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Πρόλογος 
 

Με μεγάλη χαρά και τιμή 

παρουσιάζουμε την έκδοση του 

ετήσιου απολογισμού του 

Προγράμματος Εναλλακτικής 

Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 

«ΑΡΓΩ» για το έτος 2018. Η ετήσια και 

δημόσια έκδοση του απολογισμού 

αποτελεί ένα εγχείρημα πρωτοπόρο 

στο πλαίσιο των μονάδων – υπηρεσιών 

υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

με αφετηρία το 2014. Η έκδοση επιχειρεί 

να καταγράψει σε λίγες σελίδες όλο το 

φάσμα των υπηρεσιών και δράσεων 

του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» για το έτος 

αναφοράς (2018) και να παρουσιάσει τα 

ποσοτικά στοιχεία που αφορούν στους 

αποδέκτες των υπηρεσιών που 

προσφέρει το Πρόγραμμα. 

Αποτελεί μια χειροπιαστή απόδειξη, 

πως παρά τη μείωση του 

προϋπολογισμού του Προγράμματος 

και την απώλεια του εργασιακού 

δυναμικού από το 2010 και την έναρξη 

της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, 

το ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» και οι εργαζόμενοί 

του εργάστηκαν σκληρά και 

συστηματικά όχι μόνο για τη διατήρηση 

των υφιστάμενων, αλλά και την 

ανάπτυξη νέων, σύγχρονων υπηρεσιών 

και δράσεων. Ο απολογισμός εκδίδεται 

και φέτος σε έντυπη μορφή, αλλά σε 

περιορισμένα αντίτυπα και είναι πάντα 

προσβάσιμος και διαθέσιμος σε 

ηλεκτρονική μορφή από τον δικτυακό 

τόπο του Προγράμματος 

(www.argothes.gr). 

Η προσπάθεια αυτή δεν θα μπορούσε 

ποτέ να ολοκληρωθεί χωρίς την 

καθημερινή, ακούραστη και 

συστηματική καταγραφή και εργασία 

των συναδέλφων, των εθελοντών, των 

φίλων και των οικογενειών του ΠΕΘΕΑ 

«ΑΡΓΩ», τους οποίους οφείλουμε και 

θέλουμε θερμά να ευχαριστήσουμε. 

Όλοι μαζί στεκόμαστε αρωγοί και 

συνοδοί στην προσπάθεια των 

ανθρώπων που προσεγγίζουν το 

Πρόγραμμα, των μελών του 

Προγράμματος, που μάχονται για τη 

ζωή σε μια δυσμενή οικονομική και 

κοινωνική συγκυρία. 

  



Μάιος 1998 – Μάιος 2018 
20  ΧΡΟΝΙΑ  «ΑΡΓΩ »,  20 ΧΡΟΝ ΙΑ ΧΑΡ ΑΖΟΝΤΑΣ  ΠΟΡΕ ΙΑ  

Χ ΑΙΡΕ ΤΙΣΜΟΣ  ΕΜ ΜΑΝ ΟΥΗ ΛΙΔΗ  ΚΩΝΣ ΤΑ ΝΤΙΝ ΟΥ,  Δ ΙΟΙ ΚΗΤΗ  Γ. Ν. Θ. 

“Γ .ΠΑΠ ΑΝΙΚ ΟΛ ΑΟ Υ” -Ψ. Ν. Θ .  

Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» αποτελεί ένα 

πρωτοπόρο πρόγραμμα απεξάρτησης που ανήκει 

στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και 

συγκεκριμένα στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – 

Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης. 

Ανταποκρινόμενο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 

ανάγκες των πολιτών και των οικογενειών τους, 

που δίνουν καθημερινά τη μάχη ενάντια στην 

εξάρτηση από τα ναρκωτικά, υπήρξε το 1ο 

Πρόγραμμα Εξωτερικής Θεραπείας, το οποίο 

λειτούργησε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, τον 

Μάιο του 1998. 

Έκτοτε βασικό μέλημα του Προγράμματος 

«ΑΡΓΩ» αποτέλεσε και αποτελεί η προσφορά 

ποιοτικών, σύγχρονων, εξειδικευμένων και 

ολοκληρωμένων προτάσεων για την 

αντιμετώπιση της εξάρτησης από ψυχοτρόπες 

ουσίες. 

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 20 χρόνων 

λειτουργίας θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου 

συγχαρητήρια πρωτίστως στα μέλη του ΑΡΓΩ για 

την προσπάθεια απεξάρτησης που καταβάλλουν, 

όσο και στο προσωπικό του προγράμματος 

«ΑΡΓΩ» για το έργο που με επιτυχία και ζήλο επιτελούν. 

Κλείνοντας επιβεβαιώνουμε με αποφασιστικό τρόπο ότι στεκόμαστε πλάι σας, αρωγοί 

και συμπαραστάτες στο έργο σας. 

  

Άξια αναφοράς και προσοχής 

σε αυτήν την εικοσαετή 

διαδρομή του: 

-Η διατύπωση μιας ολιστικής 

θεραπευτικής πρότασης 

απεξάρτησης με στόχο την 

ελευθερία του απεξαρτώμενου 

προσώπου 

-Η ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωμένου δικτύου 

υπηρεσιών 

-Οι διεθνείς σχέσεις και επαφές 

με τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά 

δίκτυα και η αδελφοποίηση με 

αντίστοιχα θεραπευτικά 

προγράμματα του εξωτερικού 

-Η έμφαση στη διαρκή εξέλιξη 

και ανάπτυξη των υπηρεσιών 

του με τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση νέων μονάδων 

 



Χ ΑΙΡΕ ΤΙΣΜΟΣ  ΓΚΙ ΟΥΖΕ Π Α  ΣΤΕ ΛΙΟΥ , ΕΠΙΣΤ ΗΜΟΝ Ι ΚΑ  ΥΠΕ ΥΘΥ ΝΟΥ  

ΠΕ ΘΕΑ « ΑΡΓ Ω»  

 

 

 

 

 

 

 

Πολλά μπορούν να γραφούν και να 

ειπωθούν για τα 20 χρόνια του 

Προγράμματος «ΑΡΓΩ», πολλά να 

αναλυθούν και να συζητηθούν, τόσο σε 

επιστημονικό, θεραπευτικό επίπεδο, 

όσο και σε ανθρωπιστικό, φιλοσοφικό, 

ιδεολογικό. Νούμερα, στατιστικές 

μελέτες, έρευνες, δεδομένα, αρχές, 

φιλοσοφίες… το σκαρί του «ΑΡΓΩ» είναι 

πια γεμάτο από αυτά, αρχίζει να 

αποκτά εμπειρία, να ενηλικιώνεται, να 

ωριμάζει, να γίνεται αξιόπλοο. 

Το κείμενο αυτό όμως δε στοχεύει μέσα 

στις λίγες γραμμές του να αναφερθεί σε 

αυτά. Υπάρχουν άλλωστε, και θα 

υπάρξουν και στο μέλλον πολλοί 

χώροι, πολλά στρόγγυλα τραπέζια, 

πολλά συνέδρια για αναλυθούν τα 

παραπάνω. Αντίθετα, το κείμενο αυτό 

φιλοδοξεί να σταθεί σε δύο λέξεις. Σε 

δύο λέξεις που χρησιμοποιούν οι 

χρήστες στην πιάτσα μιλώντας για το 

«ΑΡΓΩ», σε δύο λέξεις που 

χρησιμοποιούν τα μέλη μας για να 

περιγράψουν το «ΑΡΓΩ». Δύο λέξεις με 

τις οποίες μιλούν αυτοί, οι άνθρωποί 

μας, τα μέλη μας και όχι εμείς οι ειδικοί, 

για το «ΑΡΓΩ». 

Δύο λέξεις ακούς, δύο λέξεις ακούμε 

για το «ΑΡΓΩ» από τα χείλη τους:  

«Ανοικτό» και «Εναλλακτικό», δύο 

λέξεις σφραγίδα, δύο λέξεις που 

μπορούν μέσα τους να περικλείσουν, 

να περιέξουν φιλοσοφία, αρχές, 

θεραπευτική στάση, ιδεολογία, δύο 

λέξεις που μπορούν μέσα τους να 

περικλείσουν, να περιέξουν 20 χρόνια 

αγώνα, προσπάθειας και ενεργού 

παρουσίας. 

Επιτρέψτε μου λοιπόν να σταθώ και να 

μιλήσω για αυτές τις δύο λέξεις, να 

αναλύσω πέραν της πρόδηλης 

ετυμολογίας τους, όλα αυτά που 

περικλείουν και περιέχουν και να 

προσπαθήσω με αυτόν τον τρόπο να 

περιγράψω τα 20 χρόνια του 

Προγράμματός μας, του Προγράμματος 

«ΑΡΓΩ».

Μάιος 1998, 20 χρόνια πριν… 

Μια χούφτα άνθρωποι γύρω από τον Παναγιώτη Γεωργάκα τολμούν σε πείσμα πολλών 

να δημιουργήσουν ένα νέο πρόγραμμα απεξάρτησης στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης, το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ». 

Μάιος 2018, 20 χρόνια μετά… 

20 χρόνια παρουσίας του Προγράμματος «ΑΡΓΩ» στο πεδίο της πρόληψης, ενημέρωσης 

και αντιμετώπισης της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες. 



 Το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» φέρει τους χαρακτηρισμούς «Ανοικτό» και «Εναλλακτικό» όχι 

μόνο γιατί υπήρξε πράγματι το πρώτο ανοικτό, εξωτερικής παραμονής πρόγραμμα 

απεξάρτησης στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μια πόλη που κουβαλά μια μακρά και 

βαριά ιστορία στις πρωτοβουλίες απεξάρτησης της χώρας. Φέρει τους 

χαρακτηρισμούς «Ανοικτό» και «Εναλλακτικό» επιπρόσθετα, γιατί επιδίωξε και 

επιδιώκει να εξελίσσει τη απεξαρτητική του πρόταση προς όφελος του χρήστη, του 

εξαρτημένου και των σημαντικών του προσώπων. Επιλέγοντας να μη μένει 

εγκλωβισμένο σε θεωρίες, μεθόδους, δόγματα, άκαμπτες αρχές σε ένα διαρκώς 

εξελισσόμενο πεδίο, αυτό της εξάρτησης, το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» εξελίσσει την 

απεξαρτητική του πρόταση μέσω μιας συστηματικής, αδιάλειπτης, δεκαετούς πια, 

εξωτερικής εποπτείας με τον πανεπιστημιακό 

Δημήτρη Κωτσάκη.  

«Ανοικτό» και «εναλλακτικό», γιατί επιδίωξε και 

επιδιώκει να προσφέρει σύγχρονες, ποιοτικές και 

αποτελεσματικές υπηρεσίες απεξάρτησης. Ακόμη 

και μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, 

απότοκη της κρίσης αξιών, το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» 

ανέπτυξε και εφάρμοσε νέα προγράμματα, νέες 

υπηρεσίες απεξάρτησης, παρά τη σημαντική 

μείωση τόσο του προϋπολογισμού του, όσο και των 

εργαζόμενων σε αυτό. Δεν έμεινε και δεν μένει 

εγκλωβισμένο σε παλιά, άκαμπτα θεραπευτικά 

σχήματα και δόγματα, αλλά αντίθετα υπήρξε 

ευέλικτο στα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα 

της εποχής. Η Μονάδα Διπλής Διάγνωσης, το 

Πρόγραμμα Εργαζομένων, η Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης για 

απεξαρτημένα άτομα είναι κάποια παραδείγματα 

αυτής της ανάπτυξης και εξέλιξης. Επιπρόσθετα, οι 

μελλοντικές μας  στοχεύσεις έχουν ήδη 

ονοματιστεί. Πρόγραμμα Εφήβων και Πρόγραμμα 

Προσφύγων, για την υποστήριξη ανθρώπων και 

ομάδων με ελάχιστη έως και μηδαμινή δυνατότητα 

πρόσβασης στις υπηρεσίες απεξάρτησης της 

πόλης. 

Η σύγχρονη απεξαρτητική 

πρόταση του «ΑΡΓΩ» 

συγκεράζει στοιχεία του 

κινήματος της 

αυτοβοήθειας, του 

κινήματος των 

θεραπευτικών κοινοτήτων 

και της προσέγγισης της 

ψυχοθεραπείας. Μπορεί να 

συνοψιστεί στο 

τρίπτυχο, συλλογικότητα, 

δημιουργικότητα, ελευθερία 

του προσώπου, όπου η 

συλλογικότητα αποτελεί την 

προϋπόθεση, η 

δημιουργικότητα είναι το 

μέσο για την επίτευξη της 

απεξάρτησης και η 

ελευθερία του προσώπου ο 

τελικός στόχος. 



«Ανοικτό» και «εναλλακτικό», γιατί ήταν, 

είναι και επιδιώκει να είναι σε διαρκή 

επαφή και σχέση με την κοινωνία και την 

πόλη της Θεσσαλονίκης. Σε διαρκή επαφή 

και σχέση με τις συλλογικότητές, τις 

ομάδες, τις πρωτοβουλίες της πόλης και 

τους ανθρώπους της. Επαφή και σχέση 

που παίρνει σάρκα και οστά, όχι μόνο σε 

μεμονωμένες εκδηλώσεις και δράσεις, 

αλλά αποτυπώνεται σε σταθερές 

συνεργασίες με φορείς, συλλογικότητες, 

ενεργούς πολίτες της πόλης, 

αποτελώντας πλέον αναπόσπαστο 

κομμάτι και συστατικό της απεξαρτητικής 

πρότασης του «ΑΡΓΩ». Επαφή και σχέση 

που ξεπερνά τον εθνικό χώρο και 

αποτυπώνεται στις διεθνείς σχέσεις του 

Προγράμματος «ΑΡΓΩ» με τη συμμετοχή 

του σε επιστημονικά δίκτυα (Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων EFTC, δίκτυο ECEtt, βάση καλών πρακτικών 

EDDRA) και την αδελφοποίησή του με τα Προγράμματα Herzogsägmühle και Haus 

Röhling. Επαφή και σχέση που αποτυπώνεται και μέσω των εκδηλώσεων με αφορμή 

τον εορτασμό των 20 χρόνων του Προγράμματος «ΑΡΓΩ». Εκδηλώσεων που πρόκειται 

να υλοποιηθούν σε συνεργασία με ζωντανά κύτταρα, οργανισμούς της πόλης, όπως η 

θεατρική παράσταση του Προγράμματος «ΑΡΓΩ» σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο 

Βορείου Ελλάδος και τον Γιάννη Αναστασάκη, Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΚΘΒΕ και 

την ηθοποιό/σκηνοθέτη Αντιγόνη Μπάρμπα, η συνεργασία με το Τμήμα Μουσικής 

Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την καθηγήτρια Λήδα 

Στάμου και την ομάδα της, στην Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, με 

ταυτόχρονη αφορμή την ολοκλήρωση ενός εξαιρετικά πετυχημένου ευρωπαϊκού 

προγράμματος Erasmus+.  

«Ανοικτό» και «Εναλλακτικό» λοιπόν το σκαρί του «ΑΡΓΩ» 20 χρόνια χαράζει πορεία. 

Υποχρέωση και καθήκον όλων μας, όλων όσων μετέχουμε αυτής της προσπάθειας, να 

συνεχίσουμε την ίδια ρότα, την ίδια πορεία. Πορεία και ρότα σε κόντρα των κυρίαρχων 

λογικών διαχείρισης, πορεία και ρότα με στόχο την απεξάρτηση, πορεία και ρότα με 

στόχο τη συλλογικότητα, τη δημιουργικότητα, την ελευθερία του εξαρτημένου 

ανθρώπου. 

  



 

Το 2018 συνοπτικά 
 

 

 

 

383  393 
Ωφελούμενοι στις θεραπευτικές δομές 

του ΠΕΘΕΑ "ΑΡΓΩ" 
 Ωφελούμενοι στις υπηρεσίες του τομέα 

οικογένειας 

   

48%  24% 
Ωφελούμενοι στο Πρόγραμμα 

Εργαζομένων και στη Μονάδα Διπλής 
Διάγνωσης με κύρια ουσία την κάνναβη 

 Αύξηση του ποσοστού εργαζομένων 
ατόμων στη Μονάδα Κοινωνικής 

Επανένταξης 
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TΙ  ΕΙ ΝΑΙ ΤΟ Π .Ε .Θ. Ε. Α.  «ΑΡΓΩ »  

   

 

 

 

  

Είναι το 1ο Πρόγραμμα Εξωτερικής Θεραπείας, 

το οποίο λειτούργησε στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης, τον Μάιο του 1998 

Πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου 2161/93 

Αρθρ.6, σύμφωνα με τις οποίες ένα Πρόγραμμα 

θεωρείται εγκεκριμένο Πρόγραμμα 

Απεξάρτησης (έγκριση του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ. 

και έγκριση σκοπιμότητας από αρμόδιο 

Υφυπουργείο Υγείας) 

Προφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν  

Προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς καμιά 

διάκριση αναφορικά με φυλή, φύλο, 

εθνικότητα, σεξουαλική προτίμηση, φυσική ή 

νοητική στέρηση, πολιτικό ή θρησκευτικό 

πιστεύω, οικονομική και νομική κατάσταση 

Είναι ένα ελεύθερο ουσιών πρόγραμμα. Στο 

ΑΡΓΩ δεν υπάρχει η χορήγηση 

υποκατάστατων καθ’ όλη την διάρκεια της 

θεραπευτικής διαδικασίας 

Ο εξαρτημένος δεν αντιμετωπίζεται ως 

ασθενής, αλλά ως πρόσωπο που ενθαρρύνεται 

να αναλάβει τις υπευθυνότητες του, να 

υιοθετήσει ένα νέο τρόπο ζωής και 

συμπεριφοράς καθώς και ένα νέο αξιακό 

σύστημα με στόχο μια νέα ζωή, ελεύθερη από 

κάθε είδους εξάρτηση. 

Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας 

Εξαρτημένων Ατόμων ΑΡΓΩ είναι ένα 

ελεύθερο ουσιών (στεγνό), εξωτερικής 

διαμονής (ανοιχτό) θεραπευτικό 

πρόγραμμα.  

Ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) 

και συγκεκριμένα στο Γ.Ν.Θ. «Γ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Οργανική Μονάδα 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.  

Ασχολείται με τις εξαρτήσεις από κάθε 

νόμιμη ή παράνομη ουσία και 

δραστηριότητα και προσφέρει τις 

υπηρεσίες του σε άτομα που έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 
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ΦΙΛ ΟΣΟΦΙΑ  

Η φιλοσοφία του προγράμματος βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις αρχές: την 

ελευθερία του προσώπου, τη συλλογικότητα και τη δημιουργικότητα. 

Η ελεύθερη και χωρίς 

καταναγκασμό συνάντηση με 

τον άλλο. Η ελευθερία του 

προσώπου δεν είναι ένα 

ατομικό χαρακτηριστικό, αλλά 

έχει ως αναγκαία συνθήκη τη 

συλλογικότητα. 

η συλλογικότητα 

είναι η προϋπόθεση 

 

Η συλλογικότητα προσφέρει 

τους κοινωνικούς όρους 

άσκησης της ελευθερίας του 

προσώπου. 

η δημιουργικότητα 

είναι το μέσο 

επίτευξης της 

απεξάρτησης 

 

Η δημιουργικότητα υπάρχει ως 

προς την ελευθερία του 

προσώπου και τη 

συλλογικότητα, σε όλους τους 

τομείς της ζωής, με έμφαση 

στην προσωπική ζωή και την 

εργασία. 

η ελευθερία του 

προσώπου είναι ο 

τελικός στόχος 
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ΒΑΣΙΚ ΟΙ Θ ΕΡΑΠΕ ΥΤΙΚΟ Ι  ΣΤΟΧΟΙ  

 

Προσφορά ποιοτικών, 
εξειδικευμένων, ολοκληρωμένων και 

σύγχρονων προτάσεων για την 
αντιμετώπιση της εξάρτησης από 

ψυχοτρόπες ουσίες 

  

 
 Σωματική αποτοξίνωση και πλήρης 

αποχή από την χρήση ουσιών 

Ψυχική απεξάρτηση   

 
 Αναδόμηση συμπεριφοράς (αλλαγή 

στάσεων ζωής και συμπεριφορών) 

Διακοπή  παραβατικών 
συμπεριφορών 

 
 

 
 Ενίσχυση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

Διαχείριση του ελεύθερου χρόνου   

 
 Εναλλακτική έκφραση και 

επικοινωνία (σωματική ή 
εξωλεκτική) 

Αντιμετώπιση της ψυχοβιολογικής 
διάστασης της εξάρτησης 

 
 

 
 Επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία 

και επαγγελματικός 
προσανατολισμός 

Υποστήριξη για την επίλυση νομικών 
ζητημάτων και εκκρεμοτήτων 

 
 

 
 Συνεργασία με την οικογένεια και τα 

«σημαντικά» πρόσωπα 
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ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙ ΕΣ –Δ ΙΕΘΝ ΕΙΣ ΣΧ ΕΣΕΙΣ  

Το ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» είναι μέλος των : 

 

EFTC- 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Θεραπευτικών Κοινοτήτων – 
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 ενταγμένο στην: 

 

EDDRA Ευρωπαϊκή βάση καλών πρακτικών EDDRA “Exchange on 
Drug Demand Reduction Action” του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για 
τα Ναρκωτικά – “European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction” EMCCDA 

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

 

 

  

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/
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Το ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» έχει αδελφοποιηθεί με τα Προγράμματα:  

 

Herzogsägmühle 

www.herzogsaegmuehle.de 

 

Haus Röhling 

http://www.haus-roehling.de 

Συνεργάζεται μόνιμα με Πανεπιστημιακά Τμήματα προσφέροντας υψηλής 

ποιότητας  εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε νέους κοινωνικούς 

επιστήμονες:  

 Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ. 

 Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικό Δίκαιο και 

Εξαρτήσεις», Τμήμα Νομικής  του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε 

συνεργασία ΚΕΘΕΑ 

 Τμήμα Νομικής  του Δ.Π.Θ. 

 Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης  Δ.Π.Θ. 

 Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

 Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι Πατρών  

 Τμήμα Εργοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθηνών 

 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης 

 Σχολή Καλών Τεχνών - Α.Π.Θ. 

  

http://www.herzogsaegmuehle.de/
http://www.haus-roehling.de/
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Συνεργασία σε θέματα που αφορούν τη στέγαση και εργασία με τη  Μ.Κ.Ο.: 

 

Άρσις 

Συνεργασία σε θέματα που αφορούν το προσφυγικό με τις ΜΚΟ: 

Γιατροί του Κόσμου 
Solidarity Now 

Κέντρο Ημέρας 

Προσφύγων Αλκυόνη 

Συνεργασία σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση εθελοντών: 

 

Ethelon 

Μέλος των δικτύων: 

 

Φορέων Πρόληψης και 

Θεραπείας των Εξαρτήσεων 

του Δήμου Θεσσαλονίκης 

 

“ΣΥΝ+ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ” 
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ΣΤΑΘΜΟΣ  Σ ΥΜΒΟ ΥΛΕ ΥΤΙΚΗΣ  Σ ΤΗΡΙΞΗ Σ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗΣ  

Πύλη εισόδου στο Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» 

αποτελεί ο Σταθμός Συμβουλευτικής Στήριξης και Ενημέρωσης.  

Η πρώτη επαφή μπορεί να γίνει με ένα απλό τηλεφώνημα από τον ενδιαφερόμενο. Το 

πρώτο ραντεβού πραγματοποιείται μέσα σε 24 ώρες από την πρώτη επικοινωνία. Δεν 

υπάρχει λίστα αναμονής.  

Οι εγκαταστάσεις του  Σταθμού 

Καθοδήγησης βρίσκονται σε κεντρικό 

σημείο  της πόλης.  

Η παραμονή του μέλους – ωφελούμενου 

στον Σταθμό Καθοδήγησης διαρκεί από 2 

έως 6 μήνες ανάλογα με την πορεία 

απεξάρτησης του. 

          

Διαδικασίες ένταξης: 

Εθελούσια προσέλευση 

1η  επαφή, εντός 24 ωρών από την πρώτη επικοινωνία  

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου TDI – Δείκτης Αίτησης 

Θεραπείας 

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου EuropASI – Δείκτης 

Σοβαρότητας της Εξάρτησης. 

Διαδικασία αξιολόγησης – απεξαρτητικός 

σχεδιασμός  

Εξετάσεις σωματικής υγείας – διερεύνηση ψυχικής 

κατάστασης  

Διερεύνηση κινήτρων  

Καθοδήγηση για θέματα έκδοσης βιβλιαρίου υγείας 

Ιατρικές εξετάσεις για έλεγχο μολυσματικών 

ασθενειών 

Συμβουλευτική σωματικής αποτοξίνωσης – διάθεση 

ανταγωνιστών οπιούχων εφόσον ζητηθούν 

Ενημέρωση και καθοδήγηση σε θέματα προσωπικής 

υγιεινής και μολυσματικών ασθενειών 
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Μ ΟΝΑΔΑ  ΔΙΠΛΗΣ  ΔΙΑΓ ΝΩ ΣΗΣ  

Ο αριθμός των εξαρτημένων ατόμων, που εμφανίζουν ταυτόχρονα με την εξάρτηση ένα 

σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα, εμφανίζει τα τελευταία χρόνια μία προϊούσα αύξηση. 

Στο Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» η προσπάθεια αντιμετώπισης του διττού αυτού προβλήματος 

εστιάζει, πέραν των ομαδικών θεραπευτικών δραστηριοτήτων,  στην εξατομικευμένη – 

προσωποποιημένη  προσέγγιση και θεραπευτικό σχεδιασμό. Η Μονάδα Διπλής 

Διάγνωσης του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» αναπτύσσει μια σειρά υπηρεσιών που εκτείνονται 

από τη μείωση της βλάβης έως και την απεξάρτηση. Ανάλογα με την πορεία και τη 

διαχείριση του ψυχιατρικού προβλήματος το άτομο μπορεί να παραπεμφθεί και σε 

άλλες υπηρεσίες του Προγράμματος (π.χ. Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα).  

Στη Μονάδα Διπλής Διάγνωσης του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» πραγματοποιούνται ομάδες 

δίωρης διάρκειας με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα,  ατομικές συναντήσεις 

εβδομαδιαίως, καθώς και υποστήριξη των οικογενειών και των σημαντικών τους 

προσώπων. Επιπλέον, πραγματοποιούνται σειρά εξωτερικών δράσεων με στόχο την 

κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων. 

  

Οι βασικοί στόχοι της Μονάδας Διπλής 

Διάγνωσης κινούνται στους παρακάτω  άξονες: 

 Προσπάθεια ελάττωσης ή/και διακοπής 

της χρήσης ουσιών. Εάν αυτό δεν είναι 

άμεσα εφικτό, προσπάθεια διαχείρισης 

της χρήσης, ώστε να έχει το μικρότερο 

δυνατό αντίκτυπο στην καθημερινότητά 

του ατόμου. 

 Προσπάθεια αντιμετώπισης των 

συμπτωμάτων του ψυχικού 

προβλήματος μέσω της συνεργασίας με 

ψυχίατρο που παρακολουθεί το άτομο ή 

με ψυχίατρο του προγράμματος. 

 Ρύθμιση ή/και διακοπή (όταν αυτό είναι 

δυνατό) της φαρμακευτικής  αγωγής  

 Κινητοποίηση στους τομείς της 

καθημερινής ζωής και προσπάθεια 

αλλαγής των σχέσεων με τους 

σημαντικούς άλλους. 
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ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ  ΕΡΓΑ ΖΟ ΜΕΝΩ Ν  

Στην εποχή της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης αποδυναμώθηκε έντονα το παλιό 

θεραπευτικό αξίωμα των προγραμμάτων απεξάρτησης «πρώτα η απεξάρτηση και μετά 

η δουλειά». 

Σημαντικό εύρημα των απολογισμών των παρελθόντων ετών αποτελούσε η απώλεια 

σημαντικού αριθμού χρηστών, που προσέρχονταν στο ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» με αίτημα 

θεραπείας, αλλά αδυνατούσαν να ενταχθούν στις υπηρεσίες του Προγράμματος λόγω 

της εργασιακής τους δέσμευσης σε ιδιαίτερα απαιτητικά ωράρια. 

Η νέα υπηρεσία του Προγράμματος ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016 και απευθύνεται 

σε ανθρώπους, που παρά την εξάρτησή τους από κάποια ψυχοτρόπο ουσία, 

καταφέρνουν να διατηρήσουν τη λειτουργικότητά τους στον εργασιακό τομέα. 

Για την υποστήριξη αυτών των ανθρώπων αναπτύχθηκε η νέα υπηρεσία του 

Προγράμματος στην οποία πραγματοποιούνται ομάδες δίωρης διάρκειας με συχνότητα 

2 φορές την εβδομάδα καθώς και μια ατομική 

συνάντηση εβδομαδιαίως. 

Εκτός από τη διακοπή της χρήσης, εξετάζονται 

η συνέπεια του μέλους, η συμμετοχικότητά του 

και η διάθεση συνεργασίας εντός και εκτός 

ομάδων.  

 

  

Κριτήρια ένταξης: 

 Πρόσληψη και βεβαίωση αποδοχών ή 

άλλη πιστοποίηση εργασίας 

 Εργασία πλήρους απασχόλησης 

Θεματική Ομάδων: 

 Ανασκόπηση και προετοιμασία ΠΣΚ 

 Διαχείριση επιθυμίας για χρήση 

 Διαχείριση σχέσεων στο φιλικό, 

οικογενειακό και εργασιακό 

περιβάλλον 

 Ανάληψη προσωπικής ευθύνης 

 Διαχείριση ελεύθερου χρόνου και 

καθημερινότητας 

 Ενδυνάμωση κινήτρων και 

επαναπροσδιορισμός αρχικού  

κινήτρου 
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ΑΝ ΟΙΚΤΗ Θ ΕΡΑΠ ΕΥΤΙΚΗ  Κ ΟΙΝΟ ΤΗΤΑ  

Η συμμετοχή των μελών στην Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα είναι εθελοντική και 

βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή στο καθημερινό πρόγραμμα που αποτελεί το βασικό 

προαπαιτούμενο  για την επιτυχή έκβαση της θεραπείας.  

Η Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα αποτελεί την κεντρική φάση της θεραπείας 

απεξάρτησης που διαρκεί 12 μήνες. Η πλειοψηφία των θεραπευτικών δραστηριοτήτων 

πραγματοποιείται σε ομαδικές διαδικασίες.  

Οι υπηρεσίες παρέχονται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή  από τις 09:00 έως τις 20:00. 

Κατά την διάρκεια αυτών των ωρών παρέχεται μια πληθώρα θεραπευτικών ομάδων και 

υπηρεσιών που δίνει έμφαση τόσο στην λεκτική όσο και στη μη λεκτική επικοινωνία. 

Το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» προσφέρει στην φάση της Ανοικτής Θεραπευτικής Κοινότητας 19 

διαφορετικού τύπου θεραπευτικές ομάδες (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

ΤΟΥ «ΑΡΓΩ»), γεγονός που το καθιστά ένα από τα πιο ολοκληρωμένα, σύγχρονα και 

εξειδικευμένα προγράμματα απεξάρτησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπρόσθετα, οι 

θεραπευτικές ομάδες αυτές έχουν ενταχθεί στη βάση καλών πρακτικών του 

Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού δικτύου ECEtt1, όπου έχουν λάβει στην πλειοψηφία τους 

πολύ υψηλές βαθμολογίες (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ECETT). 

 

1 ECEtt-Networks, www.ecett.eu 

  

                                                                            
1 ECEtt-Networks, www.ecett.eu 

Οι βασικοί κανόνες της Ανοικτής 

Θεραπευτικής Κοινότητας 

απαγορεύουν:  

 Την χρήση ψυχοτρόπων 

ουσιών και την άσκηση 

εξαρτητικών συμπεριφορών 

(αλκοόλ, τζόγο, εξάρτηση 

από το διαδίκτυο κ.α.). 

 Την άσκηση λεκτικής και 

σωματικής βίας 

 και τέλος, ορίζουν μια σειρά 

από κανόνες κοινής 

συμβίωσης και συνεργασίας. 
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ΣΧΟΛΙΚΗ  ΜΟΝ ΑΔΑ  ΑΠΕ ΞΑ ΡΤΩ ΜΕΝ ΩΝ  ΑΤΟ ΜΩΝ  

Το ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

λειτουργεί Σχολική Μονάδα εντός του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για 

άτομα εξαρτημένα από ψυχοτρόπες ουσίες, που βρίσκονται σε διαδικασία 

απεξάρτησης. Η Σχολική Μονάδα απευθύνεται σε μέλη και άλλων θεραπευτικών 

προγραμμάτων του νομού Θεσσαλονίκης (Πρόγραμμα Ιανός ΨΝΘ, Μέθεξις ΨΝΘ, 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας ΑΠΘ – ΟΚΑΝΑ).  

Το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» με τη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας αναδεικνύει και 

υπογραμμίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης στην επίτευξη και διατήρηση του 

θεραπευτικού στόχου της απεξάρτησης. Ένα συντριπτικό ποσοστό εξαρτημένων 

ατόμων έχει διακόψει βίαια το σχολείο λόγω της κατάχρησης και εξάρτησης από 

ψυχοτρόπες ουσίες και μάλιστα σε πολύ νεαρή ηλικία, χωρίς μάλιστα να έχει 

ολοκληρώσει ούτε την υποχρεωτική εκπαίδευση. 

  

Η πρωτοβουλία υλοποίησης της 

Σχολικής Μονάδας από το Π.Ε.Θ.Ε.Α. 

«ΑΡΓΩ» προέκυψε μέσα από την 

αναγνώριση των ελλειμμάτων 

μόρφωσης και εκπαίδευσης και την 

ανάγκη αυτά τα ελλείμματα να 

καλυφθούν.  

Πρώτος στόχος αποτελεί η 

ολοκλήρωση της βασικής 

εκπαίδευσης και της απόκτησης 

Απολυτηρίου Γυμνασίου. Επόμενη 

σταθερή επιδίωξη, η ενίσχυση του 

κινήτρου για συνέχιση σε ανώτερες 

εκπαιδευτικές βαθμίδες (Λύκειο, 

Ανώτερη και Ανώτατη). 
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Μ ΟΝΑΔΑ  ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΗΣ ΕΠ ΑΝΕΝ ΤΑΞΗΣ  

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες μιας επιστροφής στον κοινωνικό ιστό, από τον οποίο τις 

περισσότερες φορές αποσπάστηκαν βίαια λόγω της χρήσης, επιχειρείται η στήριξη των 

μελών που βρίσκονται στην φάση της επανένταξης και επαγγελματικής τους 

αποκατάστασης, σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα 

τους. Οι απεξαρτώμενοι διαχειρίζονται - με τη βοήθεια των συντονιστών της Μονάδας 

οινωνικής Επανένταξης – θέματα ή προβλήματα, τα οποία προκύπτουν από την 

επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο. Βασικός στόχος σε αυτήν την φάση είναι κάθε 

μέλος να λειτουργεί και να δρα σαν ισότιμο μέλος της κοινωνίας.  

Στην Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες: 

Ομάδες Κοινωνικής Επανένταξης   

 Ομάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, με συχνότητα 2 δίωρες συναντήσεις κάθε 

εβδομάδα 

 Αθλητικές δραστηριότητες  

 Πολιτιστικές δραστηριότητες 

Η διάρκεια παραμονής στη Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης είναι από 9 έως 15 μήνες 

(με εξατομικευμένη παρέμβαση ανάλογα με την πορεία του κάθε μέλους). 

Ξενώνας φιλοξενίας 

Στην φάση της Κοινωνικής Επανένταξης λειτουργεί ξενώνας φιλοξενίας 

δυναμικότητας 4 κλινών για:  

 Μέλη που ζουν έξω από την πόλη της Θεσσαλονίκης και αντιμετωπίζουν 

προβλήματα να βρουν δική τους στέγαση  

 Μέλη που η καθημερινή συνύπαρξη με την οικογένεια τους, δημιουργεί 

προβλήματα στην προσωπική τους ανάπτυξη και την διαδικασία απεξάρτησης 

τους  

 

  



 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΟΜΕΣ 
 

    [24] 

 Μέλη που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα και αντιμετωπίζουν σοβαρά 

οικονομικά προβλήματα μέχρι να καταφέρουν να βρουν εργασία.  

Η μέγιστη διάρκεια παραμονής στον ξενώνα φιλοξενίας είναι 9 μήνες. 

Ομάδα πρόληψης υποτροπής  

Το Π.ΕΘ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» λειτουργεί ειδική ομάδα με στόχο την πρόληψη της υποτροπής, 

αλλά και την αντιμετώπιση της εκτροπής των μελών της Μονάδας Κοινωνικής 

Επανένταξης. Η συγκεκριμένη ομάδα στελεχώνεται από ειδικούς θεραπευτές και 

υποστηρίζει μέλη, τα οποία χρειάζονται  βοήθεια και υποστήριξη είτε για την πρόληψη 

της υποτροπής, είτε για την αντιμετώπιση της εκτροπής. 

Γραφείο συμβουλευτικής και υποστήριξης στην εργασία  

 Έμφαση δίνεται στην επαγγελματική κατάρτιση και επανένταξη, καθώς αυτή αποτελεί 

ένα βασικό κριτήριο για τη ολοκλήρωση της κοινωνικής ένταξης, αλλά και έναν 

σημαντικό παράγοντα για την διατήρηση της αποχής από την χρήση ψυχοτρόπων 

ουσιών, αλλά και την πρόληψη της υποτροπής. Στόχος του γραφείου είναι να βοηθήσει 

τον συμβουλευόμενο να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, να συνειδητοποιήσει ποια 

είναι τα προσόντα του, να διερευνήσει εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 

επιλογές κατά τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας του, να θέσει τους επαγγελματικούς 

του στόχους, να πάρει συνετές αποφάσεις για την υλοποίηση των στόχων αυτών, αλλά 

και να ξεπεράσει με επιτυχία όποια τυχόν εμπόδια εμφανίζονται στην πορεία. 

Προεπαγγελματική κατάρτιση 

Στον τομέα της Προεπαγγελματικής κατάρτισης λειτουργούν εκπαιδευτικά – 

επαγγελματικά εργαστήρια στους παρακάτω τομείς:  

 Περιφραγμένο εκπαιδευτικό αγρόκτημα περίπου 2 στρεμμάτων με 

εγκατάσταση επαγγελματικού θερμοκηπίου, 100m2, με έμφαση στις βιολογικές 

καλλιέργειες και στα αρωματικά φυτά.  

 Υπηρεσίες συλλογής, μεταποίησης και μεταπώλησης μεταχειρισμένων 

αντικειμένων πάσης φύσεως και ρουχισμού.  

 Υπηρεσίες καθαριότητας σε συνεργασία με τα συνεργεία καθαρισμού του 

Ψυχιατρείου. 

 Εκπαιδευτικό ξυλουργικό εργαστήριο, συνολικού εμβαδού περίπου 80m2, με 

έμφαση στην κατασκευή ξύλινου παιχνιδιού και στην αναπαλαίωση επίπλων. 

 Δίκτυο συλλογής – ανακύκλωσης χαρτιού, κυρίως από γραφεία – υπηρεσίες 

εντός του Ψ.Ν.Θ, τόσο όμως και εκτός Ψ.Ν.Θ., όπως τυπογραφεία, μαγαζιά 

φωτοτυπιών, τράπεζες κ.α. 

 Ομάδα τεχνικών εργασιών, που συνέβαλε καθοριστικά στην ανακατασκευή, 

αλλά και στη συντήρηση των νέων εγκαταστάσεων του προγράμματος. 
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ΤΟ ΜΕ ΑΣ Ο ΙΚΟΓΕΝ ΕΙΑΣ  –  ΥΠΟΣ ΤΗΡΙΞΗ  ΟΙΚΟΓ ΕΝ ΕΙ ΩΝ  ΚΑΙ 

«ΣΗ ΜΑΝΤΙΚ ΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ »  

Ατομικές συναντήσεις, συμβουλευτικής και υποστηρικτικής φύσης για τα μέλη της 

οικογένειας και των σημαντικών προσώπων του 

Απευθύνεται σε γονείς, συντρόφους, παιδιά και σημαντικούς άλλους που 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απεξαρτητική προσπάθεια των μελών του 

Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ».  

Λειτουργία Ομάδων Γονέων 

Ανοικτή Ομάδα Γονέων και Σημαντικών Προσώπων 

Αφορά τους γονείς και τα σημαντικά πρόσωπα 

των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

με ψυχοτρόπες ουσίες και συμπεριφορές μέσα 

στις σημαντικές τους σχέσεις. Ιδιαίτερη 

στήριξη και βοήθεια παρέχεται σ' αυτούς των 

οποίων τα σημαντικά πρόσωπα δεν επιθυμούν 

ή δεν έχουν καταφέρει ακόμη να ενταχθούν σε 

μια θεραπευτική διαδικασία - πρόγραμμα. Οι 

συμμετέχοντες προσπαθούν να κατανοήσουν, 

να απαλύνουν και να αντιμετωπίσουν αυτό 

που τους συμβαίνει, μέσα από την 

εξωτερίκευση και ανταλλαγή κοινών 

βιωμάτων, εμπειριών και δυσκολιών τους με τα 

εξαρτημένα άτομα. Δεν υπάρχουν 

προϋποθέσεις συμμετοχής στην ομάδα αυτή, 

άρα είναι ευπρόσδεκτοι όλοι όσοι χρειάζονται 

βοήθεια (γονείς, σύζυγοι, σύντροφοι, 

συγγενείς, φίλοι). 

Ομάδα Γονέων Κοινότητας  

Βασικό αντικείμενο  των ομάδων αυτών 

αποτελεί η στήριξη του ρόλου των γονέων κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής αλλαγής 

στην φάση της θεραπείας της ζωής του εξαρτημένου μέλους της οικογένειας. 

Διαπραγματεύονται θέματα όπως «όρια», «συγκρούσεις», «συναισθήματα», «συζυγικές 

σχέσεις», «διαχείριση της καθημερινότητας» και «η σύνδεση της εξάρτησης με τις 

οικογενειακές σχέσεις».  

Ομάδα Γονέων Επανένταξης 

Βασικό αντικείμενο  των ομάδων αυτών αποτελεί η στήριξη του ρόλου των γονέων κατά 

τη διάρκεια μιας σημαντικής αλλαγής στην φάση της κοινωνικής Επανένταξης  της 

ζωής του εξαρτημένου μέλους της οικογένειας.  

Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας 

Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» συνεργάζεται με 

τις οικογένειες και τα σημαντικά πρόσωπα των 

μελών του σε τρία επίπεδα: 

 Ατομικές συναντήσεις, συμβουλευτικής 

και υποστηρικτικής φύσης για τα μέλη 

της οικογένειας και των σημαντικών 

προσώπων  

 Λειτουργία Ομάδων Γονέων με βασικό 

στόχο των ομάδων αυτών τη στήριξη 

του ρόλου τους, αλλά και τη σύνδεση 

της εξάρτησης με τις οικογενειακές 

σχέσεις 

 Συναντήσεις Οικογενειακής Θεραπείας, 

βασιζόμενη στις αρχές της Συστημικής 

Προσέγγισης και Θεραπείας, με στόχο 

την επαναδιαπραγμάτευση σχέσεων 

των μελών της οικογένειας και τον 

επαναπροσδιορισμό του ρόλου του 

απεξαρτημένου μέλους σε αυτήν. 
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Ομάδα Γονέων Διπλής Διάγνωσης  

Η ομάδα αυτή συμπληρώνει όλους τους παραπάνω στόχους. Αλλά επιπρόσθετα, 

αντικείμενο αυτής της ομάδας είναι να συζητηθεί και το ψυχιατρικό πρόβλημα των 

παιδιών με στόχο να το κατανοήσουν και να το αποδεχτούν ώστε να μπορέσουν να 

στηρίξουν τα παιδιά τους και τον εαυτό τους αντιμετωπίζοντας τη διπλή αυτή 

δυσκολία. Πέρα από τα συνήθη θέματα που διαπραγματεύεται μια ομάδα γονέων, 

προστίθενται και άλλα όπως η φαρμακευτική αγωγή, οι παρενέργειες, η διάγνωση, ο 

εγκλεισμός σε ψυχιατρικές κλινικές/νοσοκομεία. 

Ομάδα Αλληλοβοήθειας Γονέων / Σύλλογος Γονέων – Εθελοντών του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ»  

Βασικός στόχος της θεραπευτικής δουλειάς με τους γονείς, ειδικότερα στην τρίτη φάση 

της κοινωνικής Επανένταξης, είναι η αυτονόμηση τους από το πρόγραμμα. Η ομάδα 

έχει σαν βασικό της στόχο την μετατροπή της σε ομάδα αλληλοβοήθειας γονέων, καθώς 

προκύπτει ως ανάγκη των γονέων που τα μέλη των οικογενειών τους έχουν 

ολοκληρώσει το ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ και οι ίδιοι επιθυμούν να συνεχίσουν την επαφή τους και 

την αλληλοϋποστήριξη και αλληλοβοήθεια. Ο ρόλος του προγράμματος είναι καθαρά 

συμβουλευτικός και εποπτικός. Η σημαντικότερη δράση αυτής της ομάδας είναι η 

ίδρυση και η λειτουργία του Συλλόγου Εθελοντών – Γονέων του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ». 

Συναντήσεις Οικογενειακής Θεραπείας 

Διεπιστημονική ομάδα οικογενειακών θεραπευτών βασιζόμενη στις αρχές της 

Συστημικής Προσέγγισης και Θεραπείας, δουλεύει με την οικογένεια και το μέλος σε 

διαδικασία απεξάρτησης με στόχο την επαναδιαπραγμάτευση των σχέσεων της 

οικογένειας και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του απεξαρτημένου μέλους σε 

αυτήν. 
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Ε ΚΠΑΙΔ ΕΥΣΗ -ΈΡ ΕΥΝΑ -ΕΠΟΠΤ ΕΙΑ  

Εκπαίδευση 

Ο εκπαιδευτικός τομέας του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» κινείται σε δύο επίπεδα (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

3-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ):  

 Την διαρκή και συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ»  

 Τη συνεργασία με οργανισμούς και πανεπιστημιακές δομές για παροχή 

εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας σε φοιτητές, στελέχη απεξάρτησης και 

κοινωνικούς επιστήμονες. 

Έρευνα 

Ο τομέας έρευνας είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων στατιστικής φύσεως και 

την καταγραφή στοιχείων στη βάση δεδομένων του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ». Βασικός στόχος 

είναι η ανάλυση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων με στόχο τη σκιαγράφηση του 

προφίλ των εξαρτημένων που προσεγγίζουν το ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ», την έρευνα για τα 

στοιχεία που συμβάλλουν στην επιτυχή έκβαση της θεραπείας και τους καλύτερους 

προγνωστικούς δείκτες για την επίτευξη και διατήρηση του στόχου της αποχής από 

ψυχοτρόπες ουσίες.  

Εποπτεία 

Το ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» αναγνωρίζοντας την αξία της εξωτερικής εποπτείας, τόσο για την 

ατομική λειτουργία των εργαζομένων του, όσο και για τη συνολική οργάνωση των 

δραστηριοτήτων του, βρίσκεται σε διαρκή διαδικασία εξωτερικής εποπτείας από την 

ίδρυσή του. Την εποπτεία έχει αναλάβει εξωτερικός επόπτης ανάλογης επιστημονικής 

ειδίκευσης (ανθρώπινες σχέσεις) ανεξάρτητος από την δυναμική της ομάδας. Ο 

επόπτης ενισχύει το προσωπικό στην καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων του και 

στην ανάπτυξη μηχανισμών  αντιμετώπισής τους.  
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Ε ΥΡΩΠΑΪΚ Α  ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤ Α  

Κατά το έτος αναφοράς ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του προγράμματος “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” (“Στρατηγική σύμπραξη κι εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της μουσικής 

ως συμπληρωματικής θεραπευτικής προσέγγισης στη διαδικασία απεξάρτησης και 

επανένταξης ατόμων που πάσχουν από εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες”). 

Το πρόγραμμα ήταν ενταγμένο στη Βασική Δράση ΚΑ2: Συνεργασία για Καινοτομία και 

Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών και ήταν διάρκειας 36 μηνών (από 01-09-2015 έως 01-09-

2018).  

Συνεργαζόμενοι φορείς: 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Μουσικής 

Επιστήμης και Τέχνης (LEADER) 

 

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. 
Παπανικολάου»-
Οργανική Μονάδα 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης-ΠΕΘΕΑ 

«ΑΡΓΩ» 

 

University of Nimes, 
School of 

Psychology 

 

Partners for Youth 
Empowerment, 

Αγγλία 

Στόχος του προγράμματος ήταν η προετοιμασία, η ανάπτυξη και η επαναλαμβανόμενη 

υλοποίηση, δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με 

έντονα βιωματικό και εργαστηριακό χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση της μουσικής ως 

συμπληρωματικής θεραπευτικής παρέμβασης κατά τη διάρκεια των διαδικασιών 

απεξάρτησης και αποκατάστασης ατόμων εξαρτημένων από ουσίες. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκαν τα παρακάτω:  

  

27/6/2018 5η Διεθνής Συνάντηση - Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας  

26/6/2018 Φεστιβάλ Λήξης/Παγκόσμια Ημέρα κατά των 
Ναρκωτικών 

Επίσης συνεχίστηκε η υλοποίηση του προγράμματος «Αναζήτηση καλών πρακτικών σε 

θέματα απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες μέσω του δικτύου ECETT», που 
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εντάσσεται στη Βασική Δράση KA1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων και είναι 

διάρκειας 24 μηνών (1/10/2017-30/9/2019).  Συνεργαζόμενοι φορείς:  

Σύλλογος Φίλων ΠΕΘΕΑ 

«ΑΡΓΩ»  (LEADER) 

 

ECEtt, Βέλγιο 

 

CEID Addictions, 
Γαλλία 

 

Proyecto Hombre, 
Ισπανία 

 

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:  

 Μεταφορά εμπειρίας μεταξύ των θεραπευτικών κοινοτήτων. 

 Ανταλλαγή καλών πρακτικών μέσω διεθνών ανταλλαγών. 

 Βελτίωση και απόκτηση γνώσεων και εμπειριών σε θέματα απεξάρτησης. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν μέσα στο 2018 δύο  

εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ισπανία και στη Γαλλία  για στελέχη του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» (Βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ). 
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Ν ΕΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΣ  

Ανάπτυξη Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝΣΕΠ) Ένταξης του ΠΕΘΕΑ 

ΑΡΓΩ 

Η επαγγελματική ένταξη/επανένταξη των ανθρώπων, που ολοκληρώνουν μια μακρά 

και επίπονη προσπάθεια απεξάρτησης, δεδομένης της βαρύτατης οικονομικής και 

κοινωνικής κρίσης, αποτελεί πλέον κεντρική στόχευση για το Π.ΕΘ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ». Είναι η 

επαγγελματική ένταξη/επανένταξη, που ουσιαστικά οδηγεί στην αυτοτέλεια, 

αυτονομία και στην ελευθερία του προσώπου. Πόσο δε μάλλον για ανθρώπους, όπως οι 

εξαρτημένοι, που διέκοψαν βίαια την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία. 

Βασικός στόχος της «ΑΡΓΩ ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης» αποτελεί η ολοκλήρωση της 

θεραπευτικής πρότασης του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ». Συγκεκριμένα, στοχεύει στο να 

προσφέρει διεξόδους επαγγελματικής κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίηση της εν 

λόγω εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και εργασιακή απασχόληση σε απεξαρτημένα 

άτομα. Η παραπάνω στόχευση υπήρξε ανέκαθεν ζητούμενο των προγραμμάτων 

απεξάρτησης, αλλά μετατρέπεται σε κυρίαρχη και κεντρική στόχευση του 

Προγράμματος στις παρούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ  ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΣ ΕΠ  
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Η «ΑΡΓΩ» ΚοινΣΕπ  είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 με ημερομηνία 

εγγραφής 26/06/2018. Αποτελεί την πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

Ένταξης για απεξαρτημένα άτομα, Βασικός της στόχος είναι η ένταξη των ατόμων που 

ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και ειδικότερα απεξαρτημένων ατόμων 

στην κοινωνική και οικονομική ζωή.   

Στην «ΑΡΓΩ ΚοινΣΕπ» συμμετέχουν τριάντα εννιά (39) μέλη:  

 35 Φυσικά Πρόσωπα:  
- Δεκαεφτά (17) απόφοιτοι, απεξαρτημένα άτομα του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» 
και ωφελούμενοι (χρήστες ψυχικής υγείας) του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης 
- Δέκα (10) εργαζόμενοι του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» και άλλων μονάδων του 
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
- Οκτώ (8) γονείς απεξαρτημένων ατόμων, ενεργοί πολίτες 
 4 Νομικά Πρόσωπα: 
- Γ.Ν.Θ.»Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης (απόφαση Δ.Σ. 6η/13-04-2018, θέμα 56ο) 
- Σύλλογος Φίλων «ΑΡΓΩ» 
- Σύλλογος Φίλων Ψυχιατρείου  
- Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία Θεσσαλονίκης 
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ΣΥ ΛΛΟΓΟΣ  ΦΙΛΩΝ  ΠΕΘ ΕΑ  «ΑΡΓΩ »  

Ο Σύλλογος Φίλων του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ», δημιουργήθηκε την 31/03/2003, στο πλαίσιο 

της με κάθε τρόπο συμπαράστασης στο επιτελούμενο κοινωνικό και θεραπευτικό  έργο 

του Προγράμματος. 

Στοχεύοντας στην  ενίσχυση των δραστηριοτήτων του  στους τομείς, Πρωτογενούς 

Πρόληψης, Έρευνας, Θεραπείας, Κοινωνικής Επανένταξης και Στήριξης των 

Οικογενειών των μελών του, οργανώνει εκδηλώσεις, διαλέξεις, συζητήσεις 

επιστημονικού ενδιαφέροντος, καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Προγραμματίζει κοινωνικές συγκεντρώσεις για την γνωστοποίηση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών από το Πρόγραμμα. 

Διαθέτοντας νόμιμα εγκεκριμένο ταμείο συγκεντρώνει οικονομικές  χορηγίες δωρεές, 

και άλλης μορφής υλικές παροχές, που μπορούν να βοηθήσουν στην 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ». 

Τέλος προχωρά σε επαφές συνεργασίας με φυσικά πρόσωπα, αρμόδιους φορείς και 

υπηρεσίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, επιδιώκοντας τη στήριξη των 

απεξαρτώμενων ατόμων.  

Το έτος 2018 ο Σύλλογος Φίλων του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» συνέχισε την υλοποίηση του 
προγράμματος Erasmus+ «Αναζήτηση καλών πρακτικών σε θέματα απεξάρτησης από 

ναρκωτικές ουσίες μέσω του δικτύου ECETT» με συνεργαζόμενους φορείς 

προγράμματα απεξάρτησης στη Γαλλία και στην Ισπανία. 

 

Ο Σύλλογος είναι ανοιχτός στην 

ένταξη νέων μελών. Αρκεί ένα 

τηλεφώνημα (2310 – 668616 ή 2310 540 

353), ένα fax (2313 – 324651) ή ένα 

email (info@argofriends.gr) για το 

αίτημα εγγραφής. 

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 

Συλλόγου www.argofriends.gr 

 

mailto:info@argofriends.gr
http://www.argofriends.gr/
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10 
ΜΗΝ ΕΣ  

Μέσος χρόνος παραμονής στη θεραπεία 

776 
ΩΦ ΕΛΟ ΥΜ ΕΝΟΙ  ΣΕ  ΟΛ ΕΣ  ΤΙΣ  

ΥΠΗΡ ΕΣΙΕΣ  

Τα άτομα που προσέγγισαν το σύνολο των 

υπηρεσιών του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» εντός του 

2018.  

30 
Μ ΕΛΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Σε όλες τις δομές του του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» 

63% 
ΙΚΑΝ ΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΠΟ  ΤΗ  

Θ ΕΡΑΠΕΙ Α  

Με βάση στοιχεία που προέκυψαν από την 

εφαρμογή του ερωτηματολογίου Treatment  

Perceptions Questionnaire (TPQ). 
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Υπηρεσίες προς χρήστες 

Ο συνολικός αριθμός των εξαρτημένων ατόμων που 
προσέγγισαν τις θεραπευτικές υπηρεσίες του 
ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» εντός του 2018 ήταν 383. Από αυτούς, 
οι 240 προσέγγισαν τον Σταθμό Συμβουλευτικής 
Στήριξης και Ενημέρωσης (πρώτη φάση της 
θεραπευτικής διαδικασίας). Στη  δεύτερη φάση της 
θεραπευτικής διαδικασίας (Ανοικτή Θεραπευτική 
Κοινότητα, Μονάδα Διπλής Διάγνωσης, Πρόγραμμα 
Εργαζομένων)  εντάχθηκαν 106 άτομα, και στην τρίτη 
φάση της θεραπευτικής διαδικασίας (Μονάδα 
Κοινωνικής Επανένταξης, Πρόληψη Υποτροπής) 
εντάχθηκαν 37 άτομα.  

Στη μονάδα σχολικής εκπαίδευσης απευθύνθηκαν 
συνολικά 41 άτομα για τα σχολικά έτη 2017-18 και 
2018-19 (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ). Τέλος, 393 
άτομα εντάχθηκαν σε υπηρεσίες του τομέα οικογένειας. 

Κύρια ουσία κατάχρησης 

Η πλειοψηφία των χρηστών 
δηλώνουν ως κύρια ουσία τα 
οπιούχα σε ποσοστό 32%, ενώ 
ακολουθούν η κάνναβη σε 
ποσοστό 24%, η κοκαΐνη σε 
ποσοστό 5% και τα 
ηρεμιστικά/υπνωτικά σε 
ποσοστό 4%. Σημαντικό 
ποσοστό (35%) αδυνατεί να 
προσδιορίσει μόνο μια ουσία 
ως κύρια και δηλώνει 
πρόβλημα πολλαπλής χρήσης 
ουσιών. 

 

 

Οπιούχα 
32% 

Κοκαΐνη 
5% 

Κάνναβη 
24% 

Πολλαπλή 
Χρήση 

35% 

Υπνωτικά/ 
Ηρεμιστικά 

4% 

 

776 
Ωφελούμενοι σε όλες τις 

θεραπευτικές δομές 
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Τομέας οικογένειας 

  

Ατομικά ραντεβού 
στον  Σταθμό 

Συμβουλευτικής 
Στήριξης και 
Ενημέρωσης 

28% 

Ατομικά Ραντεβού 
στην Ανοικτή 
Θεραπευτική 

Κοινότητα 
25% 

Ατομικά Ραντεβού 
στη Διπλή 
Διάγνωση 

9% 

Ανοικτή Ομάδα 
Γονέων 

14% 

Ομάδες Γονέων 
Κοινότητας/ 
Επανένταξης 

5% 

Ομάδες Γονέων 
Διπλής Διάγνωσης  

4% 

Οικογενειακή 
Θεραπεία 

15% 

Στον τομέα οικογένειας απευθύνθηκαν 

εντός του 2018, συνολικά 393 άτομα 

(γονείς και σημαντικά πρόσωπα των 

μελών του Προγράμματος).  Από αυτούς, 

το 62% παρακολούθησε ατομικές 

συνεδρίες, το 23% εντάχθηκε σε ομάδες 

γονέων και το 15% παρακολούθησε 

συνεδρίες οικογενειακής θεραπείας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με το 

2017, ο αριθμός των ατόμων στις 

υπηρεσίες οικογενειακής θεραπείας 

διπλασιάστηκε.  
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ΒΑ ΘΜΟΣ  ΙΚΑΝΟΠ ΟΙΗΣΗΣ ΑΠ Ο  ΤΗΝ ΘΕΡ ΑΠΕΙ Α /  T REA TM ENT  

PE R CEPT IONS  QUES TIONNAI R E (TPQ)  

Με στόχο την εξέταση της ικανοποίησης των χρηστών από τις υπηρεσίες του ΑΡΓΩ 

χρησιμοποιείται το  ερωτηματολόγιο Treatment  Perceptions Questionnaire (TPQ). Το  

TPQ αναπτύχθηκε από τους Marsden et al. για τη μέτρηση της ποιότητας σε 

προγράμματα απεξάρτησης από τους εξυπηρετούμενους. Τα αποτελέσματα 

προέρχονται από 10 ερωτήσεις σχετικά με τις αντιλήψεις για  το  προσωπικό και τον 

σχεδιασμό θεραπείας του  προγράμματος. Κάθε στοιχείο βαθμολογείται σε κλίμακα 

πέντε σημείων (διαφωνώ έντονα - συμφωνώ έντονα / 0-4). Οι υψηλότερες βαθμολογίες 

υποδεικνύουν μεγαλύτερη ικανοποίηση. 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται μόνο όταν ένας εξυπηρετούμενος ολοκληρώσει ή 

διακόψει την θεραπευτική διαδικασία και όχι κατά την διάρκεια που το άτομο βρίσκεται 

σε θεραπευτική διαδικασία.   

Για το 2018 τα μέλη που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο TPQ  ήταν συνολικά 93 και 

είχαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

        

 

 

 

  

34 10 ΜΗΝΕΣ

 

Μέση Ηλικία Μέσος χρόνος παραμονής στη θεραπεία  

Για το 2018 ο ολικός δείκτης ικανοποίησης 
των ανθρώπων  από οποιαδήποτε 
υπηρεσία του Προγράμματος ΑΡΓΩ 
έφτασε το 63% (25/40)  (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
6: Βαθμός ικανοποίησης από την 
θεραπεία (TPQ)). 

63% 

Ολικός Δείκτης Ικανοποίησης 

  

  

94%   
άνδρες         
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ΣΤ ΕΛ ΕΧΩΣΗ ΤΟ Υ  Π. Ε.Θ .Ε .Α . « ΑΡΓΩ»  

Το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» διαθέτει 

προσωπικό (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΕΘΕΑ 

«ΑΡΓΩ») με υψηλή εξειδίκευση στον 

τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, 

στοχεύοντας στην προσφορά 

σύγχρονων, ποιοτικών,  

αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών τόσο στους άμεσα 

ωφελούμενους όσο και στα σημαντικά 

τους πρόσωπα. Η στελέχωση του 

προγράμματος είναι ένα από τα σημεία 

στα οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, 

καθώς η λειτουργία του Προγράμματος 

και η ευόδωση των στόχων του 

εξαρτώνται σε κυρίαρχο βαθμό από 

τους ανθρώπους που πλαισιώνουν την 

προσπάθεια. Ποσοστό 30% του 

προσωπικού του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» 

είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένων 

προγραμμάτων απεξάρτησης, «ειδικοί 

θεραπευτές», που συνδυάζουν τη 

βιωματική γνώση και εμπειρία με την 

κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση 

στον τομέα της θεραπείας. 

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται 

σχηματικά η πορεία στελέχωσης του 

Προγράμματος από το 2007 (χρόνο 

σημαντικής στελέχωσης του 

προγράμματος με είκοσι τρεις (23) 

εργαζόμενους με βάση τις διατάξεις 

του άρθρου 30 του Ν.3204/03(ΦΕΚ 

296/23-12-03 και το ΦΕΚ  υπ. αριθμ 

502/21-12-2006 , Τεύχος Τρίτο) μέχρι και 

το 2018.  

Παρά τη μείωση του προσωπικού μετά 

το 2012 το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» όχι μόνο 

δεν περιόρισε αντίστοιχα την ποιότητα 

και τον αριθμό των παρεχόμενων  

υπηρεσιών του, αλλά αντίθετα 

διαχρονικά τις αύξησε.  

  

ΓΡΑΦΗΜΑ  1  ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ  ΤΗΣ  ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ 

ΤΟΥ Π.Ε.Θ.Ε.Α.  «ΑΡΓΩ » ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚ ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΕ ΘΕΑ "ΑΡΓΩ"  

2007-2018 



 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

    [38] 

ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧ ΕΙΑ  

Από το 2010 το Πρόγραμμα 

Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων 

Ατόμων ΑΡΓΩ,         σύμφωνα με τις 

Ετήσιες Εκθέσεις του Ερευνητικού 

Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής 

Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) και του Εθνικού 

Κέντρου Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης 

για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.Τ.Π.Ν.), έχει 

υποστεί σημαντική μείωση του 

προϋπολογισμού του. 

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι παρά τη 

προαναφερθείσα μείωση κατά το 

χρονικό διάστημα 2010 – 2015, το 

Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» δεν προέβη σε καμία 

περιστολή των υπηρεσιών που παρέχει 

στους πολίτες. Αντίθετα κατά το έτος 

αναφοράς (2017) ανέπτυξε νέες 

υπηρεσίες.  Η μικρή αύξηση που 

παρατηρείται από το 2013 στο 2015 

αφορά στην επανασπρόσληψη 5 

συναδέλφων, ειδικών θεραπευτών, 

μέσω των επιχορηγούμενων 

προγραμμάτων Ειδικών Κοινωνικών 

Ομάδων του ΟΑΕΔ (πρόγραμμα 3+1).            

Το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» αποτελεί μια 

ολοκληρωμένη, ποιοτική, αλλά και 

οικονομικά συμφέρουσα θεραπευτική 

πρόταση αντιμετώπισης του 

προβλήματος της εξάρτησης από 

ψυχοτρόπες ουσίες. 

Επισυνάπτεται πίνακας με τα 

τελευταία διαθέσιμα οικονομικά 

στοιχεία που αφορούν τις δαπάνες του 

ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ», όπως καταγράφηκαν 

στην ετήσια έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για το 

έτος 2017. Έκτοτε, οι δαπάνες του  

ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» παραμένουν σταθερές 

σε παρόμοια επίπεδα. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡ ΕΣΙΩΝ ΨΝΘ (2010-2015) 2 

  

                                                                            
2  H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα - Ετήσια 
Έκθεση 2017, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, Αθήνα 2017 



 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

    [39] 

ΔΡΑΣ ΕΙΣ

 

Ιανουάριος 

Μάρτιος 

Επίσκεψη προσφύγων από το Πακιστάν στο χώρο του 

προγράμματος, σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο, «Αλκυόνη». 

Ενημέρωση και συζήτηση με τα μέλη της Ανοικτής 
Θεραπευτικής Κοινότητας, από δύο στελέχη της 
Υπηρεσίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) του ΟΑΕΔ, 
για θέματα που αφορούν την επαγγελματική απασχόληση. 

 Διοργάνωση από το Δίκτυο Φορέων Πρόληψης και 

Θεραπείας των Εξαρτήσεων του Ν. Θεσ/νίκης έκθεσης και 

διαγωνισμού φωτογραφίας, στον οποίο η Ομάδα 

Φωτογραφίας του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» απέσπασε το πρώτο 

βραβείο. 

 

 

 

 

Φεβρουάριος 

 



 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

    [40] 

Μάιος Αποφοίτηση μελών ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ», Κέντρο Πολιτισμού 

«Χρήστος Τσακίρης»  

 

 

 

Θεατρική Περφόρμανς «Getaway: Mind Trip», με την 

υποστήριξη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος  

 

 

 

 

 

Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ MUS.I.C.D.A.RE-Παγκόσμια 

Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 

 

 

 

 

Ιούνιος 



 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

    [41] 

Επίσκεψη στην έκθεση φωτογραφίας  «Aspects of 

Balkan photography: Για ένα κοινό αφήγημα»-

Φωτογραφικό κέντρο Θεσσαλονίκης. 

 

 

Κατασκήνωση όλων των μελών του προγράμματος στη 

Μεταμόρφωση Χαλκιδικής. 

Ιούλιος 

Γιορτή Αποφοίτων «ΑΡΓΩ», με αφορμή τα 20 χρόνια 

λειτουργίας  του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ»,  

 

 

 

 

 

 

 

Σεπτέμβριος 

Οκτώβριος 



 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

    [42] 

Παρουσίαση της δράσης «Νικαράγουα- Περιστατικό 

315» στο χώρο της Ανοικτής Θεραπευτικής 

Κοινότητας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο 

Βορείου Ελλάδος. 

 

Ημερίδα «20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΩ - 20 ΧΡΟΝΙΑ 

ΧΑΡΑΖΟΝΤΑΣ ΠΟΡΕΙΑ» 

Δεκέμβριος «Λίγο γάλα για Πολλά παιδιά» - Συμμετοχή στην 

ετήσια δράση των Γιατρών του Κόσμου. 

Νοέμβριος 

 

 

 

 

Μουσικό δρώμενο με τίτλο «Από το Σκοτάδι στο Φως», 

με το μουσικό συγκρότημα FUKU KOSMOMAUT .   

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [43] 

ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ  1 -ΟΡΓΑΝ ΟΓΡΑΜΜ Α  

 

  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [44] 

ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ  2 -ΑΠΟ ΔΕΚΤ ΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  «ΑΡΓΩ »  

Αποδέκτες Υπηρεσιών ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» 

Σταθμός Συμβουλευτικής Στήριξης και 
Ενημέρωσης 

240 

Μονάδα Διπλής Διάγνωσης 44 

Πρόγραμμα Εργαζομένων 27 

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα 35 

Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης 26 

Πρόληψη Υποτροπής 11 

Σύνολο 383 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΕΘΕ Α "ΑΡΓΩ" ΓΙΑ ΤΟ 2018  

  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [45] 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ ΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 201 8 

  

                                                                            
3 Μέλη που προσέγγισαν τον Σταθμό Συμβουλευτικής Στήριξης κι Ενημέρωσης, αλλά δεν εντάχθηκαν στην 
τελική Ομάδα Προετοιμασίας Ένταξης στην ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα. 
4 Στις επανεισαγωγές καταμετρούνται τα άτομα που εισήχθησαν κατά το έτος αναφοράς, ωστόσο είχαν 
εισαχθεί ξανά σε προηγούμενα έτη και απομακρύνθηκαν πριν το έτος αναφοράς. 
5 Τα στοιχεία αυτά αφορούν τα μέλη του Σταθμού Συμβουλευτικής Στήριξης κι Ενημέρωσης, τα μέλη της 
Μονάδας Διπλής Διάγνωσης καθώς και τα μέλη του Προγράμματος Εργαζομένων. 

Σταθμός Συμβουλευτικής Στήριξης και Ενημέρωσης  

Ωφελούμενοι Με εισαγωγή Χωρίς εισαγωγή3 Σύνολο 

Σε θεραπεία κατά την έναρξη του έτους 
αναφοράς 

18 0 18 

Νέες εισαγωγές 89 68 157 

Επανεισαγωγές4 43 22 65 

Σύνολο 150 90 240 

Θεραπευτική Διαδικασία 

Θεραπευτικές ομάδες (μέσος χρόνος ομάδας: 1,5 ώρες, 
συχνότητα 3 ανά εβδομάδα, μέσος χρόνος παραμονής 4 
μήνες) 

110 

Ατομικές συναντήσεις πρώτης επαφής (μέση διάρκεια 45 
λεπτά) 

883 

Τηλεφωνικές ενημερώσεις και παροχή συμβουλευτικής 2022 

Παροχές προς τα μέλη5 

Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις 58 

Εργαστηριακές εξετάσεις ούρων 1793 

Δείκτης αίτησης θεραπείας  221 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [46] 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 201 8 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜ ΕΝΩΝ  2018 

 

  

Μονάδα Διπλής Διάγνωσης 

Ωφελούμενοι 

Σε θεραπεία κατά την έναρξη του έτους αναφοράς 15 

Νέες εισαγωγές 25 

Επανεισαγωγές 4 

Σύνολο 44 

Θεραπευτική Διαδικασία 

Θεραπευτικές ομάδες (μέσος χρόνος ομάδας: 2 ώρες) 95 

Ατομικές συναντήσεις με «πρόσωπο αναφοράς» 440 

Πρόγραμμα Εργαζομένων 

Ωφελούμενοι 

Σε θεραπεία κατά την έναρξη του έτους αναφοράς 17 

Νέες εισαγωγές 8 

Επανεισαγωγές 2 

Σύνολο 27 

Θεραπευτική Διαδικασία 

Θεραπευτικές ομάδες (μέσος χρόνος ομάδας: 2 ώρες) 104 

Ατομικές συναντήσεις με «πρόσωπο αναφοράς» 165 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [47] 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙ ΝΟΤΗΤΑΣ 2018 

  

                                                                            
6 Τα στοιχεία αυτά αφορούν τόσο τα  μέλη της Ανοικτής Θεραπευτικής Κοινότητας, όσο και τα μέλη της 
Μονάδας Κοινωνικής Επανένταξης. 

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα 

Ωφελούμενοι 

Σε θεραπεία κατά την έναρξη του έτους αναφοράς 11 

Νέες εισαγωγές 20 

Επανεισαγωγές 4 

Σύνολο 35 

Θεραπευτική Διαδικασία 

Θεραπευτικές ομάδες (μέσος χρόνος ομάδας: 1 1/2 ώρα, 
καθημερινά, διάρκεια παραμονής 12 μήνες)

720 

Ατομικές συναντήσεις με «πρόσωπα αναφοράς» 338 

Παροχές προς τα μέλη6 

Νομική Συμβουλευτική 32 

Παραστάσεις σε Δίκες 27 

Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις 128 

Εργαστηριακές εξετάσεις ούρων 128 

Ιατρικές εξετάσεις / παραπομπές 63 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [48] 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΗΣ 

ΕΠΑΝΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Σ 2018 

  

Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης 

Ωφελούμενοι 

Σε θεραπεία κατά την έναρξη του έτους αναφοράς 10 

Νέες εισαγωγές 13 

Επανεισαγωγές 3 

Σύνολο 26 

Θεραπευτική Διαδικασία 

Θεραπευτικές ομάδες (μέσος χρόνος ομάδας: 2 ώρες, 
συχνότητα 2/εβδομάδα, διάρκεια 9-15 μήνες) 

104 

Παροχές προς τα μέλη 

Ξενώνας Φιλοξενίας 4 

Εξασφάλισαν εργασία 7 

Συμμετείχαν σε επιδοτούμενα σεμινάρια 10 

Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά) 4 

Ομάδα Πρόληψης Υποτροπής (διάρκεια παραμονής 4-6 μήνες) 

Σε θεραπεία κατά την έναρξη του έτους αναφοράς 2 

Νέες εισαγωγές 6 

Επανεισαγωγές 3 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [49] 

Φύλο  

 Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 

Σταθμός Συμβουλευτικής Στήριξης και 
Ενημέρωσης 

209 31 240 

Μονάδα Διπλής Διάγνωσης 40 4 44 

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα 28  7 35 

Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης 21 5 26 

Πρόγραμμα Εργαζομένων 25 2 27 

Πρόληψη Υποτροπής 11 0 11 

Σύνολο 334 49 383 

ΠΊΝΑΚΑΣ 7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΩΝ -ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΘΕ Α ΑΡΓΩ  2018 :  ΦΥΛΟ  

Ηλικία  

 18-34 35-49 50-64 Σύνολο 

Σταθμός Συμβουλευτικής Στήριξης και 
Ενημέρωσης 

111 119 10 240 

Μονάδα Διπλής Διάγνωσης 31 13 0 44 

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα 10 25 0 35 

Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης 7 17 2 26 

Πρόγραμμα Εργαζομένων 13 12 2 27 

Πρόληψη Υποτροπής 0 6 5 11 

Σύνολο 172 192 19 383 

ΠΊΝΑΚΑΣ 8 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΩΝ -ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΘΕ Α ΑΡΓΩ  2018:  

ΗΛΙΚΙΑ  

  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [50] 

Εργασιακή Κατάσταση  

 Άνεργοι Εργαζόμενοι Σπουδαστές Σύνολο 

Σταθμός Συμβουλευτικής Στήριξης και 
Ενημέρωσης 

155 85 0 240 

Μονάδα Διπλής Διάγνωσης 36 8 0 44 

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα 29 6 0 35 

Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης 11 14 1 26 

Πρόγραμμα Εργαζομένων 0 27 0 27 

Πρόληψη Υποτροπής 0 11 0 11 

Σύνολο 231 151 1 383 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΩΝ -ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΘΕ Α ΑΡΓΩ  2018:  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

 Χωρίς 
εκπαίδ
ευση 

Α’βάθμια Διακοπή 
Α’βαθμιας 

Β’βάθμια Διακοπή 
Β’βαθμιας 

Γ’βάθμια Διακοπή 
Γ’βαθμιας 

Σταθμός 
Συμβουλευτικής 
Στήριξης και 
Ενημέρωσης 

5 36 9 126 30 32 2 

Μονάδα Διπλής 
Διάγνωσης 

0 1 3 30 3 7 0 

Ανοικτή 
Θεραπευτική 
Κοινότητα 

0 5 0 21 8 1 0 

Μονάδα Κοινωνικής 
Επανένταξης 

 1  20 4 1 0 

Πρόγραμμα 
Εργαζομένων 

0 2 1 18 5 1 0 

Πρόληψη 
Υποτροπής 

0 0 0 7 1 3 0 

Σύνολο 5 45 13 222 51 45 2 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΩΝ -ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ 2018: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [51] 

Κύρια Ουσία Χρήσης Μελών του ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ  

 Οπιούχα Κοκαΐνη Κάνναβη Πολλαπλή 
Χρήση 

Υπνωτικά/ 
Ηρεμιστικά 

Σύνολο 

Σταθμός Συμβουλευτικής Στήριξης 
και Ενημέρωσης 

74 11 41 106 8 240 

Μονάδα Διπλής Διάγνωσης 6 2 21 12 3 44 

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα 18 3 6 8 0 35 

Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης 11 1 8 3 3 26 

Πρόγραμμα Εργαζομένων 9 1 13 3 1 27 

Πρόληψη Υποτροπής 4 1 3 3 0 11 

Σύνολο 122 19 92 135 15 383 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΚΥΡΙΑ ΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Μ ΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ  2018 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Τ ΟΜΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 201 8 

Τομέας Οικογένειας 

Άτομα σε Ατομικά ραντεβού στον  Σταθμό Συμβουλευτικής Στήριξης και 
Ενημέρωσης 

111 

Άτομα σε Ατομικά Ραντεβού στην Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα 96 

Άτομα σε Ατομικά Ραντεβού στη Διπλή Διάγνωση 37 

Άτομα σε Ανοικτή Ομάδα Γονέων 55 

Άτομα σε Ομάδες Γονέων Κοινότητας/ Επανένταξης 18 

Άτομα σε Ομάδες Γονέων Διπλής Διάγνωσης  17 

Άτομα σε Οικογενειακή Θεραπεία 59 

Σύνολο 393 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3- ΕΚΠΑΙΔ ΕΥΣΗ  

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 ΜΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ Σ  ΜΟΝΑΔΑΣ  

 

 Εκπαίδευση προσωπικού του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» 

16-21/4/18 Πενθήμερη εκπαίδευση δύο μελών του προσωπικού του ΠΕΘΕΑ 
ΑΡΓΩ σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία της ανοιχτής και 
κλειστής θεραπευτικής κοινότητας, το πρόγραμμα Διπλής 
Διάγνωσης και το Γραφείο Υποστήριξης Στην Αγορά Εργασίας στο 
πρόγραμμα Projecte Home Catalunya της Ισπανίας, Η εκπαίδευση 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με 
τίτλο «Αναζήτηση καλών πρακτικών σε θέματα απεξάρτησης από 
ναρκωτικές ουσίες μέσω του δικτύου ECETT». 

14-20/10/18 Πενθήμερη εκπαίδευση δύο μελών του προσωπικού του ΠΕΘΕΑ 
ΑΡΓΩ σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία της ανοιχτής και 
κλειστής θεραπευτικής κοινότητας, το πρόγραμμα Διπλής 
Διάγνωσης και το γραφείο υποστήριξης στην αγορά εργασίας στο 
πρόγραμμα CEID Addictions της Γαλλίας. Η εκπαίδευση 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με 
τίτλο «Αναζήτηση καλών πρακτικών σε θέματα απεξάρτησης από 
ναρκωτικές ουσίες μέσω του δικτύου ECETT». 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ ΠΕΘΕΑ "ΑΡΓΩ"  

 

 

                                                                            
7 Τα άτομα που φοιτούν στη Σχολική Μονάδα το σχολικό έτος 2018-2019, αναμένεται να ολοκληρώσουν τη 
φοίτησή τους τον Ιούνιο του 2019. 

Σχολική Μονάδα Απεξαρτώμενων Ατόμων 

Σχολικό Έτος 2017-2018 2018-20197 

Φοίτησαν/φοιτούν 15 26 

Απέκτησαν απολυτήριο  δημοτικού 1  

Απέκτησαν απολυτήριο  γυμνασίου 3  

Απέκτησαν απολυτήριο  λυκείου 5  

Μαθήματα Πιστοποίησης Ελληνομάθειας 2 1 

Υποστηρικτική διδασκαλία για Πανελλαδικές 
Εξετάσεις 

1  
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 Εκπαίδευση από το ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» σε επαγγελματίες/φοιτητές/εθελοντές 

19/1/2018 Εκπαίδευση δέκα (10) ειδικευόμενων νοσηλευτών/νοσηλευτριών από μέλος του 
προσωπικού του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ», στη βασική χρήση Η/Υ στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Χορήγησης Ειδικότητας Νοσηλευτικής στην Ψυχική Υγεία. 

14-18/5/18 Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το αδελφοποιημένο Πρόγραμμα 
Herzogsägmühle, εκπαίδευση τεσσάρων εργαζομένων του προσωπικού του, με 
θεματική τις εναλλακτικές μορφές έκφρασης 

22&29/5/18 
Σεμινάριο με θέμα «Αναζητώντας σύγχρονες απαντήσεις στο πρόβλημα της 
κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών: Το παράδειγμα του Προγράμματος 
Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων Αργώ»,  σε συνεργασία με το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο σεμινάριο 
απευθυνόταν σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές αλλά και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές Ψυχολογίας. 

4-8/6/18 
Εκπαίδευση ενός μέλους του προσωπικού του προγράμματος Magdalena OPS, 
σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία της θεραπευτικής κοινότητας, με 
έμφαση στην οικογενειακή θεραπεία και τη διπλή διάγνωση. 

20/7/2018 
Ενημέρωση στελεχών του Κέντρου Πρόληψης «ΠΥΞΙΔΑ»  από το ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ», 
πάνω σε νέες μεθόδους και προγράμματα, με στόχο την προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων στο κοινό μέτωπο του αγώνα για την 
πρόληψη κατά των εξαρτήσεων. 

16/10/2018 
Επιστημονική Ημερίδα: «20 χρόνια ΑΡΓΩ», δημαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης 

Παρουσίαση οργάνωσης, λειτουργίας και φιλοσοφίας του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» 

2/11/18 
Εκπαιδευτική επίσκεψη και ενημέρωση σε προπτυχιακές φοιτήτριες της 
ειδικότητας Νοσηλευτικής ψυχικής υγείας. 

 
Παροχή πρακτικής άσκησης σε 12 ειδικευόμενους/φοιτητές : 

Δύο (2)  ειδικευόμενους ψυχίατρους. 

Τρεις (3) προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Έναν (1) μεταπτυχιακό φοιτητή του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Τρεις (3) προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Έναν (1) μεταπτυχιακό φοιτητή του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
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Εκπαίδευση 18 εθελοντών: 

Δώδεκα (12) απόφοιτοι του τμήματος Ψυχολογίας. 

Δύο (2) απόφοιτοι του τμήματος Κοινωνικών Λειτουργών. 

Μία (1) νοσηλεύτρια. 

Ένας (1) απόφοιτος του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. 

Μία (1) απόφοιτη του τμήματος Γεωπονίας. 

 
Συζήτηση περιστατικών και ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων με τον 
Συμβουλευτικό Σταθμό του Herzogsägmühle,  2 φορές το μήνα, διάρκειας 1 ώρας 
περίπου.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕ ΘΕΑ «ΑΡΓΩ»  ΣΕ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ/ΦΟΙΤΗΤ ΕΣ/ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  

 Εκπαίδευση μελών του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ»  

7,14,21/5/2018 Υλοποίηση  σεμιναρίου  με συμμετέχοντες μέλη της Ανοιχτής 
Θεραπευτικής Κοινότητας με θέμα  "Τεχνικές Εξυπηρέτησης  Πελατών". 
Εκπαιδευτής ο κος Γιάννης Μαυροκορίδης  από την εταιρεία 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων  Cross Business Training  

14/05/2018 Υλοποίηση ημερίδας με συμμετέχοντες τα μέλη της Ανοιχτής 
Θεραπευτικής Κοινότητας από το   Ι.Ε.Κ. Τουριστικών Επαγγελμάτων 
Περαίας με τίτλο "Προσφερόμενες ειδικότητες,  διαδικασίες εισαγωγής και 
οι συνθήκες της αγοράς εργασίας",   ομιλητής ο κος Λάμπρος Τούμπας, 
Αμφιθέατρο Καθηγητή Ιωάννη Μανωλεδάκη 

14/5-30/7/2018 
Σεμινάριο 15 συναντήσεων με θέμα  "Εισαγωγή στη Μελισσοκομία", στο  
εργαστήριο μελισσοκομίας Α.Π.Θ, καθηγητής κος Ανδρέας Θρασυβούλου, 
συμμετέχοντες τα μέλη της Ανοιχτής Θεραπευτικής Κοινότητας, τα μέλη 
της Ομάδας Κοινωνικής Επανένταξης και τα μέλη του Προγράμματος 
Εργαζομένων. 

11,13,15/6/18 
Σεμινάρια εκπαίδευσης  Barista στη σχολή BAR E.S.C, εκπαιδευτής κος 
Απόστολος Λαδόπουλος, συμμετέχοντες τα μέλη της Ανοιχτής 
Θεραπευτικής Κοινότητας. 

1 /9-31/12/2018 
2ος κύκλος συναντήσεων με θέμα «Τεχνικές στη Μελισσοκομία», στο 
εργαστήριο μελισσοκομίας Α.Π.Θ, με καθηγητή τον κο. Ανδρέα 
Θρασυβούλου και συμμετέχοντες τα μέλη της Ανοιχτής Θεραπευτικής 
Κοινότητας, της Μονάδας Κοινωνικής Επανένταξης και του 
Προγράμματος Εργαζομένων του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ». 

17/09/2018 
Πλήρης, διετής υποτροφία, στην ειδικότητα «Τεχνικές Μαγειρικής 
Τέχνης/Αρχιμάγειρας», από τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, σε ένα μέλος του ΠΕΘΕΑ 
«ΑΡΓΩ». 

13-
15/11/18 

Βιωματικό εργαστήρι με τίτλο «Άσκηση: Reverse Dramaturgy – από τη 
σχέση, στην ατομικότητα» στους χώρους της Ανοικτής Θεραπευτικής 
Κοινότητας του Προγράμματος. Εισηγητής ο Λάμπρος Φιλίππου και η 
ομάδα του.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ  ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ»  
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ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ  4:  ΚΑΤΑΣΤ Α ΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ ΤΟ Υ Π Ε ΘΕ Α «ΑΡΓΩ» 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΘΕΑ "ΑΡΓ Ω"  

  

                                                                            
8 Κατά το έτος 2018, προστέθηκαν στο προσωπικό ένας υπάλληλος ΤΕ Νοσηλευτών και ένας ΠΕ Ψυχολόγων. 
9 Μερικής απασχόλησης, 2ημέρες/βδομάδα 
10 Η υπάλληλος καλύπτει παράλληλα και ανάγκες του τμήματος Πληροφορικής του ΨΝΘ  
11 Μερικής απασχόλησης, 2ημέρες/βδομάδα 
12 Υποστηρίζουν τη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ»  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ 

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 19 

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 3 

ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4 

ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 10 

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 110 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 111 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 312 

Σύνολο 30 
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ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ  5- ΘΕΡΑΠ ΕΥ ΤΙΚΕΣ  ΟΜΑ ΔΕ Σ ΤΟ Υ «ΑΡΓΩ»  

Οι θεραπευτικές ομάδες που πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση στο πλαίσιο του ΠΕΘΕΑ 

«ΑΡΓΩ» είναι:  

Σταθμός Συμβουλευτικής Στήριξης και Ενημέρωσης 

Ενίσχυσης κινήτρων και εγκατάστασης αποχής από τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών 

Προετοιμασίας για την ένταξη στην Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα 

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα 

Αλληλοβοήθειας 

Αναδόμησης Συμπεριφοράς 

Ανασκόπησης 24ώρου 

Ανασκόπησης-Προγραμματισμού 

Σαββατοκύριακου 

Αθλητικής Δραστηριότητας (ομαδικά 

αθλήματα/ατομική εκγύμναση) 

Βιωμάτων 

Εικαστικής Θεραπείας 

Έκφρασης μέσω του Ρυθμού (Κρουστά) 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού  

Επαφής κι Επικοινωνίας 

Επίλυσης Συγκρούσεων 

Κοινής Μελών-Προσωπικού (1/μήνα) 

Μαύρου Θεάτρου 

Μελών 

Ραδιοφωνικής Έκφρασης 

Σωματικής Έκφρασης και Επικοινωνίας 

Φωτογραφίας 

Ψηφιακής Ενδυνάμωσης 

Ψυχοδράματος 

Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης 

Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 

Ατομικής και Ομαδικής Άθλησης 

Μονάδα Διπλής Διάγνωσης 

Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 

Ομάδα Κοινωνικής Ένταξης 

Πρόγραμμα Εργαζομένων 

Αναδόμησης Συμπεριφοράς 

Ανασκόπησης  

Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
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ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ  6 :  Β ΑΘΜΟΣ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΘΕΡΑΠ ΕΙΑ  

( TP Q) 
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ενημερωμένος σχετικά με αποφάσεις που λαμβάνονται για 

την θεραπεία μου. 
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και εγώ είχαμε διαφορετικές ιδέες για το ποιοι πρέπει 

να είναι οι στόχοι θεραπείας. 
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5.Κατά τη διάρκεια της θεραπείας μου το προσωπικό βοήθησε 
να κινητοποιηθώ  για να διευθετήσω τα θέματα μου 

προβλήματα. 
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6.Κατά τη διάρκεια της θεραπείας μου δεν μου άρεσαν όλες οι 
συνεδρίες  που παρακολούθησα. 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [59] 

 

 

 

15 

28 

24 

22 

4 

συμφωνώ απόλυτα  

συμφωνω 

δεν ειμαι σιγουρος 

διαφωνω  

διαφωνώ απόλυτα  

0 10 20 30 

7.Κατά τη διάρκεια της θεραπείας μου δεν είχα αρκετό 
χρόνο για να ξεδιαλύνω τα προβλήματά μου 

28 

51 

8 

5 

1 

συμφωνώ απόλυτα  

συμφωνω 

δεν ειμαι σιγουρος 

διαφωνω  

διαφωνώ απόλυτα  

0 10 20 30 40 50 60 

8.Πιστεύω ότι το προσωπικό ήταν καλό στη δουλειά του. 

24 

40 

20 

8 

1 

συμφωνώ απόλυτα  

συμφωνω 

δεν ειμαι σιγουρος 

διαφωνω  

διαφωνώ απόλυτα  

0 10 20 30 40 50 

9.Κατά τη διάρκεια της θεραπείας μου έλαβα τη βοήθεια που 
αναζητούσα. 
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10.Κατά τη διάρκεια της θεραπείας μου δεν μου άρεσαν 
ορισμένοι από τους κανόνες ή τις αρχές θεραπείας 
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Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας 

Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» 
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