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Η έκδοση αυτή παρουσιάζει τον απολογισμό του ΚΕΘΕΑ για το 2021, δεύτερη χρονιά της 
πανδημίας COVID-19. Τα κλινικά δεδομένα όπως και ο απολογισμός του επιστημονικού έργου
του ΚΕΘΕΑ στην πρόληψη, την εκπαίδευση και την έρευνα αντανακλούν την πορεία της πανδη-
μίας στην Ελλάδα και τον τρόπο με τον οποίον αυτή επηρέασε τους ανθρώπους που έχουν 
προβλήματα εξάρτησης, τους/τις εργαζόμενους/ες και τις υπηρεσίες.

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

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

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

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

Το ΚΕΘΕΑ ευχαριστεί θερμά όσες και όσους στήριξαν το έργο του και τη θεραπευτική του 
πρόταση μέσα στο 2021, επιβεβαιώνοντας ότι η απεξάρτηση είναι εφικτή μόνο μέσα στην 
κοινωνία και με τη συμμετοχή της.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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ΤΙ	ΕΙΝΑΙ	ΤΟ	ΚΕΘΕΑ
Ίδρυση-ιστορία
O πρώτος οργανισμός που συστάθηκε στην Ελλάδα (νόμος 1729/87) για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των 
εξαρτήσεων, με αφετηρία τη δημιουργία της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής Κοινότητας, το 1983.

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

Δίκτυο υπηρεσιών
Περισσότερες από 100 μονάδες σε 32 πόλεις και 20 σωφρονιστικά καταστήματα για την υποστήριξη ατόμων με
διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες: ενηλίκων, εφήβων, φοιτητών/τριών, εργαζομένων, γονέων ανήλικων 
παιδιών, μεταναστών/τριών, φυλακισμένων, αποφυλακισμένων, αστέγων, καθώς και εξαρτημένων από το 
αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο/gaming.

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

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

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

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

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

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

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

Μέλη
Φωτεινή Τζαβέλλα, επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Υγείας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,

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

Παντελής Λαζαρίδης, ψυχίατρος, με αναπληρωματικό μέλος τον
Αριστείδη Κουτρούμπα, Ph.D., MBA Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Γεώργιος Θεοδωράκος, οικονομολόγος, με αναπληρωματικό μέλος την
Αγγελική Δρελιώζη, νοσηλεύτρια Ph.D., MScN, MScHSM

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

Ηλίας Κουλάκος, νομικός, με αναπληρωματικό μέλος την
Παναγιούλα Μακρή, νομικό

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

Αντιπρόεδρος
Φωτεινή Λεομπίλλα, ΜΑ κοινωνιολόγος,
Πρόεδρος Κέντρου Πρόληψης «Αθηνά-Υγεία»

Πρόεδρος
Χρήστος Λιάπης, MD, MSc, PhD, ψυχίατρος
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 32 Συμβουλευτικά Κέντρα

 17 Μονάδες Εντατικής Ψυχικής Απεξάρτησης

 5 Μονάδες Απεξάρτησης Ήπιας Παρέμβασης

 33 Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης

 11 Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης

  Ειδικό Πρόγραμμα για Εξαρτημένους Γονείς

  Προγράμματα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τα Τυχερά Παιχνίδια

  Διαπολιτισμικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Μεταναστών/τριών και Προσφύγων/ισσών

  Συμβουλευτικός Σταθμός στα Δικαστήρια Ανηλίκων Αθήνας

 2 Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης 

 1 Κινητή Μονάδα Προσέγγισης Χρηστών/τριών στον Δρόμο

 20 Προγράμματα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρατουμένων

 4 Θεραπευτικές Κοινότητες σε σωφρονιστικά καταστήματα

 2 Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων

 4 Μεταβατικά Σχολεία

 2 Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής  Ένταξης

 2 Πιστοποιημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

  Μονάδα Σωματικής Υγείας

  Μονάδα Ψυχικής Υγείας

  Γραφεία Νομικής Στήριξης

 2 Τηλεφωνικές Γραμμές Boήθειας

  Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης

  Τομείς Εκπαίδευσης και Έρευνας

  Παραγωγικές μονάδες

  Nέες μονάδες ΕΣΠΑ
 1 Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης και Φιλοξενίας για Εφήβους/ες και τις Οικογένειές τους

 12 Πολυδύναμα Κέντρα για όλες τις εξαρτήσεις

 9 Κινητές Μονάδες

 2 Μονάδες Διπλής Διάγνωσης

 1 Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης με Κινητή Μονάδα για ενεργούς χρήστες ουσιών

 4 Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης

 1 Εξειδικευμένη Μονάδα για το Αλκοόλ και τα Τυχερά Παιχνίδια
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Χάρη στις εμπειρίες και τα μαθήματα που αντλήθηκαν 
κατά το πρώτο έτος της πανδημίας, το ΚΕΘΕΑ ήταν σε
θέση να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη ετοιμότητα τις 
προκλήσεις του 2021. Ωστόσο, οι επιδημιολογικές εξελί-
ξεις και η παρατεταμένη περίοδος εφαρμογής έκτακτων 
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας άφησαν ευκρινές
αποτύπωμα στο έργο που προσέφερε ο Οργανισμός 
μέσα στη χρονιά:

‣ Η συστηματική τήρηση όλων των προβλεπόμενων 
μέτρων προστασίας και των πρωτοκόλλων διαχείρισης 
επέτρεψε τη διαφύλαξη της υγείας εξυπηρετουμένων και 
εργαζομένων, καθώς και την άμεση αντιμετώπιση των 
εντοπιζόμενων κρουσμάτων.

‣ Οι επιβεβλημένες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των 
μονάδων πρώτης γραμμής δημιούργησαν δυσχέρειες 
τόσο στο θεραπευτικό όσο και στο εκπαιδευτικό έργο. Οι 
αλλαγές αφορούσαν τον υποχρεωτικό περιορισμό του
αριθμού των ατόμων ανά θεραπευτική και εκπαιδευτική 
ομάδα, την αναγκαστική μείωση της συχνότητας προ-
σέλευσης στις μονάδες εξωτερικής παρακολούθησης όπως
και του χρόνου παραμονής σε αυτές.

‣ Γενικότερα, τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης 
βρίσκονταν σε σύγκρουση με την κοινοτική φυσιογνωμία 
του θεραπευτικού μοντέλου που εφαρμόζει το ΚΕΘΕΑ
δυσκολεύοντας, κατά διαστήματα, την ομαλή εκπαίδευση 
και προσαρμογή των μελών του σε αυτή την προσέγγιση.

‣ Σε αρκετές περιπτώσεις αξιοποιήθηκαν διαδικτυακές 
πλατφόρμες, ιδίως για τη λειτουργία πολυμελών θερα-
πευτικών ομάδων. Η πορεία του χρόνου κατέδειξε, ωστόσο,
και τους θεραπευτικούς περιορισμούς που διέπουν τις
διαδικτυακές ομάδες, όπως, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά
την ομαλή ενσωμάτωση των νεοεισερχόμενων μελών 
τους. Σε ψηφιακό περιβάλλον μεταφέρθηκαν και πολλές 
εκπαιδευτικές δράσεις.

‣ Σημαντικές ήταν οι δυσκολίες που καταγράφηκαν σε
σχέση με την έγκαιρη διενέργεια των επιβεβλημένων δια-
γνωστικών ελέγχων (PCR) για COVID-19 πριν από την
εισαγωγή νέων ατόμων στις θεραπευτικές κοινότητες 
διαμονής. Δυσκολίες σημειώθηκαν επίσης στην έγκαιρη 
διενέργεια συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων των εξυπη-
ρετουμένων σε δημόσιες δομές, λόγω των συνθηκών που
επικρατούσαν σε αυτές στις διάφορες φάσεις της πανδημίας.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΣΕ	ΣΥΝΘΗΚΕΣ	ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Για δεύτερη χρονιά η πανδημία SARS-COVID-19 συνέχισε να επηρεάζει κάθε πτυχή της κοινωνικής 
και οικονομικής ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής φροντίδας και 
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων κλήθηκαν να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους σε νέους όρους, 
συμβατούς με την προσπάθεια αναχαίτισης της πανδημίας. 
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‣ Η υλοποίηση δράσεων από τα προγράμματα απεξάρ-
τησης στις τοπικές κοινωνίες έπαυσε ή περιορίστηκε 
δραστικά για μεγάλο διάστημα του έτους. Μειώθηκε έτσι
η εξωστρέφεια της θεραπευτικής διαδικασίας, τα ερεθί-
σματα προσωπικής ανάπτυξης για τα μέλη των προγραμ-
μάτων και η αλληλεπίδρασή τους με την κοινωνία.

‣ Στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης των μελών
επικράτησε αβεβαιότητα λόγω των συνθηκών στην αγορά
εργασίας. Αυτό ενέτεινε τις ανάγκες υποστήριξης, προκει-
μένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος υποτροπής.

‣ Στα σωφρονιστικά καταστήματα η θεραπευτική δια-
δικασία διακόπηκε για μεγάλα χρονικά διαστήματα λόγω
των μέτρων που λαμβάνονταν για την αντιμετώπιση κρου-
σμάτων, ενώ σε ορισμένες φυλακές οι ομάδες συμβου-
λευτικής διακόπηκαν εντελώς.  

‣ Λόγω της τηλεκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, οι παρεμ-
βάσεις πρόληψης του ΚΕΘΕΑ περιορίστηκαν δραστικά. 
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2021-22 ο
Οργανισμός άρχισε να δέχεται πληθώρα αιτημάτων παρέμ-
βασης που αφορούσαν τη διατήρηση κλίματος ασφάλειας 

στο σχολικό περιβάλλον και την αντιμετώπιση δυσπρ-
οσαρμοστικών συμπεριφορών των μαθητών/τριών. Το 
φαινόμενο αυτό φαίνεται να συνδέεται με τις  επιπτώσεις 
της πανδημίας στην ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη παιδιών
και εφήβων.

‣ Η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για τις ευά-
λωτες ομάδες και τους εργαζόμενους γονείς, σε συν-
δυασμό με τα χρονίζοντα προβλήματα υποστελέχωσης, 
αποδυνάμωσε περαιτέρω τη λειτουργία κάποιων μονά-
δων.

‣ Παρά την πανδημία, το 2021 αποτέλεσε χρονιά κατά 
την οποία το ΚΕΘΕΑ έθεσε σε εφαρμογή το μεγαλύτερο 
μέρος του σχεδιασμού του στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020, δημιουργώντας πολλές νέες μονάδες σε διαφορε-
τικές περιοχές της χώρας.
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ΘΕΡΑΠΕΊΑ
11.480 θέσεις υποστήριξης και θεραπείας για ανθρώπους
με πρόβλημα χρήσης ή εξάρτησης από ναρκωτικά.

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

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

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

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

3.527 κλήσεις στις 2 τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης
για τις εξαρτήσεις

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
Μονάδα Έγκαιρης Παρέµβασης 
και Φιλοξενίας για εφήβους/ες, νεαρούς/ές ενήλικους/ες και τις 
οικογένειές τους στον Βόλο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

12 Πολυδύναµα Συµβουλευτικά Κέντρα
για όλες τις εξαρτήσεις στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης,
την Αλεξανδρούπολη (με παράρτημα στην Ορεστιάδα),
την Άρτα, την Καλαμάτα, την Κέρκυρα, την Κοζάνη, τη Λαμία,
το Ναύπλιο, τον Πύργο, τη Ρόδο, τα Χανιά και τη Χίο,
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

9 Κινητές Μονάδες 
με έδρα την Αλεξανδρούπολη, το Ηράκλειο Κρήτης, τα Ιωάννινα,
τη Λαμία, τη Λάρισα, τη Λέσβο, την Κοζάνη, το Ναύπλιο και
τη Ρόδο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
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4 Προγράµµατα Κοινωνικής Ένταξης
στη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα και τον Πύργο
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

2 Μονάδες ∆ιπλής ∆ιάγνωσης
στο Ηράκλειο Κρήτης και τη Θεσσαλονίκη
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

1 Κέντρο Άµεσης Πρόσβασης 
με Κινητή Μονάδα για ενεργούς χρήστες ουσιών
στη Θεσσαλονίκη

8.053 εξυπηρετούμενοι/ες στο σύνολο των παραπάνω
νέων μονάδων

Εγκαίνια ξενώνα φιλοξενίας για τους κρατούμενους
που συμμετέχουν στη Θεραπευτική Κοινότητα
ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού 

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

Ενημερωτικές ημερίδες, εκπαιδευτικά προγράμματα και
σχολικές παρεμβάσεις με βάση τον «Οδηγό για
ασφαλή σχολεία» του Δικτύου Πρόληψης και
Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ

Έναρξη συνεργασίας με τον ∆ήµο Μεταµόρφωσης
με στόχο την πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση στην τοπική 
κοινωνία

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

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ
▶ Ολοκλήρωση της έρευνας πεδίου και της συλλογής
 δεδομένων του πρώτου σκέλους της νέας έρευνας  
 αποτελεσματικότητας του ΚΕΘΕΑ 

▶ Αναδιαμόρφωση του συστήματος δεικτών καταγραφής
 όλου του φάσματος κλινικών υπηρεσιών που προσφέρει
 το ΚΕΘΕΑ

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

▶ Σύναψη μνημονίου συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία 
 Αντεγκληματικής Πολιτικής για την εκπαίδευση των 
 σωφρονιστικών υπαλλήλων σε θέματα εξαρτήσεων

▶ 4 μακροχρόνια προγράμματα για επαγγελματίες, 2 κύκλοι 
 webinar σε θέματα εξαρτήσεων, ανοικτών για το κοινό,
 129 φοιτητές σε πρακτική άσκηση στις δομές του ΚΕΘΕΑ.

▶ Νέος ιστότοτοπος για τις ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, το επιστημονικό 
 περιοδικό του ΚΕΘΕΑ 

ΑΝΘΡΩΠΟΊ & ΠΟΡΟΊ
411εργαζόμενοι/ες αορίστου χρόνου,144 εθελοντές/τριες
14 Σύλλογοι Οικογένειας και Φίλων των προγραμμάτων 
απεξάρτησης

Οι συνολικές δαπάνες του ΚΕΘΕΑ για μισθοδοσία,
λειτουργικά, πάγια και αγορές πρώτων υλών ανήλθαν σε 
17.390.575€ και τα έσοδά του, συμπεριλαμβανομένης
της αυτοχρηματοδότησης, σε 22.310.286€
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Μονάδες ΕΣΠΑ 2021
12 Πολυδύναμα Κέντρα
Τα Κέντρα προσφέρουν συμβουλευτική και θεραπεία σε 
εξωτερική βάση σε σχέση με την προβληματική χρήση
ναρκωτικών και αλκοόλ, καθώς και για την προβλημα-
τική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο/
gaming. Απευθύνονται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 
προσωπικά τέτοιου είδους προβλήματα και σε άτομα 
του περιβάλλοντός τους. Πραγματοποιούν παραπομπές 
σε δομές εντατικής θεραπείας, εφόσον υπάρχει ανάγκη, 
και αναπτύσσουν δίκτυα συνεργασίας με τις τοπικές 
υπηρεσίες. Λειτουργούν στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, την 
Αλεξανδρούπολη (με παράρτημα στην Ορεστιάδα), την 
Άρτα, την Καλαμάτα, την Κέρκυρα, την Κοζάνη, τη Λαμία, 
το Ναύπλιο, τον Πύργο, τη Ρόδο, τα Χανιά και τη Χίο.

9 Κινητές Μονάδες
Οι Μονάδες πραγματοποιούν ενημερωτικές παρεμβά-
σεις στις τοπικές κοινωνίες και υποστηρίζουν άτομα και
οικογένειες με πρόβλημα χρήσης ναρκωτικών, αλκοόλ,
τυχερών παιχνιδιών ή διαδικτύου/gaming. Δίνουν έμφα-

ση σε περιοχές εκτός αστικού ιστού, διευκολύνοντας την
πρόσβαση σε υπηρεσίες και την παραπομπή σε πιο εξει-
δικευμένη βοήθεια. Λειτουργούν στην Αλεξανδρούπολη, 
το Ηράκλειο Κρήτης, τα Ιωάννινα, τη Λαμία, τη Λάρισα, 
τη Λέσβο, την Κοζάνη, το Ναύπλιο και τη Ρόδο.

1 Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης και Φιλοξενίας
Εδράζεται στον Βόλο και προσφέρει φιλοξενία, υποστή-
ριξη, θεραπεία και κοινωνική επανένταξη σε εφήβους/
ες, νεαρούς/ές ενήλικες με προβλήματα χρήσης ή/και
αντικοινωνικής συμπεριφοράς, καθώς και στις οικογέ-
νειές τους.

4 Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης
Στόχος τους είναι να ενισχύσουν την κοινωνική επανένταξη
ατόμων που ολοκληρώνουν προγράμματα απεξάρτησης, 
προσφέροντάς τους νομική συμβουλευτική, συμβουλευ-
τική σε θέματα οικονομικής δραστηριότητας και επιχειρη-
ματικότητας, διασύνδεση με την αγορά εργασίας, τη δυνα-
τότητα να αναπτύξουν προεπαγγελματικές δεξιότητες κ.ά.
Εδράζονται στη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα και 
τον Πύργο.

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ	ΤΟ	ΕΘΝΙΚΟ	ΔΙΚΤΥΟ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	
ΝΕΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΕΣΠΑ
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει νέες θεραπευτικές μονάδες σε όλη 
τη χώρα. Χάρη σε αυτές διευρύνεται η πρόσβαση σε βοήθεια για διαφορετικές μορφές εξάρτησης 
και ενισχύεται η κοινωνική ένταξη μετά τη θεραπεία. Ειδικές μονάδες υποστηρίζουν εφήβους/ες, 
νεαρούς/ές ενήλικες και τις οικογένειές τους, άτομα με διπλή διάγνωση και εξαρτημένα άτομα με 
υψηλό βαθμό περιθωριοποίησης που διαβιούν στον δρόμο.
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2.037
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΑ

35
ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΣΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

30
ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟ 2021

6.016
ΕΠΑΦΕΣ

ΣΕ874
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΗΣ

2 Μονάδες Διπλής Διάγνωσης
Οι μονάδες προσφέρουν ολοκληρωμένη θεραπευτική 
φροντίδα σε μία από τις πιο επιβαρυμένες σωματικά και
ψυχικά ομάδες του πληθυσμού: άτομα με ψυχική δια-
ταραχή και παράλληλα προβλήματα χρήσης, κατάχρησης 
ή εξάρτησης από νόμιμες ή παράνομες ουσίες, τα τυχερά
παιχνίδια ή το διαδίκτυο/gaming. Λειτουργούν στο Ηρά-
κλειο Κρήτης και τη Θεσσαλονίκη.

1 Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης
με Κινητή Μονάδα για ενεργούς χρήστες ουσιών
Εδράζεται στη Θεσσαλονίκη και στοχεύει στην πολύπλευρη
υποστήριξη των πιο περιθωριοποιημένων εξαρτημένων 
ατόμων, με στέκι φροντίδας για ενεργούς/ές χρήστες/
τριες ουσιών και δράσεις προσέγγισής τους στον δρόμο. 

1 Εξειδικευμένη μονάδα για το αλκοόλ
και τα τυχερά παιχνίδια
Στόχος της είναι να προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτι-
κής και θεραπείας σε εξωτερική βάση τόσο στους/στις 
άμεσα ενδιαφερόμενους/ες όσο και στις οικογένειές τους.

Συμπράξεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
Σε τελική φάση βρίσκεται η προετοιμασία για την έναρξη 
λειτουργίας Μονάδας Σωματικής Αποτοξίνωσης στην 
Αττική, η οποία αποτελεί σύμπραξη με το Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο Αττικής, τη Μονάδα 18 ΑΝΩ, και τον ΟΚΑΝΑ.
Η αντίστοιχη Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης στο Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», σύμπραξη 
μεταξύ του νοσοκομείου, του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ, 
λειτούργησε μόνο για δύο μήνες το 2020, καθώς οι 
εγκαταστάσεις της μονάδας χρησιμοποιήθηκαν στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Ολοκληρώνοντας τον σχεδιασμό το 2022
Η υλοποίηση του σχεδιασμού του ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 ολοκληρώνεται εντός του 2022 
με 5 μονάδες: Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης με Κινητή 
Μονάδα και Μονάδα Διπλής Διάγνωσης στην Αθήνα, 
Εξειδικευμένη Μονάδα για το Αλκοόλ και τα Τυχερά 
Παιχνίδια και Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης στον 
Πειραιά, Πολυδύναμο Κέντρο στη Λάρισα, καθώς και 
Κινητή Μονάδα με έδρα την Κεφαλονιά.
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Στην υποδοχή της Αµάλ το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
Στην υποδοχή της Αμάλ στα Ιωάννινα συμμετείχε

το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ. Η 3,5 μέτρων μαριονέτα
με το όνομα «Ελπίδα» είναι σύμβολο

των εκατομμυρίων παιδιών προσφύγων
που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο.

Αναζητώντας τη μητέρα της, η Αμάλ διέσχισε
από πόλη σε πόλη δύο ηπείρους.

Το μακρύ ταξίδι της έγινε αφορμή για διάλογο
γύρω από τον ξεριζωμό των προσφύγων

και ιδίως των παιδιών, τη διαφορετικότητα
και την αλληλεγγύη. 

Το πνεύµα της σκάλας
από το ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ 
Σε έργο τέχνης μετέτρεψαν τη σκάλα της οδού Νίκωνος
στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης μέλη του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ,
σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ. Η εικαστική παρέμβαση
πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση του Δήμου και του
Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου,
του τοπικού Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και των επιμελητών
του προγράμματος «Το πνεύμα της σκάλας». Το έργο
ονομάστηκε «Η σκάλα προς τη γνώση», καθώς τα σκαλοπάτια 
ντύθηκαν με κεραμικά πλακάκια τα οποία προσομοιάζουν
ράχες βιβλίων φιλοσοφίας και κρητικής λογοτεχνίας. 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ: «Πάµε µαΓΗρεύοντας»
Το δικό του λιθαράκι στην αντιμετώπιση
της κλιματικής κρίσης βάζει «μαΓΗρεύοντας»
το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ. Τα μέλη της Θεραπευτικής
Κοινότητας ΙΘΑΚΗ αναζήτησαν διατροφικές
και μαγειρικές συνήθειες ευεργετικές
για το περιβάλλον και για την υγεία.
Δύο απόφοιτοι της ΙΘΑΚΗΣ, ένας μάγειρας και
ένας εστιάτορας, έδειξαν στην Ομάδα Κουζίνας
του προγράμματος, πώς μπορεί να μαγειρεύει
με μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα
προς το περιβάλλον.

Το ΚΕΘΕΑ στο Μουσείο Μπενάκη
Στο Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς φιλοξενήθηκε η έκθεση
«Προσωπικά καθημερινά ημερολόγια» προγραμμάτων απεξάρτησης
του ΚΕΘΕΑ. Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια κεραμικής, γραφιστικής,
φωτογραφίας και ταινιών μικρού μήκους από τα οποία προέκυψαν
τα έργα της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν χάρη στη συνεχιζόμενη
υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
προς το ΚΕΘΕΑ, με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης
και κοινωνικής ένταξης των μελών του.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ	2021
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	&	ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Τα λιόδεντρα της αλληλεγγύης
για το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ

2.800 ελαιόδεντρα παραχώρησε
ο Δήμος Ηρακλείου στο ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ με στόχο

τη στήριξη του έργου του. Το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
θα απασχολεί στην καλλιέργεια και τη συγκομιδή

τα μέλη του, καθώς και οικονομικά αδύναμους
πολίτες του Ηρακλείου.

Η παραγωγή θα καλύπτει τις ανάγκες
του θεραπευτικού προγράμματος

και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.

 Φιλικός αγώνας ΚΕΘΕΑ 
Ραντεβού στο Διαδημοτικό Γήπεδο

Μεταμόρφωσης/ Λυκόβρυσης-Πεύκης
έδωσαν το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ο Δήμος Μεταμόρφωσης

και οι παλαίμαχοι της ΠΑΕ ΑΕΚ.
Ο μεταξύ τους φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας

μετέφερε μήνυμα ενάντια στα ναρκωτικά,
ενώ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού

συγκεντρώθηκαν τρόφιμα
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

του Δήμου Μεταμόρφωσης.

«Πορεία Ελεύθερη» στο Λος Άντζελες
από το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ   
Στο 15ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου
του Λος Άντζελες προβλήθηκε
η μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων
«Πορεία Ελεύθερη» του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.
Πρόκειται για την 4η κατά σειρά ταινία
του προγράμματος απεξάρτησης
που δημιουργήθηκε
χάρη στη συνεχιζόμενη συνεργασία του
με το Animasyros και στην υποστήριξη
του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ για την πόλη της Λαµίας
Προσωπικό και μέλη των νέων μονάδων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
στη Λαμία βρέθηκαν στην πλατεία Αλέκου Κοντόπουλου (Καραβάκι)
και ανέλαβαν τον καθαρισμό και την περιποίηση
του πολυσύχναστου χώρου, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς
για την πόλη. 
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Το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ
κατά της βίας και υπέρ των γυναικών 

Στις δράσεις που διοργανώθηκαν
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας

για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
στην Κομοτηνή

συμμετείχε το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ.
Ανταποκρινόμενο στην πρωτοβουλία

του Δήμου της πόλης,
το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

συνέπραξε με φορείς,
μέλη της εκπαιδευτικής

και φοιτητικής κοινότητας,
επαγγελματίες, αθλητές/τριες

και καλλιτέχνες της Κομοτηνής
στην πραγματοποίηση πολλαπλών δράσεων

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ενάντια στον εγκλεισµό και την εξάρτηση  
Ούτε η εξάρτηση, ούτε ο εγκλεισμός, ούτε η πανδημία
στάθηκαν ικανά να ανακόψουν την πορεία επανένταξης
9 ατόμων που αποφοίτησαν από το πρόγραμμα απεξάρτησης
ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Η ολοκλήρωση της προσπάθειάς τους 
γιορτάστηκε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τα 8α γενέθλια
του προγράμματος, παρουσία πολλών μελών
και των οικογενειών τους, συνεργατών, συνεργατριών
και φίλων του προγράμματος.

« Άκουσέ την αλλιώς» από το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
Πάντα μια ανοιχτή αγκαλιά για παιδιά που αντιμετωπίζουν
πρόβλημα εξάρτησης και τους γονείς τους,
το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ συνέχισε να κρατά την επαφή
με ένα ευρύτερο κοινό την περίοδο της πανδημίας
μέσα από τη διαδικτυακή ραδιοφωνική του συχνότητα.
Μία φορά την εβδομάδα η ραδιοφωνική ομάδα του προγράμματος
από το βήμα του Web Radio Strofi μοιραζόταν σκέψεις, βιώματα, 
μουσικές και συζητήσεις με τους καλεσμένους της. 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ	2021
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	&	ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ:
Γιορτές σηµαίνει µαζί

Τα Χριστούγεννα
τα μέλη της Θεραπευτικής Κοινότητας

και του Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης
του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, σε συνεργασία

με τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας,
μαγείρεψαν και πρόσφεραν γεύματα και γλυκά

σε άπορους/ες κατοίκους της περιοχής.
Γιατί γιορτές σημαίνει μαζί!

Το ΚΕΘΕΑ δίπλα
στους πυρόπληκτους
Με κινητοποίηση εργαζομένων, μελών
και συλλόγων οικογένειας, 
και κάλεσμα σε κοινό και φορείς
σε διάφορες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη,
την Αλεξανδρούπολη, τον Βόλο
την Κοζάνη κ.ά., τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ
μπόρεσαν να συνδράμουν στη συγκέντρωση
ειδών για την ανακούφιση
των πυρόπληκτων της Εύβοιας. 

Ολοήµερη παρέµβαση από το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ
To KEΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ φρόντισε κεντρική πλατεία του Βόλου,
καθαρίζοντας και φυτεύοντας λουλούδια. Με τη δράση αυτή
άρχισε η ολοήμερη παρέμβασή του στην περιοχή Άγιος Ονούφριος,
σε συνεργασία με τον δήμο και φορείς της πόλης,
για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών του 2021.
Η παρέμβαση, μεταξύ άλλων, περιλάμβανε και προβολή
της ταινίας μικρού μήκους που δημιούργησε το πρόγραμμα
σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Το «χωριό των ηλιθίων»  
 από το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ

«Το χωριό των ηλιθίων» του Νιλ Σάιμον
ανέβασε στο Κάστρο της Καλαμάτας

η θεατρική ομάδα του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ.
Η ομάδα αποτελείται από μέλη του προγράμματος

σε διαφορετικές φάσεις θεραπείας.
Πραγματοποιεί τις παραστάσεις της

χάρη στην πολύτιμη υποστήριξη επαγγελματιών
και φορέων που συνεισφέρουν εθελοντικά στην προετοιμασία

της ομάδας και στο άρτιο ανέβασμα των έργων.  
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Ο κύριος κορμός υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ απευθύνεται σε ανθρώπους που κάνουν χρήση 
ναρκωτικών ουσιών και τις οικογένειές τους. Τα θεραπευτικά του προγράμματα ακολουθούν 
πολυδιάστατη ψυχοκοινωνική προσέγγιση, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο συνεχές 
υπηρεσιών που εκτείνεται σε όλα τα στάδια: από την πρώτη επαφή –στον δρόμο, σε μονάδες 
υποδοχής ή στις φυλακές– μέχρι την πλήρη ψυχική απεξάρτηση και ισότιμη επανένταξη 
στην κοινωνία.

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

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

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΓΙΑ	ΤΑ	ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
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ΤΟ 2020 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ 

32 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ 

ΚΕΝΤΡΑ

ΣΕ 29
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ 

1.970 
ΑΤΟΜΑ

Η ΓΡΑΜΜΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ

1145
ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΕ

1.612
ΚΛΗΣΕΙΣ

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

• Αξιολόγηση της κατάστασης του ατόμου
 και της δριμύτητας των προβλημάτων του
 σε σωματικό, ψυχολογικό, οικογενειακό και 
 κοινωνικό επίπεδο
• Σχεδιασμό της θεραπευτικής παρέμβασης
• Μείωση της χρήσης και των συνδεόμενων
 με αυτή βλαβών
• Φροντίδα της υγείας
• Ενημέρωση για θέματα σωματικής αποτοξίνωσης
 και ψυχικής απεξάρτησης
• Ατομική και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη
• Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες

• Πρόχειρα γεύματα και δυνατότητα φροντίδας
 της ατομικής υγιεινής
• Κινητοποίηση και προετοιμασία για απεξάρτηση,
 για όσους/ες 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

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ	ΚΕΝΤΡΑ:
Η	ΠΡΩΤΗ	ΕΠΑΦΗ	ΜΕ	ΤΗ	ΘΕΡΑΠΕΙΑ	

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα είναι οι χώροι πρώτης επαφής με το ΚΕΘΕΑ όσων αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα χρήσης ή εξάρτησης από παράνομες ουσίες και αποτελούν τις πύλες εισόδου στα 
θεραπευτικά του προγράμματα. Η προσέλευση στα Συμβουλευτικά Κέντρα το 2021 εμφανίζεται 
μειωμένη. Οι νέες μονάδες ΕΣΠΑ του ΚΕΘΕΑ απορρόφησαν αριθμό εξυπηρετουμένων με συναφείς
προς τις υπηρεσίες τους ανάγκες. Ρόλο συνέχισαν επίσης να παίζουν και οι συνθήκες που διαμόρφωσε
η πανδημία.
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ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΟΣΩΝ ΖΗΤΗΣΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΤΟ 2021 (Ν=1.885)
Στην πλειονότητά τους τα άτομα που προσεγγίζουν τα Συμβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ ζητώντας βοήθεια για το πρό-
βλημα των ναρκωτικών είναι άνδρες ελληνικής υπηκοότητας με μέση ηλικία τα 33 έτη. Τα 4 στα 10  άτομα προσέρχονται 
στις μονάδες με δική τους πρωτοβουλία. Για τα υπόλοιπα πηγή παραπομπής είναι κυρίως η οικογένεια (21,7%) και το 
φιλικό περιβάλλον (9,3%). Ακολουθούν το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης (5,5%) και τα άλλα θεραπευτικά 
κέντρα (4,3%).

Την πρώτη επαφή τους με τη χρήση την έχουν στα 16 έτη κατά μέσο όρο. Για σχεδόν 9 στα 10 άτομα η πρώτη παράνομη 
ουσία που δοκιμάζουν είναι η κάνναβη. Στην ηλικία των 20 ετών περίπου περνούν στη χρήση της κύριας ουσίας, αυτής, 
δηλαδή, για την οποία δεκατρία χρόνια αργότερα απευθύνονται στο ΚΕΘΕΑ για θεραπεία.

Ως κύριες ουσίες αναφέρονται η ηρωίνη και τα οπιοειδή (36,1%), με επικρατέστερους τρόπους χρήσης το κάπνισμα 
(45,7%) και την εισπνοή από τη μύτη (33,8%). Ενέσιμη χρήση αναφέρθηκε μόνο από το 13,5%. Ακολουθούν ως κύριες 
ουσίες η κάνναβη (33,6%) και με συνεχιζόμενη αυξητική τάση η κοκαΐνη  (22,7% το 2021 έναντι 17,8% το 2020).

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

Τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν τελειώσει 4 στα 10 άτομα, ενώ σχεδόν το ένα πέμπτο (22,7%) συνεχίζει ή έχει 
ολοκληρώσει και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην πλειονότητά τους δεν έχουν σταθερό εισόδημα, 1 στα 2 άτομα είναι 
άνεργο, ενώ σταθερή απασχόληση δηλώνει μόνο 1 στα 4.

Περίπου 4 άτομα στα 10 αναφέρουν κάποιο πρόβλημα σωματικής υγείας, με συχνότερα τα ορθοπεδικά και την ηπατίτιδα C.
Το 38,2% αναφέρει σοβαρά ψυχολογικά ή ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ 4 στους/στις 10 πάσχουν από κατάθλιψη.

Σχεδόν 7 στα 10 άτομα (67,8%) έχουν συλληφθεί τουλάχιστον μία φορά, 4 σχεδόν στα 10 έχουν τουλάχιστον μία καταδίκη,
ενώ 1 στα 5 έχουν φυλακιστεί στο παρελθόν. Σχεδόν 4 στα10 άτομα (37,2%) έχουν δικαστικές εκκρεμότητες.

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

23 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΨΥΧΙΚΗΣ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ

ΣΤΙΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

638
ΑΤΟΜΑ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΗΠΙΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ

243
ΑΤΟΜΑ

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

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

Στόχοι των Θεραπευτικών Κοινοτήτων:

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

• Η αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν στη χρήση 
 και η ψυχική απεξάρτηση

• Η εγκατάλειψη της παραβατικής συμπεριφοράς

• Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και στρατηγικών 
 αντιμετώπισης προβλημάτων

• Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η εκπαίδευση 
 και κατάρτιση

• Η υποστήριξη για την επίλυση νομικών 
 εκκρεμοτήτων

• Η βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων

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

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

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

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

ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ:	Η	ΚΥΡΙΑ	ΦΑΣΗ	ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	
Οι μονάδες απεξάρτησης, Θεραπευτικές Κοινότητες ή μονάδες ήπιας παρέμβασης, προσφέρουν 
στα μέλη τους πολύπλευρη υποστήριξη με στόχο την αντιμετώπιση των αιτιών της χρήσης, την
πλήρη και σταθερή αποχή από αυτήν, τη συνολική αλλαγή τρόπου ζωής και την ισότιμη επανένταξη 
στην κοινωνία. Τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης λόγω πανδημίας συγκρούονται με την 
κοινοτική φυσιογνωμία του θεραπευτικού μοντέλου του ΚΕΘΕΑ και έθεσαν προκλήσεις για το 
θεραπευτικό έργο μέσα στο 2021.
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Θεραπευτικά προγράμματα ήπιας παρέμβασης
Τα προγράμματα ήπιας παρέμβασης απευθύνονται σε
ενήλικα άτομα που κάνουν περιστασιακή χρήση ή και 
κατάχρηση ουσιών, αλλά διατηρούν έναν πιο λειτουρ-
γικό τρόπο ζωής και αναζητούν θεραπευτική στήριξη 
που μπορεί να συμβαδίσει με την καθημερινότητά τους.
Πρόκειται για ευέλικτα προγράμματα εξωτερικής παρα-
κολούθησης με μικρότερη διάρκεια και συχνότητα από
τα εντατικά προγράμματα, όπου η ψυχική απεξάρτηση
συντελείται σε Θεραπευτική Κοινότητα.

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

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

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

11
ΚΕΝΤΡΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ

ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

250
ΑΤΟΜΑ

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

• 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 στήριξη

• Μέριμνα για προβλήματα υγείας

• Εκπαίδευση για την πρόληψη της υποτροπής

• Συμβουλευτική οικογένειας και ζευγαριών

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

ΚΕΝΤΡΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ:	
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ	ΤΗΝ	ΠΟΡΕΙΑ
H ισότιμη και ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία και την αγορά εργασίας είναι ο τελικός στόχος της 
απεξάρτησης. Τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης σε διάφορες περιοχές της χώρας υποστηρίζουν 
αυτή την προσπάθεια κάτω από όλο και πιο δύσκολες συνθήκες, λόγω της πανδημίας και της 
οικονομικής κρίσης.
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ΤΟ 2020 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ 

33
ΚΕΝΤΡΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

3.824
ΑΤΟΜΑ

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

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

Οι υπηρεσίες των Κέντρων περιλαμβάνουν:

• 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

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	ΚΑΙ	ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Μέσα από τα Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης το ΚΕΘΕΑ απευθύνεται στις οικογένειες και 
τους σημαντικούς άλλους όσων αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης ουσιών. Η συμμετοχή των 
οικείων, που εμφανίζεται μειωμένη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συμβάλλει σημαντικά σε 
όλες τις φάσεις και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Η συμμετοχή στα Κέντρα το 2021 
επηρεάστηκε από την πανδημία. Συγχρόνως, ωστόσο, οι νέες μονάδες του ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ διεύρυναν πανελλαδικά τη δυνατότητα υποστήριξης συγγενών και σημαντικών άλλων.
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Η  Μ Ε Ι Ω Σ Η  Τ Η Σ  Β Λ Α Β Η Σ  Τ Ο  2 0 2 1

ΑΘΗΝΑ: ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

7.690 ΕΠΑΦΕΣ ΣΕ 275 ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

1.253 ΕΠΑΦΕΣ ΣΕ 227 ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

4.763 ΕΠΑΦΕΣ ΣΕ 647 ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

1.150 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΤΕΚΙΑ

877 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

1.233 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
1.302 ΠΡΑΞΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

14.939
ΔΙΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

8.387
ΔΙΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

54.135 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΧΤΗΚΑΝ
ΜΕ 70.736 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

29 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

1.770 ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
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ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

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

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

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

• Πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα και παραπομπές
 σε τριτοβάθμια περίθαλψη 

• Ψυχολογική υποστήριξη 

• Δράσεις προαγωγής της υγείας για ασφαλέστερη 
 χρήση ουσιών και πρόληψης της διάδοσης 
 νοσημάτων 

• Ανταλλαγή ενέσιμου υλικού και διανομή 
 προφυλακτικών 

• Σίτιση, ιματισμό, φροντίδα της ατομικής υγιεινής 

• Ενημέρωση και συμβουλευτική για θέματα νομικά 
 και κοινωνικο-προνοιακής φροντίδας 

• Παρεμβάσεις στα νοσοκομεία για την υποστήριξη 
 εξαρτημένων που νοσηλεύονται και την 
 ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του υγειονομικού 
 προσωπικού 

• Απευθείας εισαγωγή σε Θεραπευτική Κοινότητα,
 σε περιπτώσεις κρίσης

• Διασύνδεση με θεραπευτικά προγράμματα και 
 παραπομπές σε άλλες υπηρεσίες

• Δυνατότητα άμεσης επαφής με τη Μονάδα
 Street-Work μέσω ειδικής τηλεφωνικής γραμμής 

Το έργο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ το 2021 χαρακτηρίστηκε 
από σημαντικούς επιδημιολογικούς περιορισμούς στη
λειτουργία των Κέντρων Άμεσης Πρόσβασης, ώστε να
αποφεύγεται ο συγχρωτισμός στους χώρους τους. Η
Μονάδα Street-Work συνέχισε τις εξορμήσεις της στην
ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, διατηρώντας 
ωστόσο από τα τέλη του 2020 μικρότερη δύναμη προσω-
πικού, μετά το πέρας του προγράμματος «Δίκτυο Άμεσης
Πρόσβασης για χρήστες ουσιών» το οποίο χρηματοδο-
τούσε η Περιφέρεια Αττικής. 

To KEΘΕΑ συνέχισε να συμμετέχει, παρέχοντας εξειδι-
κευμένο επιστημονικό προσωπικό, στη λειτουργία του 
πρώτου ξενώνα για άστεγους εξαρτημένους στη χώρα. 
Ο ξενώνας, χωρητικότητας 90 κλινών, δημιουργήθηκε 
το 2020 από τον Δήμο Αθηναίων, σε συνεργασία με τον 
ΚΥΑΔΑ, το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 δημιουργήθηκε Μονάδα 
Άμεσης Πρόσβασης με Κινητή Μονάδα στη Θεσσαλονίκη. 
Προσφέρει πρωτογενή φροντίδα σε εξαρτημένα ατόμα
της πόλης, με έμφαση σε όσους και όσες δεν διαθέτουν
στέγη ή δεν βρίσκονται σε επαφή με τις υπηρεσίες. 
Επιπλέον, σε όλη την Ελλάδα οι εννιά νέες Κινητές Μονά-
δες του ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ πραγματοποίησαν 
συστηματικά δράσεις προσέγγισης χρηστών και χρη-
στριών στον δρόμο. (βλ. και σελ. 16).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΓΙΑ	ΧΡΗΣΤΕΣ	&	ΧΡΗΣΤΡΙΕΣ	ΣΤΟΝ	ΔΡΟΜΟ
Μέσα από προγράμματα άμεσης πρόσβασης και μείωσης της συνδεόμενης με τη χρήση ουσιών 
βλάβης, το ΚΕΘΕΑ υποστηρίζει εξαρτημένα άτομα που είναι περιθωριοποιημένα και αποκομμένα 
από υπηρεσίες και πηγές βοήθειας ή βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης. Το 2021 τα Στέκια του 
ΚΕΘΕΑ για ανθρώπους που κάνουν χρήση προσάρμοσαν τη λειτουργία τους στα επιδημιολογικά 
μέτρα, ενώ συνεχίστηκαν οι δράσεις street-work. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 δημιουργήθηκε 
ένα νέο Στέκι με Kινητή Mονάδα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και Κινητές Μονάδες σε διαφορετικές 
πόλεις, οι οποίες επίσης προσεγγίζουν χρήστες και χρήστριες στον δρόμο.
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> 279 ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ & ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ/ΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

>1.488 ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ & ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ/ΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

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

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

• Διάγνωση και αξιολόγηση των προβλημάτων
 των κρατουμένων με πρόβλημα χρήσης

• 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/ες παραπέμπονται για την κύρια φάση θερα-
πείας είτε σε Θεραπευτική Κοινότητα εκτός φυλακής (με
βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών, εφόσον συγκε-
ντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος) είτε σε 
Θεραπευτική Κοινότητα σωφρονιστικού καταστήματος.

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

Οι Θεραπευτικές Κοινότητες στη φυλακή έχουν στόχους:
• 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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΣΤΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΙΝΙΚΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	
Πολλοί άνθρωποι με πρόβλημα χρήσης ή εξάρτησης από παράνομες ουσίες έρχονται κάποια 
στιγμή αντιμέτωποι με τον νόμο, και μπορεί να οδηγηθούν στη φυλακή. Ένα σημαντικό τμήμα των 
υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ  αναπτύσσεται  με άξονα το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. 
Παρά τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας, το 2021 αυξήθηκε η συμμετοχή στα προγράμματα 
φυλακών. Εγκαινιάστηκαν, επίσης, ξενώνας του ΚΕΘΕΑ στο Κατάστημα Κορυδαλλού Ι και 
πρόγραμμα εκπαίδευσης των σωφρονιστικών υπαλλήλων πανελλαδικά.
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ΤΟ 2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ

> 20
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ 4
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

> 2
ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

& ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

> 1
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΝΗΛΙΚΩΝ

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

• 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 παρα-
πομπή από τους επιμελητές ανηλίκων, εφήβους και έφη-
βες με παραβατική συμπεριφορά που έχουν εμπλακεί 
στη χρήση ουσιών. Στοχεύει στην κινητοποίηση για αποχή
από τη χρήση ουσιών, στην αποφυγή περαιτέρω εμπλο-
κής σε παραβατικές δραστηριότητες, στην πρόληψη της 
κοινωνικής περιθωριοποίησης και στη βελτίωση των 
οικογενειακών σχέσεων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο 
Σταθμός παραπέμπει σε θεραπευτικό πρόγραμμα.

ΝΕΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
▶	 Χάρη	στον	Ξενώνα	που	εγκαινιάστηκε
	 το	2021,	βελτιώνονται	οι	συνθήκες	θεραπείας	
	 για	τα	μέλη	του	ΚΕΘΕΑ	ΕΝ	ΔΡΑΣΕΙ
	 στο	Κατάστημα	Κορυδαλλού	Ι.
	 Ο	Ξενώνας	τούς	δίνει	τη	δυνατότητα,
	 όταν	ολοκληρώνουν	την	ημερήσια	συμμετοχή	
	 τους	στο	πρόγραμμα	της	Θεραπευτικής	
	 Κοινότητας,	να	παραμένουν	σε	περιβάλλον	
	 που	προωθεί	τις	ίδιες	θεραπευτικές	αξίες,	
	 χωρίς	να	επιστρέφουν	στους	θαλάμους
	 με	τους	υπόλοιπους	κρατουμένους.
	 Ο	Ξενώνας	διαθέτει	όλες	τις	αναγκαίες	
	 υποδομές	για	τη	φιλοξενία	έως	20	ατόμων.

▶	 Βάσει	του	πρωτοκόλλου	συνεργασίας
	 που	σύναψε	το	ΚΕΘΕΑ	με	τη	Γενική	
	 Γραμματεία	Αντεγκληματικής	Πολιτικής,	
	 το	ΚΕΘΕΑ	ΕΝ	ΔΡΑΣΕΙ	ανέλαβε	το	2021
	 την	εκπαίδευση	των	σωφρονιστικών	
	 υπαλλήλων	στα	καταστήματα	κράτησης	
	 πανελλαδικά	(βλ.	σελ.	52).
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> 279
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ MOSAIC

> 482 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΙΣΣΩΝ

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

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

Στις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC περιλαμβάνονται:

• 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 Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων

• Συμβουλευτική σε χώρους κράτησης

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

• Η επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία
 και η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ελλείψεων 

• Η αναβάθμιση των τυπικών προσόντων 

• Η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός 
 προσανατολισμός 

• Η καλλιέργεια προσωπικών και κοινωνικών 
 δεξιοτήτων, καθώς και η ενίσχυση της αυτοεικόνας

• Η ανάπτυξη προσωπικών ενδιαφερόντων,
 η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 
 και η επαφή με τα πολιτιστικά αγαθά 

• Η επαγγελματική κατάρτιση 

• Η δικτύωση με επιχειρήσεις, εργοδότες, 
 κοινωνικούς φορείς και συλλόγους για την 
 προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας

Με τους προαναφερόμενους στόχους
στο ΚΕΘΕΑ λειτουργούν:

‣ Τμήματα εκπαίδευσης στα θεραπευτικά προγράμματα, 
 υπεύθυνα για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών 
 αναγκών των συμμετεχόντων, την οργάνωση και 
 υλοποίηση κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης, 
 επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού
 και κατάρτισης 
‣ 4 Μεταβατικά σχολεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη
 και Λάρισα που έχουν στόχο την επανένταξη στην 
 εκπαιδευτική διαδικασία, παράλληλα με τη θεραπεία, 
 αξιοποιώντας τον νόμο για τους κατ’ οίκον 
 διδαχθέντες
‣ Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής 
 Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) σε διάφορες πόλεις για μέλη και 
 αποφοίτους θεραπευτικών προγραμμάτων
‣ 2 πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 
 που απευθύνονται τόσο σε μέλη και αποφοίτους 
 θεραπευτικών προγραμμάτων όσο και
 στον γενικό πληθυσμό
‣ 4 παραγωγικές μονάδες, το τυπογραφείο ΚΕΘΕΑ 
 ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, εργαστήρι κεραμικής, ξυλουργείο 
 και αγρόκτημα, που δίνουν τη δυνατότητα αμειβόμενης
 και ασφαλιζόμενης μαθητείας, διάρκειας έως και 8 
 μηνών, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας 

‣ 5 Club Eργασίας ή Γραφεία Διασύνδεσης
 σε διάφορες περιοχές της χώρας που
 στηρίζουν την ένταξη στην αγορά εργασίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
ΦΡΟΝΤΙΔΑ	ΤΗΣ	ΥΓΕΙΑΣ,
ΝΟΜΙΚΗ	ΣΤΗΡΙΞΗ	
Η κατάχρηση και η εξάρτηση επηρεάζουν αρνητικά πολλές πτυχές της ζωής του ατόμου, όπως η υγεία,
η εκπαιδευτική πορεία, η επαγγελματική εξέλιξη και η σχέση με τον νόμο. Με εξειδικευμένες υπηρεσί-
ες το ΚΕΘΕΑ υποστηρίζει τα μέλη του σε αυτούς τους τομείς, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
θεραπευτικής παρέμβασης που έχει στόχο την ισότιμη και παραγωγική συμμετοχή στην κοινωνία. 
Το 2021 η πανδημία συνέχισε να επηρεάζει τις συνθήκες εκπαίδευσης στο ΚΕΘΕΑ και να περιορίζει 
τη δυνατότητα των δημιουργικών του ομάδων για ανοικτές εκδηλώσεις και αλληλεπίδραση με την 
κοινωνία.
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> ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

122 ΑΤΟΜΑ

> ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

257 ΑΤΟΜΑ

> ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ/ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

155 ΑΤΟΜΑ

>16 ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

> ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

629 ΑΤΟΜΑ

> ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

547 ΑΤΟΜΑ

> ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
& ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

1.245 ΘΕΣΕΙΣ

> ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

168

> ΤΟ 2021
ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ

609 ΑΤΟΜΑ

> ΤΟ 2021
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΑΝ

118 ΑΙΤΗΜΑΤΑ

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

Γραφεία Νομικής Στήριξης
Τα Γραφεία Νομικής Στήριξης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
βοηθούν μέλη θεραπευτικών προγραμμάτων στη διαδι-
κασία επίλυσης των νομικών τους εκκρεμοτήτων από 
τη συνδεόμενη με τη χρήση παραβατική συμπεριφορά. 
Η υπηρεσία παρέχει δωρεάν ενημέρωση και συμβου-
λευτική για τη νομοθεσία περί ναρκωτικών, νομική στή-
ριξη στα άπορα μέλη που βρίσκονται στη φάση της 
επανένταξης, νομική βοήθεια σε κρατουμένους/ες απο-
φυλακισμένους/ες και απάλειψη καταδικαστικών αποφά-
σεων ή εκκρεμών διώξεων από το ποινικό μητρώο των
απεξαρτημένων ατόμων.

>39ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2021



>40



ΝΕΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ:	ΑΛΚΟΟΛ,	ΤΥΧΕΡΑ	ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ,	
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/GAMING
Τα τελευταία χρόνια οι τοπικές κοινωνίες διατυπώνουν όλο και συχνότερα προς το ΚΕΘΕΑ 
αιτήματα υποστήριξης σχετικά με εξαρτητικές συμπεριφορές που σχετίζονται με τα τυχερά 
παιχνίδια, το αλκοόλ και το διαδίκτυο/gaming. Στην Αττική το ΚΕΘΕΑ προσφέρει απεξάρτηση 
από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια από το 2002 μέσω του ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ενώ από το 2012 
λειτουργεί η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης για την Προβληματική Χρήση του Διαδικτύου. 
Για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες σε αυτούς τους τομείς, το ΚΕΘΕΑ έχει 
δημιουργήσει ανάλογες υπηρεσίες στο πλαίσιο υφιστάμενων προγραμμάτων απεξάρτησης 
και σε άλλες περιοχές της χώρας. 

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

Τα νέα Πολυδύναμα Κέντρα και οι Κινητές Μονάδες που έχει δημιουργήσει το ΚΕΘΕΑ στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν διευρύνει γεωγραφικά την πρόσβαση σε θεραπευτική 
υποστήριξη για αυτές τις μορφές εξάρτησης. Ο απολογισμός έργου των νέων μονάδων ΕΣΠΑ 
παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στη σελίδα 16.
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> ΤΟ 2021
ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΑΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

641
ΑΤΟΜΑ

ME ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ
ΑΛΚΟΟΛ

342
ΑΜΕΣΑ

ΕΝΔΙΑΦΕ-
ΡΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ

ΚΑΙ

299
ΜΕΛΗ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥΣ
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> ΤΟ 2021
ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΑΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

641
ΑΤΟΜΑ

ME ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ
ΑΛΚΟΟΛ

342
ΑΜΕΣΑ

ΕΝΔΙΑΦΕ-
ΡΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ

ΚΑΙ

299
ΜΕΛΗ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥΣ

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

‣ Στη διερεύνηση και στην κατανόηση
 της εξαρτητικής συμπεριφοράς, καθώς και στην 
 επεξεργασία των θεμάτων που συνδέονται
 με αυτή, με στόχο την οικοδόμηση
 ενός νέου τρόπου ζωής

‣ Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής
 και σωματικής υγείας

‣ Στη μείωση και καλύτερη διαχείριση του στρες

‣ Στην ανεύρεση αποτελεσματικών προσωπικών 
 στρατηγικών για τον περιορισμό
 της χρήσης αλκοόλ ή την αποχή από αυτό

‣ Στη βελτίωση της ψυχοκοινωνικής 
 λειτουργικότητας του ατόμου

‣ Στην εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων και 
 στην πρόληψη της υποτροπής

‣ Στην αποκατάσταση των οικογενειακών σχέσεων

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΟΣΩΝ ΖΗΤHΣΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΤΟ 2021

Η πλειονότητα όσων απευθύνονται στο ΚΕΘΕΑ
για την προβληματική χρήση αλκοόλ
είναι άνδρες (70,1%) ελληνικής υπηκοότητας
με μέσο όρο ηλικίας τα 46 έτη.
Έχουν αρχίσει την προβληματική χρήση αλκοόλ
κατά μέσο όρο στα 29,5 τους χρόνια.
Έξι (6) στα 10 άτομα μεγάλωσαν σε οικογένεια
όπου υπήρχε πρόβλημα χρήσης της ουσίας. 

Το 54,6% έχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, και 1 στα 4 άτομα πτυχίο
ανώτερης ή ανώτατης σχολής.
Παραπάνω από τα μισά άτομα (53,6%) 
έχουν σταθερή απασχόληση, ενώ το 34,8% 
δηλώνουν άνεργα ή οικονομικά μη ενεργά.
Πέντε (5) στα 10 άτομα μένουν με τον/την
σύντροφο ή τον/τη σύζυγό τους.

Τέσσερις (4) στους/στις 10
έχουν διαγνωσμένο πρόβλημα σωματικής ή
ψυχικής υγείας ως επακόλουθο
της προβληματικής χρήσης αλκοόλ.
Για 2 στα 5 άτομα το αλκοόλ γίνεται αιτία
άσκησης λεκτικής ή και σωματικής βίας
σε μέλος της οικογένειάς τους, ενώ
1 στα 3 άτομα αντιμετωπίζει προβλήματα
με τον νόμο. Ένα (1) στα 4 άτομα οδηγεί
πάντα υπό την επήρεια αλκοόλ.

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ	ΑΠΟ	ΤΟ	ΑΛΚΟΟΛ
Εξειδικευμένες υπηρεσίες και προγράμματα στην Αττική (ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ), στην Ανατολική Μακε-
δονία-Θράκη (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ), στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ), στη Θεσσαλία 
(ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ), στην Ήπειρο (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ), στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα (ΚΕΘΕΑ 
ΑΡΙΑΔΝΗ), απευθύνονται σε όσους/ες αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη χρήση αλκοόλ προσωπικά 
ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον.
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> ΤΟ 2021
ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΑΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

718
ΑΤΟΜΑ

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΑ
ΤΥΧΕΡΑ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ

405
ΠΑΙΚΤΕΣ

ΚΑΙ ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ

ΚΑΙ 313
ΜΕΛΗ

ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΥΣ

> Η ΓΡΑΜΜΗ

1114
ΓΙΑ ΤΑ

ΤΥΧΕΡΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕ
ΣΕ

1.915
ΚΛΗΣΕΙΣ

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

‣ Στη διερεύνηση και κατανόηση της πορείας
 που έχει οδηγήσει το άτομο στην προβληματική 
 ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια

‣ Στην ανεύρεση αποτελεσματικών προσωπικών 
 στρατηγικών για τον περιορισμό της ενασχόλησης

‣ Στην ανάπτυξη κινήτρων για την αποχή

‣ Στην εκπαίδευση για την αντιμετώπιση 
 καταστάσεων υψηλού ρίσκου

‣ Στην εκμάθηση μεθόδων επίλυσης προβλημάτων 
 και διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων

‣ Στην αποκατάσταση των οικογενειακών σχέσεων

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

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΟΣΩΝ ΖΗΤHΣΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟ 2021

Εννιά (9) στα 10 από τα άτομα που απευθύνονται στο 
ΚΕΘΕΑ για την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά 
παιχνίδια είναι άνδρες ελληνικής υπηκοότητας
με μέση ηλικία τα 37 έτη. Τα 9 στα 10 άτομα έχουν 
ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Επτά (7) στα 10 έχουν σταθερή 
απασχόληση και περισσότερα από 4 στα 10 (37,6%) 
είναι έγγαμα.

Σχεδόν τα μισά άτομα (44,6%) δηλώνουν πάνω από
10 χρόνια εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια.
Η πλειονότητα (49,0%) δηλώνει ότι παίζει και κρυφά, 
ενώ οι 3 στους/στις 10 ότι παίζουν πάντα κρυφά. 
Περισσότεροι από 3 στα 10 άτομα (34,6%)
παίζουν καθημερινά, ενώ τα υπόλοιπα
με συχνότητα που κυμαίνεται από 1 έως 6 φορές
την εβδομάδα.

Πάνω από 7 στα 10 άτομα δηλώνουν ότι προτιμούν
τον αθλητικό στοιχηματισμό, ενώ ακολουθούν
στις προτιμήσεις τα φρουτάκια (38,5%), το καζίνο 
(31,7%), παιχνίδια με τυχερούς αριθμούς (27%),
και η χαρτοπαιξία (24,1 %).

Σχεδόν 8 στα 10 άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα 
σχέσεων και οικονομικά προβλήματα που οφείλονται 
στον εθισμό τους. Πέντε (5) στα 10 άτομα (49,4%)
έχουν προβλήματα στην επαγγελματική τους ζωή,
όπως μειωμένη απόδοση, απουσίες και αργοπορίες.

Περισσότερο από το ένα τέταρτο (21,1%) των ατόμων 
δηλώνει ότι κάνει αυτοκτονικές  σκέψεις
εξαιτίας του τζόγου.

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ	ΑΠΟ	ΤΑ	ΤΥΧΕΡΑ	ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ	
Συμβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη για την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνί-
δια ή την εξάρτηση από αυτά προσφέρεται στην Αττική (ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ), στην Ανατολική Μακεδονία-
Θράκη (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ), στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ), στη Θεσσαλία (ΚΕΘΕΑ 
ΕΞΟΔΟΣ), στην Ήπειρο (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ), στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ).
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> ΤΟ 2021
ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΑΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

531
ΑΤΟΜΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ

141
ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

ΚΑΙ

390
ΜΕΛΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

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

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

‣ Ατομική και ομαδική συμβουλευτική

‣ Ψυχοθεραπεία

‣ Υποστηρικτικές ομάδες αυτοβοήθειας

‣ Ανάπτυξη προσωπικών, συναισθηματικών
 και κοινωνικών δεξιοτήτων

‣ Επαγγελματικός προσανατολισμός
 και συμβουλευτική

‣ Ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες

‣ Οικογενειακές συναντήσεις

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΟΣΩΝ ΖΗΤHΣΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/GAMING
ΤΟ 2021 
Εννιά (9) στα 10 από τα άτομα που απευθύνονται
στο ΚΕΘΕΑ για την προβληματική ενασχόληση
με το διαδίκτυο/gaming είναι νέοι, άρρενες,
ελληνικής υπηκοότητας, με μέση ηλικία τα 18,9 έτη,
και διαμένουν με τη γονική τους οικογένεια.

Ένα (1) στα 4 άτομα φοιτά στο γυμνάσιο,
το 34,7% φοιτά στο λύκειο, το 12% έχει
απόφοιτήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
ενώ το 24% φοιτά στο πανεπιστήμιο. 

Η ενασχόληση με το διαδίκτυο είναι καθημερινή
και αφορά κυρίως παιχνίδια και εφαρμογές
MMORPGs (μαζικό διαδικτυακό παιχνίδι ρόλων 
πολλαπλών παικτών). Το 17,3% αφιερώνει
στο διαδίκτυο 2-3 ώρες καθημερινά,
3 στα 5 άτομα από 4 έως 10 ώρες, ενώ
ποσοστό 9,3% απασχολείται από 11 έως 20 ώρες. 

Τρία στα τέσσερα άτομα (73,3%) έχουν πρόσβαση
στο διαδίκτυο από το υπνοδωμάτιό τους,
ενώ τα μισά αναφέρουν ότι έχουν πάντα
τη συγκατάθεση των δικών τους. 

Η καθημερινή ενασχόληση επηρεάζει αρνητικά
τις σχέσεις των περισσοτέρων με τους δικούς τους,
ενώ παραπάνω από τα μισά άτομα
αναφέρουν μεταβολή στο βάρος τους
κατά τον τελευταίο χρόνο. Ένα (1) στα 5 άτομα
αναφέρει διαγνωσμένη μαθησιακή δυσκολία.
Το 1/3 αναφέρει ότι έχει συναντηθεί
με άγνωστο άτομο που γνώρισε μέσω διαδικτύου.

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ	ΑΠΟ	ΤΟ	ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/GAMING
Με εξειδικευμένες μονάδες και υπηρεσίες το ΚΕΘΕΑ απευθύνεται σε εφήβους/ες και ενήλικες 
-κυρίως νεαρής ηλικίας- που έχουν αναπτύξει προβληματική σχέση με το διαδίκτυο/gam-
ing ή εξάρτηση από αυτό. Στην Αττική λειτουργούν η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης για την 
Προβληματική Χρήση του Διαδικτύου και αντίστοιχη μονάδα του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ενώ ανάλογες 
υπηρεσίες προσφέρει στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ.
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>6.688
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ

> ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ

ΜΕ ΤΟΝ
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ

ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΊΚΕΣ ΚΟΊΝΟΤΗΤΕΣ
Οι παρεμβάσεις ενημέρωσης-πρόληψης του ΚΕΘΕΑ αφορούν όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης. Πραγματο-
ποιούνται μετά από πρόσκληση των σχολικών μονάδων και σε συνεργασία με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους/τις υπεύθυνους/ες Αγωγής Υγείας, τους/τις σχολικούς συμβούλους κ.ά.  1.430 
μαθητές και μαθήτριες, καθώς και 1.514 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στις παρεμβάσεις του ΚΕΘΕΑ το 2021.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας
Λόγω της τηλεκπαίδευσης, οι δια ζώσης παρεμβάσεις πρόληψης του ΚΕΘΕΑ περιορίστηκαν δραστικά το πρώτο 
μισό του 2021. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2021-22 το ΚΕΘΕΑ έγινε αποδέκτης πολλών αιτημάτων 
παρέμβασης που αφορούσαν τη διατήρηση κλίματος ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον και την αντιμετώπιση 
δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών των μαθητών/τριών οι οποίες φαίνεται να συνδέονται με την παρατεταμένη 
καραντίνα. Ευδιάκριτη επίσης ήταν η ανάγκη υποστήριξης και των εκπαιδευτικών, ώστε να εντοπίσουν τα αποθέματά 
τους και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους.

Βραχύχρονες και μακροχρόνιες παρεμβάσεις
Στον βαθμό που το επέτρεψαν οι συνθήκες, πραγματοποιήθηκαν μέσα στη χρονιά βραχύχρονες παρεμβάσεις σε 
μαθητικές κοινότητες με στόχο την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση σε θέματα εξαρτήσεων σε διάφορα σχολεία της 
χώρας.

Στην Αθήνα άρχισε η πρώτη φάση εφαρμογής καινοτόμου, μακροχρόνιου και ολοκληρωμένου προγράμματος 
πρόληψης τεσσάρων όμορων σχολείων του Δήμου Καισαριανής από το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης 
του ΚΕΘΕΑ, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών/τριών.

Συνεχίστηκε επίσης η μακροχρόνια παρέμβαση του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ σε εκπαιδευτική μονάδα του Βόλου που ανήκει
σε σχολικό συγκρότημα της περιοχής. Βάσει των αναγκών, η παρέμβαση του 2021 εστίασε περισσότερο στην 
κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών.

Προωθώντας το ασφαλές σχολείο
Μέσα από ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ, 
συνέχισε το 2021 να προωθεί την ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον, σε συνεργασία με ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακά 
Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού) όλης της χώρας. Οι παραπάνω δράσεις βασίστηκαν στο εγκεκριμένο από το 
Υπουργείο Παιδείας εγχειρίδιο πρόληψης του ΚΕΘΕΑ «Οδηγός για ασφαλή σχολεία». 

Διαδικτυακές και δια ζώσης ημερίδες διοργανώθηκαν για συντονιστές/τριες εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές/τριες 
σχολείων, υπεύθυνους/ες Αγωγής Υγείας και εκπαιδευτικούς των 6 ΠΕΚΕΣ του Νομού Αττικής και του ΠΕΚΕΣ 
Δυτικής Ελλάδας. Μακροχρόνια εκπαίδευση πάνω στον Οδηγό παρακολούθησαν συντονιστές/τριες εκπαιδευτικού 
έργου και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΠΕΚΕΣ του Νομού Αττικής, του 
Βόρειου και Νότιου Αιγαίου, της Δυτικής Ελλάδας και της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και εκπαιδευτικοί και 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια Ηπείρου.

ΠΡΟΛΗΨΗ	&	ΕΓΚΑΙΡΗ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Η πρόληψη απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό και σε ομάδες με συμπεριφορές υψηλού κινδύνου
για χρήση ουσιών ή άλλες μορφές εθισμού, όπως η προβληματική ενασχόληση με το διαδίκτυο. 
Κατάλληλα σχεδιασμένες για κάθε ομάδα-στόχο, οι παρεμβάσεις πρόληψης του ΚΕΘΕΑ πραγματο-
ποιούνται στην κοινότητα, σε εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων και σε φορείς ή για 
επαγγελματίες υγείας, κοινωνικής φροντίδας, παιδικής προστασίας κ.ά. Το 2021 οι δράσεις πρόληψης
περιορίστηκαν σημαντικά λόγω των μέτρων αναχαίτισης της COVID-19. Ωστόσο, το βίωμα του 
εγκλεισμού ανέδειξε νέα ζητήματα και ανάγκες στον χώρο της εκπαίδευσης, που άρχισαν να 
γίνονται αισθητές με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-22.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην τοπική κοινωνία στοχεύει η συνεργασία 

που εγκαινιάστηκε το 2021 ανάμεσα στο ΚΕΘΕΑ και τον Δήμο Μεταμόρφωσης. Στο πλαίσιο της 
συνεργασίας το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ θα σχεδιάσει και θα 

υλοποιήσει σειρά παρεμβάσεων ενημέρωσης και πρόληψης με έμφαση στη σχολική κοινότητα, 
σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου. Οι παρεμβάσεις θα απευθύνονται σε 

μαθητές/τριες, νέες και νέους, καθώς και σε όσους/ες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
υποστήριξή τους: γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες. Απώτερος στόχος είναι

η ενίσχυση παραγόντων που προάγουν την πρόληψη στην τοπική κοινωνία και λειτουργούν
ως δίχτυ προστασίας από τις εξαρτήσεις και άλλες βλαπτικές μορφές συμπεριφοράς.

Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα
Το ΚΕΘΕΑ συνεργάζεται με σχολικές μονάδες τόσο για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών όσο και για τη δημιουργία 
σταθερών δικτύων υποστήριξης και παραπομπών. Το 2021 προσφέρθηκε, δια ζώσης και ψηφιακά, συμβουλευτική 
για τη διαχείριση κρίσεων σε διευθυντές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς, καθώς και μακροχρόνια επαγγελματική 
συμβουλευτική υποστήριξη σε νέους και νέες επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται στην εκπαίδευση.

ΓΟΝΕΊΣ
Συνολικά 576 γονείς παρακολούθησαν σε διάφορες πόλεις τις ενημερωτικές συναντήσεις, τα σεμινάρια και τις σχολές 
γονέων του ΚΕΘΕΑ το 2021. Μέσα από τις παρεμβάσεις αυτές στόχος είναι να αναδειχθεί η σημασία της οικογένειας 
ως βασικού πυρήνα πρόληψης, να ενισχυθούν οι γονείς στον ρόλο τους, η συνεργασία τους με το σχολείο και η 
σύνδεση της οικογένειας με την ευρύτερη κοινότητα. Στο επίκεντρο βρίσκονται η κατανόηση της λειτουργίας του 
οικογενειακού συστήματος και η έκφραση και επεξεργασία προβληματισμών ή δυσκολιών που απορρέουν από τον 
γονικό ρόλο.

ΣΤΕΚΊ ΝΕΩΝ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΊ ΚΟΊΝΟΤΊΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το Στέκι Νέων του ΚΕΘΕΑ στα Εξάρχεια της Αθήνας προσφέρει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενίσχυσης παιδιών και 
νέων και ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας προς την κατεύθυνση της πρόληψης. Λόγω των συνθηκών που 
διαμόρφωσε η πανδημία, το 2021 η προσέλευση στο Στέκι ήταν περιορισμένη, και η λειτουργία του συνεχίστηκε με 
λιγότερες ομάδες ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και με ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής.
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ΤΡΊΤΟΒΑΘΜΊΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Μέσω βιωματικών σεμιναρίων υλοποιήθηκαν βραχύχρονα προγράμματα πρόληψης των εξαρτήσεων για 1.009 
φοιτητές και φοιτήτριες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο πανεπιστημίων όλης της χώρας.

Σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Δίκτυο Πρόληψης υλοποίησε 
μακροχρόνιο πρόγραμμα πρόληψης για μέλη της φοιτητικής κοινότητας. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί μέσα στο 
2022 με δράσεις ευαισθητοποίησης που θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν οι ίδιοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες.  

Το  ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ εγκαινίασε συνεργασία με το Γραφείο Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τη 
δημιουργία ομάδας στήριξης φοιτητών/τριών και δικτύου παραπομπών.

ΕΓΚΑΊΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων νέων που διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν 
ή να κλιμακώσουν βλαπτικές συμπεριφορές, όπως χρήση ουσιών και παραβατικότητα, καθώς και των οικογενειών 
τους. Το 2021 λειτούργησαν δίκτυα συνεργασίας και παραπομπών του ΚΕΘΕΑ με επιμελητείες ανηλίκων, ιδρύματα 
και οργανώσεις παιδικής προστασίας και δομές για πρόσφυγες/ισσες σε διάφορες πόλεις.

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΩΝ
Το ΚΕΘΕΑ ενημερώνει και εκπαιδεύει σε θέματα πρόληψης επαγγελματικές ομάδες που ασχολούνται με παιδιά, 
νέους και νέες ή που έρχονται σε επαφή με το πρόβλημα της χρήσης μέσα από τον ρόλο τους, και χρειάζεται να 
διαχειρίζονται σχετικά περιστατικά. Το 2021 πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης 
για 2.159 επαγγελματίες κοινωνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υγείας, διωκτικών και εισαγγελικών αρχών, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων κ.ά.

      ΚΡΗΤΗ  ΣΥΝΟΛΟ
     ΡΟ∆ΟΣ  ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 2021 ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ  ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ 907 548 20  39  1.514

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 280 302 120  728  1.430

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ & ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 679 290  40   1.009

ΓΟΝΕΙΣ/ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 307 139   130  576

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ/ΑΛΛΟΙ 596 1.476  87   2.159

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 2.769 2.755 140 127 897 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.688

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
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Μεταπτυχιακή εκπαίδευση
Διακρατικό Διιδρυματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)
«Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»
Το ΔΠΜΣ διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Νομική 
Σχολή του ΑΠΘ και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου 
της Λευκωσίας. Το ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο της συνεργασίας 
μετέχει στην επιλογή των νέων φοιτητών/τριών κάθε 
ακαδημαϊκού έτους, στη διδασκαλία, στην εποπτεία 
διπλωματικών εργασιών, ενώ προσφέρει και θέσεις 
πρακτικής άσκησης. Το 2021 ξεκίνησε ο 6ος κύκλος με 
τη συμμετοχή 70 φοιτητών/τριών. Λόγω της πανδημίας 
δεν πραγματοποιήθηκαν οι πρακτικές ασκήσεις του 5ου 
κύκλου σε δομές του ΚΕΘΕΑ. 

Διά βίου μάθηση
και επαγγελματική ανάπτυξη 
Ίκανότητες συμβουλευτικής στον τομέα
της τοξικοεξάρτησης: Οι γνώσεις, οι δεξιότητες
και η στάση στην επαγγελματική πρακτική
Ξεκίνησε ο 12ος κύκλος του μακροχρόνιου εκπαιδευτι-
κού προγράμματος για συμβούλους εξαρτήσεων που
υλοποιείται από το ΚΕΘΕΑ και το Πανεπιστήμιο Καλι-
φόρνιας, Σαν Ντιέγκο. Λόγω των επιδημιολογικών συνθη-
κών το πρόγραμμα έχει υβριδική μορφή, συνδυασμό 
διαδικτυακών και δια ζώσης συναντήσεων. Το 2021 
πραγματοποιήθηκαν 46 ώρες διαδικτυακής εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το 2022 με 134 επιπλέον 
εκπαιδευτικές ώρες. Συμμετέχουν 28 άτομα από το 
ΚΕΘΕΑ και άλλους φορείς.

Εκπαίδευση σωφρονιστικών υπαλλήλων
σε όλη την Ελλάδα 
Το 2021 το ΚΕΘΕΑ σύναψε μνημόνιο συνεργασίας με τη 
Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής με στόχο 
την υλοποίηση κύκλου σεμιναρίων σε υπαλλήλους όλων

των σωφρονιστικών καταστημάτων της Ελλάδας. Η θεμα-
τική των σεμιναρίων αφορά δύο άξονες: α) Εξάρτηση και 
θεραπεία απεξάρτησης στο πλαίσιο του σωφρονιστικού 
συστήματος και β) Διαχείριση εργασιακού άγχους. Μέσα
στο έτος υλοποιήθηκαν κύκλοι σεμιναρίων 32 ωρών σε 
9 σωφρονιστικά καταστήματα. Η εκπαίδευση πραγματο-
ποιείται από το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και θα συνεχιστεί το 
2022.

COMANITY: Διαδικτυακό πρόγραμμα
«Εμψυχωτών κοινότητας»
Το πρόγραμμα ασύγχρονης εκπαίδευσης 12 ενοτήτων
«Εμψυχωτής κοινότητας» απευθύνεται σε επαγγελματίες
και εθελοντές/τριες που εργάζονται ή επιθυμούν να 
εκπαιδευτούν ως εμψυχωτές/τριες κοινότητας, με στόχο
την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη νέων που αντι-
μετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα. Το 2021 ολοκληρώ-
θηκε ο 3ος και ο 4ος κύκλος εκπαίδευσης με 102 εκπαι-
δευόμενους συνολικά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι
προϊόν του διακρατικού σχεδίου COMANITΥ, στο οποίο 
είχε συμμετάσχει το ΚΕΘΕΑ.

Ανοικτά webinar για τις εξαρτήσεις
Συνεχίστηκαν τα ανοικτά στο κοινό webinar με εισηγη-
τές και εισηγήτριες αρθρογράφους του επιστημονικού 
περιοδικού ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ του ΚΕΘΕΑ. Μέσα στο 2021 
πραγματοποιήθηκαν 4 συναντήσεις με 423 συνολικά συμ-
μετοχές. Εγκαινιάστηκε επίσης ένας νέος κύκλος webi-
nar με τίτλο «Εξάρτηση, απεξάρτηση και κοινωνία» και 
εισηγητές/τριες έμπειρα στελέχη του επιστημονικού/
θεραπευτικού δυναμικού του ΚΕΘΕΑ. Στα 9 webinar που
πραγματοποιήθηκαν μέσα στο έτος συμμετείχαν περισσό-
τερα από 950 άτομα.

Εκπαίδευση νέου προσωπικού του ΚΕΘΕΑ
Πρόγραμμα εκπαίδευσης/ευαισθητοποίησης που υλο-
ποιήθηκε για 131 νέα μέλη του προσωπικού του ΚΕΘΕΑ 

ΔΙΑ	ΒΙΟΥ	ΜΑΘΗΣΗ	&	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το ΚΕΘΕΑ είναι ένας από τους κύριους ελληνικούς φορείς εκπαίδευσης στον τομέα των εξαρτή-
σεων, όπου δραστηριοποιείται μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, επιστημονικές συναντήσεις, 
εκδόσεις και συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Την περίοδο της πανδημίας COVID-19 ο 
εκπαιδευτικός του σχεδιασμός αναπροσαρμόστηκε, προσφέροντας δυνατότητες ψηφιακής εκπαί-
δευσης σε θέματα εξαρτήσεων τόσο σε στελέχη του χώρου όσο και στο ευρύτερο κοινό.

>52



το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021 διάρκειας 200 
ωρών συνολικά. Το πρόγραμμα διεξήχθη διαδικτυακά 
με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να είναι χωρισμένοι/
ες σε 10 ομάδες. Εισηγητές και εισηγήτριες ήταν έμπειρα
στελέχη θεραπευτικών προγραμμάτων, τομέων και τμη-
μάτων του ΚΕΘΕΑ.

Πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων
Σειρά διαδικτυακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το 
προσωπικό του ΚΕΘΕΑ με στόχο την εξοικείωσή του 
με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών πλατφορμών 
επικοινωνίας, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στο 
πλαίσιο του κλινικού, εκπαιδευτικού και διοικητικού 
έργου. Συμμετείχαν 111 εργαζόμενοι/ες.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στελεχών
Διοργανώθηκε εκπαίδευση-ευαισθητοποίηση συνολικής
διάρκειας 40 ωρών δύο στελεχών από το πρόγραμμα 
ΣΤΟΧΟΣ της Κύπρου στο ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ.

Πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών
Το 2021 το ΚΕΘΕΑ προσέφερε 129 θέσεις πρακτικής 
άσκησης σε φοιτητές/τριες, κατά την περίοδο που το 
επέτρεπαν οι επιδημιολογικές συνθήκες.

Σχεδιασμός έρευνας εκπαιδευτικών αναγκών
Έρευνα με στόχο την καταγραφή των εκπαιδευτικών 
αναγκών του προσωπικού του ΚΕΘΕΑ, ώστε να σχεδια-
στούν προγράμματα εκπαίδευσης που θα καλύπτουν τις 
ανάγκες του. Η έρευνα απευθύνεται σε όλο το προσω-
πικό του φορέα ανεξάρτητα από σχέση εργασίας και 
ολοκληρώνεται το 2022.

Επαγγελματική πιστοποίηση
Συνεχίστηκε η συνεργασία του ΚΕΘΕΑ με το IC&RC (Inter-
national Certification Reciprocity Consortium) για τη 
διεθνή πιστοποίηση συμβούλων τοξικοεξάρτησης και 
στελεχών πρόληψης.

Περιοδικό ΕΞΑΡΤΗΣΕΊΣ
Εκδόθηκαν τα τεύχη 34 και 35 του επιστημονικού περιοδι-
κού ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, σε συνεργασία με το διεθνές περιοδικό
«Addiction». Οι ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ είναι το μόνο ελληνικό 
περιοδικό στο πεδίο των εξαρτήσεων που είναι μέλος 
στη διεθνή βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus, 
ενώ μετέχει και στο διοικητικό συμβούλιο της Διεθνούς 
Επιτροπής Εκδοτών Επιστημονικών Περιοδικών για τις 
Εξαρτήσεις - ISAJE (International Society of Addiction 
Journal Editors). 

Δημιουργήθηκε επίσης νέα ιστοσελίδα για το περιοδικό 
με σχεδιασμό που προσφέρει βέλτιστη εμπειρία πλοήγη-
σης από κάθε τύπο συσκευής. Η νέα ιστοσελίδα δίνει τη
δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στην ύλη όλων των
προηγούμενων τευχών του περιοδικού και τη δυνατό-
τητα αναζήτησης υλικού ανά τεύχος, συγγραφέα και 
ενότητα. Παρουσιάζει επίσης νέα και ενημερώσεις για 
επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις και ηχητικά 
αποσπάσματα από τα webinar του ΚΕΘΕΑ. Επιπλέον 
δίνει τη δυνατότητα απευθείας υποβολής ερευνητικών 
εργασιών για δημοσίευση στο περιοδικό.

Βιβλιοθήκη για τις εξαρτήσεις
Εξειδικευμένη σε θέματα εξαρτήσεων ανοικτής πρόσβα-
σης βιβλιοθήκη του ΚΕΘΕΑ, η οποία συμμετέχει στον
Συλλογικό Κατάλογο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και προσφέ-
ρει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα δια-δανεισμού περιοδι-
κών και βιβλίων. Διαθέτει περισσότερες από 15.000 
εγγραφές και μοναδικές συνδρομές σε διεθνή επιστημο-
νικά περιοδικά. Το 2021 συνεχίστηκε η αποδελτίωση 
επιστημονικών άρθρων, ώστε να είναι διαθέσιμα μέσω
του online καταλόγου της βιβλιοθήκης, ενώ το λογισμικό
της αντικαταστάθηκε με το ανοιχτής πρόσβασης λογι-
σμικό KOHA.
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Έρευνα αποτελεσματικότητας
των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ
Με την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή Kevin Knight,
διευθυντή του Institute of Behavior Research στο Texas 
Christian University και της Danica Knight, Senior Re-
search Scientist στο ίδιο ινστιτούτο, το ΚΕΘΕΑ υλοποιεί 
νέα έρευνα αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του. 
Πρόκειται για ένα πολύπτυχο ερευνητικό σχέδιο, το οποίο
θα δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τον βαθμό ανταπό-
κρισης των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ στις ανάγκες των 
εξαρτημένων. Τα αποτελέσματα θα φωτίσουν τους παρά-
γοντες που παίζουν ρόλο τόσο στην επιτυχή έκβαση της
θεραπείας όσο και στην πρόωρη διακοπή της. Το 2021
ολοκληρώθηκε η έρευνα πεδίου και η συλλογή δεδομέ-
νων του πρώτου σκέλους της έρευνας.

Αναδιαμόρφωση κλινικών δεικτών ΚΕΘΕΑ
Το 2021 ξεκίνησε μια προσπάθεια αναδιαμόρφωσης των
δεικτών καταγραφής όλου του φάσματος κλινικών υπηρε-
σιών που προσφέρει το ΚΕΘΕΑ. Οι κλινικοί δείκτες είναι
παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της
ποιότητας και της απόδοσης των θεραπευτικών μονάδων
του ΚΕΘΕΑ σύμφωνα με τους στόχους τους και επιτρέ-
πουν τη διαρκή παρακολούθηση της αποτελεσματικό-
τητάς τους.

Εφαρμογή για την παρακολούθηση και 
επεξεργασία των δεδομένων στο ΚΕΘΕΑ  
Μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήμα-
τος (ΟΠΣ) του ΚΕΘΕΑ συνεχίστηκε η συλλογή και η συστη-
ματοποίηση δεικτών που επιτρέπουν τη συνεχή παρακο-
λούθηση της ροής αιτήσεων για θεραπεία, της αποτε-
λεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων και 
της ικανοποίησης των εξυπηρετουμένων.

Μελέτη των δεδομένων
των εξυπηρετουμένων  
Σε ετήσια βάση το ΚΕΘΕΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και 
αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες χρήσης 
παράνομων ουσιών των ατόμων που προσέρχονται στα
Συμβουλευτικά του Κέντρα σε όλη την Ελλάδα, παρακο-
λουθώντας συστηματικά τις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
τους. Αντίστοιχη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοι-
χείων πραγματοποιείται ετησίως και στις μονάδες όπου
απευθύνονται άτομα με προβλήματα χρήσης νόμιμων 
ουσιών, εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια και προβλημα-
τικής ενασχόλησης με το διαδίκτυο.

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

Εποπτεία σε έρευνες τρίτων προσώπων
Τριάντα (30) άνδρες και γυναίκες επιστήμονες, μεταπτυ-
χιακοί/ές φοιτητές/τριες και στελέχη φορέων, διενήργη-
σαν έρευνα στα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, 
υπό την εποπτεία του Τομέα Έρευνας, στο πλαίσιο του
Κώδικα Δεοντολογίας Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδο-
μένων που ισχύει στον Οργανισμό.

ΕΡΕΥΝΑ	&	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το ΚΕΘΕΑ βασίζεται στην έρευνα για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικό-
τητας των υπηρεσιών του, τη χάραξη στρατηγικής και την τεκμηρίωση του οικονομικού και κοινωνι-
κού οφέλους από τη λειτουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων απεξάρτησης και κοινωνικής 
ένταξης. 
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Ενημέρωση και δράσεις
στις τοπικές κοινωνίες
Οι ενημερωτικές παρεμβάσεις και οι πρωτοβουλίες κοι-
νωνικής αλληλεγγύης, εθελοντισμού, προστασίας του 
περιβάλλοντος, τέχνης, πολιτισμού και αθλητισμού, που
χαρακτηρίζουν τον τρόπο λειτουργίας των θεραπευτικών
προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, περιορίστηκαν σημαντικά 
ιδίως κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021. Λόγω της πανδη-
μίας COVID-19 και των μέτρων αντιμετώπισής της, 
πραγματοποιήθηκε μικρότερος από ό,τι συνήθως αριθμός
ανοικτών εκδηλώσεων με συμμετοχή του κοινού. Ωστόσο,
αρκετές ενημερωτικές δράσεις, σε συνεργασία με δημοτι-
κές και περιφερειακές Αρχές, συλλόγους, οργανώσεις, 
εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς, υλοποιήθηκαν 
σε ψηφιακό περιβάλλον.

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

Ενημερωτική εκστρατεία για την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 
Για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών του 
2021 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, με την αφιλοκερδή 

συμμετοχή των συντελεστών της, η ενημερωτική εκστρα-
τεία «Στάσου πλάι μου» ενάντια σε πρακτικές και πολιτι-
κές αποκλεισμού, στιγματισμού, τιμωρίας και καταστο-
λής των ανθρώπων με πρόβλημα χρήσης ή εξάρτησης. 
Στο πλαίσιο της εκστρατείας διανεμήθηκαν 256.450 
έντυπα σε χώρους εστίασης, σε ανοικτές εκδηλώσεις και 
μέσω ενθέσεων σε εφημερίδες. Το μήνυμα της καμπά-
νιας φιλοξενήθηκε επίσης δωρεάν με καταχωρίσεις σε
πανελλαδικές και τοπικές εφημερίδες, ως banner σε
ιστοτόπους, καθώς και σε τηλεοπτικά δίκτυα, κινηματο-
γράφους και μέσα μαζικής μεταφοράς 

Συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο
για τα ναρκωτικά 
Συνεχίζοντας τη συνεργασία του με την Επιτροπή του 
ΟΗΕ για τον Διεθνή Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB), το 
ΚΕΘΕΑ παρουσίασε την ετήσια έκθεσή της στην Αθήνα 
και εξέδωσε στα ελληνικά το σχετικό δημοσιογραφικό 
υλικό. Η έκθεση του 2021 είχε ως επίκεντρο τη χρήση 
ουσιών από ηλικιωμένους.

Συνεπές στη δέσμευσή του για διαφάνεια και λογοδοσία, 
το ΚΕΘΕΑ εκτύπωσε, ανακοίνωσε δημόσια και ανάρτησε 
στο διαδίκτυο τον απολογισμό έργου του για το 2020.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	ΓΙΑ	ΤΙΣ	ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
Με συνεχείς ενημερωτικές ενέργειες, στις οποίες κεντρικό ρόλο παίζουν τα θεραπευτικά προ-
γράμματα με τα μέλη τους, το ΚΕΘΕΑ ευαισθητοποιεί γύρω από το πρόβλημα των εξαρτήσεων, 
συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο, προάγει μηνύματα πρόληψης, κινητοποιεί για θεραπεία. Για τις 
ενέργειες ενημέρωσης το ΚΕΘΕΑ αξιοποιεί τον εθελοντισμό και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, 
ώστε να εξοικονομούνται πόροι για το θεραπευτικό έργο. Όλο το έντυπο ενημερωτικό υλικό του 
παράγεται στο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ.
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Το ΚΕΘΕΑ ευχαριστεί θερμά
τους φορείς, τις εταιρείες, τα ΜΜΕ,
τους/τις επαγγελματίες, τους εθελοντές και τις εθελόντριες
που συνέβαλαν στην προβολή του κοινωνικού του μηνύματος
το 2021.

ΑΝΙΜΑSYROS / CINE NEWS / CINE ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ / McCANN / PIZZA FAN / ΤΟUBANAKI MUSIC PROJECTS / X-RATED FILMS 

/ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ (LAGFF) / ΟΑΣΑ / ΟΦΗ / ΣΕΓΑΣ / ΣΤΑΣΥ

Εφημερίδες
DOCUMENTO / LARISSANET / ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ / ΑΙΧΜΗ  (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ) / ΑΝΑΤΟΛΗ (ΚΡΗΤΗ) / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 

(ΙΩΑΝΝΙΝΑ) / ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ / ΑΥΓΗ / ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ / ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ / ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ (ΚΡΗΤΗ) / 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) / ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΚΕΡΚΥΡΑ) / ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) / ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ (ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ) / ΕΜΠΡΟΣ 

(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) / ΕΜΠΡΟΣ (ΞΑΝΘΗ) / Η ΓΝΩΜΗ (ΘΡΑΚΗ) / Η ΕΡΕΥΝΑ (ΤΡΙΚΑΛΑ) / Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ / Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ /
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ / ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) / Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ / ΗΧΩ 

ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ / ΘΑΡΡΟΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) / ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΛΟΙ / ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ / ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21ος 

ΑΙΩΝ  / ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ) / ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΑΠΟΨΗ  / ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΒΗΜΑ / ΚΟΣΜΟΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 

/ ΚΟΣΜΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) / ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ / ΜΑΓΝΗΣΙΑ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / ΜΑΧΗΤΗΣ (ΑΡΤΑ) / ΜΕΘΟΡΙΟΣ 

(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) / ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ / ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) / Ο ΧΡΟΝΟΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) / ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ / ΠΑΤΡΙΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 

/ ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) / ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) / ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ) / ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ  / ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 

/ ΡΟΔΙΑΚΗ  / ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ / ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (BOΛΟΣ) / ΤΙΤΑΝΗ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) / 

ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ (ΠΡΕΒΕΖΑ) / ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ιστότοποι
aftodioikisi.gr / alexpoli.gr / alexpolisonline.com / alithia.gr / anatolh.gr / astraparis.gr / avgi.gr / candiadoc.gr /
chiosin.gr / chiospress.net / cretalive.gr / dinamiprosforas.gr / documento.gr /  e-evros.gr / efsyn.gr / emprosnet.gr /
epikairo.gr / evros.24.gr / evrosonline.gr / flashnews.gr / forfree.gr / gnomionline.gr / greveniotis.gr / indanews.gr /
kalymnos-news.gr / kalymnosola.gr / lesvospost.gr / live24.gr / mag24.gr / magnesianews.gr / meteo.gr /
myvolos.gr / news.makedonias.gr / onlarissa.gr / paratiritisnews.gr / politischios.gr / reportal.gr / stonisi.gr / 

taxydromos.gr / thrakikiagora.gr / tvpatrida.gr / xanthitimes.gr / xiakoslaos.gr / xronos.gr

Ραδιοτηλεοπτικά μέσα
ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

XΟΡΗΓΟΙ
ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2021
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Σύλλογοι Οικογένειας και Φίλων
Oι 14 Σύλλογοι Οικογένειας και Φίλων των θεραπευτι-
κών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα 
αποτελούν εθελοντικά, μη κερδοσκοπικά σωματεία με 
οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, τα οποία απαρτί-
ζονται κυρίως από άτομα που έχουν αντιμετωπίσει πρό-
βλημα εξάρτησης στο οικείο περιβάλλον τους. Σε στενή
συνεργασία με τα θεραπευτικά προγράμματα, οι Σύλλογοι
προσφέρουν εθελοντική εργασία, προβάλλουν το έργο
του ΚΕΘΕΑ και το υποστηρίζουν με την εξεύρεση πόρων.
Eνημερώνουν, επίσης, τις οικογένειες και την κοινή γνώ-
μη και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής για τα
ναρκωτικά με τη δημόσια τοποθέτησή τους σε σημαντικά
θέματα.

Εθελοντές & εθελόντριες
Εκατόν δεκατέσσερις (114) εθελοντές/όντριες, διαφό-
ρων ηλικιών και ειδικοτήτων, διέθεσαν χρόνο, γνώσεις 
και δεξιότητες, για να υποστηρίξουν το έργο του ΚΕΘΕΑ 
σε όλη την Ελλάδα το 2021. Η προσφορά τους αφορούσε 
κυρίως τους τομείς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των 
μελών στα θεραπευτικά προγράμματα, υποβοήθησης 
του συμβουλευτικού και θεραπευτικού έργου, διοικητι-
κής και γραμματειακής υποστήριξης.

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

Η	ΚΟΙΝΩΝΙΑ	ΤΩΝ	ΠΟΛΙΤΩΝ	ΣΤΟ	ΚΕΘΕΑ

>60



▶ Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

▶ ADVANCED AUTOMATION SYSTEMS-
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

▶ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 «Η ΠΙΝΔΟΣ»

▶ ΑGAN, ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

▶ AIOΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ. ΑΒΕΕ 

▶ UCI GREECE LOAN MANAGEMENT SERVICES

▶ ΑΜΚΕ ODYSSEA  

▶ BENΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

▶ COFFEE EPIRUS ΕΕ

▶ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 

▶ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

▶ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

▶ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

▶ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

▶ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

▶ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

▶ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

▶ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

▶ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

▶ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

▶ ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

▶ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

▶ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

▶ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

▶ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

▶ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

▶ ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ

▶ Ε-CONOMY ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΓΗΣ

▶ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

▶ ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

▶ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ & ΥΙΟΙ ΟΕ «ΜΥΛΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

▶ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΑΘΛΑΣΗ

▶ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

▶ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 

▶ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ

▶ ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

▶ ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

▶ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ ΜΑΡΙΑ

▶ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

▶ ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ

▶ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 

▶ ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΑΕ (ΥΠΟ/ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

▶ ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

▶ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PINDOS RESORT (ΠΕΛΑΓΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ)

▶ ΟΑΕΔ 

▶ ΟΠΑΠ ΑΕ

▶ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΤΕ
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

▶ ΠΑΝΑΓΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ

▶ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

▶ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

▶ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

▶ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

▶ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

▶ ΠΕΡΙΦΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

▶ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «ΣΥΝ.ΚΑ.Π.Ε.»

▶ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ

▶ ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

▶ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΦΙΛΩΝ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ 

▶ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

▶ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

▶ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

▶ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 

▶ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

▶ 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

▶ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ, ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ

▶ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Μ. ΕΠΕ

▶ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

▶ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

▶ XAΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ & ΔΩΡΗΤΕΣ 2021
Θεσμικοί φορείς, κοινωφελή ιδρύματα, εταιρείες, άτομα και η κοινωνία των πολιτών στήριξαν το έργο του ΚΕΘΕΑ το 2021.
Χρηματοδότησαν την υλοποίηση νέων δράσεων, παραχώρησαν εγκαταστάσεις, προσέφεραν υπηρεσίες, κάλυψαν λειτουργι-
κές και άλλες ανάγκες με χρηματικές δωρεές. Το ΚΕΘΕΑ ευχαριστεί θερμά όσους και όσες συνέβαλαν στο έργο του το 2021.
Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει μερικούς από τους σημαντικότερους δωρητές και χορηγούς της χρονιάς. 
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ΕΣΠΑ 2014-2020
Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 
Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων-
Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, 35 πράξεις του ΚΕΘΕΑ
έχουν ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράμματα σε όλη 
τη χώρα, με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης σε 
βοήθεια για διαφορετικές μορφές εξάρτησης και την ενί-
σχυση της κοινωνικής ένταξης. Μέχρι τα τέλη του 2021
είχε αρχίσει η υλοποίηση 30 πράξεων σε διαφορετικές 
περιφέρειες. Αναλυτική παρουσίασή τους στη σελίδα 16.

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

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

EΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
Reintegration Τhrough Sport Plus, Erasmus+ Sport 
Δεύτερη χρονιά υλοποίησης του σχεδίου Reintegration
Through Sport Plus (RTS+) με συντονιστή το ΚΕΘΕΑ 
και συμμετοχή 10 εταίρων από 7 ευρωπαϊκές χώρες. 
Σκοπός του σχεδίου είναι να δημιουργήσει και να προτεί-
νει καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία αξιοποίησης του 
αθλητισμού και της άσκησης στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης. Επιδιώκει 
επίσης τη σχετική ευαισθητοποίηση θεραπευτικών οργα-
νισμών απεξάρτησης όσο και παραγόντων χάραξης πολι-
τικής. Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκε το
2021 διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Δημιουργία θετικών
αθλητικών εμπειριών στη θεραπεία απεξάρτησης». 

Ενεργητική εκπαίδευση στελεχών
στον τομέα της τοξικοεξάρτησης, Erasmus+
Παρά τις δυσκολίες λόγω πανδημίας, πραγματοποιήθη-
καν δύο εκπαιδευτικές επισκέψεις 4 στελεχών του ΚΕΘΕΑ
στο Amsterdam Institute for Addiction Research (AIAR) 
της Ολλανδίας. Η εκπαίδευση αφορούσε τα θεματικά 
πεδία της διπλής διάγνωσης και της επανένταξης στην 
αγορά εργασίας και την κοινωνία. Περιελάμβανε επιτό-
πια παρακολούθηση εν ώρα εργασίας (job shadowing). 

Collaborative partnership for active lifestyles for 
the adherence to the HIV therapy and to promote 
fitness as therapy – ARIE, Εrasmus+
Πρόγραμμα με στόχο την προώθηση της συμμετοχής σε
σωματική άσκηση και αθλητικές δραστηριότητες ατόμων
που ζουν με HIV, μέσα από καινοτόμα και εξατομικευμένα
πρωτόκολλα. Το ΚΕΘΕΑ μετέχει ως εταίρος μαζί με φορείς

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

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ
ΚΑΙ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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από 5 ακόμα ευρωπαϊκές χώρες. Στο πλαίσιό του διοργα-
νώθηκε το 2021 από το ΚΕΘΕΑ στην Αθήνα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης 17 επαγγελματιών φυσικής αγωγής και 
υγείας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
RACE4LIFE. Enhance motivation for behavioral 
change in SUDs treatment through sport, Erasmus+
Το σχέδιο συμπληρώνει τα παραγόμενα αποτελέσματα 
του Reintegration Through Sport Plus, αποσκοπώντας 
α) στη δημιουργία μοντέλου εφαρμογής προγραμμάτων 
άσκησης και αθλητισμού για την αλλαγή συμπεριφοράς 
μέσω της αθλητικής εμπειρίας β) στον σχεδιασμό εκπαι-
δευτικού προγράμματος για επαγγελματίες υγείας που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο και γ) στη δημιουργία 
του πρώτου σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος για 
φοιτητές/τριες τμημάτων αθλητικής επιστήμης. 

Stay at school, Erasmus + Youth
Το σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ατόμων
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (εκπαι-
δευτικών, επαγγελματιών υγείας κ.ά.) για την αντιμετώ-
πιση του φαινομένου της σχολικής διαρροής. Οι κύριες 
δράσεις του εστιάζονται στη διερεύνηση αναγκών των
ομάδων-στόχων, στη δικτύωση, στην ανταλλαγή καλών
πρακτικών, στον σχεδιασμό ενός συστήματος παρακολού-
θησης της σχολικής διαρροής και ενός πρωτοκόλλου 
επανασύνδεσης με την εκπαιδευτική διαδικασία, με εκπαί-
δευση, εφαρμογή και αξιολόγησή τους.

Theatrical transformations: From addiction
to recovery/TheatreLab, Erasmus+
Το σχέδιο στοχεύει στη διαμόρφωση μιας νέας μεθοδο-
λογίας ολιστικής αντιμετώπισης της χρήσης ουσιών, μέσω
της υποκριτικής τέχνης ως συμπληρωματικής προς τη 
θεραπεία.

Back to life: Enhancing ex-addicts’ willpower 
through olympic values and sports,
Erasmus+ Sport
Σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού Τρικάλων, το σχέδιο αποσκοπεί στη
διοργάνωση μη κερδοσκοπικών αθλητικών εκδηλώσεων
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη συμμετοχή ατόμων που 
βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης του κοινού. 

Συνεργασία με ευρωπαϊκά δίκτυα
Ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου κατάρτισης και ανταλ-
λαγής τεχνογνωσίας για επαγγελματίες ΕCETT, το ΚΕΘΕΑ
έχει αναλάβει τη λειτουργία ΗelpDesk για την Ελλάδα και
υποδέχθηκε στις δομές του επαγγελματίες από την Τσεχία. 

Καλή πρακτική
Το πρόγραμμα
«STAY TUNED/Μείνε Συντονισμένος/η»
με συντονιστή το ΚΕΘΕΑ,
που ολοκληρώθηκε το 2020,
επιλέχτηκε ως καλή πρακτική
και παρουσιάστηκε στο διαδικτυακό workshop
που διοργάνωσε το 2021
η Εθνική Μονάδα Συντονισμού
για τα προγράμματα Erasmus+/Youth,
Ίδρυμα Νεολαίας και
Δια Βίου Μάθησης/ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 
Με όχημα το ραδιόφωνο και τη μουσική,
το STAY ΤUNED απευθύνθηκε
σε μέλη και αποφοίτους/ες προγραμμάτων 
απεξάρτησης, νέους και νέες σε κίνδυνο,
φοιτητές/τριες και εθελοντές/όντριες
από την Ελλάδα και την Ιταλία.
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Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ έχει εδραιωθεί ως μία από τις πιο αξιόπιστες επιχειρήσεις του κλάδου του, με κύρια 
χαρακτηριστικά του την ποιότητα, τη συνέπεια, την περιβαλλοντική συνείδηση και την κοινωνική συνεισφορά. Άριστα 
εξοπλισμένο τόσο για offset όσο και για ψηφιακές εκτυπώσεις, διαθέτει πελατολόγιο που περιλαμβάνει εταιρίες και 
οργανισμούς από κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Είναι επίσης πιστοποιημένο για τη διασφάλιση ποιότητας 
στο σύνολο των εργασιών (ISO 9001), καθώς και για την τήρηση διεθνών αρχών αειφορίας στην προέλευση και 
διαχείριση του χαρτιού εκτύπωσης (Forest Stewardship Council).

To 2021, με τη συνέχιση της πανδημίας Covid-19, η οικονομική δραστηριότητα είχε διακυμάνσεις και το γενικό επιχειρη-
ματικό κλίμα παρέμεινε αβέβαιο. H άνοδος της δραστηριότητας που σημειώθηκε μετά το καλοκαίρι συνοδεύτηκε 
από ελλείψεις πρώτων υλών στην αγορά και ραγδαία αυξανόμενες τιμές τόσο στα υλικά όσο και στις υπηρεσίες, 
λόγω κόστους ενέργειας, μεταφορικών κ.λπ. Αυτή η συγκυρία οξύνει περαιτέρω τις δυσκολίες στην προμήθεια 
χαρτιού και υπηρεσιών τρίτων που αντιμετωπίζει το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, καθώς υποχρεούται να ακολουθεί 
τις χρονοβόρες διαδικασίες προμηθειών των φορέων της γενικής κυβέρνησης που ισχύουν για το ΚΕΘΕΑ. Οι 
διαδικασίες αυτές δεν συνάδουν με τον παραγωγικό χαρακτήρα της μονάδας και τη δραστηριοποίησή της στην 
ελεύθερη αγορά, υπονομεύοντας την ευελιξία και την ανταγωνιστικότητά της.

Παρόλες τις δυσκολίες, το 2021 έκλεισε με άνοδο του κύκλου εργασιών κατά 20% περίπου, έναντι του προηγούμενου 
έτους –κατά το οποίο, λόγω των μακρών περιόδων αναστολής εργασιών από το κράτος για επιδημιολογικούς λόγους,
είχε σημειωθεί πτώση 41% έναντι του 2019. 

Η επίλυση των προβλημάτων προμηθειών και η σταδιακή ενίσχυση της στελέχωσης του λιθογραφείου με νέες προσλή-
ψεις που επίκεινται, θα δώσει ώθηση στη μελλοντική πορεία του. Η μονάδα, άλλωστε, συγκεντρώνει σημαντικές 
προδιαγραφές θετικής προοπτικής, αξιόλογο πελατολόγιο, καλή φήμη, περιορισμένες επισφαλείς απαιτήσεις πελατών
και καλή ταμειακή θέση με μηδενικές υποχρεώσεις πλην των τρεχουσών. 

Σε ό,τι αφορά το έργο της μονάδας στον τομέα της κατάρτισης, στη διάρκεια του έτους εντάχθηκαν σε αυτήν με τον θεσμό
της μαθητείας και έλαβαν πολύμηνη εκπαίδευση 4 μέλη του ΚΕΘΕΑ στη φάση της κοινωνικής επανένταξης.

ΚΕΘΕΑ	ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ
H μονάδα γραφικών τεχνών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, με έδρα στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης, συνεισφέρει 
με τα έσοδά της στον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ και στηρίζει την επαγγελματική κατάρτιση και απασχό-
ληση μελών των θεραπευτικών προγραμμάτων που επανεντάσσονται στην κοινωνία. Το 25% των 
εργαζομένων της μονάδας, η οποία αριθμεί 21 μέλη προσωπικού, έχει αποφοιτήσει από θεραπευτικό 
πρόγραμμα. 

>65ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2021



Το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ το 2021
Πολύχρονη πείρα στον εξειδικευμένο τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και 
δέσμευση χαρακτηρίζουν το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ. Ποσοστό 15% των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης είναι 
απόφοιτοι/ες αναγνωρισμένων προγραμμάτων απεξάρτησης, με κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση στους τομείς
θεραπείας και πρόληψης.

Στις 31.12.2021 το ΚΕΘΕΑ αριθμούσε 369 μέλη προσωπικού πλήρους απασχόλησης και 42 μερικής απασχόλησης, 
σε θέσεις εκπαιδευτών-τριών/επιμορφωτών-τριών στα θεραπευτικά προγράμματα. 

Σημαντικές ανάγκες στελέχωσης παραμένουν ακάλυπτες, καθώς από το 2009 η δύναμη του μόνιμου προσωπικού 
του ΚΕΘΕΑ έχει υποστεί μείωση που υπερβαίνει το 25%, και τα κενά δεν έχει καταστεί προς το παρόν εφικτό να 
καλυφθούν με προσωπικό αορίστου χρόνου.

Με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στις 31.12.2021 απασχολούνταν στο ΚΕΘΕΑ 4 εργαζόμενες στη Γραμμή
Βοήθειας 1114 και 1 εργαζόμενη στο Πολυδύναμο Κέντρο του ΚΕΘΕΑ στην Κάλυμνο. Οι δαπάνες μισθοδοσίας των 
παραπάνω καλύπτονται αντίστοιχα από τον ΟΠΑΠ ΑΕ και από δωρεά.

Επιπλέον στη διάρκεια της χρονιάς προσλήφθηκαν 134 άτομα με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέ-
χωση νέων μονάδων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, καθώς και 24 άτομα ως λοιπό επικουρικό προσωπικό διαφόρων 
ειδικοτήτων με διετείς συμβάσεις. Τέλος, στο ΚΕΘΕΑ απασχολούνταν 31 ωφελούμενοι/ες του ΟΑΕΔ.

Στοχεύοντας σε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων του, το ΚΕΘΕΑ 
προσφέρει στο προσωπικό του συνεχή εκπαίδευση.

ΤΟ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΤΟΥ	ΚΕΘΕΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ  ΤΗΣ  ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  ΚΕΘΕΑ ΚΑΤΑ  ΤΑ  ΕΤΗ  2009-2021
(με βάση την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους)

Ψυχή του ΚΕΘΕΑ ειναι το προσωπικό του. Η πλειονότητα στελεχώνει τα θεραπευτικά προγράμματα, 
έχει άμεση επαφή με τα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους και συνεισφέρει στο θεραπευτικό 
έργο, ανεξαρτήτως θέσης και ειδικότητας εργασίας.

440

420

400

460

480

500

520

540

560

580
558

542

511
492

467
451

442

469
455

439

411
426

480

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 202120202016

>66



∆ΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΘΕΑ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ /
ΜΟΝΑ∆ΕΣΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(Ν 3475/2006,
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ΑΤΤΙΚΗ

Αθήνα,
Ανατολ. Αττική

Θεραπευτικό Πρόγραµµα
∆ιαµονής Ενηλίκων

Θεραπευτικό Πρόγραµµα
∆ιαµονής Ενηλίκων

Θεραπευτικό Πρόγραµµα
∆ιαµονής Ενηλίκων

Θεραπευτικό Πρόγραµµα
∆ιαµονής Ενηλίκων

Παραγωγική Μονάδα
Λιθογραφείο

Παραγωγική Μονάδα

Προγράµµατα
Θεραπείας Απεξάρτησης

Εντός Σωφρονιστικών
Καταστηµάτων

Θεραπευτικό Πρόγραµµα
∆ιαµονής Ενηλίκων

Πρόγραµµα
Μείωσης Βλάβης

∆ιοικητικές
Οικονοµικές Υπηρεσίες

Ιατρικές Υπηρεσίες

Ανοιχτό
Θεραπευτικό Πρόγραµµα

Ενηλίκων

Ανοιχτό
Θεραπευτικό Πρόγραµµα

Ενηλίκων

Ανοιχτό Θεραπευτικό
Πρόγραµµα Εφήβων

και Νεαρών Ενηλίκων

Ανοιχτό Θεραπευτικό
Πρόγραµµα Εφήβων

και Νεαρών Ενηλίκων

Ανοιχτό
Θεραπευτικό Πρόγραµµα
Ενηλίκων και  Εφήβων

Ανοιχτό
Θεραπευτικό Πρόγραµµα

Εφήβων

Ανοιχτό Θεραπευτικό
Πρόγραµµα Ενηλίκων

Προγράµµατα
Έγκαιρης Παρέµβασης

και Πρόληψης

Μεταβατικό Κέντρο
Ειδικών

Κοινωνικών Οµάδων
Πρόγραµµα Απεξάρτησης

από Αλκοόλ
και Τυχερά Παιχνίδια

Πρόγραµµατα Θεραπείας
Απεξάρτησης

Εντός Σωφρονιστικών
Καταστηµάτων Αττικής

Βοιωτίας και Επανένταξης

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ

ΚΕΘΕΑ MOSAIC

ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ

ΚΕΘΕΑ KΥΤΤΑΡΟ

ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ

ΚΕΘΕΑ-∆ΙΚΤΥΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

KAI  ΕΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ

ΨΥΧΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ

14

6

5

1

1

1

3

1

2

1

1

1

3

1

2

1

9

3

1

3

13

14

19

3

7

8

9

17

8

14

8

3

23

18

7 

10

6

9

8

1

1

1

1

1

2

1

2

1

5

1

2

1

2

1

2

2

1

1

6

2

2

1

1

2

1 1

3

1

3

1

24

2

1

2

1

16

19

21 

8

25

6

369

8

11

13

27

12

23

12

51

30

23

9

16

4

8

15

12

1

6

3

1

42

10

2

5

2

11

1

Αθήνα

Αθήνα

Αθήνα,
Bόρεια Αττική

Αθήνα,
Θεσσαλονίκη

Ιωάννινα, Άρτα,
Ηγουµενίτσα

Χανιά, Ηράκλειο,
Άγιος Νικόλαος

Καλαµάτα,
Ναύπλιο

Πάτρα

Αθήνα

Αθήνα

Αθήνα

Λάρισα, Τρίκαλα

Βόλος

Πειραιάς,
∆υτική Αττική,
Βόρειο Αιγαίο

Αθήνα
Πειραιάς,

Θήβα

Σίνδος,
Θεσσαλονίκη,

Κιλκίς, Γρεβενά

Καβάλα,
Κοµοτηνή,

Αλεξανδρούπολη

Σίνδος

Σίνδος

∆ιαβατά,
Κασσάνδρα,

Θεσσαλονίκη,
Γιαννιτσά

Αθήνα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ -
∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ -

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΑΤΤΙΚΗ - ΒΟΙΩΤΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ -
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΚΡΗΤΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
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Οικονομικά στοιχεία 2021
Το 2021 η κρατική επιχορήγηση προς το ΚΕΘΕΑ ανήλθε 
στο ποσό των 18.784.000€, ενώ τα συνολικά έσοδά του,
συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τις παραγωγι-
κές του μονάδες, των κονδυλίων ΕΣΠΑ και των δωρεών,
ανήλθαν σε 22.310.286€. Οι συνολικές δαπάνες για μισθο-
δοσία και λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 16.403.278€. Για 
αγορές παγίων αναλώθηκαν 670.757€, ενώ για αγορές 
πρώτων και βοηθητικών υλών δαπανήθηκαν 316.540€.

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

Το κόστος λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ
περιορίζεται χάρη:

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

‣ στη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση
 η οποία παραχωρεί εγκαταστάσεις για τη στέγαση 
 μονάδων, π.χ. Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι 
 Λαρισαίων, Ναυπλιέων, Καλυμνίων, Ρόδου κ.ά.,

‣ στη συμβολή των Συλλόγων Οικογένειας και 
 Φίλων των θεραπευτικών του προγραμμάτων
 καθώς και των εθελοντών και εθελοντριών του 

‣ στην απουσία βοηθητικού ή φυλακτικού 
 προσωπικού στα θεραπευτικά προγράμματα,
 όπου οι αναγκαίες εργασίες για την καθημερινή 
 λειτουργία και διαβίωση γίνονται από τα ίδια τα 
 συμμετέχοντα μέλη τους και αποτελούν 
 αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής 
 διαδικασίας,

‣ στη διατήρηση των διοικητικών του δαπανών
 σε χαμηλά επίπεδα.

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

Το Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης δίνει τη δυνα-
τότητα συνεχούς και σε πραγματικό χρόνο αποτύπωσης 
των δεδομένων που αφορούν τη θεραπευτική και διοι-
κητικο-οικονομική λειτουργία των δομών του ΚΕΘΕΑ
σε πανελλαδικό επίπεδο. Το Υποσύστημα Αυτοματοποίη-
σης Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Διαχείρισης Εγγρά-
φων προσφέρει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο περι-
βάλλον διαχείρισης εγγράφων και επιτρέπει την ηλεκτρο-
νική διακίνηση και διεκπεραίωσή τους μεταξύ των διαφό-
ρων θέσεων εργασίας στον Οργανισμό.

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

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

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Kύρια πηγή χρηματοδότησης του ΚΕΘΕΑ είναι η κρατική επιχορήγηση που λαμβάνει μέσω του
Υπουργείου Υγείας. Διαφάνεια και λογοδοσία χαρακτηρίζουν τον τρόπο διαχείρισης των πόρων που
του εμπιστεύεται η ελληνική πολιτεία, καθώς και αυτών που εξασφαλίζει μέσα από δραστηριότητες 
αυτοχρηματοδότησης.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.Ι.∆. - Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ) 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Γνώµη χωρίς Επιφύλαξη 

Έχουµε ελέγξει τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του Ν.Π.Ι.∆.-Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ) 
(στο εξής «ο οργανισµός»), οι οποίες αποτελούνται από) τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2020, τις καταστάσεις 
αποτελεσµάτων, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς 
και το σχετικό προσάρτηµα.

Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονοµική θέση του Ν.Π.Ι.∆.-Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ) κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2020 
και τη χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

Βάση για Γνώµη 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην 
Ελληνική Νοµοθεσία (ΦΕΚ/Β’/2848/23.10.2012). Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 
περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας «Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων». 
Είµαστε ανεξάρτητοι από τον οργανισµό σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του 
Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία 
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και 
έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και 
του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι 
επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για την γνώµη µας.

Ευθύνες της ∆ιοίκησης επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις όπως ισχύουν, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει 
ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες 
σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας 
του οργανισµού να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα
που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολο 
τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση 
ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά 
δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική 
Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει.  Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από 
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι 
θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις. 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, ασκούµε 
επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

 ✓	 Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που 
  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρί-
  νονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να 
  παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη
  είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστο-
  γραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
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 ✓	 Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών
  διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελε-
  σµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του οργανισµού.

 ✓	 Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο 
  των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση.

 ✓	 Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης 
  δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιό-
  τητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανό-
  τητα του οργανισµού να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, 
  είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των 
  οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη 
  µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της 
  έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα ο οργανισµός να 
  παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.

 ✓	 Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων, συµπερι-
  λαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις 
  υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, 
καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας.

Άλλο Θέµα

Οι οικονοµικές καταστάσεις του οργανισµού για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2019, είχαν ελεγχθεί από 
άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε «Γνώµη χωρίς Επιφύλαξη», την 10η Ιουλίου 2020, επί των 
οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2019.

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν.4336/2015, σηµειώνουµε 
ότι:

α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες
νοµικές απαιτήσεις και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που 
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2020.

β) Mε βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για τον οργανισµό και το περιβάλλον του, δεν έχουµε 
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Νικόλαος Λ. Απέργης 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 54581

Leverage Ελεγκτική Α.Ε.
∆εινοκράτους 64 και Ιατρίδου,
Τ.Κ. 11521 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 183
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*

Κ ΑΤ Α Ν ΟΜ Η 	 Τ Ω Ν 	 Δ Α Π Α Ν Ω Ν 	 Τ Ο Υ 	 Κ Ε Θ Ε Α 	 Γ Ι Α 	 Τ Ο 	 2 0 2 1 	 (σε	€)
Βάσει Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2021

Πρωτογενής Πρόληψη 
Στη Σχολική Κοινότητα 167.623
Στην Κοινότητα 58.458
Εποπτεία / Υποστήριξη / Ενημέρωση 134.379
Σύνολο 360.460

Μείωση της Βλάβης - Κινητοποίηση 
Συμβουλευτικά Κέντρα 1.174.969
Προγράμματα Άμεσης Πρόσβασης & Πρόγραμμα Προσέγγισης Χρηστών/τριών στον Δρόμο 588.055
Ιατρικές Υπηρεσίες 222.943
Tηλεφωνική Γραμμή 1145 52.800
Σύνολο 2.038.767

Παρεμβάσεις στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης 
Προγράμματα Συμβουλευτικής Κρατουμένων 172.449
Προγράμματα Απεξάρτησης Κρατουμένων  799.386
Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων 422.981
Σύνολο 1.394.816

Θεραπεία 
Προγράμματα Απεξάρτησης Διαμονής Ενηλίκων 1.587.084
Προγράμματα Απεξάρτησης Ημερήσιας Φροντίδας Ενηλίκων & Εφήβων/Νεαρών Ενηλίκων 1.479.101
Πολυφασικά Προγράμματα Ενηλίκων 930.697
Πολυφασικά Προγράμματα Εφήβων 510.841
Σύνολο 4.507.724

Υπηρεσίες για Ειδικούς Πληθυσμούς  
Κέντρο για Μετανάστες/τριες και Πρόσφυγες/ισσες 244.976
Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ & τα Τυχερά Παιχνίδια 295.056
Σύνολο 540.032

Κοινωνική Επανένταξη 
Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης 913.239

Επαγγελματική Κατάρτιση - Εκπαίδευση 
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης / Εκπαίδευση Μελών 806.191
Παραγωγικές Μονάδες (Λιθογραφείο, Ξυλουργείο, Κεραμική, Αγρόκτημα) 772.118
Μεταβατικά Σχολεία 190.252
Σύνολο 1.768.561

Θεραπεία Οικογένειας 
Κέντρα Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Θεραπείας 729.345

Εκπαίδευση Επαγγελματιών / Στελεχών  394.254
Έρευνα / Τεκμηρίωση / Αξιολόγηση 199.724
Διοικητική Υποστήριξη 1.293.280
Δαπάνες Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2.263.077

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 16.403.278

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

1%

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ / ΣΤΕΛΕΧΩΝ

2%

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

4%
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

12%

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

84%

ΕΣΟ∆Α Π∆Ε

10%

MΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ

71%

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ

14%

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

9%

 

 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α

3%

ΠΑΓΙΑ

4%

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

23%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

3%

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΛΩΝ

6%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ANΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2021

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 2021

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ 2021

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ

2%

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

3%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

6%

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

28%

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ,
ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ, ΚΕΡΑΜΙΚΗ, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

5%

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

8%

ΑΓΟΡΕΣ Α’& Β’ ΥΛΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

2%

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 2021

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 18.784.000

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 697.962

ΕΣΟ∆Α Π∆Ε* 2.228.258

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 600.066

ΣΥΝΟΛΟ 22.310.286

*Π∆Ε: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ 2021

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 12.300.982

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 4.102.296

ΑΓΟΡΕΣ Α’&Β’ ΥΛΩΝ 316.540

ΠΑΓΙΑ 670.757

ΣΥΝΟΛΟ 17.390.575
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

ΓΡΑΜΜΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΗΠΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
& ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΚΕΝΤΡΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΑ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/GAMING

ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΣΠΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ	ΜΕ	ΤΟΥΣ	ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ	ΤΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΤΟΥ	ΚΕΘΕΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΦΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

   2019 2020 2021
Αθήνας Εφήβων (KEΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ)  25 23 42
Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ)  118 100 104
Θεσσαλονίκης Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΑΝΑ∆ΥΣΗ)  105 63 47
Βόλου Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ)  70 43 36
Κρήτης Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)  98 63 67

Σύνολο Εφήβων  416 292 296

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ)  305 269 323
Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)  193 209 180
Ραφήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)  27 26 35
Ιλίου Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)  53 49 44
Πειραιά ∆ιαµονής Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ)  240 214 209
Πειραιά Ανοιχτό Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ)  21 59 27
Ελευσίνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ)  11 2 6
Λέσβου Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ)  52 36 31
Χίου Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ)  46 15 14
Θεσσαλονίκης, Κιλκίς & Γιαννιτσών Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ)  123 99 94
Ειδικό Πρόγραµµα Εξαρτηµένων Γονέων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ)  35 23 36
Θεσσαλονίκης Ανοιχτό Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ)  116 103 104
Λάρισας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ)  70 50 62
Τρικάλων Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ)  39 36 22
Βόλου Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ)  70 64 67
Ηρακλείου Κρήτης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)  131 160 169
Λασιθίου Κρήτης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)  29 32 11
Χανίων Κρήτης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)  51 52 9
Ρόδου Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)  84 82 11
Καλύµνου Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)  12 9 17
Καβάλας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ)  23 23 21
Αλεξανδρούπολης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ)  30 22 14
Ιωαννίνων Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)  118 107 82
Άρτας & Ηγουµενίτσας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)  58 35 -
Κέρκυρας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)  28 5 -
Καλαµάτας, Πύργου & Ναυπλίου Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ)  148 173 6
Πάτρας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ)  58 44 50
Λειβαδιάς Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)  59 36 30

Σύνολο Ενηλίκων  2.230 2.034 1.674

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.646 2.326 1.970

ΓΡΑΜΜΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ                                                                                                           ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

   2019 2020 2021
Γραµµή 1145 (ναρκωτικά, αλκοόλ, διαδίκτυο)  1.292 1.147 1.612
Γραµµή 1114 (τυχερά παιχνίδια)  1.980 1.370 1.915

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  3.272 2.517 3.527

*
*
*

 * Από το 2021 λειτουργεί στην περιοχή Πολυδύναµο Κέντρο (βλ. σελ. 84)
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ΚΥΡΙΑ ΦΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ  ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

   2019 2020 2021
Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ)  33 29 36
Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ)  24 22 23
Θεσσαλονίκης Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΑΝΑ∆ΥΣΗ)  12 15 10
Βόλου Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ)  24 22 18
Κρήτης Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)  32 44 40

Σύνολο Εφήβων  125 132 127

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ)  66 60 48
Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)  101 86 74
Πειραιά ∆ιαµονής Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ)  76 51 46
Πειραιά Ανοιχτό Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ)  16 16 24
Θεσσαλονίκης ∆ιαµονής Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ)  92 69 63
Θεσσαλονίκης για Εξαρτηµένους Γονείς (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ)   6 4 7
Θεσσαλονίκης Ανοιχτό Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ)  28 15 19
Λάρισας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ)  53 52 52
Βόλου Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ)  13 10 15
Ηρακλείου Κρήτης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)  68 58 58
Καλαµάτας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ)  60 52 47
Καβάλας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ)  6 4 5
Ιωαννίνων Ενηλίκων  (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)  59 52 53

Σύνολο Ενηλίκων (Μονάδες Εντατικής Παρέµβασης)  644 529 511

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  769 661 638

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΚΑΙ ΗΠΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

   2019 2020 2021
ΑΘΗΝΑ: ∆ιαχείριση κρίσης/πρόληψη υποτροπής (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)  8 12 12
ΑΘΗΝΑ: Ανοιχτή ∆οµή Ήπιας Παρέµβασης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ)  64 63 100
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Ανοιχτή ∆οµή Υποστήριξης  (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ)   - 21 39
ΚΡΗΤΗ: Ανοιχτή ∆οµή Υποστήριξης (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)  52 54 44
ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Ανοιχτή ∆οµή Υποστήριξης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ)  42 44 48

Σύνολο   166 194 243
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ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ:
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ  ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

   2019 2020 2021
Βόλου Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ)  5 2 3
Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ)  4 6 6

Σύνολο Εφήβων  9 8 9

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ)  34 29 21
Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)  56 41 25
Πειραιά  Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ)  49 43 42
Θεσσαλονίκης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ)  46 43 37
Θεσσαλονίκης για Εξαρτηµένους Γονείς (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ)   2 1 2
Θεσσαλονίκης Ανοιχτό Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ)  12 10 7
Λάρισας  Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ)  17 13 11
Βόλου Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ)  5 6 6
Κρήτης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)  36 34 38
Ιωαννίνων Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)  26 26 23
Καλαµάτας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ)  31 24 26
Καβάλας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ)  6 2 3

Σύνολο Ενηλίκων  320 272 241

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  329 280 250

ΚΕΘΕΑ ΜΟSΑΙC ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  2019 2020 2021
Υπηρεσίες πρόληψης  63 44 46
Υπηρεσίες ενηµέρωσης/ευαισθητοποίησης σε οµάδες    109 10 53
Υπηρεσίες συµβουλευτικής εξαρτηµένων  120 101 128
Υπηρεσίες οικογενειακής υποστήριξης   13 38 52

Σύνολο  305 193 279

ΚΕΘΕΑ MOSAIC: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ *  ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  2019 2020 2021
Ατοµική συµβουλευτική  35 20 17
Οικογενειακή συµβουλευτική   2 1 5
Οµάδες ενηµέρωσης σε µετανάστες/πρόσφυγες  330 95 339
Ενηµέρωση σε επαγγελµατίες ψυχικής υγείας  176 131 121
Ενηµέρωση οικίσκων (πόρτα πόρτα)  261 17 -

Σύνολο  804 264 482

 * Μέχρι τον Αύγουστο του 2019 σε συνεργασία µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης (∆ΟΜ) στο πλαίσιο του πρόγραµµατος REFRAME.
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ΚΕΝΤΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  2019 2020 2021
Βόλου Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ)  154 161 153
Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ)  350 271 295
Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ)  162 119 157
Θεσσαλονίκης Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΑΝΑ∆ΥΣΗ)  311 261 247
Κρήτης Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)  188 161 115

Σύνολο  1.165 973 967

Θεσσαλονίκης, Κιλκίς & Γιαννιτσών Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ)  327 268 230
Θεσσαλονίκης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)  76 64 76
Λάρισας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ)  218 192 183
Βόλου Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ)  121 111 120
Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)  280 225 238
Ραφήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)  61 63 40
Ιλίου Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)  90 71 79
Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ)  674 660 568
Πειραιά Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ)  299 252 254
Ελευσίνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ)  31 15 8
Λέσβου Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ)  89 90 63
Χίου Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ)  111 143 37
Ηρακλείου Κρήτης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)  235 288 295
Αγ. Νικολάου Κρήτης  Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)  45 50 27
Χανίων Κρήτης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)  81 81 32
Ρόδου Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)  110 141 62
Καλύµνου Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)  17 20 19
Καβάλας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ)  95 85 88 
Αλεξανδρούπολης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ)  71 47 33
Ιωαννίνων Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)  191 153 125
Άρτας & Ηγουµενίτσας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)  109 58 - 
Κέρκυρας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)  20 22 -
Καλαµάτας, Πύργου & Ναυπλίου Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ)  212 244 42
Πάτρας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ)  76 51 48
Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)  139 124 132
Λειβαδιάς Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)   82 79 58

Σύνολο  3.860 3.597 2.857

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  5.025 4.570 3.824

*
*

 * Από το 2021 λειτουργεί στην περιοχή Πολυδύναµο Κέντρο (βλ. σελ. 84)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  2019 2020 2021
ΑΘΗΝΑ: Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)  97 102 100
ΑΘΗΝΑ: ∆ικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)  332 313 542
ΑΘΗΝΑ: Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)  29 35 39
ΑΘΗΝΑ: Νοσοκοµείο Κρατουµένων Κορυδαλλού (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)  88 31 17
ΘΗΒΑ: Μεταβατικό Κέντρο Απεξάρτησης Γυναικών (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)  79 82 88
ΑΘΗΝΑ: Συµβουλευτικός Σταθµός ∆ικαστηρίων Ανηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ)  42 20 14
ΑΥΛΩΝΑΣ: Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων (ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ)  57 61 60
ΒΟΛΟΣ: Σωφρονιστικό Κατάστηµα Ανηλίκων Κασσαβέτειας (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ)  12 7 5
ΛΑΡΙΣΑ: ∆ικαστικές Φυλακές (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ)  87 73 66
ΤΡΙΚΑΛΑ: ∆ικαστικές Φυλακές  (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ)  41 68 69
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γενικό Κατάστηµα Κράτησης Θεσσαλονίκης (ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ) 134 98 83
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης (ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)  57 44 48
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας (ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)  20 11 16
ΓΡΕΒΕΝΑ: ∆ικαστική Φυλακή (ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)  32 25 24
ΣΕΡΡΕΣ: Γενικό Κατάστηµα Κράτησης Νιγρίτας (ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)  43 30 44
ΚΟΜΟΤΗΝΗ: ∆ικαστικές Φυλακές (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ)  25 17 12
ΚΡΗΤΗ: Φυλακές Νεάπολης (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)  46 39 46
ΚΡΗΤΗ: Φυλακές Αλικαρνασσού (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)  49 35 22
ΚΡΗΤΗ: Φυλακές Χανίων & Αγιάς  (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)  102 67 61
ΑΧΑΪΑ: ∆ικαστικές Φυλακές Αγίου Στεφάνου (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ)  92 73 69
ΑΡΓΟΛΙ∆Α: Κατάστηµα Κράτησης Ναυπλίου (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ)  36 37 54
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: ∆ικαστικές Φυλακές Ιωαννίνων (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)  51 20 9

Σύνολο  1.551 1.288 1.488

ΘΕΡΑΠΕΙΑ/ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
ΑΘΗΝΑ: Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)  88 96 102
ΑΘΗΝΑ: Θεραπευτική Κοινότητα στις Γυναικείες Φυλακές (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)  8 15 18
ΑΘΗΝΑ: Θεραπευτική Κοινότητα στις ∆ικαστικές Φυλακές (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ) 63 51 39
ΑΘΗΝΑ: Υπηρεσία Ήπιας Θεραπευτικής Παρέµβασης (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)  - 21 46 
ΘΗΒΑ: Μεταβατικό Κέντρο Απεξάρτησης Γυναικών (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)  32 28 25
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης (ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)  23 27 19
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γενικό Κατάστηµα Κράτησης (ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)  37 37 30

Σύνολο  251 275 279

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ  ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  2019 2020 2021
ΑΘΗΝΑ: ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ  2.580 1.831 1.150
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: (ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΕΣΠΑ)   - - 877

Σύνολο  2.580 1.831 2.027

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  2019 2020 2021
ΑΘΗΝΑ: Μονάδες Υγείας (ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ)  873 583 609

 * Σε λειτουργία από τον Μάρτιο του 2021

 *
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ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ  ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  2019 2020 2021
ΑΤΤΙΚΗ: ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ  127 105 106
ΚΡΗΤΗ-∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ: ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ  124 102 73
ΗΠΕΙΡΟΣ: ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ  36 32 35
ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ  62 52 49
ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΘΡΑΚΗ: ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ  68 57 47
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ: ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ   26 32

Σύνολο  417 374 342

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ AΠO TO ΑΛΚΟΟΛΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΕΙΩΝ  ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  2019 2020 2021
ΑΤΤΙΚΗ: ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ  20 11 8
ΚΡΗΤΗ-∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ: ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ  133 136 91
ΗΠΕΙΡΟΣ: ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ  40 36 49
ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ  78 82 65
ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΘΡΑΚΗ: ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ  68 56 38
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ: ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ   41 48

Σύνολο  339 362 299

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ  ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  2019 2020 2021
ΑΤΤΙΚΗ: ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ  192 175 185
ΚΡΗΤΗ-∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ: ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ  114 98 66
ΗΠΕΙΡΟΣ: ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ  28 31 26
ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ  66 48 53
ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΘΡΑΚΗ: ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ  37 33 38
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ: ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ   24 37

Σύνολο  437 409 405

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΕΙΩΝ   ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  2019 2020 2021
ΑΤΤΙΚΗ: ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ  54 48 53
ΚΡΗΤΗ-∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ: ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ  119 124 91
ΗΠΕΙΡΟΣ: ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ  18 27 41
ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ  51 54 68
ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΘΡΑΚΗ: ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ  65 52 33
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ: ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ   70 27

Σύνολο  307 375 313

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ/GAMING    ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  2019 2020 2021
ΚΡΗΤΗ-∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ: ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ  69 63 86
ΑΤΤΙΚΗ: ∆ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  52 69 55

Σύνολο  121 132 141

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ/GAMINGΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΕΙΩΝ  ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  2019 2020 2021
ΚΡΗΤΗ-∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ: ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ  143 143 133
ΑΤΤΙΚΗ: ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ  - - 48
ΑΤΤΙΚΗ: ∆ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ    163 162 209

Σύνολο  306 305 390

>83ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2021



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ   ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

     2021
Πολυδύναµο Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ)    91
Πολυδύναµο Κέντρο Λαµίας (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ)    40
Πολυδύναµο Κέντρο Άρτας (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)    57
Πολυδύναµο Κένρο Κοζάνης (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)    77
Πολυδύναµο Κέντρο Κέρκυρας (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)    8
Πολυδύναµο Κέντρο Καλαµάτα (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ)    131
Πολυδύναµο Κέντρο Πύργου (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ)    73
Πολυδύναµο Κέντρο Ναυπλίου (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ)    74
Πολυδύναµο Κέντρο Λασιθίου (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)    40
Πολυδύναµο Κέντρο Χανίων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)    79
Πολυδύναµο Κέντρο Ρόδου (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)    95
Πολυδύναµο Κέντρο Χίου (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ)    17
Μονάδα Έγκαιρης Παρέµβασης για Εφήβους & Νεαρούς Ενήλικες (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ)   68

Σύνολο    850

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

    2021
Πολυδύναµο Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ)     104
Πολυδύναµο Κέντρο Λαµίας (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ)     30
Πολυδύναµο Κέντρο Άρτας (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)     83
Πολυδύναµο Κένρο Κοζάνης (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)     78
Πολυδύναµο Κέντρο Κέρκυρας (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)     20
Πολυδύναµο Κέντρο Καλαµάτα (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ)     101
Πολυδύναµο Κέντρο Πύργου (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ)     66
Πολυδύναµο Κέντρο Ναυπλίου (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ)     101
Πολυδύναµο Κέντρο Λασιθίου (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)     61
Πολυδύναµο Κέντρο Χανίων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)     169
Πολυδύναµο Κέντρο Ρόδου (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)     146
Πολυδύναµο Κέντρο Χίου (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ)     29
Μονάδα Έγκαιρης Παρέµβασης για Εφήβους & Νεαρούς Ενήλικες (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ)   5

Σύνολο    993

ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ

Κινητή Μονάδα Ηπείρου (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)   58  1.336
Κινητή Μονάδα ∆υτικής Μακεδονίας  (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)   79  1.424
Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας/Λαµία (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ)   46  64
Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Θεσσαλίας/Λάρισα (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ)   21  36
Κινητή Μονάδα Ναυπλίου (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ)   187  38
Κινητή Μονάδα -Περιπατητικές Εξορµήσεις Ρόδου- (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)   45  743
Κινητή Μονάδα Ηρακλείου (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)   70  226
Κινητή Μονάδα Θεσσαλονίκης (ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)   227  1.253
Κινητή Μονάδα Βορείου Αιγαίου (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ)   141  896

Σύνολο  874  6.016

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΠΛΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ  ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

    2021
Υπηρεσίες Υποστήριξης για άτοµα µε διπλή διάγνωση (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ)     155
Υπηρεσίες Υποστήριξης για άτοµα µε διπλή διάγνωση (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ)     39

Σύνολο    194

 *  Παρέχονται υπηρεσίες για όλες τις εξαρτήσεις µε τις οποίες ασχολείται το ΚΕΘΕΑ

Αριθµός
εξορµήσεων

Αριθµός επαφών
2021 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ *

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ 	 Μ Ε 	 Τ Ο Υ Σ 	 Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ε Σ 	 Τ Ω Ν 	 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 	 Τ Ο Υ 	 Κ Ε Θ Ε Α>84



>85ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2021

ΚΕ
ΘΕ

Α 
ΔΙ

ΑΒ
ΑΣ

Η



>86

ΚΕ
ΘΕ

Α 
ΠΑ

ΡΕ
Μ

ΒΑ
ΣΗ



KETHEAwww.kethea.gr KETHEAGR kethea_official company/kethea

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

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

ΜΟΝΑ∆ΕΣ
∆ΙΠΛΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ
▶ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 322708
▶ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310 215595

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

ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ 210 6525220
ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ & ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 210 3300751
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ 210 8626761
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΚΕΘΕΑ MOSAIC 210 8256944
ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ & ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 210 5200800
ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ 210 3847700
ΓΙΑ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ & ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ

▶ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 210 4221061
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

▶ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ 28410 22981
▶ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤOΣ 25510 89595
▶ΑΡΤΑ
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 26810 22881
▶ΒΟΛΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤOΣ 24210 77055
ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ

▶ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΕΘΕΑ ΝOΣΤOΣ 210 5541810
▶ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ 
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2810 319505
ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ 2810 331034
▶ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ 28420 20373
▶ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 26510 64077

▶ΚΑΒΑΛΑ
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤOΣ 2510 223131
▶ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 27210 86967
▶ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ 22430 24167
▶ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 26610 22273
▶ΚΕΦAΛONIΑ
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 26710 91720
▶ΚΟΖΑΝΗ
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡOΣ 24610 40455
▶ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤOΣ 25310 37842
▶ΛΑΜΙΑ
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ 22310 45456
▶ΛΑΡΙΣΑ
ΚΕΘΕΑ ΕΞO∆OΣ 2410 254597

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

▶ΛΕΣΒΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 22510 25670
▶ΝΑΥΠΛΙΟ
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 27520 25083
▶ΞΑΝΘΗ
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ 25410 28965
▶ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ 25520 25369
▶ΠΥΡΓΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 26210 35735
▶ΡΟ∆ΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ 22410 73751
▶ΧΑΝΙΑ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ 28210 87040
▶ΧΙΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 22710 83027

▶ΙΛΙΟΝ
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 210 2630454
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

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

▶ΡΑΦΗΝΑ
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 22940 79900
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

▶ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 2310 212030
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΚΕΘΕΑ ΑΝΑ∆ΥΣΗ 2310 253534
ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ & ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

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

▶ΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΕΘΕΑ ΕΞO∆OΣ 24310 29921
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

▶ΠΑΤΡΑ
ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ 2610 343400
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ & ΕΦΗΒΟΥΣ

▶ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ 2810 261026
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

▶ΡΟ∆ΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ 22410 20343
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ & ΕΦΗΒΟΥΣ

▶AΘΗΝΑ
∆ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ        210 9212961

 Για παρεµβάσεις ενηµέρωσης/πρόληψης σε όλη την Ελλάδα επικοινωνήστε µε τα κατά τόπους προγράµµατα του ΚΕΘΕΑ

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

 Ένα τηλεφώνηµα αρκεί!

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΟΧΟ ΜΕ ΦΠΑ:

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

WIND 0,155 €/ΛΕΠΤΟ

ΧΡΗΣΙΜΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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