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Πρόλογοσ 

Με μεγάλθ χαρά και τιμι παρουςιάηουμε τθν 

ζκδοςθ του ετιςιου απολογιςμοφ του 

Προγράμματοσ Εναλλακτικισ Θεραπείασ 

Εξαρτθμζνων Ατόμων «ΑΡΓΩ» για το ζτοσ 2016. 

Θ ετιςια και δθμόςια ζκδοςθ του απολογιςμοφ 

αποτελεί ζνα εγχείρθμα πρωτοπόρο ςτο πλαίςιο 

των μονάδων – υπθρεςιϊν υγείασ του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Υγείασ με αφετθρία το 2014. Θ 

ζκδοςθ επιχειρεί να καταγράψει ςε λίγεσ ςελίδεσ 

όλο το φάςμα των υπθρεςιϊν και δράςεων του 

ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ» για το ζτοσ αναφοράσ (2016) και 

να παρουςιάςει τα ποςοτικά ςτοιχεία που 

αφοροφν ςτουσ αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν που 

προςφζρει το Ρρόγραμμα. 

Αποτελεί μια χειροπιαςτι απόδειξθ, πωσ παρά 

τθ ςθμαντικι μείωςθ του προχπολογιςμοφ του 

Ρρογράμματοσ  και τθ μεγάλθ απϊλεια του 

εργαςιακοφ δυναμικοφ ςτθν εποχι τθσ 

οικονομικισ και κοινωνικισ κρίςθσ, το ΡΕΘΕΑ 

«ΑΓΩ» και οι εργαηόμενοί του εργάςτθκαν 

ςκλθρά και ςυςτθματικά όχι μόνο για τθ 

διατιρθςθ των υφιςτάμενων, αλλά και τθν 

ανάπτυξθ νζων, ςφγχρονων υπθρεςιϊν και 

δράςεων.  

Ο απολογιςμόσ εκδίδεται και φζτοσ ςε ζντυπθ 

μορφι, αλλά ςε περιοριςμζνα αντίτυπα και είναι 

πάντα προςβάςιμοσ και διακζςιμοσ ςε 

θλεκτρονικι μορφι από τον δικτυακό τόπο του 

Ρρογράμματοσ (www.argothes.gr). 

Θ προςπάκεια αυτι δεν κα μποροφςε ποτζ να 

ολοκλθρωκεί χωρίσ τθν κακθμερινι, ακοφραςτθ 

και ςυςτθματικι καταγραφι και εργαςία των 

ςυναδζλφων, των εκελοντϊν, των φίλων και των 

οικογενειϊν του ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ», τουσ οποίουσ 

οφείλουμε και κζλουμε κερμά να 

ευχαριςτιςουμε. Πλοι μαηί ςτεκόμαςτε αρωγοί 

και ςυνοδοί ςτθν προςπάκεια των ανκρϊπων 

που προςεγγίηουν το Ρρόγραμμα, των μελϊν του 

Ρρογράμματοσ, που μάχονται για τθ ηωι ςε μια 

δυςμενι οικονομικι και κοινωνικι ςυγκυρία. 

  

http://www.argothes.gr/
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Σο 2016 ςυνοπτικά 

 Το ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ» προςζφερε τισ υπθρεςίεσ του ςε: πρόλθψθ, ςυμβουλευτικι και ψυχικι 

απεξάρτθςθ, κοινωνικι επανζνταξθ, οικογενειακι υποςτιριξθ, ςχολικι και προεπαγγελματικι 

κατάρτιςθ, κακϊσ και εκπαίδευςθ επαγγελματιϊν και ζρευνα. 

 

 Εγκαινιάςτθκε το Ρρόγραμμα Εργαηομζνων, μία νζα υπθρεςία του ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ». 

 

 Ολοκλθρϊκθκε ο ςχεδιαςμόσ για τθ ςφςταςθ τθσ Κοινωνικισ Συνεταιριςτικισ Επιχείρθςθσ 

(ΚΟΙΝΣΕΡ) Ζνταξθσ για απεξαρτθμζνα άτομα. 

 

 Ραρατθρικθκε μικρι αυξθτικι τάςθ ςτθν προςζλευςθ ατόμων ςε όλεσ τισ  υπθρεςίεσ του ΡΕΘΕΑ 

«ΑΓΩ».  

 

 Ειδικότερα, ςτθ Μονάδα Διπλισ Διάγνωςθσ παρατθρικθκε ςθμαντικι αφξθςθ (50%) τθσ 

προςζλευςθσ κατά το τελευταίο τετράμθνο του ζτουσ, γεγονόσ που μπορεί να εξθγθκεί από τον 

τερματιςμό τθσ λειτουργίασ των Ρολυδφναμων Ψυχοδιαγνωςτικϊν Κζντρων διπλισ διάγνωςθσ του 

ΚΕΘΕΑ.  

 

 Στο ςφνολο των υπθρεςιϊν του ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ» καταγράφεται αφξθςθ τθσ πολλαπλισ χριςθσ 

(44%), μικρι μείωςθ των οπιοειδϊν (31%) και ςτακερότθτα τθσ ινδικισ κάνναβθσ (18%) ωσ κφρια 

ουςία χριςθσ.  

 

 Θ δφναμθ του προςωπικοφ του ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ» επανιλκε ςτα ίδια επίπεδα με αυτά του 2014 (28 

άτομα), κακϊσ υπιρξε επαναπρόςλθψθ για 4 ζτθ, πζντε (5) ειδικϊν κεραπευτϊν μζςω επιδότθςθσ 

του ΟΑΕΔ με το πρόγραμμα απαςχόλθςθσ ειδικϊν κοινωνικϊν ομάδων.  

 

 Από το 2010 το  ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ»  ζχει υποςτεί ςθμαντικι μείωςθ του προχπολογιςμοφ του τθσ 

τάξθσ του 30%. Οι ετιςιεσ δαπάνεσ του ανζρχονται περίπου ςτο ποςό των 650.000€, 

παραμζνοντασ ςε ςτακερό επίπεδο από το 2013.  

 

 Υλοποιικθκαν δράςεισ πολιτιςτικοφ, ακλθτικοφ και καλλιτεχνικοφ ενδιαφζροντοσ με φορείσ τθσ 

πόλθσ, κακιςτϊντασ το Ρρόγραμμα ζνα ηωντανό κφτταρο τθσ κοινωνίασ.  

 

 Υλοποιικθκαν δφο Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα Erasmus+ με εταίρουσ το Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ 

και το Ρανεπιςτιμιο τθσ Nimes, με Θεραπευτικά Ρρογράμματα Απεξάρτθςθσ τθσ Αγγλίασ και τθσ 

Τςεχίασ και με διεκνείσ Μ.Κ.Ο.  

 

 Συνεχίςτθκε θ ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Ομοςπονδία Θεραπευτικϊν Κοινοτιτων (EFTC), το 

δίκτυο εκπαίδευςθσ ECEtt, τα αδελφοποιθμζνα προγράμματα Herzogsägmühle και Haus Röhling.  

 

 Ραρζμεινε μζλοσ των δικτφων Φορζων Ρρόλθψθσ και Θεραπείασ των Εξαρτιςεων του 

Διμου Θεςςαλονίκθσ  ΚΑΙ “ΣΥΝ+ ΕΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΓΑΣΙΑ”.  

 

 Συνεργάςτθκε για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ προςφυγικισ κρίςθσ με τισ Μ.Κ.Ο.: Γιατροί του Κόςμου, 

Solidarity Now, Praxis και Άρςισ.  
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 Σε ςυνεργαςία με οργανιςμοφσ και πανεπιςτθμιακζσ δομζσ παρείχε εκπαίδευςθ υψθλισ 

ποιότθτασ ςε φοιτθτζσ, ςτελζχθ απεξάρτθςθσ και κοινωνικοφσ επιςτιμονεσ τθσ Ελλάδασ και του 

εξωτερικοφ.  

 

 Ξεκίνθςε να υποςτθρίηει και να ςυμμετζχει ςτισ δράςεισ τθσ Διεπιςτθμονικισ Επιτροπισ Μελζτθσ 

Ρροτάςεων κατά των Ναρκωτικϊν του Α.Ρ.Θ.  

 

 Ο Σφλλογοσ Φίλων του ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ» και ο Σφλλογοσ Εκελοντϊν-Γονζων του ΡΕΘΕΑ ΑΓΩ 

προςζφεραν πολφτιμθ υποςτιριξθ ςτα προγράμματα και τισ δράςεισ του κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

ζτουσ.  
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ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» 

ΣΣΔΔΔ 

  

ΤΟΣΡΞΗ ΠΑΡΡΤΙΑΗ Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» 
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Tι είναι το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» 

  

Το Ρρόγραμμα Εναλλακτικισ 

Θεραπείασ Εξαρτθμζνων Ατόμων ΑΓΩ 

είναι ζνα ελεφκερο ουςιϊν (ςτεγνό), 

εξωτερικισ διαμονισ (ανοιχτό) 

κεραπευτικό πρόγραμμα. Ανικει ςτο 

Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ (Ε.Σ.Υ.) και 

ςυγκεκριμζνα ςτο Γ.Ν.Θ. «Γ. 

ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Οργανικι Μονάδα 

Ψυχιατρικό Νοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ.  

Αςχολείται με τισ εξαρτιςεισ από κάκε 

νόμιμθ ι παράνομθ ουςία και 

δραςτθριότθτα και προςφζρει τισ 

υπθρεςίεσ τουσ ςε άτομα που ζχουν 

ολοκλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ 

τουσ. 

 Είναι το 1ο Πρόγραμμα Εξωτερικισ Θεραπείασ, 

το οποίο λειτοφργθςε ςτθν πόλθ τθσ 

Θεςςαλονίκθσ, τον Μάιο του 1998 

 Ρλθροί τισ προχποκζςεισ του Οόμου 2161/93 

Αρκρ.6, ςφμφωνα με τισ οποίεσ ζνα Ρρόγραμμα 

κεωρείται εγκεκριμζνο Ρρόγραμμα Απεξάρτθςθσ 

(ζγκριςθ του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και ζγκριςθ 

ςκοπιμότθτασ από αρμόδιο Υφυπουργείο Υγείασ) 

 Ρροφζρει τισ υπθρεςίεσ του δωρεάν  

 Ρροςφζρει τισ υπθρεςίεσ του χωρίσ καμιά 

διάκριςθ αναφορικά με φυλι, φφλο, εκνικότθτα, 

ςεξουαλικι προτίμθςθ, φυςικι ι νοθτικι 

ςτζρθςθ, πολιτικό ι κρθςκευτικό πιςτεφω, 

οικονομικι και νομικι κατάςταςθ 

 Είναι ζνα ελεφκερο ουςιϊν πρόγραμμα. Στο 

ΑΓΩ δεν υπάρχει θ χοριγθςθ υποκατάςτατων 

κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ κεραπευτικισ 

διαδικαςίασ.  

 Ο εξαρτθμζνοσ δεν αντιμετωπίηεται ωσ αςκενισ, 

αλλά ωσ πρόςωπο που ενκαρρφνεται να 

αναλάβει τισ υπευκυνότθτεσ του, να υιοκετιςει 

ζνα νζο τρόπο ηωισ και ςυμπεριφοράσ, κακϊσ 

και ζνα νζο αξιακό ςφςτθμα με ςτόχο μια νζα 

ηωι, ελεφκερθ από κάκε είδουσ εξάρτθςθ  
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Φιλοςοφία - Θεραπευτικοί τόχοι 

  

 

Με αυτι  τθν ζννοια: 

θ ςυλλογικότθτα είναι θ προχπόκεςθ  

θ δθμιουργικότθτα είναι το μζςο 

επίτευξθσ τθσ απεξάρτθςθσ 

θ ελευκερία του προςϊπου είναι ο 

τελικόσ ςτόχοσ 

 

Θ φιλοςοφία του προγράμματοσ βαςίηεται ςε τρεισ κεμελιϊδεισ αρχζσ: τθν 

ελευκερία του προςϊπου, τθ ςυλλογικότθτα και τθ δθμιουργικότθτα. 

Θ θ ελεφκερθ και χωρίσ καταναγκαςμό ςυνάντθςθ με τον άλλο. Θ ελευκερία του 

προςϊπου δεν είναι ζνα ατομικό χαρακτθριςτικό, αλλά ζχει ωσ αναγκαία 

ςυνκικθ τθ ςυλλογικότθτα. 

Θ ςυλλογικότητα προςφζρει τουσ κοινωνικοφσ όρουσ άςκθςθσ τθσ ελευκερίασ 

του προςϊπου.  

Θ δημιουργικότητα υπάρχει ωσ προσ τθν ελευκερία του προςϊπου και τθ 

ςυλλογικότθτα, ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ, με ζμφαςθ ςτθν προςωπικι ηωι 

και τθν εργαςία.   
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Βαςικοί κεραπευτικοί ςτόχοι του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» είναι:  

 Ρροςφορά ποιοτικϊν, εξειδικευμζνων, ολοκλθρωμζνων και 

ςφγχρονων προτάςεων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ εξάρτθςθσ από 

ψυχοτρόπεσ ουςίεσ 

 Σωματικι αποτοξίνωςθ και πλιρθσ αποχι από τθν χριςθ ουςιϊν 

 Ψυχικι απεξάρτθςθ 

 Αναδόμθςθ ςυμπεριφοράσ (αλλαγι ςτάςεων ηωισ και 

ςυμπεριφορϊν) 

 Εγκατάλειψθ τθσ παραβατικισ ςυμπεριφοράσ 

 Ενίςχυςθ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων 

 Διαχείριςθ του ελεφκερου χρόνου 

 Εναλλακτικι ζκφραςθ και επικοινωνία (ςωματικι ι εξωλεκτικι) 

 Αντιμετϊπιςθ τθσ ψυχοβιολογικισ διάςταςθσ τθσ εξάρτθςθσ 

Εκπαίδευςθ και επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ  

 Επαγγελματικι κατάρτιςθ, μακθτεία και επαγγελματικόσ 

προςανατολιςμόσ  

 Υποςτιριξθ για τθν επίλυςθ νομικϊν ηθτθμάτων και 

εκκρεμοτιτων 

 Συνεργαςία με τθν οικογζνεια και τα «ςθμαντικά» πρόςωπα 
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υνεργαςίεσ – Διεκνείσ χεςεισ  

 

Το ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ» είναι μζλοσ των : 

 

EFTC- Ευρωπαϊκι 

Ομοςπονδία Θεραπευτικϊν 
Κοινοτιτων – European 
Federation of Therapeutic 
Communities (EFTC) 

www.eftc-europe.com 

 

ECEtt Ευρωπαϊκό 

εκπαιδευτικό δίκτυο Ecett -  
European Companionship in 
Education, training by travel 

www.ecett.eu 

  

Είναι ενταγμζνο ςτθν: 

 

EDDRA Ευρωπαϊκι βάςθ καλϊν πρακτικϊν EDDRA “Exchange 

on Drug Demand Reduction Action” του Ευρωπαϊκοφ 
Ραρατθρθτθρίου για τα Ναρκωτικά – “European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction” EMCCDA 

www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/examples 

 

Υποςτθρίηεται από το: 

 

ΙΟ– Κδρυμα ταφροσ Οιάρχοσ 

www.snf.org/el 

  

http://www.eftc-europe.com/
http://www.phoenix-futures.org.uk/european-companionship-in-education-training-by-travel-ecett/
http://www.phoenix-futures.org.uk/european-companionship-in-education-training-by-travel-ecett/
http://www.ecett.eu/
http://www.snf.org/el
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Το ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ» ζχει αδελφοποιθκεί με τα Ρρογράμματα:  

 

Herzogsägmühle 

www.herzogsaegmuehle.de 

Haus Röhling 

http://www.haus-roehling.de 

 

Συνεργάηεται μόνιμα με Ρανεπιςτθμιακά Τμιματα 

προςφζροντασ υψθλισ ποιότθτασ  εκπαίδευςθ και πρακτικι 

άςκθςθ ςε νζουσ κοινωνικοφσ επιςτιμονεσ:  

 Σμιμα Ψυχολογίασ Α.Π.Θ., Προπτυχιακό και 

Ξεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σμιματοσ Ψυχολογίασ 

Α.Π.Θ 

 Σμιμα Μοινωνικισ Διοίκθςθσ Δ.Π.Θ. 

 Σμιμα Μοινωνικισ Εργαςίασ Σ.Ε.Ι. Μριτθσ 

 Σμιμα Μοινωνικισ Εργαςίασ Σ.Ε.Ι Πατρϊν  

 Σμιμα Εργοκεραπείασ Σ.Ε.Ι. Ακθνϊν 

 Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ 

Θεςςαλονίκθσ 

  

http://www.herzogsaegmuehle.de/
http://www.haus-roehling.de/
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Συνεργαςία ςε κζματα που αφοροφν το προςφυγικό ηιτθμα με 

τισ Μ.Κ.Ο.: 

Γιατροί του Μόςμου Solidarity Now 

  

Praxis Άρςισ 

Συνεργαςία ςε κζματα που αφοροφν τθν εκπαίδευςθ 

εκελοντϊν: 

 

Ξ.Μ.Ρ. “Ethelon” 
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Το ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ» είναι μζλοσ των δικτφων: 

 

 

Φορζων Πρόληψησ και 

Θεραπείασ των Εξαρτήςεων του 

Δήμου Θεςςαλονίκησ 

 

 

“ΤΝ+ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΕΡΓΑΙΑ” 

 

Υλοποιεί δυο (2) ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+: 

1 Αναηιτθςθ καλϊν πρακτικϊν ςε κζματα απεξάρτθςθσ από 

ναρκωτικζσ ουςίεσ μζςω του δικτφου ECETT 

Συνεργαηόμενοι φορείσ:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Γ.Ο. Θεςςαλονίκθσ «Γ. Παπανικολάου»-Ρργανικι Ξονάδα 

Ψυχιατρικό Οοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ-ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ»  

(LEADER) 

 

Magdalena 

OPS, Τςεχία 

 

Phoenix Futures, 

Αγγλία 

  

ECEtt, Βζλγιο 
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2 “Strategic partnership and training on the use of Music as an 

additive treatment modality in the detoxification and 

rehabilitation processes of individuals suffering from drug 

dependence”  

Συνεργαηόμενοι φορείσ:   

 

Πανεπιςτιμιο Ξακεδονίασ, Σμιμα Ξουςικισ Επιςτιμθσ και 

Σζχνθσ (LEADER) 

 

Γ.Ο. Θεςςαλονίκθσ 

«Γ. 

Παπανικολάου»-

Ρργανικι Ξονάδα 

Ψυχιατρικό 

Οοςοκομείο 

Θεςςαλονίκθσ-

ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» 

 

University of 

Nimes, School 

of Psychology 

 

Partners for 

Youth 

Empowerment, 

Αγγλία 
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ΣΣΔΔΔ 

  

ΑΠΡΝΡΓΙΞΡ Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» 



 Ρρόγραμμα Εναλλακτικισ Θεραπείασ Εξαρτθμζνων Ατόμων ΑΓΩ 

 20 

τελζχωςθ του  Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ»  
Το Ρ.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΓΩ» διακζτει προςωπικό με 

υψθλι εξειδίκευςθ ςτον τομζα αντιμετϊπιςθσ 

των εξαρτιςεων, ςτοχεφοντασ ςτθν προςφορά 

ςφγχρονων, ποιοτικϊν, αποτελεςματικϊν, και 

ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν τόςο ςτουσ άμεςα 

ωφελοφμενουσ όςο και ςτα ςθμαντικά τουσ 

πρόςωπα. Θ ςτελζχωςθ του προγράμματοσ είναι 

ζνα από τα ςθμεία ςτα οποία δίνεται ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ, κακϊσ θ λειτουργία του Ρρογράμματοσ 

και θ ευόδωςθ των ςτόχων του εξαρτϊνται ςε 

κυρίαρχο βακμό από τουσ ανκρϊπουσ που 

πλαιςιϊνουν τθν προςπάκεια. Ροςοςτό 30% του 

προςωπικοφ του Ρ.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΓΩ» είναι 

απόφοιτοι αναγνωριςμζνων προγραμμάτων 

απεξάρτθςθσ, «ειδικοί κεραπευτζσ», που 

ςυνδυάηουν τθ βιωματικι γνϊςθ και εμπειρία με 

τθν κατάλλθλθ επαγγελματικι εκπαίδευςθ ςτον 

τομζα τθσ κεραπείασ.  

Στον παρακάτω πίνακα και γράφθμα 

παρουςιάηεται ςχθματικά θ πορεία ςτελζχωςθσ 

του Ρρογράμματοσ από το 2007 (χρόνο 

ςθμαντικισ ςτελζχωςθσ του προγράμματοσ με 

είκοςι τρεισ (23) εργαηόμενουσ με βάςθ τισ 

διατάξεισ του άρκρου 30 του Ν.3204/03(ΦΕΚ 

296/23-12-03 και το ΦΕΚ  υπ. αρικμ 502/21-12-

2006, Τεφχοσ Τρίτο) μζχρι και ςιμερα.  

 

  2007 2008 2012 2014 2016 τρζχουςα 
κατάςταςθ 

29 26 31 28 22 28 

ΠΙΟΑΜΑ 1 ΕΠΕΝΙΠΗ ΔΤΟΑΞΗ ΠΡΡΩΠΙΜΡΤ  ΣΡΤ ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» 

 

ΓΡΑΦΗΞΑ  1 ΧΗΞΑΣΙΜΗ  ΑΠΕΙΜΡΟΙΗ ΕΠΕΝΙΠΗ  ΔΤΟΑΞΗ ΠΡΡΩΠΙΜΡΤ  ΣΡΤ  

ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ»  

 

29

26

31

28

22

28

20

22

24

26

28

30

32

2007 2008 2012 2014 2016 τρζχουςα 
κατάςταςθ
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Ρικονομικά τοιχεία 
Από το 2010 το Ρρόγραμμα Εναλλακτικισ 

Θεραπείασ Εξαρτθμζνων Ατόμων ΑΓΩ,  

ςφμφωνα με τισ Ετιςιεσ Εκκζςεισ του 

Ερευνθτικοφ Ρανεπιςτθμιακοφ Ινςτιτοφτου 

Ψυχικισ Υγιεινισ (Ε.Ρ.Ι.Ψ.Υ.) και του Εκνικοφ 

Κζντρου Τεκμθρίωςθσ & Ρλθροφόρθςθσ για τα 

Ναρκωτικά (Ε.Κ.Τ.Ρ.Ν.), ζχει υποςτεί ςθμαντικι 

μείωςθ του προχπολογιςμοφ του τθσ τάξθσ του 

30%. 

Οφείλουμε να τονίςουμε ότι παρά τθ 

προαναφερκείςα μείωςθ του προχπολογιςμοφ 

κατά το χρονικό διάςτθμα 2010 – 2017, το 

Ρ.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΓΩ» δεν προζβθ ςε καμία 

περιςτολι των υπθρεςιϊν που παρζχει ςτουσ 

πολίτεσ, αντίκετα κατά το ζτοσ αναφοράσ 

ανζπτυξε νζεσ υπθρεςίεσ.   

Το Ρ.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΓΩ» αποτελεί μια 

ολοκλθρωμζνθ, ποιοτικι, αλλά και οικονομικά 

ςυμφζρουςα κεραπευτικι πρόταςθ 

αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ τθσ εξάρτθςθσ 

από ψυχοτρόπεσ ουςίεσ. Το ςυνολικό ετιςιο 

κόςτοσ του προγράμματοσ ανζρχεται περίπου 

ςτο ποςό των 650.000€. 

Επιςυνάπτεται πίνακασ με τα τελευταία 

διακζςιμα οικονομικά ςτοιχεία που αφοροφν τισ 

δαπάνεσ του ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ», όπωσ 

καταγράφθκαν ςτθν ετιςια ζκκεςθ του ΕΚΤΕΡΝ 

για το ζτοσ 2014. Ζκτοτε, οι δαπάνεσ του  ΡΕΘΕΑ 

«ΑΓΩ» παραμζνουν ςτακερζσ ςε παρόμοια 

επίπεδα. 

 

 

ΕΙΜΡΟΑ 1 ΠΙΟΑΜΑ ΔΑΠΑΟΩΟ  ΤΠΗΡΕΙΩΟ  ΨΟΘ  (2010-2013)
1
 

 

                                                           

1
  H Κατάςταςη του Προβλήματοσ των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών ςτην Ελλάδα - Ετήςια Έκθεςη 2014, Εκνικό Κζντρο 

Τεκμθρίωςθσ και Ρλθροφόρθςθσ για τα Ναρκωτικά, Ακινα 2015 
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ΣΑΘΞΡ ΤΞΒΡΤΝΕΤΣΙΜΗ ΣΗΡΙΠΗ 

ΜΑΙ ΕΟΗΞΕΡΩΗ 
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τακμόσ υμβουλευτικισ τιριξθσ και Ενθμζρωςθσ 

Ρφλθ ειςόδου ςτο Ρρόγραμμα Εναλλακτικισ Θεραπείασ 

Εξαρτθμζνων Ατόμων «ΑΓΩ» αποτελεί ο Στακμόσ 

Συμβουλευτικισ Στιριξθσ και Ενθμζρωςθσ. Θ πρϊτθ επαφι 

μπορεί να γίνει με ζνα απλό τθλεφϊνθμα από τον 

ενδιαφερόμενο. Το πρϊτο ραντεβοφ πραγματοποιείται μζςα ςε 

24 ϊρεσ από τθν τθλεφωνικι επαφι. Δεν υπάρχει λίςτα 

αναμονισ. Οι εγκαταςτάςεισ του  Στακμοφ Κακοδιγθςθσ 

βρίςκονται ςε κεντρικό ςθμείο  τθσ πόλθσ. Θ παραμονι του 

μζλουσ – ωφελοφμενου ςτον Στακμό Κακοδιγθςθσ διαρκεί από 2 

ζωσ 6 μινεσ ανάλογα με τθν πορεία απεξάρτθςθσ του. 

Διαδικαςίεσ ζνταξθσ ςτον τακμό Μακοδιγθςθσ:  

 Τθλεφωνικι Επαφι 

 1θ  επαφι, εντόσ 24 ωρϊν από τθν τθλεφωνικι επαφι  

 Συμπλιρωςθ ερωτθματολογίου TDI – Δείκτθσ Αίτθςθσ 

Θεραπείασ 

 Διαδικαςία αξιολόγθςθσ – απεξαρτθτικόσ ςχεδιαςμόσ  

 Εξετάςεισ ςωματικισ υγείασ – διερεφνθςθ ψυχικισ 

κατάςταςθσ  

 Κινθτοποιθτικι ςυνζντευξθ – διερεφνθςθ κινιτρων  

 Κακοδιγθςθ για κζματα ζκδοςθσ βιβλιαρίου υγείασ 

 Ιατρικζσ εξετάςεισ για ζλεγχο μολυςματικϊν αςκενειϊν 

 Συμβουλευτικι ςωματικισ αποτοξίνωςθσ – διάκεςθ 

ανταγωνιςτϊν οπιοφχων εφόςον ηθτθκοφν 

 Ενθμζρωςθ και κακοδιγθςθ ςε κζματα προςωπικισ υγιεινισ 

και μολυςματικϊν αςκενειϊν 
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ΞΡΟΑΔΑ ΔΙΠΝΗ ΔΙΑΓΟΩΗ 
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Ξονάδα Διπλισ Διάγνωςθσ 

Ο αρικμόσ των εξαρτθμζνων ατόμων, που  εμφανίηουν 

ταυτόχρονα με τθν εξάρτθςθ ζνα ςοβαρό ψυχιατρικό πρόβλθμα, 

εμφανίηει τα τελευταία χρόνια μία προϊοφςα αφξθςθ. Θ 

αντιμετϊπιςθ του διττοφ αυτοφ προβλιματοσ επιβάλει τθν 

εξειδικευμζνθ αντιμετϊπιςι του. Το Ρ.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΓΩ» 

ςυγκρότθςε Μονάδα Διπλισ Διάγνωςθσ, θ οποία προςφζρει 

υπθρεςίεσ ςτα ςυγκεκριμζνα άτομα με δφο τρόπουσ: 

 παροχι «παράλλθλθσ ςτιριξθσ», αν είναι αναγκαία θ 

ςυνεχισ ψυχιατρικι φαρμακευτικι κάλυψθ ταυτόχρονα 

με τθν αντιμετϊπιςθ τθσ εξάρτθςθσ 

 αν κρικεί ότι το άτομο μετά από τθν ζνταξθ του ςτθ 

Μονάδα μπορεί να διακόψει τθν οποιαδιποτε 

φαρμακευτικι αγωγι, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του 

ψυχιάτρου του τμιματοσ, ενιςχφεται ϊςτε να 

ακολουκιςει τθν πορεία που ακολουκοφν τα μζλθ του 

Ρρογράμματοσ, με μοναδικό πρόβλθμα τθν εξάρτθςθ 

Εφόςον ςτθν πορεία προκφψει κάποιο πρόβλθμα, τότε 

υπάρχει θ δυνατότθτα επανειςαγωγισ ςτθν Μονάδα 

Διπλισ Διάγνωςθσ. 

Ρραγματοποιοφνται ομάδεσ δίωρθσ διάρκειασ με ςυχνότθτα 2 φορζσ 

τθν εβδομάδα, μια ατομικι ςυνάντθςθ εβδομαδιαίωσ, κακϊσ και 

υποςτιριξθ των οικογενειϊν και των ςθμαντικϊν τουσ προςϊπων.  
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ΑΟΡΙΜΣΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΜΗ 

ΜΡΙΟΡΣΗΣΑ 
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Ανοικτι Θεραπευτικι Μοινότθτα 

Θ χριςθ ψυχοτρόπων ουςιϊν από ζναν εξαρτθμζνο είναι 

ςυνικωσ το αποτζλεςμα ψυχολογικϊν, κοινωνικϊν, 

οικογενειακϊν και προςωπικϊν δυςκολιϊν. Ο βαςικόσ 

κεραπευτικόσ ςτόχοσ τθσ κοινότθτασ είναι το κάκε μζλοσ να 

ανταποκρικεί ςτισ παραπάνω δυςκολίεσ, ϊςτε να καταςτεί 

ελεφκερο αναφορικά με κάκε εξαρτθτικι ςυμπεριφορά ςε όλεσ 

τισ κοινωνικζσ του ςχζςεισ. Στόχοσ τθσ Ανοιχτισ Θεραπευτικισ 

Κοινότθτασ είναι να βοθκιςει τα μζλθ να αποκτιςουν 

αυτοπεποίκθςθ και εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό τουσ και ςτουσ 

άλλουσ, να αντιμετωπίςουν τισ δφςκολεσ και ςτρεςογόνεσ 

ςυνκικεσ  με ζναν εποικοδομθτικό τρόπο και να ανακαλφψουν 

τισ ικανότθτεσ και τισ δεξιότθτεσ τουσ.  

Θ ςυμμετοχι των μελϊν ςτο πρόγραμμα είναι εκελοντικι και 

βαςίηεται ςτθν ενεργό ςυμμετοχι ςτο κακθμερινό πρόγραμμα 

που αποτελεί το βαςικό προαπαιτοφμενο  για τθν επιτυχι 

ζκβαςθ τθσ κεραπείασ.  

Οι βαςικοί κανόνεσ τθσ Ανοικτισ Θεραπευτικισ Κοινότθτασ 

απαγορεφουν:  

 Τθν χριςθ ψυχοτρόπων ουςιϊν και τθν άςκθςθ εξαρτθτικϊν 

ςυμπεριφορϊν (αλκοόλ, τηόγο, εξάρτθςθ από το διαδίκτυο κ.α.) 

 Τθν άςκθςθ λεκτικισ και ςωματικισ βίασ  

και τζλοσ, ορίηουν μια ςειρά από κανόνεσ κοινισ ςυμβίωςθσ και 

ςυνεργαςίασ. 

Θ ανοικτι κοινότθτα αποτελεί τθν κεντρικι φάςθ τθσ κεραπείασ 

απεξάρτθςθσ που διαρκεί 12 μινεσ. Θ πλειοψθφία των 

κεραπευτικϊν δραςτθριοτιτων πραγματοποιείται ςε ομαδικζσ 

διαδικαςίεσ. Ρι υπθρεςίεσ παρζχονται από Δευτζρα μζχρι 

Παραςκευι  από τισ 12:00 ζωσ τισ 20:00. Κατά τθν διάρκεια 

αυτϊν των ωρϊν παρζχεται μια πλθκϊρα κεραπευτικϊν ομάδων 

και υπθρεςιϊν που δίνει ζμφαςθ τόςο ςτθν λεκτικι όςο και ςτθ 

μθ λεκτικι επικοινωνία. 
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Το Ρ.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΓΩ» προςφζρει ςτθν φάςθ τθσ Ανοικτισ 

Θεραπευτικισ Κοινότθτασ 18 διαφορετικοφ τφπου κεραπευτικζσ 

ομάδεσ (βλ. Ραράρτθμα 3: Θεραπευτικζσ Ομάδεσ ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ»), 

γεγονόσ που το κακιςτά ζνα από τα πιο ολοκλθρωμζνα, ςφγχρονα 

και εξειδικευμζνα προγράμματα απεξάρτθςθσ ςε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο. Επιπρόςκετα, οι κεραπευτικζσ ομάδεσ αυτζσ ζχουν 

ενταχκεί ςτθ βάςθ καλϊν πρακτικϊν του Ευρωπαϊκοφ 

εκπαιδευτικοφ δικτφου ECEtt 2 , όπου ζχουν λάβει ςτθν 

πλειοψθφία τουσ πολφ υψθλζσ βακμολογίεσ (βλ. Ραραρτθμα 4: 

Βαςθ Δεδομενων Καλων Ρρακτικων ECEtt). 

Πλα τα μζλθ του Ρρογράμματοσ μποροφν να λαμβάνουν νομικζσ 

ςυμβουλζσ από ομάδα εκελοντϊν Νομικϊν του Ρρογράμματοσ. 

Επίςθσ ςε όλα τα μζλθ μπορεί να χορθγθκεί πιςτοποιθτικό 

παρακολοφκθςθσ, για όςο χρόνο ςυμμετείχαν ςτο Ρρόγραμμα, 

για:  

 δικαςτικι χριςθ 

 ζκδοςθ βιβλιαρίου αςκενείασ  

 ςτρατιωτικι χριςθ 

 φοιτθτικι χριςθ 

 ΟΑΕΔ 

 φορολογικι χριςθ 

 οικονομικζσ εκκρεμότθτεσ κλπ. 

Σθμαντικι πλευρά τθσ απεξάρτθςθσ, πζραν τθσ ψυχολογικισ 

διαδικαςίασ, αποτελεί και θ φροντίδα τθσ γενικισ ςωματικισ  

υγείασ των μελϊν, για το λόγο αυτό υπάρχει θ δυνατότθτα 

τζλεςθσ εργαςτθριακϊν εξετάςεων και παραπομπισ ςε άλλεσ 

κλινικζσ του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Οργανικι Μονάδα 

Ψυχιατρικό Νοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ.  

                                                           

2
 ECEtt-Networks, www.ecett.eu 
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ΧΡΝΙΜΗ ΞΡΟΑΔΑ 

ΑΠΕΠΑΡΣΩΞΕΟΩΟ ΑΣΡΞΩΟ 
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χολικι Ξονάδα Απεξαρτϊμενων Ατόμων 

Το ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ» ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Β’βάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ λειτουργεί Σχολικι Μονάδα εντόσ του Ψυχιατρικοφ 

Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ για άτομα εξαρτθμζνα από ψυχοτρόπεσ 

ουςίεσ, που βρίςκονται ςε διαδικαςία απεξάρτθςθσ. Θ Σχολικι Μονάδα 

απευκφνεται ςε μζλθ και άλλων κεραπευτικϊν προγραμμάτων του 

νομοφ Θεςςαλονίκθσ (Ρρόγραμμα Ιανόσ ΨΝΘ, Μζκεξισ ΨΝΘ, 

Ρρόγραμμα Ρροαγωγισ Αυτοβοικειασ ΑΡΘ – ΟΚΑΝΑ). Το Ρ.Ε.Θ.Ε.Α. 

«ΑΓΩ» με τθ λειτουργία τθσ Σχολικισ Μονάδασ αναδεικνφει και 

υπογραμμίηει τον ρόλο τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν επίτευξθ και διατιρθςθ 

του κεραπευτικοφ ςτόχου τθσ απεξάρτθςθσ. Ζνα ςυντριπτικό ποςοςτό 

εξαρτθμζνων ατόμων ζχει διακόψει βίαια το ςχολείο λόγω τθσ 

κατάχρθςθσ και εξάρτθςθσ από ψυχοτρόπεσ ουςίεσ και μάλιςτα ςε 

πολφ νεαρι θλικία, χωρίσ μάλιςτα να ζχει ολοκλθρϊςει οφτε τθν 

υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. 

Θ πρωτοβουλία υλοποίθςθσ τθσ Σχολικισ Μονάδασ από το Ρ.Ε.Θ.Ε.Α. 

«ΑΓΩ» προζκυψε μζςα από τθν αναγνϊριςθ των ελλειμμάτων 

μόρφωςθσ και εκπαίδευςθσ και τθν ανάγκθ αυτά τα ελλείμματα να 

καλυφκοφν. Ρρϊτοσ ςτόχοσ αποτελεί θ ολοκλιρωςθ τθσ βαςικισ 

εκπαίδευςθσ και τθσ απόκτθςθσ Απολυτθρίου Γυμναςίου. Επόμενθ 

ςτακερι επιδίωξθ θ ενίςχυςθ του κινιτρου για ςυνζχιςθ ςε ανϊτερεσ 

εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ (Λφκειο, Ανϊτερθ και Ανϊτατθ). 

Τζλοσ, θ Σχολικι Μονάδα ανταποκρινόμενθ ςτισ βαςικζσ αρχζσ 

λειτουργίασ του Ρρογράμματοσ, δεν περιορίηεται αποκλειςτικά ςτθν 

εκμάκθςθ τθσ διδακτζασ φλθσ, αλλά επιδιϊκει τθ γενικότερθ 

πνευματικι καλλιζργεια του ατόμου, ϊςτε να ενταχκεί ιςότιμα ςτον 

κοινωνικό ιςτό και να διεκδικιςει ίςεσ ευκαιρίεσ ςτθν αγορά εργαςίασ.  

 

  

                                                           

3
 Τα άτομα που φοιτοφν ςτθ Σχολικι Μονάδα το ςχολικό ζτοσ 2016-2017, αναμζνεται να ολοκλθρϊςουν τθ φοίτθςι 

τουσ τον Ιοφνιο του 2017. 

Σχολικι Μονάδα Απεξαρτϊμενων Ατόμων 

Σχολικό Ζτοσ 2015-2016 2016-2017
3
 

Φοίτθςαν/φοιτοφν 31 22 

Απζκτθςαν αποφοιτιριο γυμναςίου 5 - 

Απζκτθςαν αποφοιτιριο λυκείου 7 - 

Μακιματα Ριςτοποίθςθσ Ελλθνομάκειασ 1 - 

Υποςτθρικτικι διδαςκαλία για Ρανελλαδικζσ 
Εξετάςεισ 

3 - 
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ΞΡΟΑΔΑ ΜΡΙΟΩΟΙΜΗ 

ΕΠΑΟΑΔΡΑΣΗΡΙΡΠΡΙΗΗ 
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Ξονάδα Μοινωνικισ Επαναδραςτθριοποίθςθσ 

Αναγνωρίηοντασ τισ δυςκολίεσ μιασ επιςτροφισ ςτον κοινωνικό ιςτό, 

από τον οποίο τισ περιςςότερεσ φορζσ αποςπάςτθκαν βίαια λόγω τθσ 

χριςθσ, επιχειρείται θ ςτιριξθ των μελϊν που βρίςκονται ςτθν φάςθ 

τθσ επανζνταξθσ και επαγγελματικισ τουσ αποκατάςταςθσ, ςχετικά με 

τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν ςτθν κακθμερινότθτα τουσ. Οι 

απεξαρτϊμενοι διαχειρίηονται - με τθ βοικεια των ςυντονιςτϊν τθσ 

Μονάδασ Κοινωνικισ Επαναδραςτθριοποίθςθσ – κζματα ι 

προβλιματα, τα οποία προκφπτουν από τθν επανζνταξθ τουσ ςτο 

κοινωνικό ςφνολο. Βαςικόσ ςτόχοσ ςε αυτιν τθν φάςθ είναι κάκε μζλοσ 

να λειτουργεί και να δρα ςαν ιςότιμο μζλοσ τθσ κοινωνίασ.  

Στθν Μονάδα Κοινωνικισ Επαναδραςτθριοποίθςθσ παρζχονται οι 

παρακάτω υπθρεςίεσ: 

Ρμάδεσ Μοινωνικισ Επαναδραςτθριοποίθςθσ   

 Ομάδα ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ, με ςυχνότθτα 2 δίωρεσ 

ςυναντιςεισ κάκε εβδομάδα 

 Ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ  

 Ρολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 

Θ διάρκεια παραμονισ ςτθ Μονάδα Κοινωνικισ 

Επαναδραςτθριοποίθςθσ είναι από 9 ζωσ 15 μινεσ (με εξατομικευμζνθ 

παρζμβαςθ ανάλογα με τθν πορεία του κάκε μζλουσ). 

Πενϊνασ φιλοξενίασ 

Στθν φάςθ τθσ Κοινωνικισ Επαναδραςτθριοποίθςθσ λειτουργεί ξενϊνασ 

φιλοξενίασ δυναμικότθτασ 4 κλινϊν για:  

 Μζλθ που ηουν ζξω από τθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ και 

αντιμετωπίηουν προβλιματα να βρουν δικι τουσ ςτζγαςθ  

 Μζλθ που θ κακθμερινι ςυνφπαρξθ με τθν οικογζνεια τουσ 

δθμιουργεί προβλιματα ςτθν προςωπικι τουσ ανάπτυξθ και 

τθν διαδικαςία απεξάρτθςθσ τουσ  

 Μζλθ που ζχουν ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα και 

αντιμετωπίηουν ςοβαρά οικονομικά προβλιματα μζχρι να 

καταφζρουν να βρουν εργαςία.  

Θ μζγιςτθ διάρκεια παραμονισ ςτον ξενϊνα φιλοξενίασ είναι 9 μινεσ. 
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Ρμάδα πρόλθψθσ υποτροπισ  

Το Ρ.ΕΘ.Ε.Α. «ΑΓΩ» λειτουργεί ειδικι ομάδα με ςτόχο τθν πρόλθψθ 

τθσ υποτροπισ, αλλά και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ εκτροπισ των μελϊν τθσ 

Μονάδασ Κοινωνικισ Επαναδραςτθριοποίθςθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα 

ςτελεχϊνεται από ειδικοφσ κεραπευτζσ και υποςτθρίηει μζλθ, τα οποία 

χρειάηονται  βοικεια και υποςτιριξθ είτε για τθν πρόλθψθ τθσ 

υποτροπισ, είτε για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ εκτροπισ. 

Γραφείο ςυμβουλευτικισ και υποςτιριξθσ ςτθν εργαςία  

 Ζμφαςθ δίνεται ςτθν επαγγελματικι κατάρτιςθ και επανζνταξθ, κακϊσ 

αυτι αποτελεί ζνα βαςικό κριτιριο για τθ ολοκλιρωςθ τθσ κοινωνικισ 

ζνταξθσ, αλλά και ζναν ςθμαντικό παράγοντα για τθν διατιρθςθ τθσ 

αποχισ από τθν χριςθ ψυχοτρόπων ουςιϊν, αλλά και τθν πρόλθψθ τθσ 

υποτροπισ. Στόχοσ του γραφείου είναι να βοθκιςει τον 

ςυμβουλευόμενο να γνωρίςει καλφτερα τον εαυτό του, να 

ςυνειδθτοποιιςει ποια είναι τα προςόντα του, να διερευνιςει 

εναλλακτικζσ εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ επιλογζσ κατά τον 

ςχεδιαςμό τθσ ςταδιοδρομίασ του, να κζςει τουσ επαγγελματικοφσ του 

ςτόχουσ, να πάρει ςυνετζσ αποφάςεισ για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων 

αυτϊν, αλλά και να ξεπεράςει με επιτυχία όποια τυχόν εμπόδια 

εμφανίηονται ςτθν πορεία. 
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Προεπαγγελματικι κατάρτιςθ 

Στον τομζα τθσ Ρροεπαγγελματικισ κατάρτιςθσ λειτουργοφν 

εκπαιδευτικά – επαγγελματικά εργαςτιρια ςτουσ παρακάτω τομείσ:  

 Ρεριφραγμζνο εκπαιδευτικό αγρόκτθμα περίπου 2 

ςτρεμμάτων με εγκατάςταςθ επαγγελματικοφ κερμοκθπίου, 

100m2, με ζμφαςθ ςτισ βιολογικζσ καλλιζργειεσ και ςτα 

αρωματικά φυτά.  

 Υπθρεςίεσ ςυλλογισ, μεταποίθςθσ και μεταπϊλθςθσ 

μεταχειριςμζνων αντικειμζνων πάςθσ φφςεωσ και ρουχιςμοφ.  

 Τπθρεςίεσ κακαριότθτασ ςε ςυνεργαςία με τα ςυνεργεία 

κακαριςμοφ του Ψυχιατρείου. 

 Εκπαιδευτικό ξυλουργικό εργαςτιριο, ςυνολικοφ εμβαδοφ 

περίπου 80m2, με ζμφαςθ ςτθν καταςκευι ξφλινου παιχνιδιοφ 

και ςτθν αναπαλαίωςθ επίπλων. 

 Δίκτυο ςυλλογισ – ανακφκλωςθσ χαρτιοφ, κυρίωσ από 

γραφεία – υπθρεςίεσ εντόσ του Ψ.Ν.Θ, τόςο όμωσ και εκτόσ 

Ψ.Ν.Θ., όπωσ τυπογραφεία, μαγαηιά φωτοτυπιϊν, τράπεηεσ κ.α. 

 Ρμάδα τεχνικϊν εργαςιϊν, που ςυνζβαλε κακοριςτικά ςτθν 

ανακαταςκευι, αλλά και ςτθ ςυντιρθςθ των νζων 

εγκαταςτάςεων του προγράμματοσ. 

 Τπθρεςίεσ εςτίαςθσ – catering  

 Ξελιςςοκομικζσ εργαςίεσ ςε ςυνεργαςία με το μελιςςοκομικό 

εργαςτιριο τθσ Γεωπονικισ Σχολισ του Α.Ρ.Θ.   
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ΣΡΞΕΑ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑ – 

ΤΠΡΣΗΡΙΠΗ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΩΟ ΜΑΙ 

«ΗΞΑΟΣΙΜΩΟ ΠΡΡΩΠΩΟ» 
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Σομζασ Ρικογζνειασ – Τποςτιριξθ Ρικογενειϊν και 

«ςθμαντικϊν προςϊπων» 

Αναγνωρίηοντασ το ςθμαντικότατο ρόλο τθσ οικογζνειασ, αλλά και 

κεωρϊντασ ότι θ επιςτροφι του απεξαρτθμζνου μζλουσ ςτθν 

οικογζνεια είναι ςτόχοσ επικυμθτόσ και όχι υποχρεωτικόσ, το 

Ρρόγραμμα Εναλλακτικισ Θεραπείασ Εξαρτθμζνων Ατόμων «ΑΓΩ» 

ςυνεργάηεται με τισ οικογζνειεσ και τα ςθμαντικά πρόςωπα των μελϊν 

του, ςε τρία επίπεδα: 

 Ατομικζσ ςυναντιςεισ, ςυμβουλευτικισ και υποςτθρικτικισ 

φφςθσ για τα μζλθ τθσ οικογζνειασ και των ςθμαντικϊν προςϊπων του 

 Νειτουργία Ρμάδων Γονζων με βαςικό ςτόχο των ομάδων αυτϊν 

τθ ςτιριξθ του ρόλου τουσ, αλλά και τθ ςφνδεςθ τθσ εξάρτθςθσ με τισ 

οικογενειακζσ ςχζςεισ 

 υναντιςεισ Ρικογενειακισ Θεραπείασ, βαςιηόμενθ ςτισ αρχζσ 

τθσ Συςτθμικισ Ρροςζγγιςθσ και Θεραπείασ, με ςτόχο τθν 

επαναδιαπραγμάτευςθ ςχζςεων των μελϊν τθσ οικογζνειασ και τον 

επαναπροςδιοριςμό του ρόλου του απεξαρετθμζνου μζλουσ ςε αυτιν. 

Ατομικζσ ςυναντιςεισ, ςυμβουλευτικισ και υποςτθρικτικισ 

φφςθσ για τα μζλθ τθσ οικογζνειασ και των ςθμαντικϊν 

προςϊπων του 

Απευκφνεται ςε γονείσ, ςυντρόφουσ, παιδιά και ςθμαντικοφσ άλλουσ 

που διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν απεξαρτθτικι προςπάκεια 

των μελϊν του Ρρογράμματοσ Εναλλακτικισ Θεραπείασ Εξαρτθμζνων 

Ατόμων «ΑΓΩ».  

Νειτουργία Ρμάδων Γονζων 

Ανοικτή Ομάδα Γονζων και ημαντικών Προςώπων 

Αφορά τουσ γονείσ και τα ςθμαντικά πρόςωπα των ανκρϊπων που 

αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ με ψυχοτρόπεσ ουςίεσ και ςυμπεριφορζσ 

μζςα ςτισ ςθμαντικζσ τουσ ςχζςεισ. Ιδιαίτερθ ςτιριξθ και βοικεια 

παρζχεται ς' αυτοφσ των οποίων τα ςθμαντικά πρόςωπα δεν επικυμοφν 

ι δεν ζχουν καταφζρει ακόμθ να ενταχκοφν ςε μια κεραπευτικι 

διαδικαςία - πρόγραμμα. Οι ςυμμετζχοντεσ προςπακοφν να 

κατανοιςουν, να απαλφνουν και να αντιμετωπίςουν αυτό που τουσ 

ςυμβαίνει, μζςα από τθν εξωτερίκευςθ και ανταλλαγι κοινϊν 

βιωμάτων, εμπειριϊν και δυςκολιϊν τουσ με τα εξαρτθμζνα άτομα Δεν 

υπάρχουν προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθν ομάδα αυτι, άρα είναι 

ευπρόςδεκτοι όλοι όςοι χρειάηονται βοικεια (γονείσ, ςφηυγοι, 

ςφντροφοι, ςυγγενείσ, φίλοι). 
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Ομάδα Γονζων Κοινότητασ  

Βαςικό αντικείμενο  των ομάδων αυτϊν αποτελεί θ ςτιριξθ του ρόλου 

των γονζων κατά τθ διάρκεια μιασ ςθμαντικισ αλλαγισ ςτθν φάςθ τθσ 

κεραπείασ τθσ ηωισ του εξαρτθμζνου μζλουσ τθσ οικογζνειασ. 

Διαπραγματεφονται κζματα όπωσ «όρια», «ςυγκροφςεισ», 

«ςυναιςκιματα», «ςυηυγικζσ ςχζςεισ», «διαχείριςθ τθσ 

κακθμερινότθτασ» και «θ ςφνδεςθ τθσ εξάρτθςθσ με τισ οικογενειακζσ 

ςχζςεισ».  

Ομάδα Γονζων Επανζνταξησ 

Βαςικό αντικείμενο  των ομάδων αυτϊν αποτελεί θ ςτιριξθ του ρόλου 

των γονζων κατά τθ διάρκεια μιασ ςθμαντικισ αλλαγισ ςτθν φάςθ τθσ 

κοινωνικισ επαναδραςτθριοποίθςθσ  τθσ ηωισ του εξαρτθμζνου μζλουσ 

τθσ οικογζνειασ.  

Ομάδα Αλληλοβοήθειασ Γονζων / φλλογοσ Γονζων – Εθελοντών 

του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ»  

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπευτικισ δουλειάσ με τουσ γονείσ, ειδικότερα 

ςτθν τρίτθ φάςθ τθσ κοινωνικισ επαναδραςτθριοποίθςθσ, είναι θ 

αυτονόμθςθ τουσ από το πρόγραμμα. Θ ομάδα ζχει ςαν βαςικό τθσ 

ςτόχο τθν μετατροπι τθσ ςε ομάδα αλλθλοβοικειασ γονζων, κακϊσ 

προκφπτει ωσ ανάγκθ των γονζων που τα μζλθ των οικογενειϊν τουσ 

ζχουν ολοκλθρϊςει το ΡΕΘΕΑ ΑΓΩ και οι ίδιοι επικυμοφν να 

ςυνεχίςουν τθν επαφι τουσ και τθν αλλθλοχποςτιριξθ και 

αλλθλοβοικεια. Ο ρόλοσ του προγράμματοσ είναι κακαρά 

ςυμβουλευτικόσ και εποπτικόσ. Θ ςθμαντικότερθ δράςθ αυτισ τθσ 

ομάδασ είναι θ ίδρυςθ και θ λειτουργία του Συλλόγου Εκελοντϊν – 

Γονζων του Ρ.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΓΩ» 

υναντιςεισ Ρικογενειακισ Θεραπείασ 

Διεπιςτθμονικι ομάδα οικογενειακϊν κεραπευτϊν βαςιηόμενθ ςτισ 

αρχζσ τθσ Συςτθμικισ Ρροςζγγιςθσ και Θεραπείασ, δουλεφει με τθν 

οικογζνεια και το μζλοσ ςε διαδικαςία απεξάρτθςθσ με ςτόχο τθν 

επαναδιαπραγμάτευςθ των ςχζςεων τθσ οικογζνειασ και τον 

επαναπροςδιοριςμό του ρόλου του απεξαρετθμζνου μζλουσ ςε αυτιν. 
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Εκπαίδευςθ-Ζρευνα-Εποπτεία 

ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ 

Ο εκπαιδευτικόσ τομζασ του ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ» κινείται ςε δφο επίπεδα :  

 Τθν διαρκι και ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του 

ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ»  

 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ του ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ» 

Ιανουάριοσ-
Φεβρουάριοσ 
2016 

Εκπαίδευςθ όλου του προςωπικοφ  του ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ» 
ςτθ ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίου τθσ θμιδομθμζνθσ 
κλινικισ ςυνζντευξθσ EUROPASI και TPQ από τον 
υπεφκυνο του Τομζα Ζρευνασ του ΜΕΘΕΑ κοινωνιολόγο-
εγκλθματολόγο κο. Γεράςιμο  Παπαναςταςάτο. 

23-27/5/2016  Ρενκιμερθ εκπαίδευςθ τριϊν μελϊν του προςωπικοφ 
του ΡΕΘΕΑ ΑΓΩ ςε κζματα που αφοροφν τθ λειτουργία 
τθσ κεραπευτικισ κοινότθτασ και τθ κεραπεία εντόσ 
φυλακϊν ςτο προγραμμα Phoenix Futures τθσ Αγγλίασ. 

14/6/2016 Εκπαίδευςθ τθσ ομάδασ οικογενειακισ κεραπείασ του 
ΡΕΘΕΑ ΑΓΩ και 5 εκελοντϊν ςτθν Ατομικι υςτθμικι, 
διάρκειασ τριϊν ωρϊν, με ειςθγθτι τον κο. Ψαρόπουλο 
Γιϊργο 

30/10-
5/11/2016 

Ρενκιμερθ εκπαίδευςθ τριϊν μελϊν του προςωπικοφ 
του ΡΕΘΕΑ ΑΓΩ ςε κζματα που αφοροφν τθν πρόλθψθ, 
τθ κεραπεία και τθ  μείωςθ βλάβθσ ςτο πρόγραμμα 
Magdalena OPS τθσ Τςεχίασ. 

 Τθ ςυνεργαςία με οργανιςμοφσ και πανεπιςτθμιακζσ δομζσ για 

παροχι εκπαίδευςθσ υψθλισ ποιότθτασ ςε φοιτθτζσ, ςτελζχθ 

απεξάρτθςθσ και κοινωνικοφσ επιςτιμονεσ. 

 Ραροχι εκπαίδευςθσ από το ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ»  

2/2016-
3/2016 

Εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν του Μεταπτυχιακοφ 
προγράμματοσ του ΣΕΦΑΑ Θεςςαλονίκθσ, πάνω ςτθ 
κεματικι «Φυςική δραςτηριότητα ςε ειδικοφσ 
πληθυςμοφσ», με δφο ειςθγιςεισ 

28-31/3/2016 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Herzogsägmühle με 
κεματικι τισ εναλλακτικζσ μορφζσ ζκφραςθσ – Α’ 
μζροσ, τόποσ διεξαγωγισ Ελλάδα 
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16/4/2016 Συμμετοχι ςτο ςυνζδριο του ΣΕΦΑΑ Θεςςαλονίκθσ 

15-20/5/2016 Εκπαίδευςθ ενόσ μζλουσ του προςωπικοφ του 
προγράμματοσ Magdalena OPS πάνω ςτθ λειτουργία 
τθσ κεραπευτικισ κοινότθτασ, με ζμφαςθ ςτθν 
οικογενειακι κεραπεία και τθ διπλι διάγνωςθ. 

29/5-
3/6/2016 

Εκπαίδευςθ ενόσ μζλουσ του προςωπικοφ του 
προγράμματοσ Magdalena OPS πάνω ςτθ λειτουργία 
τθσ κεραπευτικισ κοινότθτασ, με ζμφαςθ ςτθν 
οικογενειακι κεραπεία και τθ διπλι διάγνωςθ. 

1-4/11/2016 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Herzogsägmühle με 
κεματικι τισ εναλλακτικζσ μορφζσ ζκφραςθσ – Β’ 
μζροσ, τόποσ διεξαγωγισ Γερμανία. 

 Συμμετοχι ςτο ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
Επαγγελματιϊν Ψυχικισ Τγείασ του ΨΟΘ, με δφο 
ειςθγιςεισ 

 Ενθμζρωςθ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ νοςθλευτζσ ςτθν 
ειδικότθτα Ψυχιατρικισ, ςε δφο ςυναντιςεισ 

 Ραροχι πρακτικισ άςκθςθσ ςε 1 ειδικευόμενο 
ψυχίατρο και ςε ςυνολικά 14 φοιτθτζσ: 4 
προπτυχιακοφσ και 7 μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του 
τμιματοσ Ψυχολογίασ του Αριςτοτελείου 
Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, 2 φοιτθτζσ του 
τμιματοσ Μοινωνικισ Διοίκθςθσ του Δθμοκρίτειου 
Πανεπιςτθμίου Θράκθσ και 1 φοιτθτι του ΣΕΙ 
Εργοκεραπείασ Ακινασ.  

 Εκπαίδευςθ 7 εκελοντϊν 

 Στο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ με το Herzogsägmühle, 
κατά τθν διάρκεια του ζτουσ αναφοράσ γινόταν 
ςυηιτθςθ περιςτατικϊν και ανταλλαγι γνϊςεων και 
απόψεων με τον Συμβουλευτικό Στακμό του 
Herzogsägmühle που βρίςκεται ςτο  Weilheim,  με τουσ 
Volker Greiner  και Ulrich Demel 2 φορζσ το μινα, 
διάρκειασ 1 ϊρασ περίπου.  
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ΖΡΕΤΟΑ 

Ο τομζασ ζρευνασ είναι υπεφκυνοσ για τθ ςυλλογι δεδομζνων 

ςτατιςτικισ φφςεωσ και τθν καταγραφι ςτοιχείων ςτθ βάςθ δεδομζνων 

του ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ». Βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ ανάλυςθ των κεραπευτικϊν 

αποτελεςμάτων με ςτόχο τθ ςκιαγράφθςθ του προφίλ των 

εξαρτθμζνων που προςεγγίηουν το ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ», τθν ζρευνα για τα 

ςτοιχεία που ςυμβάλλουν ςτθν επιτυχι ζκβαςθ τθσ κεραπείασ και τουσ 

καλφτερουσ προγνωςτικοφσ δείκτεσ για τθν επίτευξθ και διατιρθςθ του 

ςτόχου τθσ αποχισ από ψυχοτρόπεσ ουςίεσ.  

ΕΠΡΠΣΕΙΑ 

Το ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ» αναγνωρίηοντασ τθν αξία τθσ εξωτερικισ εποπτείασ, 

τόςο για τθν ατομικι λειτουργία των εργαηομζνων του, όςο και για τθ 

ςυνολικι οργάνωςθ των δραςτθριοτιτων του, βρίςκεται ςε διαρκι 

διαδικαςία εξωτερικισ εποπτείασ από τθν ίδρυςι του. Τθν εποπτεία 

ζχει αναλάβει εξωτερικόσ επόπτθσ ανάλογθσ επιςτθμονικισ ειδίκευςθσ 

(ανκρϊπινεσ ςχζςεισ) ανεξάρτθτοσ από τθν δυναμικι τθσ ομάδασ. Ο 

επόπτθσ ενιςχφει το προςωπικό ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ των 

προβλθμάτων του και ςτθν ανάπτυξθ αυτοβοθκθτικϊν μθχανιςμϊν  

αντιμετϊπιςισ του.  
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ΕΤΡΩΠΑΛΜΑ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΑ 
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΚΑΛΩΝ ΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΑΡΕΞΑΤΘΣΘΣ ΑΡΟ ΝΑΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ECETT 

Το πρόγραμμα εντάςςεται ςτθ Βαςικι Δράςθ KA1: Ξακθςιακι 

Μινθτικότθτα Ατόμων και είναι διάρκειασ 24 μθνϊν (1/9/2015-

1/9/2017).  Συνεργαηόμενοι φορείσ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πανευρωπαϊκό εκπαιδευτικό δίκτυο ECEtt ζδωςε τθ δυνατότθτα ςε 

πολλοφσ Ευρωπαίουσ ςυνεργάτεσ του να ανταλλάξουν γνϊςεισ και να 

χτίςουν μία βάςθ δεδομζνων "καλϊν πρακτικϊν" ςχετικά  με τθ 

κεραπεία των εξαρτθμζνων ατόμων, τθ διπλι διάγνωςθ, τθν 

επαγγελματικι εκπαίδευςθ και τθν κοινωνικι επανζνταξθ. Ο ςτόχοσ του 

ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι να επιτρζψει τθ 

ςυνζχιςθ των ανταλλαγϊν και τθσ βάςθσ δεδομζνων "καλϊν 

πρακτικϊν".  

Στόχοι του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι:  

Μεταφορά εμπειρίασ μεταξφ των κεραπευτικϊν κοινοτιτων 

Ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν μζςω διεκνϊν ανταλλαγϊν 

Βελτίωςθ και απόκτθςθ γνϊςεων και εμπειριϊν ςε κζματα 

απεξάρτθςθσ 

  

 

Γ.Ο. Θεςςαλονίκθσ «Γ. Παπανικολάου»-Ρργανικι Ξονάδα 

Ψυχιατρικό Οοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ-ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ»  

(LEADER) 

 

 

Magdalena 

OPS, Σςεχία 

 

Phoenix Futures, Αγγλία 

 

 

ECEtt, Βζλγιο 
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Στο πλαίςιο του προγράμματοσ οργανϊκθκαν και υλοποιικθκαν 

το 2016 δφο εκπαιδευτικά ταξίδια:  

23-27/5/2016 Phoenix Futures, Αγγλία 

30/10-5/11/2016 Magdalena OPS, Τςεχία 

 

“STRATEGIC PARTNERSHIP AND TRAINING ON THE USE 

OF MUSIC AS AN ADDITIVE TREATMENT MODALITY IN 

THE DETOXIFICATION AND REHABILITATION PROCESSES 

OF INDIVIDUALS SUFFERING FROM DRUG DEPENDENCE”  

(“Στρατθγικι ςφμπραξθ κι εκπαίδευςθ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ 

μουςικισ ωσ ςυμπλθρωματικισ κεραπευτικισ προςζγγιςθσ ςτθ 

διαδικαςία απεξάρτθςθσ και επανζνταξθσ ατόμων που πάςχουν από 

εξάρτθςθ από ναρκωτικζσ ουςίεσ”) 

Το πρόγραμμα ανικει ςτθ Βαςικι Δράςθ ΜΑ2: υνεργαςία για 

Μαινοτομία και Ανταλλαγι Μαλϊν Πρακτικϊν και είναι διάρκειασ 36 

μθνϊν (από 01-09-2015 ζωσ 01-09-2018).  

Συνεργαηόμενοι φορείσ: 

 

Πανεπιςτιμιο Ξακεδονίασ, Σμιμα Ξουςικισ Επιςτιμθσ και 
Σζχνθσ (LEADER) 

 

Γ.Ν. Θεςςαλονίκθσ «Γ. 
Ραπανικολάου»-
Οργανικι Μονάδα 
Ψυχιατρικό 
Νοςοκομείο 
Θεςςαλονίκθσ-ΡΕΘΕΑ 
«ΑΓΩ» 

 

University of 
Nimes, School 
of Psychology 

 

 

Partners for 
Youth 

Empowerment, 
Αγγλία 

Στόχοσ του προγράμματοσ είναι θ προετοιμαςία, ανάπτυξθ και 

επαναλαμβανόμενθ υλοποίθςθ, δια ηϊςθσ και εξ-αποςτάςεωσ, ενόσ 

εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ με ζντονα βιωματικό και εργαςτθριακό 

χαρακτιρα ςχετικά με τθ χριςθ τθσ μουςικισ ωσ ςυμπλθρωματικισ 

κεραπευτικισ παρζμβαςθσ κατά τθ διάρκεια των διαδικαςιϊν 

απεξάρτθςθσ και αποκατάςταςθσ ατόμων εξαρτθμζνων από ουςίεσ. 
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Στο πλαίςιο του προγράμματοσ οργανϊκθκαν και υλοποιικθκαν 

το 2016 δφο επταιμερα ςεμινάρια:  

13-19/6/2016 1ο επταιμερο 
ςεμινάριο 

Ρανεπιςτιμιο 
Μακεδονίασ, Ελλάδα 

14-19/11/2016 2ο επταιμερο 
ςεμινάριο 

Ρανεπιςτιμιο NIMES, 
Γαλλία 

Στόχοσ των 7ιμερων ςεμιναρίων είναι θ παροχι τεχνογνωςίασ, 

εξειδικευμζνθσ γνϊςθσ και καλϊν πρακτικϊν από ερευνθτζσ, 

ειδικοφσ και επαγγελματίεσ ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο τθσ χριςθσ 

τθσ μουςικισ ωσ παρεμβατικισ κεραπευτικισ προςζγγιςθσ ςτισ 

διαδικαςίεσ απεξάρτθςθσ και επανζνταξθσ ατόμων εξαρτθμζνων 

από τα ναρκωτικά. Ο κάκε κφκλοσ ςεμιναρίων κα διαρκεί 39 

ϊρεσ διδαςκαλίασ και ςτο τζλοσ του κάκε κφκλου δίνεται 

βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ. 



 Ρρόγραμμα Εναλλακτικισ Θεραπείασ Εξαρτθμζνων Ατόμων ΑΓΩ 

 48 

ΔΡΑΕΙ 
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Δράςεισ 

 

Ιανουάριοσ 

Ξάρτιοσ 

Ξάιοσ 

Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςε εργαςτιριο κεραμικισ 

ςτον Τρίλοφο Θεςςαλονίκθσ 

Γνωριμία με τθν ιςτιοπλοΐα ανοιχτισ καλάςςθσ, ςε 

ςυνεργαςία με τθ ςχολι Blue Aegean 

 

 Αποφοίτθςθ μελϊν ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ», Κζντρο 

Ρολιτιςμοφ «Χριςτοσ Τςακίρθσ»  

 

 

 

 

Φεβρουάριοσ 

Συμμετοχι ςτον αγϊνα  δρόμου για τα πρϊθν 

ςτρατόπεδα – Διμοσ Ραφλου Μελά, Μενεμζνθσ-

Αμπελοκιπων 
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Ιοφνιοσ Εκδιλωςθ για τθν Ραγκόςμια Θμζρα κατά των 

Ναρκωτικϊν ςτθν παραλία Θεςςαλονίκθσ 

 

 

 

Ετιςια Ακλθτικι Συνάντθςθ Θεραπευτικϊν 

Ρρογραμμάτων Απεξάρτθςθσ «Δευκαλίων» 

 

 Ιοφλιοσ Επίςκεψθ μελϊν και προςωπικοφ ςτο 

αδελφοποιθμζνο πρόγραμμα τθσ Γερμανίασ 

Herzogsägmühle  
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Αφγουςτοσ 

επτζμβριοσ 

Επίςκεψθ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ 

 

 Καταςκινωςθ μελϊν ςτθ Μεταμόρφωςθ 

Χαλκιδικισ 

 

 Ρκτϊβριοσ Φεςτιβάλ ΑΡΘ «Νικϊντασ τθν εξάρτθςθ, 

κερδίηοντασ τθ ηωι» 

 

 Δεκζμβριοσ Ζνα δζντρο από γάλα-Συμμετοχι ςτθν ετιςια δράςθ των 

Γιατρϊν του Κόςμου 

 

Χριςτουγεννιάτικο Bazaar ΨΝΘ ςτο κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ  
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ΟΕΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 
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Οζεσ Τπθρεςίεσ 

Πρόγραμμα Εργαηομζνων 

Στθν εποχι τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ κρίςθσ αποδυναμϊκθκε 

ζντονα το παλιό κεραπευτικό αξίωμα των προγραμμάτων απεξάρτθςθσ 

«πρϊτα θ απεξάρτθςθ και μετά θ δουλειά». 

Σθμαντικό εφρθμα των απολογιςμϊν των παρελκόντων ετϊν 

αποτελοφςε θ απϊλεια ςθμαντικοφ αρικμοφ χρθςτϊν, που 

προςζρχονταν ςτο ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ» με αίτθμα κεραπείασ, αλλά 

αδυνατοφςαν να ενταχκοφν ςτισ υπθρεςίεσ του Ρρογράμματοσ λόγω 

τθσ εργαςιακισ τουσ δζςμευςθσ ςε ιδιαίτερα απαιτθτικά ωράρια. 

Θ νζα υπθρεςία του Ρρογράμματοσ ξεκίνθςε τον Σεπτζμβριο του 2016 

και απευκφνεται ςε ανκρϊπουσ, που παρά τθν εξάρτθςι τουσ από 

κάποια ψυχοτρόπο ουςία, καταφζρνουν να διατθριςουν τθ 

λειτουργικότθτά τουσ ςτον εργαςιακό τομζα. 

Για τθν υποςτιριξθ αυτϊν των ανκρϊπων αναπτφχκθκε θ νζα υπθρεςία 

του Ρρογράμματοσ ςτθν οποία πραγματοποιοφνται ομάδεσ δίωρθσ 

διάρκειασ με ςυχνότθτα 2 φορζσ τθν εβδομάδα κακϊσ και μια ατομικι 

ςυνάντθςθ εβδομαδιαίωσ. 

Ζωσ το τζλοσ του 2016 είχαν ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Εργαηομζνων 8 

μζλθ. 

    

Ανάπτυξθ Μοινωνικισ υνεταιριςτικισ Επιχείρθςθσ (ΜΡΙΟΕΠ) 

Ζνταξθσ του ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ 

Θ επαγγελματικι ζνταξθ/επανζνταξθ των ανκρϊπων, που 

ολοκλθρϊνουν μια μακρά και επίπονθ προςπάκεια απεξάρτθςθσ, 

δεδομζνθσ τθσ βαρφτατθσ οικονομικισ και κοινωνικισ κρίςθσ, αποτελεί 

πλζον κεντρικι ςτόχευςθ για το Ρ.ΕΘ.Ε.Α. «ΑΓΩ». Είναι θ 

επαγγελματικι ζνταξθ/επανζνταξθ, που ουςιαςτικά οδθγεί ςτθν 

αυτοτζλεια, αυτονομία και ςτθν ελευκερία του προςϊπου. Ρόςο δε 

μάλλον για ανκρϊπουσ, όπωσ οι εξαρτθμζνοι, που διζκοψαν βίαια τθν 

εκπαιδευτικι και επαγγελματικι τουσ πορεία. 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ υπό ςφςταςθ ΜΡΙΟΕΠ Ζνταξθσ αποτελεί θ 

ολοκλιρωςθ τθσ κεραπευτικισ πρόταςθσ του Ρ.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΓΩ». 

Συγκεκριμζνα, ςτοχεφει ςτο να προςφζρει διεξόδουσ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ, μακθτείασ και πιςτοποίθςθ τθσ εν λόγω εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ κακϊσ και εργαςιακι απαςχόλθςθ ςε απεξαρτθμζνα 

άτομα. Θ παραπάνω ςτόχευςθ υπιρξε ανζκακεν ηθτοφμενο των 

προγραμμάτων απεξάρτθςθσ, αλλά μετατρζπεται ςε κυρίαρχθ και 

κεντρικι ςτόχευςθ του Ρρογράμματοσ ςτισ παροφςεσ 

κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ. 
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ΕΙΜΡΟΑ 2 ΧΗΞΑΣΙΜΗ ΑΠΕΙΜΡΟΙΗ  ΣΩΟ ΣΡΧΩΟ  ΣΗ  ΜΡΙΟΕΠ  

Με ςτόχο τθ ςφςταςθ τθσ Κοινωνικισ Συνεταιριςτικισ Επιχείρθςθσ 

Ζνταξθσ του ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ» το 2016 υλοποιικθκαν οι παρακάτω 

δράςεισ: 

 Ολοκλθρϊκθκε ο ςχεδιαςμόσ για τθ ςφςταςθ τθσ Κοινωνικισ 

Συνεταιριςτικισ Επιχείρθςθσ (ΚΟΙΝΣΕΡ) Ζνταξθσ για απεξαρτθμζνα 

άτομα (Απόφαςθ 1θ /13-1-2017, Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Ραπανικολάου»-

Οργανικι Μονάδα Ψυχιατρικό Νοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ) 

 Συνεργαςία με τον Διμο Θεςςαλονίκθσ για τθν παραχϊρθςθ 2 

χϊρων για τθ λειτουργία τθσ ΚΟΙΝΣΕΡ. Μζςα ςτο ζτοσ αναφοράσ 

παραχωρικθκαν ςτο ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ» ζνασ χϊροσ για τθ λειτουργία των 

επαγγελματικϊν εργαςτθρίων του Ρρογράμματοσ και ζνασ χϊροσ για τθ 

λειτουργία εκκετθρίου – πωλθτθρίου των προϊόντων τθσ ΚΟΙΝΣΕΡ 

 Συνεργαςία με το «Πράςινο Αγρόκτθμα» για τθν ανάπτυξθ τθσ 

καλλιζργειασ και παραγωγισ βιολογικϊν προϊόντων ςτο εκπαιδευτικό 

αγρόκτθμα του Ρρογράμματοσ, κακϊσ και για τθ διανομι καλακιοφ με 

βιολογικά φροφτα και λαχανικά 

 Συνεργαςία με το Γ.Ο.Θ. “Γ.ΠΑΠΑΟΙΜΡΝΑΡΤ» - Ρργανικι 

Ξονάδα Ψυχιατρικό νοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ και το Γ.Ο.Θ. 

«ΙΠΠΡΜΡΑΣΕΙΡ» για τθν ανακφκλωςθ του αρχειακοφ υλικοφ των 2 

νοςοκομείων 
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ΤΝΝΡΓΡ ΦΙΝΩΟ ΠΕΘΕΑ 

«ΑΡΓΩ» 
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φλλογοσ Φίλων ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ»

Ο Σφλλογοσ Φίλων του Ρ.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΓΩ», 

δθμιουργικθκε τθν 31/03/2003, ςτο πλαίςιο 

τθσ με κάκε τρόπο ςυμπαράςταςθσ ςτο 

επιτελοφμενο κοινωνικό και 

κεραπευτικό  ζργο του Ρρογράμματοσ. 

Στοχεφοντασ ςτθν  ενίςχυςθ των 

δραςτθριοτιτων του  ςτουσ τομείσ, 

Ρρωτογενοφσ Ρρόλθψθσ, Ζρευνασ, 

Θεραπείασ, Κοινωνικισ Επανζνταξθσ και 

Στιριξθσ των Οικογενειϊν των μελϊν του, 

οργανϊνει εκδθλϊςεισ, διαλζξεισ, 

ςυηθτιςεισ επιςτθμονικοφ ενδιαφζροντοσ, 

καλλιτεχνικζσ ι πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ. 

Ρρογραμματίηει κοινωνικζσ ςυγκεντρϊςεισ 

για τθν γνωςτοποίθςθ των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν από το Ρρόγραμμα. 

Διακζτοντασ νόμιμα εγκεκριμζνο ταμείο 

ςυγκεντρϊνει οικονομικζσ  χορθγίεσ δωρεζσ, 

και άλλθσ μορφισ υλικζσ παροχζσ, που 

μποροφν να βοθκιςουν ςτθν 

αποτελεςματικότερθ λειτουργία του 

Ρ.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΓΩ». 

Τζλοσ προχωρά ςε επαφζσ ςυνεργαςίασ με 

φυςικά πρόςωπα, αρμόδιουσ φορείσ και 

υπθρεςίεσ του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ τομζα, 

επιδιϊκοντασ τθ ςτιριξθ των 

απεξαρτϊμενων ατόμων. 

Ο Σφλλογοσ είναι ανοιχτόσ ςτθν ζνταξθ νζων 

μελϊν. Αρκεί ζνα τθλεφϊνθμα (2310 – 

668616 ι 2310 540 353), ζνα fax (2313 – 

324651) ι ζνα email (argo@psychothes.gr) 

ϊςτε κάποιοσ να κάνει αίτθμα εγγραφισ.

 

   

mailto:argo@psychothes.gr
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ΠΑΡΑΡΣΗΞΑ 1: 
ΡΡΓΑΟΡΓΡΑΞΞΑ  

ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» 
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Παράρτθμα 1: Ρργανόγραμμα ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» 
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ΠΑΡΑΡΣΗΞΑ 2: 
ΑΠΡΔΕΜΣΕ 

ΤΠΗΡΕΙΩΟ ΣΡΤ 

ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» 
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Παράρτθμα 2: Αποδζκτεσ Τπθρεςιϊν του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» 

ΠΙΟΑΜΑ  2 ΑΠΡΔΕΜΣΕ  ΤΠΗΡΕΙΩΟ  ΣΑΘΞΡΤ ΤΞΒΡΤΝΕΤΣΙΜΗ  ΣΗΡΙΠΗ  ΜΑΙ  ΕΟΗΞΕΡΩΗ  2016 

 

ΠΙΟΑΜΑ  3 ΑΠΡΔΕΜΣΕ  ΤΠΗΡΕΙΩΟ  ΔΙΠΝΗ ΔΙΑΓΟΩΗ  2016 

                                                           

4
 Μζλθ που προςζγγιςαν τον Στακμό Συμβουλευτικισ Στιριξθσ κι Ενθμζρωςθσ, αλλά δεν εντάχκθκαν ςτθν τελικι Ομάδα 

Ρροετοιμαςίασ Ζνταξθσ ςτθν ανοικτι Θεραπευτικι Κοινότθτα. 
5
 Στισ επανειςαγωγζσ καταμετροφνται τα άτομα που ειςιχκθςαν κατά το ζτοσ αναφοράσ, ωςτόςο είχαν ειςαχκεί ξανά ςε 

προθγοφμενα ζτθ και απομακρφνκθκαν πριν το ζτοσ αναφοράσ. 
6
 Τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν τόςο τα μζλθ του Στακμοφ Συμβουλευτικισ Στιριξθσ κι Ενθμζρωςθσ, όςο και τα μζλθ τθσ Μονάδασ 

Διπλισ Διάγνωςθσ. 

Ξονάδα Διπλισ Διάγνωςθσ 

Ωφελοφμενοι 

Ραλιοί ωφελοφμενοι 9 

Νζεσ ειςαγωγζσ 26 

Επανειςαγωγζσ 2 

Θεραπευτικι Διαδικαςία 

Θεραπευτικζσ ομάδεσ (μζςοσ χρόνοσ ομάδασ: 2 ϊρεσ) 961 

τακμόσ υμβουλευτικισ τιριξθσ και Ενθμζρωςθσ  

Ωφελοφμενοι Ξε ειςαγωγι Χωρίσ ειςαγωγι
4
 φνολο 

Σε κεραπεία κατά τθν ζναρξθ του ζτουσ αναφοράσ 23 17 40 

Νζεσ ειςαγωγζσ 31 114 145 

Επανειςαγωγζσ
5
 16 49 65 

φνολο 70 180 250 

Θεραπευτικι Διαδικαςία 

Θεραπευτικζσ ομάδεσ (μζςοσ χρόνοσ ομάδασ: 2 ϊρεσ, ςυχνότθτα 
3/εβδομάδα, μζςοσ χρόνοσ παραμονισ  4 μινεσ)

1291 

Ατομικζσ ςυναντιςεισ πρϊτθσ επαφισ (μζςθ διάρκεια 1 ϊρα) 2024 

Τθλεφωνικζσ ενθμερϊςεισ και παροχι ςυμβουλευτικισ 2902 

Παροχζσ προσ τα μζλθ
6
 

Ριςτοποιθτικά/Βεβαιϊςεισ 60 

Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ οφρων 1843 

Αιματολογικζσ/Βιοχθμικζσ εξετάςεισ 39 

Ξονάδα Διπλισ Διάγνωςθσ 

Ωφελοφμενοι 

Σε κεραπεία κατά τθν ζναρξθ του ζτουσ αναφοράσ 11 

Νζεσ ειςαγωγζσ 15 

Επανειςαγωγζσ 2 

φνολο 28 

Θεραπευτικι Διαδικαςία 

Θεραπευτικζσ ομάδεσ (μζςοσ χρόνοσ ομάδασ: 2 ϊρεσ) 961 

Ατομικζσ ςυναντιςεισ με «πρόςωπο αναφοράσ» 253 
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ΓΡΑΦΗΞΑ  2  ΞΗΟΙΑΙΑ  ΜΙΟΗΗ ΞΕΝΩΟ  ΣΡΤ  ΣΑΘΞΡΤ  ΤΞΒΡΤΝΕΤΣΙΜΗ  ΣΗΡΙΠΗ  ΜΑΙ ΕΟΗΞΕΡΩΗ  

2016 

 

ΓΡΑΦΗΞΑ  3 ΞΗΟΙΑΙΑ ΜΙΟΗΗ ΞΡΟΑΔΑ ΔΙΠΝΗ ΔΙΑΓΟΩΗ  2016 
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ΠΙΟΑΜΑ  4 ΑΠΡΔΕΜΣΕ  ΤΠΗΡΕΙΩΟ  ΑΟΡΙΜΣΗ  ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΜΗ  ΜΡΙΟΡΣΗΣΑ  2016 

  

                                                           

7
 Τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν τόςο τα  μζλθ τθσ Ανοικτισ Θεραπευτικισ Κοινότθτασ, όςο και τα μζλθ τθσ Μονάδασ 

Κοινωνικισ Επαναδραςτθριοποίθςθσ. 

Ανοικτι Θεραπευτικι Μοινότθτα 

Ωφελοφμενοι 

Σε κεραπεία κατά τθν ζναρξθ του ζτουσ αναφοράσ 30 

Νζεσ ειςαγωγζσ 23 

Επανειςαγωγζσ 6 

φνολο 59 

Θεραπευτικι Διαδικαςία 

Θεραπευτικζσ ομάδεσ (μζςοσ χρόνοσ ομάδασ: 1 1/2 ϊρα, 
κακθμερινά, διάρκεια παραμονισ 12 μινεσ)

3173 

Ατομικζσ ςυναντιςεισ με «πρόςωπα αναφοράσ» 472 

Παροχζσ προσ τα μζλθ7 

Νομικι Συμβουλευτικι 17 

Ραραςτάςεισ ςε Δίκεσ 27 

Ριςτοποιθτικά/Βεβαιϊςεισ 286 

Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ οφρων 212 

Αιματολογικζσ/Βιοχθμικζσ εξετάςεισ 54 

Ραραπομπζσ ςε άλλεσ κλινικζσ 14 
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ΠΙΟΑΜΑ 5 ΑΠΡΔΕΜΣΕ  ΤΠΗΡΕΙΩΟ  ΞΡΟΑΔΑ ΜΡΙΟΩΟΙΜΗ  ΕΠΑΟΑΔΡΑΣΗΡΙΡΠΡΙΗΗ 2016 

 

 

ΓΡΑΦΗΞΑ  4 ΑΡΙΘΞΡ ΑΣΡΞΩΟ  ΠΡΤ ΕΠΤΠΗΡΕΣΗΘΗΜΑΟ  Ε ΜΑΘΕ ΕΠΙΞΕΡΡΤ  ΤΠΗΡΕΙΑ  ΣΡΤ ΠΕΘΕΑ 

ΑΡΓΩ  ΣΡ 2016  

Στακμόσ 
Συμβουλευτικισ 

Στιριξθσ και 
Ενθμζρωςθσ: 250

Μονάδα Διπλισ 
Διάγνωςθσ: 28

Ανοικτι Θεραπευτικι 
Κοινότθτα: 59

Μονάδα Κοινωνικισ 
Επαναδραςτθριοποίθ

ςθσ: 36

Ξονάδα Μοινωνικισ Επαναδραςτθριοποίθςθσ 

Ωφελοφμενοι 

Σε κεραπεία κατά τθν ζναρξθ του ζτουσ αναφοράσ 16 

Νζεσ ειςαγωγζσ 20 

Επανειςαγωγζσ 0 

φνολο 36 

Θεραπευτικι Διαδικαςία 

Θεραπευτικζσ ομάδεσ (μζςοσ χρόνοσ ομάδασ: 2 ϊρεσ, 
ςυχνότθτα 2/εβδομάδα, διάρκεια 9-15 μινεσ)

720 

Ρμάδα Πρόλθψθσ Τποτροπισ (διάρκεια παραμονισ 4-6 μινεσ) 

Νζεσ ειςαγωγζσ 9 

Παροχζσ προσ τα μζλθ 

Ξενϊνασ Φιλοξενίασ 6 

Εξαςφάλιςαν εργαςία 16 

Συμμετείχαν ςε επιδοτοφμενα ςεμινάρια 2 

Εκμάκθςθ Ξζνθσ Γλϊςςασ (Αγγλικά) 7 
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ΓΡΑΦΗΞΑ  5 ΞΗΟΙΑΙΑ ΜΙΟΗΗ ΞΕΝΩΟ  ΑΟΡΙΜΣΗ  ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΜΗ  ΜΡΙΟΡΣΗΣΑ  2016 

 

ΓΡΑΦΗΞΑ  6 ΞΗΟΙΑΙΑ ΜΙΟΗΗ ΞΕΝΩΟ  ΞΡΟΑΔΑ  ΜΡΙΟΩΟΙΜΗ  ΕΠΑΟΑΔΡΑΣΗΡΡΠΡΙΗΗ  2016 
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Φφλο 

 Άνδρασ Γυναίκα 

Στακμόσ Συμβουλευτικισ Στιριξθσ και Ενθμζρωςθσ 79% 21% 

Μονάδα Διπλισ Διάγνωςθσ 77% 23% 

Ανοικτι Θεραπευτικι Κοινότθτα 83% 17% 

Μονάδα Κοινωνικισ Επαναδραςτθριοποίθςθσ 83% 17% 

ΠΚΟΑΜΑ  6 ΧΑΡΑΜΣΗΡΙΣΙΜΑ  ΞΕΝΩΟ-ΕΠΤΠΗΡΕΣΡΤΞΕΟΩΟ  ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ  2016:  ΦΤΝΡ 

Ηλικία 

 18-34 35-49 50-64 

Στακμόσ Συμβουλευτικισ Στιριξθσ και Ενθμζρωςθσ 60% 38% 2% 

Μονάδα Διπλισ Διάγνωςθσ 54% 46% - 

Ανοικτι Θεραπευτικι Κοινότθτα 52% 42% 6% 

Μονάδα Κοινωνικισ Επαναδραςτθριοποίθςθσ 51% 43% 6% 

ΠΚΟΑΜΑ  7 ΧΑΡΑΜΣΗΡΙΣΙΜΑ  ΞΕΝΩΟ-ΕΠΤΠΗΡΕΣΡΤΞΕΟΩΟ  ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ  2016:  ΗΝΙΜΙΑ 

Εργαςιακι Ματάςταςθ 

 Άνεργοι Εργαηόμενοι πουδαςτζσ 

Στακμόσ Συμβουλευτικισ Στιριξθσ και Ενθμζρωςθσ 73% 26% 1% 

Μονάδα Διπλισ Διάγνωςθσ 73% 27% - 

Ανοικτι Θεραπευτικι Κοινότθτα 70% 28% 2% 

Μονάδα Κοινωνικισ Επαναδραςτθριοποίθςθσ 68% 29% 3% 

ΠΙΟΑΜΑ  8 ΧΑΡΑΜΣΗΡΙΣΙΜΑ  ΞΕΝΩΟ-ΕΠΤΠΗΡΕΣΡΤΞΕΟΩΟ  ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ  2016:  ΕΡΓΑΙΑΜΗ  ΜΑΣΑΣΑΗ 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

 Χωρίσ 
εκπαί
δευςθ 

Α’βάκμια Διακοπι 
Α’βακμιασ 

Β’βάκμια Διακοπι 
Β’βακμιασ 

Γ’βάκμια Διακοπι 
Γ’βακμιασ 

Στακμόσ 
Συμβουλευτικισ 
Στιριξθσ και 
Ενθμζρωςθσ 

3% 16% 2% 51% 18% 7% 3% 

Μονάδα Διπλισ 
Διάγνωςθσ 

- 4% 7% 65% 20% 4% - 

Ανοικτι 
Θεραπευτικι 
Κοινότθτα 

- 4% 3% 57% 34% 2% - 

Μονάδα 
Κοινωνικισ 
Επαναδραςτθριο
ποίθςθσ 

- 5% 5% 58% 26% 3% 3% 

ΠΙΟΑΜΑ 9 ΧΑΡΑΜΣΗΡΙΣΙΜΑ  ΞΕΝΩΟ-ΕΠΤΠΗΡΕΣΡΤΞΕΟΩΟ  ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ  2016:  ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ  ΕΠΙΠΕΔΡ 
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Μφρια Ρυςία Χριςθσ Ξελϊν του ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ 

 Ρπιοφχα Μοκαΐνθ Μάνναβθ Πολλαπλι 
Χριςθ 

Τπνωτικά/ 
Ηρεμιςτικά 

Στακμόσ Συμβουλευτικισ Στιριξθσ 
και Ενθμζρωςθσ 

34% 4% 15% 45% 2% 

Μονάδα Διπλισ Διάγνωςθσ - - 23% 69% 8% 

Ανοικτι Θεραπευτικι Κοινότθτα 33% 3% 20% 40% 3% 

Μονάδα Κοινωνικισ 
Επαναδραςτθριοποίθςθσ 

31% 6% 26% 31% 6% 

ΠΙΟΑΜΑ  10 ΜΤΡΙΑ ΡΤΙΑ ΧΡΗΗ  ΞΕΝΩΟ  ΣΡΤ ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ  2016 

 

 

 

ΓΡΆΦΗΞΑ  7 ΜΤΡΙΑ ΡΤΙΑ  ΧΡΗΗ  ΞΕΝΩΟ  ΣΡΤ ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ  2016 

  

κάνναβθ
18% υπνωτικά / 

θρεμιςτικά
3%

πολλαπλι χριςθ 
ουςιϊν

44%

οπιοφχα
31%

κοκαΐνθ
4%
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ΠΙΟΑΜΑ  11 ΤΟΡΝΡ  ΩΦΕΝΡΤΞΕΟΩΟ  ΣΡΞΕΑ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑ  2016 

 

 

 

 

ΓΡΆΦΗΞΑ  8 ΩΦΕΝΡΤΞΕΟΡΙ  ΣΡΞΕΑ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑ  ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ  2016 

  

ατομικά ραντεβοφ ΣΣ 
32%

ατομικά ραντεβου ΘΚ
29%

ανοιχτζσ ομάδεσ 
γονζων 

14%

ομάδεσ 
γονζων 

κοινότθτασ
5%

ομάδεσ γονζων 
επανζνταξθσ

4%

οικογενειακι 
κεραπεία

16%

Σομζασ Ρικογζνειασ 

Άτομα ςε Ατομικά ραντεβοφ ςτον  Στακμό 
Συμβουλευτικισ Στιριξθσ και Ενθμζρωςθσ 

111 

Άτομα ςε Ατομικά αντεβοφ ςτθν Ανοικτι Θεραπευτικι 
Κοινότθτα 

101 

Άτομα ςε Ανοικτι Ομάδα Γονζων 50 

Άτομα ςε Ομάδεσ Γονζων Κοινότθτασ 17 

Άτομα ςε Ομάδα Γονζων Επανζνταξθσ 13 

Άτομα ςε Οικογενειακι Θεραπεία 58 
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Άτομα που προςζγγιςαν το ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ το 2016 

Τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν τθν αυςτθρι καταγραφι των διαφορετικϊν ατόμων που προςζγγιςαν το ΡΕΘΕΑ 
«ΑΓΩ» το 2016, ανεξάρτθτα από το πλικοσ των διαφορετικϊν υπθρεςιϊν που δζχτθκαν.  

Χριςτεσ Ψυχοτρόπων ουςιϊν 264 

Γονείσ/Σθμαντικοί Άλλοι 151 

Άτομα ςε Σχολικι Μονάδα 43 

Εκπαιδευόμενοι/Εκελοντζσ 22 

φνολο Ωφελουμζνων 480 

ΠΙΟΑΜΑ  12 ΑΣΡΞΑ ΠΡΤ ΠΡΡΕΓΓΙΑΟ  ΣΡ ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ  ΣΡ 2016 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΞΑ  9 ΧΗΞΑΣΙΜΗ ΑΠΕΙΜΡΟΙΗ  ΑΣΡΞΩΟ ΠΡΤ ΠΡΡΕΓΓΙΑΟ  ΣΡ ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ   ΣΡ 2016 

  

Χριςτεσ Ψυχοτρόπων 
ουςιϊν

55%Γονείσ/Σθμαντικοί 
Άλλοι
31%

Άτομα ςε Σχολικι 
Μονάδα

9%

Εκπαιδευόμενοι / 
Εκελοντζσ

5%
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ΠΑΡΑΡΣΗΞΑ 3: 
ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΜΕ 

ΡΞΑΔΕ ΠΕΘΕΑ 

«ΑΡΓΩ» 
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Παράρτθμα 3: Θεραπευτικζσ Ρμάδεσ ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» 

Οι κεραπευτικζσ ομάδεσ που πραγματοποιοφνται ςε εβδομαδιαία βάςθ ςτο πλαίςιο του ΡΕΘΕΑ «ΑΓΩ» 

είναι:  

τακμόσ υμβουλευτικισ τιριξθσ και Ενθμζρωςθσ  

Ενίςχυςθσ κινιτρων και εγκατάςταςθσ αποχισ από τθ χριςθ ψυχοτρόπων ουςϊν 

Ρροετοιμαςίασ για τθν ζνταξθ ςτθν Ανοικτι Θεραπευτικι Κοινότθτα 

Ανοικτι Θεραπευτικι Μοινότθτα  

Αλλθλοβοικειασ 

Αναδόμθςθσ Συμπεριφοράσ 

Αναςκόπθςθσ 24ϊρου 

Αναςκόπθςθσ-Ρρογραμματιςμοφ 

Σαββατοκφριακου 

Ατομικισ και Ομαδικισ Άκλθςθσ 

Βιωμάτων 

Εικαςτικισ Θεραπείασ 

Ζκφραςθσ μζςω του υκμοφ (Κρουςτά) 

Επαφισ κι Επικοινωνίασ 

Επίλυςθσ Συγκροφςεων 

Κοινισ Μελϊν-Ρροςωπικοφ (1/μινα) 

Μαφρου Θεάτρου 

Μελϊν 

αδιοφωνικισ Ζκφραςθσ 

Σωματικισ Ζκφραςθσ και Επικοινωνίασ 

Φωτογράμματοσ 

Ψθφιακισ Ενδυνάμωςθσ 

Ψυχοδράματοσ 

 

Ξονάδα Μοινωνικισ Επαναδραςτθριοποίθςθσ  

Ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ 

Ξονάδα Διπλισ Διάγνωςθσ 

Ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ 

Πρόγραμμα Εργαηομζνων 

Αναδόμθςθσ Συμπεριφοράσ 

Αναςκόπθςθσ  

Ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΞΑ 4: 
ΒΑΗ ΔΕΔΡΞΕΟΩΟ 

ΜΑΝΩΟ ΠΡΑΜΣΙΜΩΟ 

ECETT 
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Παραρτθμα 4: Βαςθ Δεδομενων Μαλων Πρακτικων 

ECEtt 
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Πρόγραμμα Εναλλακτικισ Θεραπείασ Εξαρτθμζνων 

Ατόμων «ΑΡΓΩ» 

 www.argothes.gr,  argothes 

 argo@psychothes.gr, info@argothes.gr 

 
τακμόσ υμβουλευτικισ τιριξθσ και Ενθμζρωςθσ 

Γιαννιτςϊν 52, 5οσ όροφοσ, ΤΚ 54627 Θες/νίκθ  

 2310 540 353 

Ανοικτι Θεραπευτικι Μοινότθτα 

Λαγκαδά 196, 564 30 Σταυροφπολθ 

 2313 324 651,2310 668 616, 2313 324 321 

Ξονάδα Διπλισ Διάγνωςθσ 

Γιαννιτςϊν 52, 5οσ όροφοσ, ΤΚ 54627 Θες/νίκθ  

 2310 540 353 

Ξονάδα Μοινωνικισ Επαναδραςτθριοποίθςθσ 

Λαγκαδά 196, 564 30 Σταυροφπολθ 

 2313 324 202 

Πρόγραμμα Εργαηομζνων 

Γιαννιτςϊν 52, 5οσ όροφοσ, ΤΚ 54627 Θες/νίκθ  

 2310 540 353 

Ρμάδα Αντιμετϊπιςθσ Τποτροπισ 

Γιαννιτςϊν 52, 5οσ όροφοσ, ΤΚ 54627 Θες/νίκθ  

 2310 540 353 

χολικι Ξονάδα 

Λαγκαδά 196, 564 30 Σταυροφπολθ 

 2313 324 339  

Γραφείο υμβουλευτικισ Μαι Τποςτιριξθσ τθν Εργαςία  

Λαγκαδά 196, 564 30 Σταυροφπολθ 

 2313 324 649 

Ρμάδα Πρόλθψθσ και Ενθμζρωςθσ κατά των Εξαρτιςεων 

Λαγκαδά 196, 564 30 Σταυροφπολθ 

 2313 324 651 

Σομζασ Ζρευνασ και Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων  

Λαγκαδά 196, 564 30 Σταυροφπολθ 

 2313 324 648 

file:\\localhost\%EF%BF%BChttps\::www.facebook.com:SocialSolutionsInc
https://twitter.com/SocialSolutions
http://www.argothes.gr/
http://www.argothes.gr/
http://www.facebook.com/argothes
http://www.facebook.com/argothes
mailto:argo@psychothes.gr
mailto:info@argothes.gr
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