το ΚΈΘΈΑ ΗπΈιροσ φροντίζει εθελοντικά 
τους χώρους του Κέντρου παραδοσιακής 
Βιοτεχνίας ιωαννίνων

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

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

Απεξάρτηση από το διαδίκτυο
Στο ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ (Αθήνα), το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕξΑΝΤΑΣ (Πειραιάς), το ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ 
(Θεσσαλονίκη) και το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (Κρήτη) λειτουργούν προγράμματα για εφήβους και 
νέους που έχουν εμπλακεί στην προβληματική χρήση του διαδικτύου. Τα προγράμματα αυτά ενι-
σχύουν τους παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος, 
όπως η εκπαίδευση, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και η καλλιέργεια νέων ενδιαφερόντων, 
ενώ υποστηρίζουν κατάλληλα το οικογενειακό περιβάλλον των νέων.

Ειδικές υπηρεσίες
Ειδικές παρεμβάσεις των προγραμμάτων απεξάρτησης απευθύνονται σε ενήλικους περιστασιακούς
χρήστες ουσιών (ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕξΑΝΤΑΣ), αλλά και απο-
φοίτους του ΚΕΘΕΑ που μπορεί να χρειαστούν στήριξη σε κρίσιμες καμπές της ζωής τους (ΚΕΘΕΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ). Στις ομάδες αυτές παρέχεται υποστήριξη, λιγότερο εντατική και μακροχρόνια, 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες των εξυπηρετουμένων.
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Κοινωνική επανένταξη

H ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΤΗΣ ΑΠΕξΑΡΤΗΣΗΣ. ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑξΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙζΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. ΤΟ 2015 ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ 326 ΑΤΟΜΑ.
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Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης
Τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης υποδέχονται τα άτομα που ολοκληρώνουν μονάδα απεξάρ-
τησης, παρέχοντάς τους συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τη σταδιακή και ομαλή
επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Στο στάδιο αυτό στόχος είναι η οργάνωση της προσωπικής 
και κοινωνικής ζωής σε νέες βάσεις, με αυτονομία, υγιείς, υποστηρικτικές σχέσεις, κοινωνική
και επαγγελματική δραστηριοποίηση.

Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης περιλαμβάνουν: 

• Δυνατότητα φιλοξενίας σε ξενώνες για το αρχικό μεταβατικό διάστημα
• Ατομική και ομαδική συμβουλευτική σε τακτική εξωτερική βάση
• Εκπαίδευση και κατάρτιση σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς
• Επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική για την υποστήριξη
 της ένταξης στην αγορά εργασίας
• Ενημέρωση για τα πολιτικά, κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα και
 τις αντίστοιχες υποχρεώσεις
• Νομική υποστήριξη
• Μέριμνα για προβλήματα υγείας
• Εκπαίδευση για την πρόληψη της υποτροπής
• Συμβουλευτική οικογένειας και ζευγαριών

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

H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ 27 ΚΕΝΤΡΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙξΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΝΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ, ΚΑΘΩΣ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ  Ή ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ 
ΟΥΣΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΥξΗΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΜΠΛΑΚΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΤΟ 2015 ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 5.437 ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ.
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Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης
Τα Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης απευθύνονται στα μέλη της οικογένειας και άλλα άτομα
του στενού περιβάλλοντος των χρηστών, προσφέροντας ενημέρωση, συμβουλευτική και θερα-
πευτική υποστήριξη. Η υποστήριξη της οικογένειας διαρκεί όσο και η συμμετοχή του εξαρτημένου 
στο πρόγραμμα. Το ΚΕΘΕΑ προσφέρει υποστήριξη στους οικείους του χρήστη, ακόμα και αν ο 
ίδιος δεν έχει ενταχθεί σε θεραπεία. Άλλωστε, είναι σύνηθες η οικογένεια να έρχεται πρώτη στο 
πρόγραμμα και να βοηθάει τον χρήστη να κινητοποιηθεί για θεραπεία.

Η συμμετοχή της οικογένειας ενισχύει την κινητοποίηση και παραμονή στο θεραπευτικό πρό-
γραμμα, συμβάλλει στην επίτευξη της αποχής, βελτιώνει την οικογενειακή και κοινωνική λειτουρ-
γικότητα και αποτελεί παράγοντα πρόληψης της υποτροπής.

Οι υπηρεσίες των Κέντρων περιλαμβάνουν:

• Ενημέρωση για τη χρήση, την εξάρτηση και τις δυνατότητες θεραπείας
• Συναισθηματική στήριξη και ενίσχυση
•  Εκπαίδευση και υποστήριξη στην κινητοποίηση των εξαρτημένων για θεραπεία
• Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση για ενεργή συμμετοχή στις θεραπευτικές διαδικασίες
• Εκπαίδευση στη δημιουργία υποστηρικτικού προς την αποχή περιβάλλοντος
 και την πρόληψη της υποτροπής
• Βελτίωση της επικοινωνίας και της λειτουργικότητας της οικογένειας
• Προσωπική ανάπτυξη μέσα από ομάδες αυτοβοήθειας και δημιουργικές δραστηριότητες
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προγράμματα
στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης

ΤΟ 2015 ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΑΝ Η ΝΕΑ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΣΤΙΣ  
ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΣΤΙΣ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΣΕ 18 ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΕ 1.588 ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ, 
ΕΝΩ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΠΕξΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 252 ΑΤΟΜΑ.
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Προγράμματα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρατουμένων
Για τους κρατούμενους χρήστες η πρώτη επαφή με τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ γίνεται μέσω των
Προγραμμάτων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρατουμένων. Το 2015 λειτούργησαν 19 τέτοια 
προγράμματα σε διάφορα καταστήματα κράτησης της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του προγράμ-
ματος στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, προσφέροντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Διάγνωση και αξιολόγηση των προβλημάτων των εξαρτημένων
• Κινητοποίησή τους, ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας τους
• Μείωση της εμπλοκής τους με τη χρήση ουσιών
• Ενημέρωση, κινητοποίηση και προετοιμασία για ένταξη σε συμβουλευτική ή θεραπευτική
 δομή εντός φυλακής ή εκτός, βάσει της πρόβλεψης του νόμου για «υφ’ όρον απόλυση»
• Συμβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες των κρατουμένων, σε συνεργασία
 με τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ που λειτουργούν στην κοινωνία

Μονάδες Απεξάρτησης Κρατουμένων
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος συμβουλευτικής, οι κρατούμενοι παραπέμπονται για
την κύρια φάση θεραπείας είτε σε Θεραπευτική Κοινότητα εκτός φυλακής (με βούλευμα του Συμ-
βουλίου Πλημμελειοδικών, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος) είτε 
σε Θεραπευτική Κοινότητα σωφρονιστικού καταστήματος.

Στις φυλακές το ΚΕΘΕΑ διαθέτει 4 Θεραπευτικές Κοινότητες: Οι 3 λειτουργούν στο πλαίσιο του 
ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού 
και στις Γυναικείες Φυλακές Ελαιώνα Θηβών. Το 2015 εγκαινιάστηκε η Θεραπευτική Κοινότητα 
στις Δικαστικές Φυλακές Διαβατών, η οποία είναι η πρώτη στην Ελλάδα μονάδα απεξάρτησης 
μέσα σε σωφρονιστικό κατάστημα που λειτουργεί σε 24ωρη βάση και αυτόνομη πτέρυγα.

Οι Θεραπευτικές Κοινότητες στη φυλακή έχουν στόχο:

• Τη διερεύνηση των αιτιών και των προβλημάτων που οδήγησαν στην εξάρτηση
• Τη σταδιακή αλλαγή των αρνητικών μορφών συμπεριφοράς και την απόκτηση
 νέων δεξιοτήτων αντιμετώπισης προβλημάτων
• Την εκπαίδευση και κατάρτιση
• Την επανασύνδεση με την οικογένεια, με τη συνεργασία των μονάδων του ΚΕΘΕΑ
 στην κοινωνία
• Την παραπομπή σε προγράμματα επανένταξης
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Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων
Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει δύο εξειδικευμένα Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων, 
στην Αθήνα (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) και τη Θεσσαλονίκη (ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ), τα οποία προσφέρουν
υπηρεσίες τόσο σε αποφυλακισμένους που έχουν ολοκληρώσει θεραπεία απεξάρτησης μέσα 
στη φυλακή όσο και σε αποφυλακισμένους χρήστες. Τα Κέντρα παρέχουν το σύνολο των υπηρε-
σιών ενός ολοκληρωμένου θεραπευτικού προγράμματος, ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες
αποφυλακισμένων σε διαφορετικές φάσεις της θεραπευτικής τους πορείας:

• Συμβουλευτική, προετοιμασία και κινητοποίηση για θεραπεία
• Θεραπεία ψυχικής απεξάρτησης
• Κοινωνική επανένταξη και μεταθεραπευτική παρακολούθηση
• Επαγγελματικό προσανατολισμό, εκπαίδευση και κατάρτιση
• Φροντίδα της υγείας
• Οικογενειακή υποστήριξη
• Νομική στήριξη

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

Η ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ξΑΝΑ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Δυόμιση χρόνια μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις της, η Θερα-
πευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού άνοιξε ξανά τις 
πόρτες της τον Απρίλιο του 2015. 

Νησίδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης στο σκληρό περιβάλλον της φυλακής, η Κοινότητα προσφέρει,
από το 2008, ένα πλαίσιο αλληλοβοήθειας, θεραπείας και εκπαίδευσης με στόχους την οικο-
δόμηση ενός νέου τρόπου ζωής, μακριά από τη χρήση και την παραβατικότητα, και την επαν-
ένταξη στην κοινωνία. Πλήρως ανακαινισμένη η Κοινότητα στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο 300μ2 περίπου και λειτουργεί σε οκτάωρη καθημερινή βάση. 

Η ανακατασκευή σηματοδότησε μια νέα αρχή για τα μέλη της Κοινότητας, προσφέροντάς τους
ξανά κατάλληλες συνθήκες θεραπείας, αλλά και για δεκάδες ακόμα κρατουμένους του Κορυδαλλού
που προετοιμάζονταν για την ένταξή τους σε αυτήν.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Το ΚΈΘΈΑ ΈΞοΔοσ σε συνεργασία με τον
Θωμά Χάρμπα διοργανώνει παράσταση 
Καραγκιόζη στο Δημοτικό Ωδείο λάρισας 

Το ΚΈΘΈΑ ΑριΑΔΝΗ 
παραδίδει παιχνίδια
και ρούχα στα παιδικά 
Χωριά SOS

Βήμα ελεύθερης έκφρασης 
βρίσκουν τα προγράμματα
του ΚΈΘΈΑ
στο κοινωνικό ραδιόφωνο
www.metadeftero.gr 

Το ΚΈΘΈΑ μυΤιλΗΝΗσ 
βρίσκεται σταθερά στο 
πλευρό των προσφύγων 
που καταφθάνουν κατά 
εκατοντάδες στο νησί

παραδοσιακά μουσικά όργανα 
κατασκευάζει το ΚΈΘΈΑ 
πΑρΈμΒΑσΗ για τα μουσικά 
σχολεία διαφόρων περιοχών 
της Έλλάδας στο πλαίσιο 
πρωτοβουλίας του ιδρύματος 
«σταύρος Νιάρχος»
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Βήμα ελεύθερης έκφρασης 
βρίσκουν τα προγράμματα
του ΚΈΘΈΑ
στο κοινωνικό ραδιόφωνο
www.metadeftero.gr 

Η ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕξΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ
ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ

Ορόσημο για το ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα αποτελεί η Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ στο Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης στα Διαβατά, η οποία εγκαινιάστηκε 
από τον Πρωθυπουργό τον Νοέμβριο του 2015.

Πρόκειται για την πρώτη μονάδα απεξάρτησης σε ελληνικές φυλακές η οποία στεγάζεται σε 
αυτόνομη πτέρυγα σωφρονιστικού καταστήματος, δίνοντας στα μέλη της τη δυνατότητα να 
ακολουθούν το πρόγραμμά της σε καθημερινή 24ώρη βάση, χωρίς να επιστρέφουν στα κελιά 
με τους υπόλοιπους κρατουμένους. Η διώροφη πτέρυγα που την φιλοξενεί έχει διαμορφωθεί 
κατάλληλα από το ΚΕΘΕΑ και διαθέτει στο ισόγειο μαγειρεία, τραπεζαρία, αίθουσες συναντή-
σεων και αυτόνομο χώρο προαυλισμού και άθλησης, ενώ στον πρώτο όροφο έχουν διαμορ-
φωθεί κελιά τριών ατόμων. Την ευθύνη για την καθαριότητα του χώρου και την προετοιμασία 
των γευμάτων έχουν οι ίδιοι οι κρατούμενοι. Η Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
μπορεί να φιλοξενεί μέχρι 84 άτομα, γεγονός που την καθιστά και το μεγαλύτερο πρόγραμμα 
απεξάρτησης διαμονής σε όλη τη χώρα. 

Το εγχείρημα είναι καινοτόμο, αφού ανάλογα προγράμματα με αυτόνομη λειτουργία μέσα στις
φυλακές υπάρχουν μόνο στις ΗΠΑ και, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη Μεγάλη Βρετανία. Τα σχετικά
στοιχεία δείχνουν υψηλή αποτελεσματικότητα, ενώ αναμένεται και περιορισμός του κόστους 
για το σωφρονιστικό σύστημα, καθώς οι απαιτήσεις φύλαξης είναι μειωμένες και οι εργασίες 
που είναι απαραίτητες για την καθημερινή λειτουργία της Κοινότητας γίνονται από τα μέλη της.

Όσοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της Θεραπευτικής Κοινότητας μπορούν να καταθέτουν αίτηση
για πρόωρη αποφυλάκιση και ένταξη στο Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων 
του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης. Έτσι εξασφαλίζεται η συνέχεια της φρο-
ντίδας μετά την αποφυλάκιση και η στήριξη της πλήρους κοινωνικής επανένταξης των συμμε-
τεχόντων, η οποία είναι και τελικός στόχος του όλου εγχειρήματος.

Η νέα πρωτοποριακή Θεραπευτική Κοινότητα στις φυλακές Διαβατών είναι αποτέλεσμα των 
μακροχρόνιων προσπαθειών του ΚΕΘΕΑ να δημιουργήσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες 
για τη θεραπεία των εξαρτημένων που βρίσκονται στη φυλακή. Σημαντικό συντελεστή της προ-
σπάθειας αποτελεί η άριστη συνεργασία του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ με τη διοίκηση του Καταστή-
ματος Κράτησης, ενώ ήδη αρκετά μέλη του φυλακτικού προσωπικού έχουν εκπαιδευτεί σε ζη-
τήματα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων από το ΚΕΘΕΑ και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης.
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υποστήριξη μεταναστών

ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΜOSAIC, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓ-
ΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙξΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. ΤΟ 2015 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΕ ΑΥξΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙ-
ζΟΝΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 407 ΑΤΟΜΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΣΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΗΣ.

ΚΕ
ΘΕ

Α 
ΙΘ

ΑΚ
Η



ΚΕΘΕΑ MOSAIC
Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC υποστηρίζει μετανάστες και πρόσφυγες με πρόβλημα χρήσης ουσιών, προσ-
φέροντας τόσο υπηρεσίες μείωσης της συνδεόμενης με τη χρήση βλάβης όσο και προετοιμασίας 
για ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ. Παρέχει, επιπλέον, εστιασμένη πρόληψη και 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε μετανάστες και πρόσφυγες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ενδο-
οικογενειακών σχέσεων, παραβατικότητας, ρατσισμού, κοινωνικού αποκλεισμού ή βρίσκονται σε 
κατάσταση συναισθηματικής κρίσης.

Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC αξιοποιεί ομάδες εθελοντών, οι οποίες σχηματίζονται από τους ίδιους τους 
εξυπηρετουμένους. Οι ομάδες λειτουργούν ως «γέφυρα επικοινωνίας» με τις κοινότητες των 
μεταναστών και προσφύγων αλλά και ως μέσο προσωπικής ενδυνάμωσης και κοινωνικής δρα-
στηριοποίησης για τα μέλη τους. 

Στις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ MOSAIC περιλαμβάνονται:

• Ενημέρωση και συμβουλευτική
• Ψυχολογική στήριξη
• Φροντίδα της υγείας
• Προετοιμασία για ένταξη σε διαδικασία ψυχικής απεξάρτησης
• Νομική ενημέρωση
• Μαθήματα ελληνικών
• Συμβουλευτική υποστήριξη για την κοινωνική ενσωμάτωση
• Οικογενειακή υποστήριξη
• Συμβουλευτική σε χώρους κράτησης (Kρατητήρια Πέτρου Ράλλη,
 Κέντρο Κράτησης Ανηλίκων Αμυγδαλέζας)

Το 2015 το ΚΕΘΕΑ MOSAIC συνέχισε τη συνεργασία του με φορείς, δίκτυα υποστήριξης και 
συλλόγους μεταναστών σε δράσεις πρόληψης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και 
πολιτισμού. 
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Aπεξάρτηση από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια 

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΥΝΟΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΟΠΩΣ Η ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΣΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΑΥΤΟΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕξΑΡΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΕξΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΤΟ 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ 432 ΑΤΟΜΑ.
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ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ
Το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ προσφέρει εξατομικευμένη θεραπεία σε εξωτερική βάση, υποστηρίζοντας 
τόσο τους ίδιους τους ενδιαφερομένους όσο και τις οικογένειές τους. Στους κύριους στόχους 
του περιλαμβάνονται:

• Περιορισμός της χρήσης /ενασχόλησης ή πλήρης αποχή από το αλκοόλ
 και τα τυχερά παιχνίδια
• Αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής και σωματικής υγείας
• Αποχή από βίαιες ή παραβατικές μορφές συμπεριφοράς
•  Αποκατάσταση των οικογενειακών σχέσεων
• Δημιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου
• Πρόληψη της υποτροπής
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας
 γύρω από τις «νόμιμες» εξαρτήσεις
• Λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας 1114
 για την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια (σελ. 17)

Το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ συνέχισε το 2015 τόσο τα διαδραστικά θεατρικά εργαστήρια για κοινωνικά 
ευάλωτες ομάδες, που υλοποιούνται σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, όσο και τη συνεργασία 
με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του 
προσωπικού των καζίνο. 

Ανταποκρινόμενα σε σχετικά αιτήματα, υπηρεσίες απεξάρτησης από το αλκοόλ προσφέρουν τα 
τελευταία χρόνια και αρκετά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ στην περιφέρεια. 
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ΣΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2015, ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΝ, ΤΑ 7 ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΠΛΗΣ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙξΑΝ 1.979 ΑΤΟΜΑ, ΑΜΕΣΑ ΕξΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ. 
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΨΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙξΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕξΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ. Η 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΑΒΕ ΟΚΤΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2016, ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ Η ΕξΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟϋΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΒΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΘΕΑ.

Αντιμετώπιση της διπλής διάγνωσης
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Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα για τη διπλή διάγνωση 
Τα Κέντρα στοχεύουν συγχρόνως  στην αντιμετώπιση ή σταθεροποίηση της ψυχικής διαταραχής 
και στη διακοπή της εξαρτητικής συμπεριφοράς, στην πρόληψη της υποτροπής και στην ένταξη
στο κοινωνικό περιβάλλον. Η ψυχιατρική φροντίδα όσο και οι υπηρεσίες με στόχο την απεξάρτηση
προσφέρονται από την ίδια διεπιστημονική ομάδα σε μια ενιαία χωροταξικά μονάδα. Οι υπηρεσίες 
τους περιλαμβάνουν:

• Ψυχιατρική διάγνωση και υποστήριξη
• Σχεδιασμό και παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής
• Ατομικές και ομαδικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες
• Οικογενειακές συνεδρίες
• Παρακολούθηση και πρόληψη για θέματα σωματικής υγείας
• Ψυχοεκπαίδευση
• Διασύνδεση με δομές ψυχικής υγείας, κοινωνικές
 και προνοιακές υπηρεσίες
• Παραπομπές σε δομές ψυχικής υγείας ή προγράμματα απεξάρτησης,
 όπου αυτό ενδείκνυται
• Κινητοποίηση για ένταξη στην εκπαίδευση και διασύνδεση
 με εκπαιδευτικές δομές
• Υποστήριξη για ένταξη ή παραμονή στην αγορά εργασίας,
 όπου είναι ενδεδειγμένο
• Εκπαίδευση στην πρόληψη της υποτροπής
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Eκπαίδευση, φροντίδα της υγείας, νομική στήριξη

Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕξΑΡΤΗΣΗ ΕΠΗΡΕΑζΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΟΛΛΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ζΩΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ, ΟΠΩΣ
Η ΥΓΕΙΑ, Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕξΕΛΙξΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. ΜΕ ΕξΕΙΔΙ-
ΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙζΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑξΗ.
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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 εμπειρία, έλλειψη δεξιοτήτων απαραίτητων για την ανα-
ζήτηση, εύρεση και διατήρηση της εργασίας, απουσία δικτύων και πηγών πληροφόρησης για την
εργασιακή αποκατάσταση. Στοχεύοντας στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη, το ΚΕΘΕΑ σε 
όλα τα στάδια θεραπείας παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε οργανωμένες 
δραστηριότητες εκπαίδευσης, με στόχους:

• Την επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία και την αντιμετώπιση
 των εκπαιδευτικών ελλείψεων
• Την αναβάθμιση των τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων
• Τη συμβουλευτική και τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό 
• Την καλλιέργεια νέων προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και νέων ενδιαφερόντων
• Τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
• Την επαγγελματική κατάρτιση
• Τη δικτύωση με επιχειρήσεις, εργοδότες, κοινωνικούς φορείς και συλλόγους
 για την προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας
• Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για άρση του κοινωνικού στιγματισμού
 που δυσχεραίνει την ένταξη των απεξαρτημένων στην αγορά εργασίας

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει δομές εκπαίδευσης-κατάρτισης,
στελεχωμένες με εξειδικευμένο προσωπικό, αξιοποιεί ως εθελοντές εκπαιδευτικούς και επαγγελ-
ματίες διαφόρων ειδικοτήτων, συνεργάζεται με δημόσιες εκπαιδευτικές μονάδες αλλά και ιδιω-
τικούς εκπαιδευτικούς φορείς, οι οποίοι προσφέρουν υποτροφίες στα μέλη του.

▶ Σχολική εκπαίδευση
Τα μέλη του ΚΕΘΕΑ έχουν την ευκαιρία να συμπληρώσουν τη σχολική τους εκπαίδευση και να
προετοιμαστούν για την εισαγωγή τους σε ανώτερες και ανώτατες σχολές, συμμετέχοντας στα
Μεταβατικά Σχολεία του οργανισμού σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ηράκλειο, σε σχολικές 
τάξεις που πραγματοποιούνται, ανάλογα με τις ανάγκες, στα κατά τόπους θεραπευτικά προγράμ-
ματα, σε ιδιαίτερα μαθήματα που παραδίδονται από εθελοντές ή φοιτώντας σε δημόσιες εκπαι-
δευτικές μονάδες με την υποστήριξη του θεραπευτικού προγράμματος.

‣ 265 μέλη θεραπευτικών προγραμμάτων έλαβαν επιτυχώς μέρος
 σε προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις γυμνασίου και λυκείου

‣ 5 μέλη θεραπευτικών προγραμμάτων πέρασαν σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
 μέσω πανελλαδικών εξετάσεων
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Το ΚΈΘΈΑ ΗπΈιροσ 
συγκεντρώνει είδη 
πρώτης ανάγκης για τους 
πρόσφυγες σε συνεργασία 
με τον Έρυθρό σταυρό

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΜΑΡΤΙΟΥ

Το ΚΈΘΈΑ προμΗΘΈΑσ
και το ΚΈΘΈΑ ιΘΑΚΗ,
σε συνεργασία με τον
γ. σ. ΗρΑΚλΗσ και το 
KIWI JUDO CLUB OSAKA, 
διοργανώνουν τουρνουά 
τζούντο στη Θεσσαλονίκη

Το ΚΈΘΈΑ παρουσιάζει 
στην Αθήνα την έκθεση 
της Διεθνούς Έπιτροπής 
του οΗΈ για τον Έλεγχο 
των Ναρκωτικών 

Το ΚΈΘΈΑ ΔιΑΒΑσΗ
στο πολιτιστικό Κέντρο
γκράβας παρουσιάζει 
παράσταση θεάτρου σκιών 

Θεατρική παράσταση
στην πάτρα από
το Θεατρικό Έργαστήρι
της πολυΦΩΝιΚΗσ
σε συνεργασία με
το ΚΈΘΈΑ οΞυγοΝο 
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▶ Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός
Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ προσφέρουν ένα δομημένο πρόγραμμα ατομικών και ομαδικών 
συναντήσεων με στόχο τη διερεύνηση των ατομικών χαρακτηριστικών, αναγκών και δυνατο-
τήτων, καθώς και τη διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου πλάνου για τη συνέχιση της εκπαίδευσης
και την ανεύρεση εργασίας ή την επαγγελματική σταθεροποίηση και εξέλιξη. Ανάλογες υπηρεσίες 
προσφέρονται σε μέλη του ΚΕΘΕΑ και από άλλους, συνεργαζόμενους φορείς.

‣ 868 μέλη συμμετείχαν σε ατομικές και 959 μέλη σε ομαδικές συναντήσεις
 συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού στα θεραπευτικά 
 προγράμματα

▶ Επαγγελματική κατάρτιση  
Στις δομές επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕΘΕΑ ανήκουν:

• 4 παραγωγικές μονάδες στη Θεσσαλονίκη: το τυπογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ,
 εργαστήρι κεραμικής, ξυλουργείο και αγρόκτημα, στις οποίες υπάρχει η δυνατότητα 
 τετράμηνης, αμειβόμενης και ασφαλιζόμενης μαθητείας. 

• 2 Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) σε Αθήνα
 και Θεσσαλονίκη, με παραρτήματα σε διάφορες πόλεις, τα οποία πραγματοποιούν
 προγράμματα προκατάρτισης, κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού
 για μέλη και αποφοίτους θεραπευτικών προγραμμάτων.

Από το 2013 η αδυναμία του ΚΕΘΕΑ να εντάξει μέλη του ως μαθητευομένους στις παραγωγικές
του μονάδες, λόγω εκκρεμούσας νομοθετικής ρύθμισης, αναιρούσε τον καταστατικό σκοπό αυτών
των μονάδων, ο οποίος αφορά τόσο την παροχή κατάρτισης όσο και την αυτοχρηματοδότηση του
οργανισμού, και δυσχέραινε τις προσπάθειες κοινωνικής επανένταξης. Το ζήτημα επιλύθηκε στα 
τέλη του 2015.

‣ Ευαισθητοποιημένοι φορείς εκπαίδευσης προσέφεραν συνολικά
 44 μερικές ή πλήρεις υποτροφίες σε μέλη του ΚΕΘΕΑ
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▶ Άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες
Σεμινάρια, δημιουργικές, αθλητικές και εθελοντικές ομάδες προσφέρουν στα μέλη των προγραμ-
μάτων τη δυνατότητα να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, 
ενδιαφέροντα και τρόπους διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου. Η συμμετοχή στις ομάδες στο-
χεύει συγχρόνως στη συνεχή επαφή με την κοινωνία μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και
δράσεων που σχετίζονται με το αντικείμενο των ομάδων. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα παρα-
κολούθησης μαθημάτων ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών με στόχο την πιστο-
ποίηση, καθώς και ελληνικών ως ξένης γλώσσας.

‣ Προσφέρθηκαν 1.670 θέσεις σε ομάδες δημιουργικές, αθλητικές
 και κοινωνικού εθελοντισμού

‣ 257 μέλη θεραπευτικών προγραμμάτων έλαβαν εκπαίδευση στους Η/Υ

‣ 365 μέλη θεραπευτικών προγραμμάτων παρακολούθησαν μαθήματα
 ξένης γλώσσας, συμπεριλαμβανομένων και ελληνικών για ξένους

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, όπου παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, γενικής ιατρικής, 
παιδοψυχιατρικής, ψυχιατρικής και οδοντιατρικής. Οι μονάδες προσφέρουν υπηρεσίες πρόληψης 
όλων των βαθμίδων στους παραπάνω τομείς και συνεργάζονται με δημόσιες υπηρεσίες υγείας 
για παραπομπές. Στελεχώνονται από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στους
τομείς ψυχιατρικής, παιδοψυχιατρικής, παθολογίας, νοσηλευτικής και οδοντιατρικής. Οι υπηρεσίες
φροντίδας της υγείας που προσφέρει το ΚΕΘΕΑ ενισχύθηκαν την τελευταία διετία με τη λειτουργία
του Δικτύου Φροντίδας Εξαρτημένων στον Δρόμο.

‣ Οι μονάδες σωματικής και ψυχικής υγείας του ΚΕΘΕΑ εξυπηρέτησαν 1.438 άτομα

Νομική στήριξη
Για να βοηθήσει τα μέλη των θεραπευτικών του προγραμμάτων στη διαδικασία επίλυσης των 
νομικών τους εκκρεμοτήτων από τη συνδεόμενη με τη χρήση παραβατική συμπεριφορά, το ΚΕΘΕΑ
έχει δημιουργήσει την Υπηρεσία Νομικής Στήριξης. Η υπηρεσία παρέχει δωρεάν ενημέρωση και
συμβουλευτική για τη νομοθεσία περί ναρκωτικών, νομική στήριξη στα άπορα μέλη που βρίσκονται
στη φάση της επανένταξης, νομική βοήθεια σε κρατουμένους ή αποφυλακισμένους και απάλειψη 
από το ποινικό μητρώο των απεξαρτημένων χρηστών καταδικαστικών αποφάσεων ή εκκρεμών 
διώξεων.
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πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση 

TΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥξΗΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ 
ΚΕΘΕΑ. ΤΟ 2015 ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 7.354 ΑΤΟΜΑ, ΜΑΘΗΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ. 
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Oι στόχοι της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης
Μέσα από προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζονται βάσει των αναγκών των αποδεκτών τους
και εφαρμόζονται από εξειδικευμένο προσωπικό, το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβα-
σης του ΚΕΘΕΑ έχει στόχους:
• Τον περιορισμό των επιβαρυντικών κοινωνικών παραγόντων για επικίνδυνες μορφές 
 συμπεριφοράς, όπως η χρήση ουσιών, και η ενίσχυση των παραγόντων προστασίας
• Την ενδυνάμωση των νέων για υπεύθυνες αποφάσεις και υγιείς επιλογές ζωής
• Την αποτροπή ή καθυστέρηση της έναρξης της χρήσης στα νεανικά χρόνια και τη μείωση 
 των πιθανοτήτων για μετέπειτα προβλήματα που συνδέονται με την κατάχρηση ουσιών
• Την κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας (γονείς, σχολεία, υπηρεσίες, φορείς, ΜΜΕ)
 για συντονισμένη και σταθερή συμμετοχή σε δράσεις πρόληψης
• Τη μείωση της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής βλάβης που μπορεί να προκαλέσει
 η κατάχρηση ουσιών

Υπηρεσίες πρόληψης προσφέρονται επίσης συστηματικά στη Θεσσαλία (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ) και 
στην Κρήτη (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ).

Πρόληψη στην εκπαίδευση
Οι παρεμβάσεις πρόληψης του ΚΕΘΕΑ στις εκπαιδευτικές κοινότητες αφορούν όλες τις βαθμίδες,
με έμφαση στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 2015 συνεχίστηκε η συνερ-
γασία του ΚΕΘΕΑ με τους υπεύθυνους Αγωγής Υγείας, τους υπεύθυνους Συμβουλευτικών Σταθμών
Νέων και τους σχολικούς συμβούλους του Υπουργείου Παιδείας. Μια νέα συνεργασία εγκαινιάστηκε
με την Περιφέρεια Αττικής, η οποία αφορούσε παρεμβάσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας 
στον μαθητικό πληθυσμό δημοτικών και γυμνασίων.

Μέσα στη χρονιά πραγματοποιήθηκαν βραχύχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα πρόληψης, που
απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, σε 51 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, ενώ μακροχρόνια προγράμματα πρόληψης υλοποιήθηκαν σε 11 πρωτο-
βάθμιες και δευτεροβάθμιες σχολικές μονάδες.

Στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας του με τον ΟΑΕΔ, το ΚΕΘΕΑ συνέχισε τις παρεμ-
βάσεις για τη διαχείριση κρίσεων σε σχολές μαθητείας, καθώς και τη λειτουργία, σε σταθερή 
βάση, Συμβουλευτικών Σταθμών εντός δύο Σχολών Μαθητείας της Αττικής. Το 2015 πραγματο-
ποιήθηκαν επίσης προγράμματα εκπαίδευσης για καθηγητές του ΟΑΕΔ στη Θεσσαλία. 

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε σπουδαστές του
ΤΕΙ Αθήνας, των 4 σχολών βοηθών νοσηλευτών του νοσοκομείου ΔΑΦΝΙ και για φοιτητές Ιατρικής.

Πρόληψη και κοινοτική ανάπτυξη
Το Κέντρο Κοινοτικής Παρέμβασης στα Εξάρχεια στοχεύει στην ψυχoκοινωνική ενίσχυση των 
νέων και στην ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας προς την κατεύθυνση της πρόληψης. Σε όλη
τη διάρκεια της χρονιάς το Στέκι Νέων του Κέντρου προσέφερε ψυχοεκπαιδευτικές και δημιουρ-
γικές ομάδες για εφήβους και νέους έως 21 ετών, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες πραγματοποίησε 
πρόγραμμα για εφήβους και νέους που παρέμειναν στην πρωτεύουσα. Η μέση ημερήσια δύναμη 
του Στεκιού το 2015 ήταν 37 άτομα.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Έγκαινιάζεται η ανακατασκευασμένη 
Θεραπευτική Κοινότητα ΚΈΘΈΑ ΈΝ ΔρΑσΈι 
στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού,
η οποία είχε καταστραφεί ολοσχερώς
από πυρκαγιά

Η θεατρική ομάδα ΚρΑμΑ
του ΚΈΘΈΑ MOSAIC
ανεβάζει την παράσταση
«οι ηλίθιοι»
στο θέατρο Τόπος Αλλού

οι σύλλογοι οικογένειας  
διοργανώνουν πασχαλινά 
παζάρια για την ενίσχυση 
των θεραπευτικών 
προγραμμάτων

Το ΚΈΘΈΑ ΑριΑΔΝΗ πραγματοποιεί 
εργασίες συντήρησης
στην είσοδο του τάφου
του Ν. Καζαντζάκη 

Το ΚΈΘΈΑ ΈΞοΔοσ συμμετέχει
στην ανάπλαση του Αισθητικού  
Άλσους λάρισας

m46



Σημαντική δράση του Κέντρου αποτελεί και το μακροχρόνιο «Καινοτόμο πρόγραμμα υποστήριξης
εφήβων στη μετάβασή τους από το δημοτικό στο γυμνάσιο». Βασικός στόχος του είναι η πρόληψη 
της σχολικής διακοπής, αλλά και της χρήσης ουσιών και της παραβατικότητας για παιδιά ηλικίας 
11 έως 15 ετών. Το 2015 παρακολουθούσαν το πρόγραμμα 25 έφηβοι.

Ενημέρωση και εκπαίδευση γονέων
Οι παρεμβάσεις πρόληψης του ΚΕΘΕΑ για γονείς προσφέρουν έγκυρη ενημέρωση γύρω από το
πρόβλημα των εξαρτήσεων και ενισχύουν την προσπάθεια για προώθηση της ψυχοσυναισθηματικής
υγείας και της πρόληψης στην οικογένεια. Το 2015 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα
για γονείς προσχολικής και σχολικής ηλικίας, και λειτούργησαν σχολές γονέων στην Αθήνα και 
την Κρήτη.

Έγκαιρη παρέμβαση
Η έγκαιρη παρέμβαση αφορά την υποστήριξη νέων με συμπεριφορά υψηλού κινδύνου για χρήση 
ουσιών και άλλων παραβατικών συμπεριφορών, καθώς και των οικογενειών τους. Στο πλαίσιο 
αυτό τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί δίκτυο παραπομπών σε συνεργασία με τους επιμελητές 
ανηλίκων Αθήνας για την υποστήριξη εφήβων με παραβατική συμπεριφορά. Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί 
επίσης συνεργασίες με το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου, τη Στέγη της Εταιρείας Προστασίας 
Ανηλίκων Αθήνας, τα Παιδικά Χωριά SOS, το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, 
παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες κ.ά.

Εκπαίδευση επαγγελματιών στην πρόληψη
Τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ με αντικείμενο την αγωγή υγείας και την πρόληψη 
απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών, επιμελητές 
ανηλίκων, εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης, και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες.

Το 2015 υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα Αγωγής Υγείας 40 ωρών σε καθηγητές της 
Α' Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Αθήνας σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, καθώς 
και εξειδικευμένα σεμινάρια για διευθυντές σχολικών μονάδων και άλλους εκπαιδευτικούς όλων 
των βαθμίδων. Με τρία νέα θεωρητικά και βιωματικά σεμινάρια συνεχίστηκε η συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας και Σποράδων για την ενημέρωση 
διευθυντών και την εκπαίδευση καθηγητών από όλα τα γυμνάσια και λύκεια του νομού.

Στα προγράμματα πρόληψης του ΚΕΘΕΑ το 2015 συμμετείχαν:

‣ 1.099 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
‣ 4.451 μαθητές
‣ 473 φοιτητές και σπουδαστές
‣ 898 γονείς
‣ 433 επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων
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Δια βίου μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη 

TO KEΘΕΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕξΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. MΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥξΗΣ, 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ, ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΛΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. TO 2015 ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΣΥΝΕΒΑΛΕ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕξΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 601 ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΚΡΟ-
ΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ.

ΚΕ
ΘΕ

Α 
ΕΞ

ΟΔ
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Νέα μεταπτυχιακά προγράμματα στις εξαρτήσεις   
«Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» είναι ο τίτλος του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος που 
θα προσφέρεται από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με τη συνερ-
γασία του ΚΕΘΕΑ. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η μελέτη και η έρευνα του νομικού πλαισίου
για τις εξαρτήσεις, καθώς και των σύγχρονων πολιτικών πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας
τους. Το πρόγραμμα θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε δύο κατευθύνσεις: 
το ποινικό δίκαιο και τη θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων. 

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» της Εθνικής Σχολής Δη-
μόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) δημιουργήθηκε κατεύθυνση με θέμα «Διοίκηση και Κοινωνικός Σχεδιασμός 
στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» για εργαζομένους στο ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ. Πρόκειται για
εξέλιξη της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ της ΕΣΔΥ και του ΚΕΘΕΑ στην εκπαίδευση επαγ-
γελματιών από τον χώρο των εξαρτήσεων πάνω στο αντικείμενο της Διοίκησης και του Κοινω-
νικού Σχεδιασμού.

Μακρόχρονα και βραχύχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα 
Το 2015 στα μακρόχρονα και βραχύχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ για στελέχη 
ψυχικής υγείας, φοιτητές και εθελοντές συμμετείχαν 601 εκπαιδευόμενοι. Στα προγράμματα 
αυτά περιλαμβάνονταν:

• «Συμβουλευτική στην αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης: Γνώσεις, δεξιότητες,
 στάσεις στην επαγγελματική πρακτική», σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχιατρικής
 του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, 9ος κύκλος.

• «Διοίκηση και Κοινωνικός Σχεδιασμός στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων»,
 σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνιολογίας της ΕΣΔΥ, 10ος κύκλος στην Αθήνα
 και 3ος κύκλος στη Θεσσαλονίκη.

• «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο πλαίσιο του ποινικού σωφρονισμού»,
 σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, 2ος και 3ος κύκλος, στη Θεσσαλονίκη.
 Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

• «Learning Strategies Αbout Drugs», σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή
 Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής HelMSIC, αποκλειστικά
 για φοιτητές ιατρικών σχολών.

• «Βραχύχρονη θεραπεία» (Brief therapy), σε συνεργασία
 με τον οργανισμό Brief της Αγγλίας.

• «Τέχνη και απεξάρτηση: Εκπαίδευση εκπαιδευτών, θεραπευτών και
 στελεχών πρόληψης», σε συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

• «Προσέγγιση χρηστών στον δρόμο», σε συνεργασία με τις ΜΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
 και ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ.

• «Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για νέα στελέχη σε θέματα εξαρτήσεων».
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΜΑΪΟΥ

Το ΚΈΘΈΑ ΝοσΤοσ-ΈΞΑΝΤΑσ 
μαγειρεύει για τους απόρους
με την κοινωνική κουζίνα
«ο Άλλος Άνθρωπος»

Το ΚΈΘΈΑ ΚιΒΩΤοσ 
διοργανώνει τον 7ο 
γρηγοριανό Αγώνα Δρόμου 
στην Καβάλα

Το ΚΈΘΈΑ σΧΗμΑ+ΧρΩμΑ 
συμμετέχει στο
TEDx University of Macedonia

Το ΚΈΘΈΑ MOSAIC συμμετέχει 
στη δράση «Τάπα στη βία και 
τον ρατσισμό»

Τα μέλη του ΚΈΘΈΑ ιΘΑΚΗ 
καθαρίζουν τους δρόμους
της σίνδου
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Πιστοποίηση επαγγελματιών
Το 2015 το ΚΕΘΕΑ κατέθεσε, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, πρόταση για τη δια-
μόρφωση του επαγγελματικού περιγράμματος των συμβούλων εξαρτήσεων στον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνι-
κός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Η πιστοποίηση
των συμβούλων εξαρτήσεων σε εθνικό επίπεδο, όπως και η συνέχιση της πιστοποίησης στελεχών 
από την Επιστημονική Επιτροπή Αμοιβαίας Πιστοποίησης Συμβούλων Τοξικοεξάρτησης και Στε-
λεχών Πρόληψης για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία, την οποία έχει συστήσει
το ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με το IC&RC (International Certification Reciprocity Consortium), ανα-
μένεται να συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επιστημονικές εκδόσεις-βιβλιοθήκη
Εκδόθηκαν δύο τεύχη της επιστημονικής περιοδικής έκδοσης του ΚΕΘΕΑ «Εξαρτήσεις», ενώ 
αυξήθηκαν σημαντικά οι επισκέψεις στην εξειδικευμένη σε θέματα εξαρτήσεων βιβλιοθήκη του 
οργανισμού.
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συμμετοχή
του ΚΈΘΈΑ σΤροΦΗ
σε εκδήλωση
στα προπύλαια
που διοργανώνει
η περιφέρεια Αττικής 

«2ο No Drugs Rock Festival» 
από το ΚΈΘΈΑ ΈΞοΔοσ
στο Φρούριο λάρισας 

ποδηλατοδρομία από το 
ΚΈΘΈΑ ΑριΑΔΝΗ στα Χανιά 

συναυλία στην πλατεία 
Κλαυθμώνος και 
«Διαβάσεις ζωής»
από το ΚΈΘΈΑ ΔιΑΒΑσΗ 
στην Αθήνα

Έικαστική παρέμβαση
στην οδό Δροσοπούλου
από το ΚΈΘΈΑ ΈΝ ΔρΑσΈι 
με την υποστήριξη
του Δήμου Αθηναίων 

Δράσεις ψυχαγωγίας 
και ενημέρωσης για 
χρήστες ουσιών από το 
ΚΈΘΈΑ πΑρΈμΒΑσΗ στο 
συμβουλευτικό του Κέντρο 
στα Έξάρχεια

Δρώμενα, γκράφιτι, 
συναυλίες και άλλες 
εκδηλώσεις από το 
ΚΈΘΈΑ ΝοσΤοσ-
ΈΞΑΝΤΑσ στο λιμάνι του 
πειραιά

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΙΟΥΝΙΟΥ

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  Η Μ Ε Ρ Α  Κ Α Τ Α  Τ Ω Ν  Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Ω Ν

Καλλιτεχνικές εκθέσεις, 
εργαστήρια, δρώμενα και 
άλλες δράσεις από
το ΚΈΘΈΑ ιΘΑΚΗ και το 
ΚΈΘΈΑ προμΗΘΈΑσ
στην παραλία Θεσσαλονίκης
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συναυλία
με τους γιώτα Νέγκα
και Θέμη Καραμουρατίδη
για το ΚΈΘΈΑ πιλοΤοσ στο 
Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο
Νέας ιωνίας Βόλου

ποδηλατοδρομία
από το ΚΈΘΈΑ ΗπΈιροσ 
στα γιάννενα 

Ένημερωτικές παρεμβάσεις
σε κεντρικά σημεία της πάτρας
από το ΚΈΘΈΑ οΞυγοΝο 

Θεατρικό δρώμενο
από το ΚΈΘΈΑ ΑριΑΔΝΗ
στην πλατεία λιονταριών
στο Ηράκλειο

Διοργάνωση της τελετής αποφοίτησης 
του ΚΈΘΈΑ από το ΚΈΘΈΑ ΚιΒΩΤοσ
στην Καβάλα

ποδοσφαιρικό τουρνουά
με τοπικές ερασιτεχνικές ομάδες
από το ΚΈΘΈΑ ΚυΤΤΑρο
στην Καλαμάτα

Ένημερωτικό περίπτερο
από το ΚΈΘΈΑ μυΤιλΗΝΗσ
στην κεντρική αγορά
της μυτιλήνης

Δράσεις για νέους
στην πλατεία Έξαρχείων
από το Δίκτυο πρόληψης
και Έγκαιρης παρέμβασης 
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Έρευνα και αξιολόγηση 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Η ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑξΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ.
ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2015 ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ (ΜΙS). 
ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΑΝΕΛΑΒΕ ΕΠΙΣΗΣ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΕξΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.
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Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΚΕΘΕΑ
Προδιαγραφές και σχεδιασμός εφαρμογής για τα κλινικά στοιχεία
Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα στρατηγικής 
ανάπτυξης για το ΚΕΘΕΑ και ανοίγει νέες δυνατότητες για το κλινικό και ερευνητικό έργο του.
Το 2015 πραγματοποιήθηκε η παραγωγική πιλοτική λειτουργία του ηλεκτρονικού κλινικού φακέλου
και του συστήματος διαχείρισης δεδομένων (MIS). Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική για την 
ποιοτικά αναβαθμισμένη αξιοποίηση των κλινικών δεδομένων και την ανάπτυξη πρωτότυπων 
μεθόδων διερεύνησης. Επιπλέον ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και η εκπαίδευση των άμεσων 
χρηστών του Συστήματος.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ
Στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΚΕΘΕΑ πραγματοποιήθηκε ένα 
έργο μεγάλης πνοής, που αφορούσε την ψηφιοποίηση 50.000 κλινικών φακέλων του φυσικού 
αρχείου του οργανισμού. Έτσι, μεγάλο μέρος από τον τεράστιο όγκο κλινικών στοιχείων που
έχει συγκεντρώσει το ΚΕΘΕΑ στις 3 δεκαετίες λειτουργίας του, καθίσταται διαθέσιμο και επεξερ-
γάσιμο σε ψηφιακή μορφή. Οι ψηφιοποιημένοι φάκελοι αποτελούν έναν εθνικό ερευνητικό 
θησαυρό, ο οποίος προσφέρει τις προϋποθέσεις διενέργειας μεγάλης κλίμακας μελετών γύρω 
από διάφορες όψεις του προβλήματος της εξάρτησης και της θεραπευτικής αντιμετώπισής του 
στη χώρα μας.

Αξιολόγηση υπηρεσιών
Συνεχίστηκε η συλλογή και συστηματοποίηση των δεικτών που επιτρέπουν τη διαρκή παρακο-
λούθηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων, και εφαρμόστηκαν νέες 
μέθοδοι για την παρακολούθηση της ικανοποίησης των εξυπηρετουμένων από τις υπηρεσίες 
του ΚΕΘΕΑ.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επτά δομών διπλής 
διάγνωσης (Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα), σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο. 
Ολοκληρώθηκε η ενδιάμεση εσωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας των Κέντρων, ενώ ξεκίνησε
και η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησής τους. Επιπλέον, άρχισε ο σχεδιασμός του μεθοδολογι-
κού πλαισίου για την αξιολόγηση των Κέντρων Άμεσης Πρόσβασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
τα οποία απευθύνονται σε χρήστες στον δρόμο με πολλαπλές επιβαρύνσεις.

Ύστερα από διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, το ΚΕΘΕΑ 
ανέλαβε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το έργο: «Αξιολόγηση της διαδικασίας και του κόστους 
των θεραπευτικών δομών στον τομέα της ουσιοεξάρτησης που λειτουργούν παγκύπρια και 
έρευνα εκτίμησης της αποτελεσματικότητας της θεραπείας στο σύνολό της και ανά τύπο δομής». 
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του σχεδιασμού, η οποία αφορούσε την επιλογή και εκπαίδευση 
ερευνητών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και την ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με 
όλες τις δομές. Η αξιολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί στη διάρκεια του 2016.
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οι πάνος Κατσιμίχας,
ΚιΤριΝΑ ποΔΗλΑΤΑ
και μπάμπης στόκας
τραγουδούν για το
ΚΈΘΈΑ ΝοσΤοσ-ΈΞΑΝΤΑσ
στο Βεάκειο Θέατρο

οι ONIRAMA επισκέπτονται
το ΚΈΘΈΑ σΤροΦΗ λίγο πριν από
τη συναυλία που διοργανώθηκε
με τη συμμετοχή τους για την ενίσχυση
του θεραπευτικού προγράμματος

Το ΚΈΘΈΑ πΑρΈμΒΑσΗ
συμμετέχει στο 2ο Φεστιβάλ 
παραδοσιακών Χορών στην 
Αρτέμιδα Αττικής

Το ΚΈΘΈΑ οΞυγοΝο 
παρουσιάζει το πρώτο τεύχος 
της εκδοτικής προσπάθειας
των μελών του,
το περιοδικό οΞυγοΝο

Τα μέλη του ΚΈΘΈΑ 
ΚυΤΤΑρο ανακαινίζουν 
τους χώρους του 
νηπιαγωγείου σπερχογείας 

μαθητές του σχολείου 
του Δικτύου πρόληψης 
και Έγκαιρης παρέμβασης 
συμμετέχουν στη 
δημιουργία ταινίας 
μικρού μήκους, η οποία 
βραβεύτηκε στο πλαίσιο 
του Comenius Regio
2013-2015

Θάνος μικρούτσικος, 
Δημήτρης μπάσης,
ράνια Αντωνοπούλου
και το συγκρότημα Αρμοσ 
τραγουδούν για το
ΚΈΘΈΑ ΑριΑΔΝΗ
στο κηποθέατρο
Νίκος Καζαντζάκης
στο Ηράκλειο

Τους πανελλήνιους θεατρικούς αγώνες 
ερασιτεχνικών θιάσων του Δήμου 
Ζωγράφου ανοίγει η θεατρική ομάδα 
του ΚΈΘΈΑ ΝοσΤοσ-ΈΞΑΝΤΑσ
με τον προμηθέα Δεσμώτη

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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Παρακολούθηση των χαρακτηριστικών των εξυπηρετουμένων
Σε ετήσια βάση το ΚΕΘΕΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες
χρήσης των ατόμων που προσέρχονται στα Συμβουλευτικά του Κέντρα σε όλη την Ελλάδα. 
Παρακολουθεί επίσης τους παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο παραμονής στη θεραπεία μέσα 
από τη συνδυαστική ανάλυση των χαρακτηριστικών των εξυπηρετουμένων και της θεραπευτικής 
τους πορείας. Η μετάπτωση του συστήματος συλλογής και ανάλυσης κλινικών δεδομένων στο 
νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΚΕΘΕΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2015, 
εμπλουτίζει τις δυνατότητες επεξεργασίας των παραπάνω δεδομένων. 

Συνεργασία με το ΕΚΤΕΠΝ
Η συνεργασία με το ΕΚΤΕΠΝ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά
και την Τοξικομανία) αφορά δύο άξονες: αφενός την παροχή στοιχείων για τον υπολογισμό των 
επιδημιολογικών δεικτών και τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για το πρόβλημα των ναρκωτικών 
στην Ελλάδα και αφετέρου την αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θεραπείας και πρόληψης
σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος EDDRA του Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά (EMCDDA).

Συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ
Το ΚΕΘΕΑ συμμετείχε στις ομάδες εργασίας που οργάνωσε το ΚΕΕΛΠΝΟ για τη συστηματοποίηση 
της παρακολούθησης των κρουσμάτων ηπατίτιδας και HIV/AIDS στον πληθυσμό των εξαρτη-
μένων χρηστών. Στόχος ήταν να αποτυπωθεί ολοκληρωμένα η κατάσταση της υγείας των χρηστών
παράνομων ουσιών από τις Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων και να καταστεί δυνατή η αποτελεσματι-
κότερη παρακολούθηση, από τα θεραπευτικά προγράμματα, της αγωγής που λαμβάνουν.
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Ένημέρωση και ευαισθητοποίηση

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΠΥΡΗΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗ-
ΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΑΜΒΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟ
ΣΤΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ. OΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ, ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 
ΚΕΘΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕξΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤO ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΟΛΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ 
ΣΤΟ ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ.
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Ενημέρωση στις τοπικές κοινωνίες
Με δεκάδες ανοικτές εκδηλώσεις, ενημερωτικές παρεμβάσεις, συνεργασίες με φορείς και τοπικά
ΜΜΕ, συμμετοχή σε φεστιβάλ, πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντισμού, προστασίας
του περιβάλλοντος, τέχνης, πολιτισμού και αθλητισμού, τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ ενημέρωναν 
και ευαισθητοποιούσαν τις τοπικές κοινωνίες σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Αυτοχρηματοδοτούμενη καμπάνια
Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών
Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 12η συνεχή χρονιά πανελλαδικής εμβέλειας ενημερωτική κα-
μπάνια με κεντρικό σύνθημα «Το στίγμα μας είναι η ένταξη». Για την καμπάνια εξασφαλίστηκαν 
δωρεές και χορηγίες, ύψους περίπου 60.000€. Πραγματοποιήθηκαν ενθέσεις και καταχωρίσεις 
σε πανελλαδικές και τοπικές εφημερίδες, φιλοξενία μπάνερ σε ιστοτόπους, διανομή εντύπων σε 
χώρους ψυχαγωγίας και εστίασης, προβολή σποτ σε κινηματογραφικές αίθουσες, τηλεοπτικά 
δίκτυα και σε οθόνες μέσων μαζικής μεταφοράς.

Συμβολή στον δημόσιο διάλογο και λογοδοσία
Εκδόθηκαν 21 ανακοινώσεις προς τον Τύπο και 12 ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, με αντικείμενο
τις δράσεις, τις συνεργασίες, τα ερευνητικά στοιχεία, τις θέσεις και τις προτάσεις του ΚΕΘΕΑ για 
τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις.

Πραγματοποιήθηκαν 3 κεντρικές συνεντεύξεις Τύπου: για την παρουσίαση στην Ελλάδα της ετήσιας
έκθεσης του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά (International Narcotics Control Board), τον απολογισμό 
έργου του ΚΕΘΕΑ για το 2014, καθώς και τα στοιχεία και τις προτάσεις του οργανισμού για την 
υποστήριξη των χρηστών στον δρόμο, με αφορμή τα 20 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος 
άμεσης πρόσβασης ΚΕΘΕΑ ΕξΕΛΙξΙΣ.

Διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Με καθημερινές αναρτήσεις, ο κεντρικός ιστότοπος του ΚΕΘΕΑ (150.000 επισκέψεις το 2015), οι 
σελίδες του στο facebook (45.000 φίλοι), ο λογαριασμός του στο twitter (2.000 followers) και το 
κανάλι του στο youtube συνέχισαν να αποτελούν πηγή συνεχούς ενημέρωσης για τα θέματα της 
εξάρτησης και το έργο του οργανισμού.
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Κινηματογραφικό διήμερο από το 
ΚΈΘΈΑ ΔιΑΒΑσΗ και το Έλληνικό 
Κέντρο Κινηματογράφου στις 
εγκαταστάσεις του συλλόγου
Έλλήνων Αρχαιολόγων 

Η γιώτα Νέγκα και
ο Θέμης Καραμουρατίδης 
τραγουδούν για το ΚΈΘΈΑ ΈΞοΔοσ
στη λάρισα

στις εγκαταστάσεις του συλλόγου 
Έλλήνων Αρχαιολόγων 
σταθμεύει «Το τρένο της ζωής», 
έργο των μελών του ΚΈΘΈΑ 
ΝοσΤοσ-ΈΞΑΝΤΑσ

Το ΚΈΘΈΑ ιΘΑΚΗ
σε συνεργασία με την Κρατική 
ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
διοργανώνει
το 5ο ΚοΘ UNDERGROUND

Η εκπομπή Έπι Τοπου σΤροΦΗ 
στο webradio της σΤροΦΗσ 
φιλοξένησε σειρά διακεκριμένων 
μουσικών, ηθοποιών και άλλων 
καλλιτεχνών

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) / ΘΕΣΣΑΛΙΑ / ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ / ΘΡΑΚΗ PRESS FREE EXPRESS (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) / 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21ος ΑΙΩΝ / ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ / ΚΟΣΜΟΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ) / ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (ΡΕΘΥΜΝΟΥ) / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / ΜΑΧΗΤΗΣ 

(ΑΡΤΑΣ) / ΜΕΘΟΡΙΟΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) / ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ / ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ / ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) / ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

/ ΠΑΤΡΙΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) / ΠΟΛΙΤΗΣ (ΧΙΟΥ) / ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) / ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) / ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 

(ΤΡΙΚΑΛΩΝ) / ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ / ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ / ΡΟΔΙΑΚΗ / ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ / ΤΙΤΑΝΗ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) / ΤΟΛΜΗ 

(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) / ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ (ΠΡΕΒΕΖΑΣ) / ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ραδιοφωνικοί σταθμοί
CITY FM 100 (ΚΡΗΤΗΣ) / FM 100 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) / JOINRADIO.GR / KISS FM (ΚΡΗΤΗΣ) / LIBERO FM 107,4 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) /
METRO 89,2 FM (ΚΡΗΤΗΣ) / PLANET 90,6 FM (ΚΡΗΤΗΣ) / SPOR FM (ΚΡΗΤΗΣ) / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΕΡΑ ΒΟΛΟΥ / ΕΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΕΡΑ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 95 FM (ΚΡΗΤΗΣ) / ΛΑΤΩ 

FM (ΚΡΗΤΗΣ) / ΜΕΛΩΔΙΑ 106,6 FM (ΚΡΗΤΗΣ) / ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ MUSICA RADIO.GR (ΛΑΡΙΣΑ) / ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΡΗΤΗΣ / 

ΡΑΔΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ / ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 / ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 93,4 FM ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / PORTOKALIRADIO.GR / METADEFTERO.GR /
EXARCHIOTIS.GR / ROCΚHARADIO.GR / ΡΑΔΙΟ ΑΙΟΛΟΣ 92.8 (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)

Τηλεοπτικοί σταθμοί
ASTRA TV (ΛΑΡΙΣΑΣ) / TRT ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ / TV 100 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) / ΕΡΤ3 / ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Ιστότοποι
984.gr / aftodioikisi.gr / amna.gr / athensvoice.gr / can.gr / candianews.gr / cretalive.gr / cretapost.gr / creteplus.gr /
efsyn.gr / emprosnet.gr / forfree.gr / galsnguys.gr / goodnet.gr / go-out.gr / kathimerini.gr / larisanews.gr /
larissanet.gr / lesvosreport.gr / meteo.gr / myvolos.net – perivolos.gr / news247.gr / onlarissa.gr / politischios.gr /
popaganda.gr / pressalarissa.gr / prismanews.gr / protothema.gr / radioparis.gr / rejoin.gr / samiakignomi.gr /
skywalker.gr / stokokkino.gr / thessalianews.gr / thessalika-nea.gr / trikalapost.gr / trikalavoice.gr

Χ ο ρ Η γ ο ι  Κ Α ι  υ π ο σ Τ Η ρ ι Κ Τ Έ σ  Έ π ι Κ ο ι Ν Ω Ν ι Α σ  2 0 1 5
Το ΚΕΘΕΑ ευχαριστεί θερμά τους φορείς, τις εταιρείες, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τους επαγγελματίες 
και τους εθελοντές που συνέβαλαν στην προβολή και διάδοση του κοινωνικού του μηνύματος το 2015.
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KΈΘΈΑ σΧΗμΑ+ΧρΩμΑ

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟϋΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΚΕΘΕΑ, ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ. Η ΕξΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟϋΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΧΑΡΗ ΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΨΗΦΙ-
ΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2015, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΘΕΤΙΚΗ ΕξΕΛΙξΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΕ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ.
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Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ το 2015
Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ είναι μια σύγχρονη μονάδα γραφικών τεχνών, εξοπλισμένη με τεχνο-
λογία αιχμής. Πλήρως καθετοποιημένη, διαθέτει τμήματα σχεδιασμού, προ-εκτύπωσης, εκτύπωσης
και βιβλιοδεσίας. Είναι το πρώτο τυπογραφείο της Βόρειας Ελλάδας που πιστοποιήθηκε με ISO 
9001 για τη διασφάλιση ποιότητας στο σύνολο των εργασιών του το 1999 και με FSC (Forest 
Stewardship Council), από το 2014, για την προέλευση και ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση του
χαρτιού εκτύπωσης. Μέχρι σήμερα η μονάδα έχει προσφέρει εκπαίδευση-κατάρτιση σε περισ-
σότερα από 150 μέλη και αποφοίτους του ΚΕΘΕΑ.

Το 2015 ο κλάδος των γραφικών τεχνών και ειδικά της έντυπης διαφημιστικής επικοινωνίας συρ-
ρικνώθηκε σημαντικά, εξαιτίας του γενικού δυσμενούς οικονομικού κλίματος και των περιορισμών
στην κίνηση κεφαλαίων. Το περιβάλλον αυτό, σε συνδυασμό με ελλείψεις προσωπικού, επηρέασε 
αρνητικά και το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ. Οι πωλήσεις έφτασαν τα 1.280.818€, το λειτουργικό 
κέρδος προ αποσβέσεων διαμορφώθηκε στα 54.638€, ενώ το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα 
μετά από αποσβέσεις και προβλέψεις ήταν -61.295€.

Στις θετικές εξελίξεις της χρονιάς συγκαταλέγονται: η έναρξη συνεργασίας με νέους αξιόλογους 
πελάτες, κυρίως βιομηχανίες με εξαγωγικό προσανατολισμό. η μείωση των επισφαλών απαιτήσεων.
η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας και η απόλυτη συνέπεια της μονάδας ως προς τις υποχρεώσεις
της προς τρίτους. Επιπλέον, ψηφίστηκε η εκκρεμούσα, εδώ και μία τριετία περίπου, νομοθετική 
ρύθμιση που προβλέπει την κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου των μαθητευόμενων μελών του
ΚΕΘΕΑ στη μονάδα. Αυτό θα επιτρέψει να ξαναρχίσει η ένταξη μελών των θεραπευτικών προ-
γραμμάτων στα παραγωγικά τμήματα του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, σύμφωνα με τον καταστατικό 
σκοπό του, ενισχύοντας και το δυναμικό του και την προσπάθεια για κοινωνική επανένταξη.
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Έπιχορηγούμενα προγράμματα

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΕ/ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩξΗ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕξΑΣΦΑΛΙζΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
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Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων στον Δρόμο
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δωρεά Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

Με στόχο τη λειτουργία ενός δικτύου φροντίδας στον δρόμο για τα εξαρτημένα άτομα σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» χρηματοδότησε πλήρως την κατασκευή και 
τον εξοπλισμό δύο κινητών μονάδων, ενώ καλύπτει και τη μισθοδοσία του εξειδικευμένου 
προσωπικού που τις στελεχώνει (σελ. 14). Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι τριετής και λήγει
τον Σεπτέμβριο του 2016.

Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
Τα Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα άρχισαν να λειτουργούν το 2013 απευθυνόμενα σε 
άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης σε συνδυασμό με κάποιου είδους ψυχιατρική 
διαταραχή (διπλή διάγνωση). Εγκατεστημένα σε επτά πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάν-
νινα, Ηράκλειο Κρήτης, Καλαμάτα και Μυτιλήνη, κάλυψαν σημαντικά κενά σε εθνικό επίπεδο σε 
ό,τι αφορά την υποστήριξη των ατόμων με διπλή διάγνωση και των οικογενειών τους (σελ. 36). 
Η χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ και η λειτουργία τους τερματίστηκαν τον Ιούλιο του 2015. 
Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη συνέχιση του έργου τους σε σταθερή βάση αποτελεί 
προτεραιότητα για το ΚΕΘΕΑ.

Tηλεφωνική Γραμμή 1114 με την υποστήριξη του Ομίλου ΟΠΑΠ
Η Γραμμή, που λειτουργεί από το 2011, προσφέρει ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη σχε-
τικά με την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Η λειτουργία της γραμμής, συμπερι-
λαμβανομένης της μισθοδοσίας του προσωπικού της, χρηματοδοτείται από τον Όμιλο ΟΠΑΠ.
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H ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕξΑΡΤΗΣΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΘΕΑ

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) είναι ένα έργο που θέτει την τεχνολογία στην υπη-
ρεσία της απεξάρτησης. Το ΟΠΣ ενοποιεί σε ένα δίκτυο όλες τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ, οι οποίες 
στεγάζονται σε 70 κτήρια 26 πόλεων, με τη βοήθεια νέου κεντρικού και περιφερειακού εξοπλισμού. 
Επιπλέον, δημιουργεί υποδομές για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών:

Τηλεσυμβουλευτική. Δημιουργούνται οι υποδομές για σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία, από 
κάθε σημείο της Ελλάδας, των ατόμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης και των οικογενειών 
τους, με τους εξειδικευμένους συμβούλους εξαρτήσεων του ΚΕΘΕΑ μέσω chat, forum και ατομικής 
συμβουλευτικής.

Τηλεκπαίδευση. Η πλούσια δράση του ΚΕΘΕΑ στον χώρο της δια βίου μάθησης επεκτείνεται σε νέους 
αποδέκτες, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, μέσα από εφαρμογές σύγχρονης και ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης και ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό υλικό.

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συναλλαγής για διάφορες κατηγορίες κοινού, όπως: τοπικές κοινωνίες και
σχολικές κοινότητες που ενδιαφέρονται για παρεμβάσεις ενημέρωσης και πρόληψης, φοιτητές, επαγ-
γελματίες και ερευνητές στο πλαίσιο εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, την κοινωνία 
των πολιτών που θέλει να ενισχύσει το έργο της απεξάρτησης, υποψήφιους αναδόχους διαγωνισμών 
ή ερευνών αγοράς που διενεργεί το ΚΕΘΕΑ κ.ά.

Κομβικής σημασίας εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος εξυπη-
ρετουμένων. Πρόκειται για μια θεραπευτική και τεχνολογική καινοτομία, πολύτιμη για τον θεραπευτικό
σχεδιασμό, που επιτρέπει την τήρηση πλήρους φακέλου για όλους όσοι υποστηρίζονται από τα θερα-
πευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε και η ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου του οργανισμού, 
το οποίο ανέρχεται σε 50.000 φακέλους. Έτσι, μεγάλο μέρος από τον τεράστιο όγκο κλινικών στοιχείων
που έχει συγκεντρώσει το ΚΕΘΕΑ στις τρείς δεκαετίες λειτουργίας του, καθίσταται διαθέσιμο και επεξερ-
γάσιμο σε ψηφιακή μορφή. Οι ψηφιοποιημένοι φάκελοι αποτελούν έναν εθνικό ερευνητικό θησαυρό 
για τη μελέτη του προβλήματος της εξάρτησης στη χώρα μας.

Οι εφαρμογές του Πληροφοριακού Συστήματος που εκσυγχρονίζουν τον τρόπο διοίκησης και λειτουρ-
γίας του ΚΕΘΕΑ είναι:

Υποσύστημα Διαχείρισης Πόρων (ΕRP) για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τη χρηματοοικο-
νομική λειτουργία και τη διαχείριση κτηρίων και παγίων.

Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (ΜΙS), για τη συνεχή και σε πραγματικό χρόνο αποτύπωση 
της θεραπευτικής, διοικητικής και οικονομικής κατάστασης των δομών του ΚΕΘΕΑ πανελλαδικά.

Το Υποσύστημα Αυτοματοποίησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Διαχείρισης Εγγράφων για 
τη διαχείριση, αρχειοθέτηση, διακίνηση και διεκπεραίωση εγγράφων στο εσωτερικό του οργανισμού.

Το Πληροφοριακό Σύστημα του ΚΕΘΕΑ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη και Παροχή 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε Ειδικές Κατηγορίες Πληθυσμού», η οποία εντάσσεται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013). Οι νέες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στο κοινό μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.kethea.gr.
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Η κοινωνία των πολιτών στο ΚΈΘΈΑ 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ. ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΡΕΤΟ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗ ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕξΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ.
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Εθελοντές
Τριακόσιοι είκοσι (320) εθελοντές, διαφόρων ηλικιών και ειδικοτήτων, διέθεσαν χρόνο, γνώσεις 
και δεξιότητες, για να υποστηρίξουν το έργο του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα το 2015. Η προσφορά 
τους αφορούσε κυρίως τους τομείς εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας των μελών στα
θεραπευτικά προγράμματα, υποβοήθησης του συμβουλευτικού και θεραπευτικού έργου, διοικη-
τικής και γραμματειακής υποστήριξης. 

Ο ρόλος των ενεργών πολιτών είναι πολύ σημαντικός την περίοδο της κρίσης, κατά την όποια οι 
ευάλωτες ομάδες πλήττονται περισσότερο και συγχρόνως αποδυναμώνονται οι οργανισμοί που 
τις υποστηρίζουν. Το ΚΕΘΕΑ αναγνωρίζει έμπρακτα το πολύτιμο έργο των εθελοντών, προσφέ-
ροντάς τους συνεχή εκπαίδευση, υποστήριξη και εποπτεία. 

Σύλλογοι Οικογένειας
Oι Σύλλογοι Οικογένειας των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα απο-
τελούν εθελοντικά, μη κερδοσκοπικά σωματεία με οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, τα οποία
απαρτίζονται κυρίως από άτομα που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα εξάρτησης στο στενό
περιβάλλον τους. Σε στενή συνεργασία με τα θεραπευτικά προγράμματα, οι Σύλλογοι προσφέρουν
εθελοντική εργασία, προβάλλουν το έργο του ΚΕΘΕΑ, το υποστηρίζουν με την εξεύρεση πόρων, 
ενημερώνουν τις οικογένειες και την κοινή γνώμη και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολι-
τικής για τα ναρκωτικά με τη δημόσια τοποθέτησή τους σε σημαντικά θέματα.
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Το ΚΈΘΈΑ ΈΞοΔοσ διοργανώνει 
στις εγκαταστάσεις του τουρνουά 
ποδοσφαίρου 5Χ5 με τη συμμετοχή 
φορέων και συλλόγων της λάρισας

Το ΚΈΘΈΑ ΚιΒΩΤοσ και οι 
Ναυτοπρόσκοποι Καβάλας 
καθαρίζουν την ακτή Καλαμίτσα 
στο πλαίσιο του προγράμματος
«Καθαρίστε τη μεσόγειο»

Το ΚΈΘΈΑ ΗπΈιροσ διοργανώνει 
τουρνουά ποδοσφαίρου
με τοπικούς φορείς

Το ΚΈΘΈΑ ιΘΑΚΗ συγκεντρώνει 
είδη πρώτης ανάγκης για τους 
πρόσφυγες και επισκέπτεται τον 
καταυλισμό της Έιδομένης

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

μέλη του ΚΈΘΈΑ ΑριΑΔΝΗ 
πραγματοποιούν εργασίες 
συντήρησης στο Δικαστικό 
μέγαρο Ηρακλείου
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ
Το ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ, επιφορτισμένο με τη γενική εποπτεία της λει-
τουργίας του οργανισμού, είναι αιρετό και άμισθο με διετή θητεία. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, 
τα επτά τακτικά και τα τρία αναπληρωματικά μέλη του εκλέγονται από το ανώτατο θεσμικό 
όργανο του ΚΕΘΕΑ, τη Γενική του Συνέλευση. Στη Συνέλευση εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι, 
οι αποδέκτες των υπηρεσιών και η ευρύτερη κοινωνία (Νόμος Περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών 
4139/2013). Δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από το Εθνικό Συμβούλιο 
Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Το αιρετό Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ διασφαλίζει τη διοικητική αυτονομία του οργανισμού και τη δυνατότητά 
του να επιτελεί το έργο του χωρίς πολιτικές εξαρτήσεις. Τον Οκτώβριο του 2015 η Γενική 
Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ εξέλεξε το ακόλουθο Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος
Γιώργος Μπαρδάνης
ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής

Αντιπρόεδρος
Κώστας Αρβανίτης
δημοσιογράφος, διευθυντής Ρ/Σ «Στο κόκκινο»

Μέλη
Ηλίας Μαμαλάκης
οικονομολόγος, ειδικός σε θέματα γαστρονομίας

Κλήμης Ναυρίδης
πρώην καθηγητής Ψυχολογίας της Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μανώλης Χάρος
ζωγράφος- χαράκτης

Ελισσάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδoυ
καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νίκος Κωνσταντάρας
δημοσιογράφος, διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας «Η Καθημερινή»

Βάσω Παπαδιώτη-Αθανασίου
πρώην  αναπληρώτρια  καθηγήτρια Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ψυχολόγος, οικογενειακή-
συστημική θεραπεύτρια

Δημήτρης Πλουμπίδης
καθηγητής Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αναπληρωματικά μέλη
Νίκος Κατσικερός
πολιτικός μηχανικός, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΤΕΜΕΣ ΑΕ

Πέτρος Δαμιανός
μαθηματικός, Διευθυντής Γυμνασίου και Λυκείου στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα

Ιωάννης Μπέκας
αναπλ. καθηγητής Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Ως εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
ορίστηκε ο Βασίλειος Κουρμπέτης, σύμβουλος Α' Ειδικής Αγωγής.
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Το προσωπικό του ΚΈΘΈΑ

ΤO ΚΕΘΕΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2006, ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Η 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ. ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ 
ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΑΥξΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕξΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑζΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙζΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ 
ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
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Το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ το 2015
Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.
Στην πλειονότητά τους στελεχώνουν θέσεις «πρώτης γραμμής», προσφέροντας υπηρεσίες στους
χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους. Στις 31/12/2015 το ΚΕΘΕΑ αριθμούσε 451 μέλη προσω-
πικού, 400 πλήρους και 51 μερικής απασχόλησης. Ποσοστό 15% περίπου του προσωπικού πλή-
ρους απασχόλησης είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένων προγραμμάτων απεξάρτησης, με κατάλληλη
επαγγελματική εκπαίδευση στους τομείς θεραπείας και πρόληψης.

Στις 31/12/2015 απασχολούνταν επίσης στο ΚΕΘΕΑ, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, 
20 εργαζόμενοι στις κινητές μονάδες του Δικτύου Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων στον Δρόμο 
και 2 εργαζόμενοι στη Γραμμή Βοήθειας 1114. Το μισθολογικό κόστος των παραπάνω εργαζομένων 
καλύφθηκε πλήρως από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» και την ΟΠΑΠ ΑΕ αντιστοίχως, χωρίς να 
επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του ΚΕΘΕΑ.

Έως τον Ιούλιο του 2015 απασχολήθηκαν επίσης 38 άτομα στα επτά Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνω-
στικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Η χρηματοδότηση των Κέντρων, συμ-
περιλαμβανομένης της μισθοδοσίας του προσωπικού τους, προερχόταν από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Η συνεχιζόμενη μείωση του προσωπικού στον κύριο κορμό των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ είναι μια
από τις βασικότερες δυσκολίες που αντιμετώπισε ο οργανισμός μέσα στο 2015. Από την αρχή 
της κρίσης το 2009 και μέχρι το τέλος του 2015 οι εργαζόμενοι στον οργανισμό μειώθηκαν κατά 
126 άτομα.

Οι εσωτερικές μετατάξεις και μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τον κανονισμό 
εργασίας τα προηγούμενα έτη, καθώς και η συνεχιζόμενη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του 
ΚΕΘΕΑ, αν και συνέβαλαν στην ενίσχυση ορισμένων θεραπευτικών δομών, δεν επαρκούν για την
ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

ΕξΕΛΙξΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009-2015
(με βάση την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους)
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Το ΚΈΘΈΑ ιΘΑΚΗ και η πΑΈ ΑΈΚ 
συνεργάζονται για τη δημιουργία 
καμπάνιας ενάντια στα ναρκωτικά

Φωτογραφίες και προσωπικές 
αφηγήσεις εξαρτημένων γυναικών 
και στιγμιότυπα από τη δουλειά
του ΚΈΘΈΑ ΈΞΈλιΞισ
στην έκθεση «20 χρόνια δρόμος» 

γιορτή ζωής: Χειμερινές αποφοιτήσεις 
ΚΈΘΈΑ στη λυρική σκηνή στην 
Αθήνα από το ΚΈΘΈΑ πΑρΈμΒΑσΗ

Η ομάδα Έθελοντών πολιτών 
ΚΈΘΈΑ ΑριΑΔΝΗ σε συνεργασία
με τον Κοινωνικό Χώρο
των ιδρυμάτων Καλοκαιρινού
διοργανώνει κινηματογραφικό 
αφιέρωμα ενάντια στον ρατσισμό

Έγκαινιάζεται στις φυλακές Διαβατών 
η Θεραπευτική Κοινότητα ΚΈΘΈΑ 
προμΗΘΈΑσ, η πρώτη μονάδα 
απεξάρτησης σε ελληνικές φυλακές 
που λειτουργεί σε αυτόνομη πτέρυγα

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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∆ΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΘΕΑ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ /
ΜΟΝΑ∆ΕΣΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(Ν 3475/2006,

άρθρο 26)
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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

Παραγωγικές Μονάδες
Eπαγγελµατικής

Κατάρτισης µελών

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 και

Επανένταξης
Εντός Σωφρονιστικών

Καταστηµάτων 

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

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ

ΚΕΘΕΑ-∆ΙΚΤΥΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

KAI  ΕΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ

ΨΥΧΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ

13 2 2 2 1 20 3

17 3 1 2 1 24 6

6 1 17 24

2 6 8

16 1 1 2 1 21 3

2 1 1 1 5 1

400 51

9 1 1 11

5 1 2 8

12 1 1 1 15

20 3 2 4 1 1 31 14

7 1 1 2 1 10 2

16 2 2 3 2 1 26 7

6 1 1 1 9

4 10 5 21 4 5 49

25 3 2 3 1 34 3

18 1 3 1 1 24

8 1 1 1 11

17 3 1 2 1 24 10

1 54

5 1 1 1 1 9

14 2 2 1 19

10 1 1 1 13 2

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, Γιαννιτσά

Καβάλα,
Κοµοτηνή,

Αλεξανδρούπολη

Σίνδος

Σίνδος

∆ιαβατά,
Κασσάνδρα,

Θεσσαλονίκη,
Γρεβενά

Αθήνα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ -
∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ -

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΑΤΤΙΚΗ - ΒΟΙΩΤΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ -
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΚΡΗΤΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ
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ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑξΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, 
ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΤΟ 2015 ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΠΑΡΑ ΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ, 
ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΛΗξΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ.

οικονομικός απολογισμός
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Οικονομικά στοιχεία 2015
Από το 2009 έχει σημειωθεί σημαντική μείωση της κρατικής επιχορήγησης προς το ΚΕΘΕΑ, η οποία
αποτελεί τη βασικότερη από τις πηγές χρηματοδότησής του. Mε σύντονες και έγκαιρες ενέργειες 
το ΚΕΘΕΑ προσπάθησε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, χωρίς να μειώσει το εύρος και την
ποιότητα των υπηρεσιών του. Από το 2010 ξεκίνησε την προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών 
δαπανών, εντείνοντας συγχρόνως τις προσπάθειες αυτοχρηματοδότησης, μέσα από τις παραγω-
γικές του μονάδες (τυπογραφείο, ξυλουργείο, αγρόκτημα, εργαστήρι κεραμικής), προγράμματα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης-EΣΠΑ και δωρεές-χορηγίες.

Για το 2015 η κρατική επιχορήγηση ανήλθε στο ποσό των 16.000.000€, ενώ τα συνολικά έσοδα 
του ΚΕΘΕΑ ανήλθαν σε 18.983.653€. Οι συνολικές δαπάνες του 2015 για κάλυψη μισθοδοσίας, 
λειτουργικά έξοδα, αγορές πρώτων υλών και πάγια ανήλθαν σε 16.114.547€. Σε αυτές περιλαμβά-
νονται και οι δαπάνες λειτουργίας νέων μονάδων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα ΕΣΠΑ 
και ιδιώτες (Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα, Δίκτυo Φροντίδας στον Δρόμο), καθώς και 
νεότερων κτηριακών εγκαταστάσεων (στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης, την οδό Κουμουνδούρου 
στην Αθήνα και το Σωφρονιστικό Κατάστημα Διαβατών Θεσσαλονίκης). Οι αγορές παγίων (297.521€)
περιορίστηκαν στις απολύτως αναγκαίες που σχετίζονταν με την υγιεινή και την ασφάλεια των 
εγκαταστάσεων των θεραπευτικών προγραμμάτων.

Το ΚΕΘΕΑ παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν και χωρίς τη συνεισφορά ασφαλιστικών ταμείων. 
Παρά την πανελλήνια εξάπλωση των υπηρεσιών του, οι δαπάνες διοικητικής υποστήριξης δια-
τηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ το κόστος θεραπείας περιορίζεται σημαντικά χάρη στην αξιο-
ποίηση εθελοντών και την απουσία βοηθητικού ή φυλακτικού προσωπικού. Επιπλέον, πολλά 
κτήρια μονάδων του ΚΕΘΕΑ έχουν προέλθει από δωρεές και παραχωρήσεις από Δήμους ή 
Περιφέρειες, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Διαφάνεια και λογοδοσία
Το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει διπλογραφικό σύστημα, σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ελέγχεται σε ετήσια 
βάση από εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, η έκθεση της οποίας αποστέλλεται στο Υπουργείο Υγείας 
και συγκεκριμένα στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας – Τμήμα Παραγόντων 
Κινδύνου και Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία, στη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας 
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης – Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων 
Υπηρεσιών Υγείας και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σε ετήσια βάση το ΚΕΘΕΑ ανακοινώνει 
τον απολογισμό των κλινικών και διοικητικο-οικονομικών του στοιχείων. Όλες οι διοικητικές του 
πράξεις αναρτώνται στο διαδίκτυο μέσω του προγράμματος «Διαύγεια».
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Πρωτογενής Πρόληψη
Στη Σχολική Κοινότητα 181.042
Στην Κοινότητα 307.049
Εποπτεία / Υποστήριξη / Ενημέρωση 338.150
Σύνολο 826.241

Μείωση της Βλάβης-Κινητοποίηση
Συμβουλευτικά Κέντρα 1.286.792
Προγράμματα Άμεσης Πρόσβασης και Πρόγραμμα Προσέγγισης Χρηστών στο Δρόμο 648.431
Ιατρικές Υπηρεσίες 186.824
Τηλεφωνική Γραμμή 1145 64.625
Σύνολο 2.186.672

Παρεμβάσεις στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης
Προγράμματα Συμβουλευτικής Κρατουμένων 615.696
Προγράμματα Απεξάρτησης Κρατουμένων 597.193
Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων 1.029.853
Σύνολο 2.242.741

Θεραπεία
Προγράμματα Απεξάρτησης Διαμονής Ενηλίκων 1.759.749
Προγράμματα Απεξάρτησης Ημερήσιας Φροντίδας Ενηλίκων & Εφήβων-Νεαρών Ενηλίκων 1.611.327
Πολυφασικά Προγράμματα Εφήβων 497.763
Σύνολο 3.868.839

Υπηρεσίες για Ειδικούς Πληθυσμούς
Κέντρο για Μετανάστες και Πρόσφυγες 233.046
Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ & τα Τυχερά Παιχνίδια 278.375
Σύνολο 511.421

Κοινωνική Επανένταξη
Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης 666.324

Επαγγελματική Κατάρτιση-Εκπαίδευση
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 248.796
Παραγωγικές Μονάδες* (Λιθογραφείο, ξυλουργείο, Κεραμική, Αγρόκτημα) 1.028.844
Μεταβατικά Σχολεία 811.426
Σύνολο 2.089.065

Θεραπεία Οικογένειας
Κέντρα Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Θεραπείας 476.881

Μονάδες Χρηματοδοτούμενες από ΕΣΠΑ - Χορηγίες
Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα 479.612
Κινητές Μονάδες Street Work 477.240
Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης και Τηλεσυμβουλευτικής 31.779
Σύνολο 988.631
Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας 107.434
Έρευνα / Τεκμηρίωση / Αξιολόγηση 218.266
Διοικητική Υποστήριξη 1.185.817

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 15.368.331

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

Κ Α Τ Α Ν ο μ Η  Τ Ω Ν  Δ Α π Α Ν Ω Ν  Τ ο υ  Κ Έ Θ Έ Α  γ ι Α  Τ ο  2 0 1 5  ( σ ε  € )
Με βάση τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015
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 ΕΣΟ∆Α 2015

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 16.000.000

∆ΩΡΕΕΣ 661.026

Π.∆.Ε. 501.027

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 1.211.001

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 610.599

ΣΥΝΟΛΟ 18.983.653
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Μπορούμε αλλά όχι μόνοι!
στηρίξτε το δικαίωμα για μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή
• με υποτροφίες και θέσεις εργασίας σε μέλη και αποφοίτους του ΚΕΘΕΑ 
• δωρεές και χορηγίες
• εθελοντική εργασία
• τυπώνοντας στη μονάδα γραφικών τεχνών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ (2310 797476)
• αγοράζοντας τα χειροποίητα προϊόντα του KEΘΕΑRT στη Θεσσαλονίκη (2310 221235)
• ενισχύοντας τους Συλλόγους Οικογένειας των θεραπευτικών προγραμμάτων

Αριθμός λογαριασμού δωρεών:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕζΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 117/296002-85 
IBAN: GR4901101170000011729600285
BIC: ETHNGRAA

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων τ. 210 9241993, fundraising@kethea.gr
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ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL
AT THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE

ALPHA BANK

BODY ACTION S.A.

BLUE STAR FERRIES

BORGIAS FINE ART, CULTURE & DESIGN (ΕΕΣ)

COFFEE EPIRUS Ε.Ε.

DIAGEO HELLAS

EQUAL SOCIETY

ESET

HELLAS SITES

INTERAMERICAN

LIMMAT STIFTUNG FOUNDATION

LOOK UP ΤΡΑΝΑΚΑΣ

MEDITERRANEAN COLLEGE

MICROSOFT ΕΛΛΑΣ

MIKEL COFFEE COMPANY - ΛΑΡΙΣΑ

PHARMA SEPT

THENA MARIS 

VILLAGE CINEMAS

ZARA-ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

ZER-FAM

ΑΠΣΙ «Η ΠΙΝΔΟΣ»

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ Β. ΛΑΚΗ

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚO ΘEΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙA

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ)

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
ΚΑΝΑΔΑΣ 

ΕΣΗΕΑ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ «Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»

ΙΔΡΥΜΑ Α. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»

ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ

ΙΙΕΚ PRAXIS

ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
«ΝΙΚΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙΤΗ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Α.Ε.
(ΥΠ/ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

ΝΑΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΟΤΕ Α.Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΑΠΑΡΔΕΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ» 
ΣΚΟΥΛΙΚΑΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΠΥΘΙΑ

ΣΕΓΑΣ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ & 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΣΗΜΑ Α.Ε. - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΗΣΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΙΟΥΦΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ &
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟMHΧΑΝΙΑ 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑŸΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ & ΜΑΡΙΑΣ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΡΟΚΟΥ
«ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ»

        ΔΩρΗΤΈσ ΚΑι ΧορΗγοι Του 2015

Θεσμικοί φορείς, κοινωφελή ιδρύματα, εταιρείες, ιδιώτες και η κοινωνία των πολιτών στήριξαν το έργο του ΚΕΘΕΑ το 2015, 
χρηματοδοτώντας την υλοποίηση νέων δράσεων, παραχωρώντας εγκαταστάσεις, προσφέροντας υπηρεσίες, καλύπτοντας 
λειτουργικές ανάγκες, πραγματοποιώντας χρηματικές δωρεές.

Κάθε συνεισφορά, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το περιεχόμενό της, είναι πολύτιμη, γιατί καλύπτει πραγματικές ανάγκες σε 
μια δύσκολη εποχή, αλλά και επειδή μεταφέρει το μήνυμα ότι η κοινωνία στηρίζει την προσπάθεια για «καθαρή» ζωή.

Το ΚΕΘΕΑ ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στο έργο του το 2015. Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει μερικούς 
από τους σημαντικότερους δωρητές και χορηγούς της χρονιάς.
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στον Χώρο Δράσης, όπου 
συμπράττουν το Έθνικό 
Θέατρο με το ΚΈΘΈΑ ΑλΦΑ, 
πραγματοποιείται παράσταση
για τους αστέγους

Το ΚΈΘΈΑ ΈΝ ΔρΑσΈι 
ανοίγει τις εγκαταστάσεις 
του για τους πρόσφυγες 
της πλατείας Βικτωρίας, 
δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να φροντίσουν 
την ατομική τους υγιεινή, 
να σιτιστούν και να 
προμηθευτούν ρουχισμό

Τα μέλη του
ΚΈΘΈΑ ΈΝ ΔρΑσΈι 
ζωγραφίζουν το Κυριακάτικο 
σχολείο μεταναστών

Το ΚΈΘΈΑ σΤροΦΗ 
πραγματοποιεί 
παρέμβαση ενημέρωσης– 
ευαισθητοποίησης
στην Κέρκυρα 

Χριστουγεννιάτικα
παζάρια διοργανώνονται
από τους
συλλόγους οικογένειας
του ΚΈΘΈΑ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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Χριστουγεννιάτικα
παζάρια διοργανώνονται
από τους
συλλόγους οικογένειας
του ΚΈΘΈΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
πιΝΑΚΈσ μΈ Τουσ ΑποΔΈΚΤΈσ ΤΩΝ υπΗρΈσιΩΝ Του ΚΈΘΈΑ
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πιΝΑΚΈσ μΈ Τουσ ΑποΔΈΚΤΈσ ΤΩΝ υπΗρΈσιΩΝ Του ΚΈΘΈΑ
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠPOΔIAΓPAΦEΣ KAI ΣTOXOI ΓIA TIΣ ΘEPAΠEYTIKEΣ KOINOTHTEΣ
1. Oι θεραπευτικές κοινότητες αποτελούν ένα μοντέλο θεραπείας που αποσκοπεί πρώτα από όλα στην απεξάρτηση από ουσίες μέσα από 
 την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και απαιτεί την αποχή από ουσίες που μεταβάλλουν τη διάθεση (σε αυτές περιλαμβάνονται και 
 φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή, αλλά χρησιμοποιούνται παράνομα).
2. Tα μέλη της Παγκόσμιας Oμοσπονδίας Θεραπευτικών Kοινοτήτων καλούνται:
 (α) Nα αναγνωρίζουν σε όλα τα άτομα που σχετίζονται με τη θεραπευτική τους κοινότητα τα δικαιώματα που έχουν ως άνθρωποι και 
 ως πολίτες και να δηλώνουν με σαφήνεια ποια είναι τα δικαιώματα, τα προνόμια και οι ευθύνες των μελών και του προσωπικού.
 (β) Nα αναγνωρίζουν σε κάθε άτομο που βρίσκεται στη θεραπευτική κοινότητα το δικαίωμα να μην απειλείται από κακή χρήση της εξου-
 σίας, από οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα κι αν προέρχεται αυτή.
 (γ) Nα δηλώνουν ποια είναι η φιλοσοφία και οι στόχοι του προγράμματος.
 (δ) Nα ορίζουν κανονισμούς για τη θεραπευτική τους κοινότητα οι οποίοι θα παρέχουν προστασία σε περίπτωση φαινομενικής ή πραγ-
 ματικής κατάργησης της τοπικής ή της εθνικής νομοθεσίας.
 (ε) Nα λειτουργούν σε περιβάλλον που παρέχει τις μέγιστες δυνατότητες για σωματική, πνευματική, συναισθηματική και αισθητική ανά-
 πτυξη και το οποίο εγγυάται την ασφάλεια όλων.
 (στ) Nα διευκολύνουν τη συγκρότηση μιας κοινωνίας/κοινότητας που θα βασίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην ακεραιότητα, την 
 καλή θέληση και την ανθρωπιά όλων των μελών της και όπου η αξιοπρέπεια του ατόμου θα αποτελεί πρωταρχική αξία.
 (ζ) Nα παρέχουν εκπαίδευση και επαρκή εποπτεία στο προσωπικό.
 (η) Nα λογοδοτούν σε ένα εξωτερικό Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλείται ανά τακτά και προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα μέσα 
 στο έτος, προκειμένου να έχει την εποπτεία και την ευθύνη για τις δραστηριότητες του προγράμματος και της κάθε μονάδας.
 (θ) Nα παρουσιάζουν, ύστερα από λογιστικό έλεγχο, ετήσιο οικονομικό απολογισμό που θα επικυρώνεται από τα μέλη του Διοικητικού 
 Συμβουλίου.
3. Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Oμοσπονδίας Θεραπευτικών Kοινοτήτων θα απαιτεί τη συμμόρφωση προς τις Προδιαγραφές 
 και τους Στόχους, κάθε φορά που θα εξετάζει αιτήσεις απόκτησης ή ανανέωσης της ιδιότητας του μέλους. Θα απαιτεί επίσης ενεργό συμ-
 μόρφωση προς τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Παγκόσμια Oμοσπονδία στο Kαταστατικό της, άρθρο III με τίτλο “Oρισμός” και άρθρο VI 
 με τίτλο “Iδιότητα του μέλους” (με ιδιαίτερη αναφορά στις παραγράφους A1, A2, B1, B2 και Γ3).

XAPTHΣ ΔIKAIΩMATΩN TΩN MEΛΩN
Όλα τα μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων έχουν απόλυτο δικαίωμα στα ακόλουθα:
1. Yποστηρικτικό περιβάλλον, απαλλαγμένο από εξαρτητικές ουσίες.
2. Θεραπεία ανεξάρτητα από γένος, φυλή, εθνικότητα, χρώμα, δόγμα, πολιτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικό προσανατολισμό, οικογενειακή 
 κατάσταση, θρησκεία, καταγωγή, ταυτότητα, ηλικία, ιδιότητα στρατιωτικού ή βετεράνου πολέμου, πνευματική και σωματική αναπηρία, 
 κατάσταση υγείας, ποινικό μητρώο ή καθεστώς κοινωνικής πρόνοιας.
3. Aξιοπρέπεια, σεβασμό, υγεία και ασφάλεια συνεχώς.
4. Γνώση της φιλοσοφίας και των μεθόδων του προγράμματος.
5. Aκριβή πληροφόρηση σχετικά με τους τρέχοντες κανονισμούς του προγράμματος, καθώς επίσης και τις κυρώσεις, τα πειθαρχικά μέτρα 
 και τις τυχόν τροποποιήσεις των δικαιωμάτων.
6. Προσφυγή σε θεσμοθετημένη διαδικασία, ώστε να καταγράφονται τα παράπονά τους που αφορούν την εφαρμογή όλων των κανονισμών,
 των κυρώσεων, των πειθαρχικών μέτρων και των τροποποιήσεων των δικαιωμάτων.
7. Kαθορισμό όλων των εξόδων που πρέπει να καταβληθούν, της μεθόδου και του χρονοδιαγράμματος των πληρωμών*, καθώς και της 
 διαθεσιμότητας χρημάτων και προσωπικών αντικειμένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όπως επίσης και κατά την αποχώρηση 
 από αυτό.
8. Aπόρρητο των πληροφοριών που αφορούν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και όλων των φακέλων των μελών, σύμφωνα με τη νομοθεσία
 της χώρας.

* Στην Ελλάδα τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους προς τα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους.
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9. Πρόσβαση στους προσωπικούς φακέλους με βάση οδηγίες εγκεκριμένες από το αρμόδιο όργανο και δικαίωμα προσθήκης δηλώσεων 
 που αντικρούουν ή αποσαφηνίζουν τις πληροφορίες που περιέχονται στους φακέλους αυτούς.
10. Aποχώρηση από το πρόγραμμα ανά πάσαν στιγμή, χωρίς σωματική ή ψυχολογική παρενόχληση.
11. Προσωπική επικοινωνία με συγγενείς και φίλους για ενημέρωση τόσο κατά την εισαγωγή τους στην κοινότητα όσο και μετά, σύμφωνα 
 προς τους κανονισμούς του προγράμματος, εκτός και αν δεν επιτρέπεται για λόγους που τεκμηριώνονται από το θεραπευτικό σχεδιασμό.
12. Προστασία από πραγματική σωματική τιμωρία ή σχετική απειλή, από σωματική, συναισθηματική και σεξουαλική κακοποίηση και από 
 καταναγκαστικό φυσικό περιορισμό.
13. Παροχή θρεπτικής τροφής, ασφαλούς και κατάλληλης στέγης, δυνατότητας για σωματική άσκηση και για επαρκή κάλυψη των αναγκών 
 ατομικής υγιεινής.
14. Iατρική περίθαλψη από επαγγελματίες και δικαίωμα άρνησής της.
15. Δυνατότητα να λαμβάνουν νομικές συμβουλές και να εκπροσωπούνται ενώπιον του νόμου, όταν αυτό απαιτείται.
16. Tακτική επαφή κάθε μέλους του προγράμματος που είναι γονιός με το παιδί ή τα παιδιά του/της.
17. Όταν εργάζονται ως μέλη του προσωπικού, έχουν δικαίωμα σε σαφή καθορισμό των ευθυνών που τους ανατίθενται, σε επαρκή εκπαί-
 δευση, επαρκή στήριξη και εποπτεία από το προσωπικό (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της ανατροφοδότησης), χωρίς εκ-
 μετάλλευση και με το δικαίωμα να αρνηθούν τη θέση, χωρίς να τους προσαφθεί για αυτό κατηγορία.
18. Kαθοδήγηση και βοήθεια, όταν αφήνουν το πρόγραμμα για οποιονδήποτε λόγο, σχετικά με άλλες υπηρεσίες υγείας, πηγές οικονομικής 
 βοήθειας και χώρους διαμονής.
19. Προστασία από εκμετάλλευση (αυτό αφορά επίσης τους γονείς και την οικογένεια του μέλους) προς όφελος του φορέα ή του προσωπι-
 κού που εργάζεται σε αυτόν.

KΩΔIKAΣ ΔEONTOΛOΓIAΣ ΓIA TO ΠPOΣΩΠIKO
Πρωταρχική υποχρέωση όλων των μελών του προσωπικού είναι να εξασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στα υπό 
θεραπεία μέλη. H σχέση του προσωπικού με τα μέλη είναι ειδική και είναι απαραίτητο το προσωπικό να διαθέτει την ωριμότητα και την 
ικανότητα που απαιτούνται, ώστε να αντεπεξέρχεται στις ευθύνες που έχει αναλάβει.
Όλα τα μέλη του προσωπικού οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο επαγγελματικός χώρος στον οποίο ανήκουν απαιτεί να προσέχουν τις δρα-
στηριότητες, τις δικές τους και των μελών τους (θεραπευόμενων). O κώδικας δεοντολογίας ισχύει για το προσωπικό διαρκώς, τόσο κατά 
τη διάρκεια της εργασίας όσο και εκτός αυτής.

H ΣYMΠEPIΦOPA ΠPOΣ TA MEΛH
Tα μέλη του προσωπικού πρέπει:
1. Nα συμπεριφέρονται ως ώριμα και θετικά πρότυπα.
2. Nα τηρούν απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τις πληροφορίες που αφορούν τα μέλη, σεβόμενα όλη τη σχετική νομοθεσία, καθώς και τους  
 κανονισμούς του φορέα στον οποίο ανήκουν.
3. Nα παρέχουν στα μέλη αντίγραφο του Xάρτη Δικαιωμάτων των Mελών και να βεβαιώνονται ότι όλα όσα αναγράφονται σε αυτόν γίνο- 
 νται κατανοητά και εφαρμόζονται τόσο από το προσωπικό όσο και από τα μέλη.
4. Nα σέβονται όλα τα μέλη και να διατηρούν μαζί τους επαγγελματική σχέση, μη κτητική και μη τιμωρητική.
5. Nα παρέχουν υπηρεσίες ανεξάρτητα από τη φυλή, το δόγμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, την 
 ηλικία, τη σωματική αναπηρία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, το ποινικό μητρώο και την οικονομική κατάσταση των μελών, σεβόμενα τη 
 θέση των μελών σε περιπτώσεις ειδικών συνθηκών.
6. Nα αναγνωρίζουν ότι μπορεί να είναι προς όφελος του μέλους η παραπομπή του/της σε άλλο φορέα ή επαγγελματία.
7. Nα απαγορεύουν τη σύναψη σεξουαλικών σχέσεων, οποιουδήποτε τύπου, ανάμεσα στο προσωπικό και στα μέλη (καθώς και με πρό-
 σωπα της οικογένειας των μελών).
8. Nα ανταμείβουν επαρκώς το μέλος για οποιαδήποτε δουλειά κάνει το ίδιο για κάποιο μέλος του προσωπικού.*
9. Nα εμποδίζουν την εκμετάλλευση του μέλους για προσωπικό όφελος.

* Στα προγράμματα απεξάρτησης του KEΘEA δεν επιτρέπεται η ανάθεση στα μέλη εργασιών που δεν αφορούν τη λειτουργία των Θεραπευτικών Κοινοτήτων.
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