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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 2019. 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 (2019) 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 

συνοδοιπόροι στην προσπάθεια των 

ανθρώπων που προσεγγίζουν το 

Πρόγραμμα, των μελών του 

Προγράμματος, που μάχονται για τη 

ζωή σε μια δυσμενή οικονομική και 

κοινωνική συγκυρία. 

  



 

 

17Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ(EFTC) 

Στις 19-20 Σεπτεμβρίου του 2019 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 17ο 

Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (EFTC), καθώς 

και μια σειρά παράπλευρων εκδηλώσεων με θεματική την απεξάρτηση και 

ειδικότερα την αλλαγή στις Θεραπευτικές Κοινότητες. Η ποιότητα των εκδηλώσεων, 

η πρωτοτυπία τους, η μαζικότητα τους, και η επιτυχημένη έκβασή τους κατέστησαν 

τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα παγκόσμιο επίκεντρο των εξελίξεων στο πεδίο των 

Θεραπευτικών Κοινοτήτων, όσο και στο πεδίο της απεξάρτησης γενικότερα. 

 
 
Στο συνέδριο: 

 Συμμετείχαν 415 άτομα, καθιστώντας το συνέδριο ως το πολυπληθέστερο 
συνέριο της EFTC μέχρι σήμερα και με τη μεγαλύτερη δυνατή παγκόσμια 
αναγνώριση καθώς υπήρξαν συμμετοχές από 36 διαφορετικές χώρες από 
όλες τις ηπείρους 

 Υπήρξαν 18 προσκεκλημένοι ομιλητές, μεταξύ των οποίων για πρώτη φορά 
σε συνέδριο της EFTC ο Διευθυντής του Τμήματος για την Υγεία και την 
Πρόληψη για τα Ναρκωτικά, του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για 
Ναρκωτικά και το Έγκλημα (Chief of Drug Prevention and Health Branch, 
Division for Operations, United Nations Office on Drugs and Crime) κ. Gilberto 
Gerra και ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά 
και την Εξάρτηση (Director of the European Monitoring Center for Drugs and 
Drug Addiction) κ. Alexis Goosdeel 

 Πραγματοποιήθηκαν 8 συμπόσια, με 26 παρουσιάσεις  
 105 προφορικές ανακοινώσεις 
 50 αναρτημένες ανακοινώσεις 
 Αναγνωρίστηκε τόσο από την EFTC όσο και από την WFTC το υψηλό 

ποιοτικά επίπεδο των  ανακοινώσεων/ομιλιών 
 
 
 
 

 
Φορείς Διοργάνωσης: 

 Ευρωπαϊκή Ομοσπονδίας Θεραπευτικών 
Κοινοτήτων – European Federation of 
Therapeutic Communities (EFTC) 

 Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 
(ΚΕΘΕΑ) 

 Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας 
Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» 

 Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
«ΣΕΙΡΙΟΣ» του Δήμου Θεσσαλονίκης   

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Α.Π.Θ. 



 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 17ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ EFTC 

 

 

 
6ο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Θεραπευτικών Κοινοτήτων, 17 – 18 Σεπτεμβρίου 2019 
 

 
Για πρώτη φορά παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων διοργανώθηκε και το 6ο Ινστιτούτο 
Εκπαίδευσης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (WFTC)  
Συγκεκριμένα, στις 17 – 18 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν 3 θεματικά 
σεμινάρια με τις παρακάτω θεματικές, με διεθνούς κύρους εισηγητές: 
 

 Therapeutic Community – Principles, Special Populations and Settings   
 Ongoing Quality Improvement in the TCQ Who needs it?  
 Εξάρτηση, Απώλεια και Θάνατος: Το νόημα της εποπτείας στο πεδίο των 

εξαρτήσεων 
 
Στο 6ο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης συμμετείχαν 131 άτομα 
 

 

 
Διεθνή Αθλητικά Τουρνουά για μέλη Θεραπευτικών 
Κοινοτήτων 
 

Διοργανώθηκαν τρεις  αθλητικές διοργανώσεις σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς 
της πόλης για τα μέλη Θεραπευτικών Κοινοτήτων.  
 

 Διεθνές Τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3Χ3  
Με την υποστήριξη της Χ.Α.Ν.Θ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Θ.  

 Διεθνές Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης  
Με την υποστήριξη του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου του ΑΠΘ και του 
Συλλόγου «Θερμαίος» 

 Ιστιοπλοϊκή Διαδρομή “Το ταξίδι της Απεξάρτησης – Recovery Voyage” 
Με την υποστήριξη του Phoenix Futures, πραγματοποιήθηκε η διαδρομή 
Σκιάθος – Θεσσαλονίκη – Σκιάθος για 10 μέλη θεραπευτικών Κοινοτήτων  

 
Συνολικά στις παράλληλες αθλητικές διοργανώσεις συμμετείχαν 118 αθλητές – μέλη 
θεραπευτικών Κοινοτήτων από 6 διαφορετικές χώρες την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, 
την Ισπανία, την Αγγλία, τη  Σκωτία και την Ιρλανδία και 15 συνοδοί των αθλητών 
μελών.  
 
Οι προσκεκλημένοι αθλητές και συνοδοί από άλλες περιοχές της Ελλάδας και από 
το εξωτερικό φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις των Θεραπευτικών Κοινοτήτων 
της ΙΘΑΚΗΣ, του ΠΡΟΜΗΘΕΑ και του ΑΡΓΩ.  
 

   
 



 
 

ΤΟ 2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 
 

 

 

 

361  283 
Ωφελούμενοι στις θεραπευτικές δομές 

του ΠΕΘΕΑ "ΑΡΓΩ" 
 Ωφελούμενοι στις υπηρεσίες του 

τομέα οικογένειας 

 

 

 29% 
 

 

 

 

 

 71% 

 

Ποσοστό ενέσιμης χρήσης ναρκωτικών 
ουσιών σε όλες τις θεραπευτικές δομές 

του «ΑΡΓΩ»  

 Ποσοστό ατόμων του Προγράμματος 
Εργαζομένων που συνεχίζουν στη 
Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης 

   



 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
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TΙ ΕΙΝΑΙ 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. 

 

 

 



 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  

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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ΒΑΣΙΚΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ  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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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ–ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

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. 

 Τμήμα Ψυχολογίας Ρεθύμνου Πανεπιστήμιου Κρήτης, Προπτυχιακό Τμήμα  

 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  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

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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ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 

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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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

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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ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

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). 

 

 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 ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ  

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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ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ  

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 Kοινωνικής 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 
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 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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ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ –  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 

«ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ  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). 

  

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 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.  

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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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΈΡΕΥΝΑ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ  

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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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ  – ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Συνεχίστηκε η υλοποίηση του προγράμματος «Αναζήτηση καλών πρακτικών σε 

θέματα απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες μέσω του δικτύου ECETT», που 

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). 

Έναρξη δύο πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020: 

       

Έναρξη της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ   ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Η πράξη ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019 από το ΠΕΘΕΑ "ΑΡΓΩ", διάρκειας δύο ετών. 

Η πράξη περιλαμβάνει δύο βασικές δράσεις:  

 Κατάρτιση 40 απεξαρτημένων ατόμων στη βιολογική καλλιέργεια και την 

ανακύκλωση-επανάχρηση 
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 Δημιουργία γραφείου υποστήριξης απεξαρτημένων ατόμων που στοχεύουν 

στην ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

 

Έναρξη της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΑΡΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Η πράξη  ξεκίνησε  το Δεκέμβριο του 2019 από το ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ”, διάρκειας τριών 

ετών. Η προτεινόμενη πράξη έχει ως αντικείμενο την δημιουργία δομής για την 

ανάπτυξη «Προγράμματος παρέμβασης για έφηβους και νέους με προβληματική 

χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών». 

Μέσω της δομής προβλέπονται δύο τρόποι υποστήριξης α) πρόσωπο με πρόσωπο 

και β) διαδικτυακές υπηρεσίες με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 
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ΑΡΓΩ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  

Στις 26/06/2018 ιδρύθηκε η  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης 

(ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) «ΑΡΓΩ». Η δημιουργία της αποτελεί μια πρωτοβουλία του Προγράμματος 

Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» του Γ.Ν.Θ. «Γ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για την 

επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία και την εργασιακή απασχόληση απεξαρτημένων 

ατόμων. Αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού και οράματος για μια 

ολοκληρωμένη πρόταση αντιμετώπισης της εξάρτησης και υποστήριξης της 

κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων. 

Η «ΑΡΓΩ» Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες υποτροπής απεξαρτημένων ατόμων, αυτόν της 

μειωμένης απασχόλησης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός θεραπευτικού 

προγράμματος απεξάρτησης. Είναι εργασία και οι δραστηριότητες, που δημιουργούν 

ένα αίσθημα συμμετοχής και παρέχουν ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές, συμβάλλουν 

στην πρόληψη της υποτροπής (McIntosh et al. 2008). Η υψηλή ανεργία στον ελληνικό 

χώρο από μόνη της αποτελεί ένα προβληματικό υπόβαθρο για την εύρεση 

απασχόλησης ακόμη και στον γενικό πληθυσμό. Η δυσκολία αυτή εντείνεται ακόμη 

περισσότερο στους ειδικούς πληθυσμούς γενικά και στα απεξαρτημένα άτομα 

ειδικότερα.  

Η «ΑΡΓΩ» Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Μητρώο Φορέων 

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

με αριθμό μητρώου (Α.Γε.Μ.Κ.Ο.) 000108400091 και ημερομηνία εγγραφής 26/06/2018, 

με ΑΦΜ 997223730, Ε’ ΔΟΥ Θεσ/κης και έδρα Λαγκαδά 196. Αποτελεί την πρώτη 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης για απεξαρτημένα άτομα.  

Στην «ΑΡΓΩ» Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης συμμετέχουν τριάντα οκτώ (38) μέλη:  
 

 34 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 
-Εφτά (7) γονείς απεξαρτημένων ατόμων, ενεργοί πολίτες 
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 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 Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης  
-Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία Θεσσαλονίκης 
 

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης «ΑΡΓΩ» αρχικά εξειδικεύεται στην 
άσκηση των παρακάτω δραστηριοτήτων: 

-Βιολογική Καλλιέργεια  
-Ανάκτηση/Ανακύκλωση/Επανάχρηση 
-Εστίαση/Καφέ 
αλλά δύναται μελλοντικά να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική 

δραστηριότητα  

Η «ΑΡΓΩ» Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης τη δεδομένη χρονική στιγμή απασχολεί δύο (2) 

εργαζόμενους, απεξαρτημένα άτομα, απόφοιτους του Προγράμματος Εναλλακτικής 

Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ», μέλη της «ΑΡΓΩ» Κοιν.Σ.Επ.   
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
"ΑΡΓΩ" 

ΑΦΜ: 999618353 
Κουντουριώτου 6, Φίλυρο 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΕΘΕΑ  «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 2019 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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10ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΗΝΕΣ 

Μέσος χρόνος παραμονής στη θεραπεία 

644 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Τα άτομα που προσέγγισαν το σύνολο των 

υπηρεσιών του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» εντός του 

2019.  

28 
ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Σε όλες τις δομές του του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» 

68% 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΠΟ  ΤΗ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

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 2019 ήταν 361. Από 
αυτούς, οι 221 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 
88 άτομα, και στην τρίτη φάση της θεραπευτικής 
διαδικασίας (Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης, 
Πρόληψη Υποτροπής) εντάχθηκαν 52 άτομα. Τέλος, 
283 άτομα εντάχθηκαν σε υπηρεσίες του τομέα 
οικογένειας. 

Στη μονάδα σχολικής εκπαίδευσης απευθύνθηκαν 
συνολικά 46 άτομα για τα σχολικά έτη 2018-19 και 
2019-20 (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ).  

Κύρια ουσία κατάχρησης 

Η πλειοψηφία των χρηστών 
δηλώνουν ως κύρια ουσία τα 
οπιούχα σε ποσοστό 42%, ενώ 
ακολουθούν η κάνναβη σε 
ποσοστό 30%, η κοκαΐνη σε 
ποσοστό 10% και τα 
ηρεμιστικά/υπνωτικά σε 
ποσοστό 4%. Σημαντικό 
ποσοστό (14%) αδυνατεί να 
προσδιορίσει μόνο μια ουσία 
ως κύρια και δηλώνει 
πρόβλημα πολλαπλής χρήσης 
ουσιών. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι για πρώτη φορά 
καταγράφεται στο ΠΕΘΕΑ 
«ΑΡΓΩ» ως κύρια ουσία 
χρήσης η  κρυσταλλική 
μεθαμφεταμίνη.  

 

Οπιούχα 
42% 

Κοκαΐνη 
10% 

Κάνναβη 
30% 

Πολλαπλή 
Χρήση 

14% 

Υπνωτικά/ 
Ηρεμιστικά 

4% 

Μεθαμφεταμί
νες  
0% 

 

644 
Ωφελούμενοι σε όλες τις 

θεραπευτικές δομές 
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Τομέας οικογένειας 

  

  

Άτομα σε Ατομικά 
ραντεβού στον  

Σταθμό 
Συμβουλευτικής 

Στήριξης και 
Ενημέρωσης 

26% 

Άτομα σε Ατομικά 
Ραντεβού στην 

Ανοικτή 
Θεραπευτική 

Κοινότητα 
29% 

Άτομα σε Ατομικά 
Ραντεβού στη 

Διπλή Διάγνωση 
9% 

Άτομα σε Ομάδες 
Γονέων 

Κοινότητας/ 
Επανένταξης 

7% 

Άτομα σε Ομάδες 
Γονέων Διπλής 

Διάγνωσης  
7% 

Άτομα σε 
Οικογενειακή 

Θεραπεία 
22% 

Στον τομέα οικογένειας απευθύνθηκαν 

εντός του 2019, συνολικά 283 άτομα 

(γονείς και σημαντικά πρόσωπα των 

μελών του Προγράμματος).  Από αυτούς, 

το 64% παρακολούθησε ατομικές 

συνεδρίες, το 14% εντάχθηκε σε ομάδες 

γονέων και το 22% παρακολούθησε 

συνεδρίες οικογενειακής θεραπείας.  
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ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ / TREATMENT  

PERCEPTIONS QUESTIONNAIRE (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 2019 τα μέλη που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο TPQ  ήταν συνολικά 69 και 

είχαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

        

 

 

 

  

36  22  παρέμειναν σε θεραπεία έως 3 μήνες 
 13  παρέμειναν σε θεραπεία έως 6 μήνες 
   3  παρέμειναν σε θεραπεία έως 9 μήνες            
   6  παρέμειναν σε θεραπεία έως 12 μήνες             
 10  παρέμειναν σε θεραπεία έως 24 μήνες             
 15 ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα  

 

Μέση Ηλικία Μέσος χρόνος παραμονής στη θεραπεία 13 μήνες 

Για το 2019 ο ολικός δείκτης 
ικανοποίησης των ανθρώπων  από 
οποιαδήποτε υπηρεσία του 
Προγράμματος ΑΡΓΩ έφτασε το 
68% (27/40)  (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: 
Βαθμός ικανοποίησης από την 
θεραπεία (TPQ)). 

68% 

Ολικός Δείκτης Ικανοποίησης 

87%   
άνδρες         
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ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ  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 σήμερα.  

  

Γράφημα 1 Κατάσταση θεραπευτικου Προσωπικού του ΠΕΘΕΑ "ΑΡΓΩ" 2007-

2019 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

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, 

συστηματικά από το 2016 αναπτύσσει 

νέες υπηρεσίες.  Μικρή αύξηση 

παρατηρείται το  2015 και αφορά στην 

επανασπρόσληψη 5 συναδέλφων, 

ειδικών θεραπευτών, μέσω των 

επιχορηγούμενων προγραμμάτων 

Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του ΟΑΕΔ 

(πρόγραμμα 3+1).            

Αναλύοντας τα οικονομικά δεδομένα,  

θεωρούμε πως 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 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 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 
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ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ιανουάριος 

Μάρτιος 

Φεβρουάριος 

14/01/19: Επίσκεψη 
όλων των μελών 
του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» 
στην έκθεση VAN 
GOGH ALIVE. 
Διεθνής Έκθεση 
Θεσσαλονίκης. 

 

3/02/2019: Παρακολούθηση της 

θεατρικής παράστασης 

«Χειμωνιάτικο παραμύθι», 

στην Εταιρεία Μακεδονικών 

Σπουδών. Μια παράσταση του 

ΚΘΒΕ.  

22,23/02/2019: Συμμετοχή στο 

μεγαλύτερο φεστιβάλ εργασίας. 

Συνεντεύξεις, workshops. 

Διοργανωτής skywalker 

(https://jobfestival.gr/). 

3/03/2019: 

Παρακολούθηση της 

θεατρικής παράστασης 

«Πυρκαγιές», στο Βασιλικό 

θέατρο. Μια παράσταση 

του ΚΘΒΕ.  

29/03/2019: Παρακολούθηση 

της θεατρικής παράστασης 

«Closer», στην Εταιρεία 

Μακεδονικών Σπουδών. Μια 

παράσταση του ΚΘΒΕ. 
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Απρίλιος 

Μάιος 

 

Ιούνιος 

 

16/04/2019:  :  Eπίσκεψη και 

συμμετοχή στο zero waste lab, 

το πρωτοποριακό κέντρο 

ανακύκλωσης και κυκλικής 

οικονομίας. Διαδραστικό 

εργαστήρι για τη σημασία της 

ανακύκλωσης και τις 

δυνατότητες γύρω από τη 

διαχείριση των απορριμμάτων. 

Στο χώρο της HELEXPO στη 

Θεσσαλονίκη. 

8/05/2019: Συμμετοχή   για 

τρίτη χρονιά, στο διαγωνισμό – 

έκθεση φωτογραφίας με τον 

τίτλο «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ». 

Διοργανωτής το Δίκτυο 

Φορέων Πρόληψης και 

Θεραπείας των Εξαρτήσεων Ν. 

Θεσσαλονίκης. Βαφοπούλειο 

Πνευματικό Κέντρο. Μέλος του 

ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» απέσπασε το 

2ο και 3ο βραβείο. 

του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ», με τη συνεργασία το ΚΘΒΕ, αποπειράται 

να εκθέσει στη σκηνή και κάπως να «φωτίσει» τον κόσμο  ενός 

χρήστη ουσιών στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών. 

7,8,9/6/2019: Μέσα από ένα 

σκηνικό πείραμα για το 

εάν είναι γόνιμο και εφικτό 

να εκθέσει κανείς τον 

εαυτό του ως 

αυτοβιογραφία,  η ομάδα 

EXODUS 

.  



 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

    [39] 

Σεπτέμβριος 

 

 

10/9–15/9/2019: κατασκήνωση όλων 

των μελών του προγράμματος στη 

Μεταμόρφωση Χαλκιδικής 

16/9–20/9/2019: στο πλαίσιο των δράσεων του 17ου συνεδρίου των 

θεραπευτικών κοινοτήτων πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

δράσεις:   

 Το «Ταξίδι της ζωής», ένα ταξίδι με ιστιοφόρο  που διοργανώθηκε 

από το Phoenix Futures, το ΚΕΘΕΑ και  το ΠΕΘΕΑ ‘ΑΡΓΩ’  με 

συμμετοχή 11 μελών των τριών Θεραπευτικών Κοινοτήτων. 

Τουρνουά μπάσκετ και πιγκ-πογκ με συμμετοχή μελών 

από προγράμματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

 



 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

    [40] 

Νοέμβριος 

Οκτώβριος 

11/10/2019: Παρακολούθηση 

της θεατρικής παράστασης 

«Ο Ελέφας», στο μικρό 

θέατρο της Μονής 

Λαζαριστών. Μια 

παράσταση του ΚΘΒΕ. 

 

21/10/2019 : 

Παρακολούθηση της 

ταινίας  «Τα 

Παράσιτα». 

 

Δεκέμβριος 

28/11/2019: Γνωριμία των μελών της θεραπευτικής 

κοινότητας με το Goalball, παιχνίδι που  παίζεται 

από ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Συμμετοχή 

σε φιλικό παιχνίδι. Περαία. 

 

18/12/2019: Ετήσια 

αποφοίτηση των μελών 

του προγράμματος. 

 

28/12/2019:  Παρακολούθηση της 

θεατρικής παράστασης «Ποιος 

σκότωσε το σκύλο τα 

μεσάνυχτα», στο θέατρο της 

Μονής Λαζαριστών. ΚΘΒΕ. 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [41] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  

 

  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [42] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2-ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΡΓΩ» 

Αποδέκτες Υπηρεσιών ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» 

Σταθμός Συμβουλευτικής Στήριξης και 
Ενημέρωσης 

221 

Μονάδα Διπλής Διάγνωσης 40 

Πρόγραμμα Εργαζομένων 16 

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα 32 

Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης 28 

Πρόληψη Υποτροπής 24 

Σύνολο 361 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΕΘΕΑ "ΑΡΓΩ" ΓΙΑ ΤΟ 2019 

  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [43] 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 2019 

  

                                                 
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 και τα μέλη 
της Μονάδας Διπλής Διάγνωσης  

 

Σταθμός Συμβουλευτικής Στήριξης και Ενημέρωσης  

Ωφελούμενοι Με εισαγωγή Χωρίς 
εισαγωγή3 

Σύνολο 

Σε θεραπεία κατά την έναρξη του έτους 
αναφοράς 

20 2 22 

Νέες εισαγωγές 78 55 133 

Επανεισαγωγές4 42 24 66 

Σύνολο 140 81 221 

Θεραπευτική Διαδικασία 

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

157 

Ατομικές συναντήσεις  (μέση διάρκεια 45 λεπτά) 794 

Τηλεφωνικές ενημερώσεις και παροχή συμβουλευτικής 1083 

Παροχές προς τα μέλη5 

Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις 24 

Εργαστηριακές εξετάσεις ούρων 1315 

Δείκτης αίτησης θεραπείας  226 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [44] 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 2019 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2019 

 

  

Μονάδα Διπλής Διάγνωσης 

Ωφελούμενοι 

Σε θεραπεία κατά την έναρξη του έτους αναφοράς 19 

Νέες εισαγωγές 13 

Επανεισαγωγές 8 

Σύνολο 40 

Θεραπευτική Διαδικασία 

Θεραπευτικές ομάδες (μέσος χρόνος ομάδας: 2 ώρες) 195 

Ατομικές συναντήσεις με «πρόσωπο αναφοράς» 305 

Πρόγραμμα Εργαζομένων 

Ωφελούμενοι 

Σε θεραπεία κατά την έναρξη του έτους αναφοράς 6 

Νέες εισαγωγές 10 

Επανεισαγωγές 0 

Σύνολο 16 

Θεραπευτική Διαδικασία 

Θεραπευτικές ομάδες (μέσος χρόνος ομάδας: 2 ώρες) 102 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [45] 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2019  

  

                                                 
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 16 

Νέες εισαγωγές 14 

Επανεισαγωγές 2 

Σύνολο 32 

Θεραπευτική Διαδικασία 

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

697 

Ατομικές συναντήσεις με «πρόσωπα αναφοράς» 230 

Παροχές προς τα μέλη6 

Νομική Συμβουλευτική 8 

Παραστάσεις σε Δίκες 22 

Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις 66 

Εργαστηριακές εξετάσεις ούρων 175 

Ιατρικές εξετάσεις / παραπομπές 

Κοινωνικές υπηρεσίες 

63 

6 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [46] 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΠΑΝΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2019  

  

Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης 

Ωφελούμενοι 

Σε θεραπεία κατά την έναρξη του έτους αναφοράς 11 

Νέες εισαγωγές 17 

Επανεισαγωγές 0 

Σύνολο 28 

Θεραπευτική Διαδικασία 

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

102 

Παροχές προς τα μέλη 

Ξενώνας Φιλοξενίας 5 

Εξασφάλισαν εργασία 17 

Συμμετείχαν σε επιδοτούμενα σεμινάρια 2 

Ομάδα Πρόληψης Υποτροπής (διάρκεια παραμονής 4-6 μήνες) 

Σε θεραπεία κατά την έναρξη του έτους αναφοράς 4 

Νέες εισαγωγές 16 

Επανεισαγωγές 4 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [47] 

Φύλο  

 Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 

Σταθμός Συμβουλευτικής Στήριξης 
και Ενημέρωσης 

194 27 221 

Μονάδα Διπλής Διάγνωσης 36 4 40 

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα 27 5 32 

Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης 23 5 28 

Πρόγραμμα Εργαζομένων 15 1 16 

Πρόληψη Υποτροπής 20 4 24 

Σύνολο 315 46 361 

ΠΊΝΑΚΑΣ 7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΩΝ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ  2019: 

ΦΥΛΟ  

Ηλικία  

 18-34 35-49 50-64 Σύνολο 

Σταθμός Συμβουλευτικής Στήριξης 
και Ενημέρωσης 

85 126 10 221 

Μονάδα Διπλής Διάγνωσης 26 14 0 40 

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα 10 20 2 32 

Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης 7 21 0 28 

Πρόγραμμα Εργαζομένων 3 13 0 16 

Πρόληψη Υποτροπής 6 11 7 24 

Σύνολο 137 205 19 361 

ΠΊΝΑΚΑΣ 8 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΩΝ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ  2019:  

ΗΛΙΚΙΑ  

  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [48] 

Εργασιακή Κατάσταση  

 Άνεργοι Εργαζόμενοι Σπουδαστές Σύνολο 

Σταθμός Συμβουλευτικής Στήριξης 
και Ενημέρωσης 

143 76 2 221 

Μονάδα Διπλής Διάγνωσης 33 7 0 40 

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα 21 11 0 32 

Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης 8 20 0 28 

Πρόγραμμα Εργαζομένων 0 16 0 16 

Πρόληψη Υποτροπής 3 21 0 24 

Σύνολο 208 151 2 361 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΩΝ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ  2019:  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 Α’βάθμια Διακοπή 
Α’βαθμιας 

Β’βάθμια Διακοπή 
Β’βαθμιας 

Γ’βάθμια Διακοπή 
Γ’βαθμιας 

Σταθμός 
Συμβουλευτικής 
Στήριξης και 
Ενημέρωσης 

24 4 123 50 20 0 

Μονάδα Διπλής 
Διάγνωσης 

1 0 26 6 7 0 

Ανοικτή 
Θεραπευτική 
Κοινότητα 

4 1 19 6 2 0 

Μονάδα 
Κοινωνικής 
Επανένταξης 

2 1 18 4 3 0 

Πρόγραμμα 
Εργαζομένων 

2 0 10 3 1 0 

Πρόληψη 
Υποτροπής 

1 1 13 5 4 0 

Σύνολο 34 7 209 74 37 0 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΩΝ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ 2019: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [49] 

Κύρια Ουσία Χρήσης Μελών του ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ   

 Οπιούχα Κοκαΐνη Κάνναβη Πολλαπλή 
Χρήση 

Υπνωτικά/ 
Ηρεμιστικά 

Μεθαμφ
εταμίνες 

Σύνολο 

Σταθμός Συμβουλευτικής 
Στήριξης και Ενημέρωσης 

114 23 61 13 9 1 221 

Μονάδα Διπλής Διάγνωσης 9 2 20 5 4 0 40 

Ανοικτή Θεραπευτική 
Κοινότητα 

11 4 6 10 0 1 32 

Μονάδα Κοινωνικής 
Επανένταξης 

7 3 6 11 1 0 28 

Πρόγραμμα Εργαζομένων 4 2 7 2 1  16 

Πρόληψη Υποτροπής 6 3 7 8 0 0 24 

Σύνολο 151 37 107 49 15 2 361 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΚΥΡΙΑ ΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ  2019 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2019 

Τομέας Οικογένειας 

Άτομα σε Ατομικά ραντεβού στον  Σταθμό Συμβουλευτικής Στήριξης και 
Ενημέρωσης 

73 

Άτομα σε Ατομικά Ραντεβού στην Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα 83 

Άτομα σε Ατομικά Ραντεβού στη Διπλή Διάγνωση 26 

Άτομα σε Ομάδες Γονέων Κοινότητας/ Επανένταξης 19 

Άτομα σε Ομάδες Γονέων Διπλής Διάγνωσης  19 

Άτομα σε Οικογενειακή Θεραπεία 63 

Σύνολο 283 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [50] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 ΜΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  

 Εκπαίδευση προσωπικού του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» 

16/01/19 Εκπαίδευση προσωπικού στο ερωτηματολόγιο EuropAsi 
(Δείκτης Σοβαρότητας της εξάρτησης) 

7/4-13/4/19 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» 

8/9-14/9/19:  

 

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 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΘΕΑ "ΑΡΓΩ" 

 

                                                 
7 Τα άτομα που φοιτούν στη Σχολική Μονάδα το σχολικό έτος 2019-2020, αναμένεται να ολοκληρώσουν 
τη φοίτησή τους τον Ιούνιο του 2020. 

Σχολική Μονάδα Απεξαρτώμενων Ατόμων 

Σχολικό Έτος 2018-2019 2019-20207 

Φοίτησαν/φοιτούν 26 20 

Απέκτησαν απολυτήριο  δημοτικού 0  

Απέκτησαν απολυτήριο  γυμνασίου 8  

Απέκτησαν απολυτήριο  λυκείου 9  

Μαθήματα Πιστοποίησης Ελληνομάθειας Γ2 1  

Υποστηρικτική διδασκαλία για Πανελλαδικές 
Εξετάσεις 

0  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [51] 

 

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

23/01/19 «Πρόγραμμα χορήγησης ειδικότητας Νοσηλευτικής στην Ψυχική 
Υγεία». Εκπαίδευση στην ενότητα «χρήση υπολογιστών» από 
εργαζόμενη του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ 

4-8/3/2019 Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της ανταλλαγής καλών 
πρακτικών με το δίκτυο Ecett, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση 
ενός μέλους του προσωπικού του προγράμματος Magdalena OPS 
από την Τσεχία, σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία της 
θεραπευτικής κοινότητας, με έμφαση στην οικογενειακή θεραπεία 
και τη διπλή διάγνωση 

9/03/2019 Στο πλαίσιο της δράσης «service as action», που διοργανώθηκε 
στο κολλέγιο «ΑΝΑΤΟΛΙΑ», βιωματική δράση πρόληψης σε 
μαθητές Γ’ Γυμνασίου του κολλεγίου με θέμα «Say goodbye to 
drugs» 

18-22/3/2019 Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το αδελφοποιημένο Πρόγραμμα 
Herzogsägmühle, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη πέντε 
εργαζομένων του προσωπικού του, με θεματική την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας σε θέματα απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων 

21-22/3/2019 Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της ανταλλαγής καλών 
πρακτικών με το δίκτυο Ecett, πραγματοποιήθηκε 
εκπαίδευση/ενημέρωση επτά (7) επαγγελματιών ψυχικής υγείας 
από τον οργανισμό «ALISES.asbl» του Βελγίου, σε θέματα που 
αφορούν την πρόληψη υποτροπής, την ανοιχτή θεραπευτική 
κοινότητα, την οικογενειακή θεραπεία και τη διπλή διάγνωση 

16,17,19/04/2019, 

 

16/4 

17/4 

19/4 

Δράσεις πρόληψης, με βιωματική παρέμβαση για το ζήτημα των 
εξαρτήσεων, στο πλαίσιο των θεματικών εβδομάδων των 
σχολείων της Β/θμιας εκπαίδευσης:   

  1ο  Γυμνάσιο Συκεών, Γ΄ γυμνασίου 

  2ο Γυμνάσιο Συκεών, Γ’ γυμνασίου 

  3ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Δενδροποτάμου Α’-Β’ Γυμνασίου 

11,18/04/2019 

 

Σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
σεμινάριο με θέμα «Αναζητώντας σύγχρονες απαντήσεις στο 
πρόβλημα της κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών: Το παράδειγμα 
του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων 
Ατόμων Αργώ». Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθυνόταν σε 
τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές αλλά και σε 
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11/04/2019  

18/04/2019 

μεταπτυχιακούς φοιτητές Ψυχολογίας. Πραγματοποιήθηκαν δύο 
διαλέξεις:  

 «Μιλώντας επί της ουσίας» 

 «Εξάρτηση – Απεξάρτηση» 

7/10/2019 Στο πλαίσιο της ημέρας Πρόληψης κατά των εξαρτησιογόνων 
ουσιών, που διοργανώθηκε από το  Αριστοτέλειο Κολλέγιο 
Θεσσαλονίκης,  το ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» οργάνωσε μία βιωματική δράση 
όπου οι μαθητές  χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας, συζήτησαν και 
παρουσίασαν τα συμπεράσματά τους, σχετικά με το θέμα των 
εξαρτητικών συμπεριφορών 

6/11/2019 
Εκπαιδευτική επίσκεψη και ενημέρωση σε σπουδάστες/ριες της 

ειδικότητας Νοσηλευτικής ψυχικής υγείας 
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Εκπαίδευση 11 εθελοντών: 

Έξι (6) απόφοιτοι του τμήματος Ψυχολογίας  

Δύο (2) προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Ψυχολογίας 

Ένας  (1) μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Ψυχολογίας 

Ένας (1) απόφοιτος του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 

Μία (1) απόφοιτη από τη σχολή Θεάτρου 

 

Παροχή πρακτικής άσκησης σε 17 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές των παρακάτω τμημάτων: 

Επτά (7)  προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Ψυχολογίας 

Δύο (2) προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Κοινωνικών Λειτουργών 

Τέσσερις (4)  μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος «Ποινικό Δίκαιο 
και Εξαρτήσεις» του τμήματος Νομικής  

Μία (1) απόφοιτη κοινωνικής εργασίας του τμήματος Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

Τρεις (3) σπουδαστές από το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και 
Συμβουλευτικής, Τμήμα Συμβούλων Ψυχικής Υγείας 

 

 

 
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 ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» ΣΕ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  

 

 Εκπαίδευση μελών του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ»  

18/02/19 Δύο εκπαιδευτικές συναντήσεις με θεματική «Τεχνικές χαλάρωσης 

πριν από τη συνέντευξη εργασίας» σε συνεργασία με το δίκτυο 

‘Συνεργασία για την Εργασία Εισηγήτρια κα. Κυριακή Τσαγανάκη, 

Skywalker – πλατφόρμα αναζήτησης εργασίας 

12/04/2019 Σεμινάριο με θέμα «Αναζήτηση εργασίας χωρίς προϋπηρεσία ή 

αλλαγή κλάδου εργασίας» σε συνεργασία με το δίκτυο ‘Συνεργασία 

για την Εργασία’. Διοργανωτής Skywalker. Εισηγήτρια κα. Χρύσα 

Δότσα 
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14/05/2019 Βιωματικό εργαστήριο με συμμετοχή όλων των μελών του ΠΕΘΕΑ 

‘ΑΡΓΩ’ με θέμα  το ρατσισμό και τη διαφορετικότητα. 

Συντονίστριες οι: Μαριάννα Τσακίρη και Ειρήνη Γρηγοριάδου, 

ψυχολόγοι 

14/05/2019   Σεμινάρια εκπαίδευσης Barista στη σχολή BAR E.S.C σε 

συνεργασία με το δίκτυο ‘Συνεργασία για την Εργασία’, 

εκπαιδευτής κος Απόστολος Λαδόπουλος, συμμετέχοντες τα μέλη 

της Ανοιχτής Θεραπευτικής Κοινότητας 

22/7-30/7/2019 
Σεμινάρια εκπαίδευσης Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και 

Αποθήκης σε συνεργασία με το δίκτυο ‘Συνεργασία για την 

Εργασία’.  Εισηγητής κ. Κυριάκος Κατσαρός, Μεταβατικό Σχολείο 

του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, συμμετέχοντες τα μέλη της Ανοιχτής 

Θεραπευτικής Κοινότητας 

 

7,8,9/11/2019 
Συμμετοχή στο  διήμερο φεστιβάλ «jobfestival”,  με θέμα την 

ενίσχυση της εργασίας, που διοργανώνεται από το 2014 σε ετήσια 

βάση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ  ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ»  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΘΕΑ "ΑΡΓΩ" 

  

                                                 
8 Μερικής απασχόλησης, 2ημέρες/βδομάδα 
9 Ένας εξ’ αυτών μερικής απασχόλησης, 3ημέρες/βδομάδα 
10 Η υπάλληλος καλύπτει παράλληλα και ανάγκες του τμήματος Πληροφορικής του ΨΝΘ  
11 Υποστηρίζουν τη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ»  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΤΟΜΑ  

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ  18 

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ  3 

ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  1 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  49 

ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

10 

ΠΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

1 10 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  3 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  1 

ΤΕ 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  

1 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  3 11 

ΣΥΝΟΛΟ  28 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ «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 - Επικοινωνίας   

Επίλυσης Συγκρούσεων 

Κοινής Μελών-Προσωπικού (1/μήνα) 

Μαύρου Θεάτρου 

Μελών 

Ραδιοφωνικής Έκφρασης 

Σωματικής Έκφρασης και Επικοινωνίας 

Φωτογραφίας 

Ψηφιακής Ενδυνάμωσης 

Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης 

Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 

Ατομικής και Ομαδικής Άθλησης 

Μονάδα Διπλής Διάγνωσης 

Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 

Ομάδα Κοινωνικής Ένταξης 

Πρόγραμμα Εργαζομένων 

Αναδόμησης Συμπεριφοράς 

Ανασκόπησης  

Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

    [57] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

(TPQ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ECETT 



 

    

 

 

Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας 

Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» 

 www.argothes.gr,  ΑΡΓΩ 

 argo@psychothes.gr, info@argothes.gr 

 
Σταθμός Συμβουλευτικής Στήριξης και Ενημέρωσης 

Γιαννιτσών 52, ΤΚ 54627 Θεσ/νίκη  

 2310 540 353 

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα 

Λαγκαδά 196, 564 30 Σταυρούπολη 

 2313 324 651, 2310 668 616, 2313 324 321 

Μονάδα Διπλής Διάγνωσης 

Γιαννιτσών 52, ΤΚ 54627 Θεσ/νίκη  

 2310 540 353 

Πρόγραμμα Εργαζομένων 

Λαγκαδά 196, 564 30 Σταυρούπολη 

 2313 324 651, 2310 668 616 

Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης 

Λαγκαδά 196, 564 30 Σταυρούπολη 

 2313 324 651 

Ομάδα Αντιμετώπισης Υποτροπής 

Γιαννιτσών 52, 5ος όροφος, ΤΚ 54627 Θεσ/νίκη  

 2310 540 353 

Σχολική Μονάδα 

Λαγκαδά 196, 564 30 Σταυρούπολη 

 2313 324 339  

Γραφείο Συμβουλευτικής Και Υποστήριξης Στην Εργασία  

Λαγκαδά 196, 564 30 Σταυρούπολη 

 2313 324 649 

Ομάδα Πρόληψης και Ενημέρωσης κατά των Εξαρτήσεων 

Λαγκαδά 196, 564 30 Σταυρούπολη 

 2313 324 651 

Τομέας Έρευνας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

Λαγκαδά 196, 564 30 Σταυρούπολη 

 2313 324 645, 2313324647 

 

http://www.facebook.com/argothes
http://www.facebook.com/argothes
mailto:argo@psychothes.gr
mailto:info@argothes.gr

