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2 / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΟΜΕΣ

Ετήσιος απολογισμών δράσεων και υπηρεσιών

3 / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σύντομη περιγραφή όλων των υπηρεσιών

4 / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1 / ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σύντομη περιγραφή της φιλοσοφίας και των
αρχών του ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ

Παραρτήματα με τα αναλυτικά στοιχεία του
απολογισμού

Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
"ΑΡΓΩ"



ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Με μεγάλη χαρά και τιμή παρουσιάζουμε την έκδοση του
ετήσιου απολογισμού του Προγράμματος Εναλλακτικής
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» για το έτος 2021. Η
ετήσια και δημόσια έκδοση του απολογισμού του Προγράμματος
«ΑΡΓΩ» 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
Προγράμματος «ΑΡΓΩ» για το έτος αναφοράς (2021) και να
παρουσιάσει τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αφορούν
στους αποδέκτες των υπηρεσιών που προσφέρει το Πρόγραμμα.

Αν το 2020 ήταν η χρονιά του σοκ με την εμφάνιση του
κορωνοϊού, το 2021 υπήρξε η χρονιά που μάθαμε να ζούμε μαζί
του καθώς και με τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα με στόχο τον
περιορισμό της εξάπλωσής του. Η προσπάθεια προσαρμογής σε
αυτές τις νέες συνθήκες με την χρήση ψηφιακών μέσων
επικοινωνίας στις θεραπευτικές διαδικασίες, αλλά και η δια
ζώσης επανέναρξή τους υπήρξαν τα μεγάλα στοιχήματα της
χρονιάς, ειδικότερα στις ανοικτές υπηρεσίες απεξάρτησης, όπως
το Πρόγραμμα ΑΡΓΩ, που επλήγησαν περισσότερο από τα
υγειονομικά μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του ιού.

Σημαντικά στοιχεία που καταγράφονται και αναλύονται στον
απολογισμό του 2021 είναι η αύξηση κατά 7% της προσέλευσης
ωφελούμενων στις υπηρεσίες του Προγράμματος, αλλά και η
σημαντική μείωση, της τάξης του 23% στην προσέλευση ατόμων
στον τομέα της οικογένειας, ο οποίος φαίνεται να επλήγει
περισσότερο από τα περιοριστικά μέτρα. Σημαντικό στοιχείο και
το ποσοστό 80% ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη
θεραπεία που έλαβαν στο Πρόγραμμα ΑΡΓΩ για το 2021 με βάση
το Treatment Perception Questionnaire, που φαίνεται να
επιβραβεύει την ετοιμότητα, την ευελιξία και την επιλογή του
Προγράμματος να προσαρμόσει τη λειτουργία του, προκειμένου
να ανταποκριθεί στις έκτακτες συνθήκες κατά την μακρά
περίοδο του περιορισμού των μετακινήσεων.

Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
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Η επιλογή τροποποίησης του καθημερινού
τρόπου λειτουργίας του θεραπευτικού
προγράμματος, βασίστηκε στις οδηγίες των
αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων με
στόχευση τόσο στη διασφάλιση της συνέχειας
προσφοράς των υπηρεσιών για τους
ωφελούμενους, όσο και την ταυτόχρονη
τήρηση των υγειονομικών περιοριστικών
μέτρων και πρωτοκόλλων, λειτουργία που
περιγράφεται αναλυτικά στις σελίδες που
παρόντος απολογισμού.

Επιπρόσθετα, την ιδιαίτερη αυτή χρονιά του
2021, είχαμε την χαρά να ξεκινήσουμε την
ουσιαστική υλοποίηση δύο (2) πράξεων ΕΣΠΑ
χρηματοδοτούμενων από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 –

2020» Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προώθηση
της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας – ΕΚΤ», συγχρηματοδοτούμενο από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Η Πράξη ΈΣΠΑ με τίτλο Πρόγραμμα
παρέμβασης για έφηβους και νέους με
προβληματική χρήση νόμιμων και
παράνομων ουσιών και εξαρτητικών
συμπεριφορών, που ασχολείται με τις
εξαρτήσεις από κάθε νόμιμη ή παράνομη
ουσία, όπως επίσης και με εξαρτητικές
συμπεριφορές (ίντερνετ, τζόγος, social media,

gaming) και προσφέρει τις υπηρεσίες του
τόσο σε εφήβους και νέους ενήλικες όσο και
στις οικογένειές τους. Μια υπηρεσία που την
είχε ανάγκη η πόλη της Θεσσαλονίκης, λόγω
της μικρής προσφοράς υπηρεσιών για τη
συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα.

Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
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Η Πράξη ΕΣΠΑ με τίτλο Υποστήριξη της
Απασχολησιμότητας των Απεξαρτημένων
Ατόμων με τη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας
Κοινωνικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, με
έμφαση στην εκπαίδευση και στην
απασχολησιμότητα των απεξαρτημένων
ατόμων. Υπηρεσία που στοχεύει στο να
προσφέρει διεξόδους επαγγελματικής
κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης 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. 

Ο απολογισμός εκδίδεται και φέτος σε έντυπη
μορφή 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,

κοινωνική, αλλά και υγειονομική συγκυρία. 

Ο επιστημονικά υπεύθυνος,
Στέλιος Γκιουζέπας
Κλινικός Ψυχολόγος



ΤΟ 2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

321

185

80%

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΣΤΙΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΟΥ
ΠΕΘΕΑ  "ΑΡΓΩ "

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΣΤΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΥ  ΤΟΜΕΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟ  ΤΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
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13 ΜΗΝΕΣ

7%

9%

ΜΕΣΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ  ΣΤΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΥΞΗΣΗ  ΑΤΟΜΩΝ
ΠΟΥ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΑΝ
ΤΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ
ΠΕΘΕΑ  "ΑΡΓΩ "

ΜΕΙΩΣΗ  ΣΤΟΝ
ΑΡΙΘΜΟ  ΑΤΟΜΩΝ
ΠΟΥ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΑΝ
ΤΟΝ  ΤΟΜΕΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
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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

ΠΟΙΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ
Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» είναι ένα
ελεύθερο ουσιών (στεγνό), εξωτερικής
διαμονής (ανοιχτό) θεραπευτικό
πρόγραμμα. Ανήκει στο Εθνικό
ΣύστημαΥγείας (Ε.Σ.Υ.) και συγκεκριμένα στο
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Οργανική
Μονάδα ΨυχιατρικόΝοσοκομείο
Θεσσαλονίκης. Ασχολείται με τις εξαρτήσεις
από κάθε νόμιμη ή παράνομη ουσία και
δραστηριότητα και προσφέρει τις
υπηρεσίες του σε εφήβους και νέους από 12

έως 21 ετών και σε ενήλικες. 

Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
"ΑΡΓΩ"
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Η φιλοσοφία του προγράμματος βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις αρχές: την ελευθερία του
προσώπου, τη συλλογικότητα και τη δημιουργικότητα.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ -  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

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

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.

Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
"ΑΡΓΩ"
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
"ΑΡΓΩ"
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Προσφορά ποιοτικών,

εξειδικευμένων,

ολοκληρωμένων και
σύγχρονων προτάσεων
για την αντιμετώπιση
της εξάρτησης από
ψυχοτρόπες ουσίες

Ψυχική απεξάρτηση

Αναδόμηση
συμπεριφοράς (αλλαγή
στάσεων ζωής και
συμπεριφορών)

Διακοπή παραβατικών
συμπεριφορών

Ενίσχυση των
κοινωνικών δεξιοτήτων

Διαχείριση του
ελεύθερου χρόνου

Συνεργασία με
την οικογένεια και
τα «σημαντικά»
πρόσωπα

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



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

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ–
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ

Το ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» είναι μέλος των :

Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
"ΑΡΓΩ"
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Επιπρόσθετα, έχει αδελφοποιηθεί με τα Προγράμματα:

Herzogsägmühle

www.herzogsaegmuehle.de

 

Haus Röhling

http://www.haus-roehling.de

 

http://www.ecett.eu/


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.

Συνεργάζεται μόνιμα με Πανεπιστημιακά Τμήματα προσφέροντας υψηλής ποιότητας
εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε νέους κοινωνικούς επιστήμονες:

Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
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Συνεργασία με ΜΚΟ:

 Μέλος των δικτύων::

Δίκτυο Πρόληψης και
Θεραπείας των
Εξαρτήσεων ν.

Θεσσαλονίκης

Δίκτυο Συν+Εργασία για
την Εργασία



/ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΒΩΝ & ΝΕΩΝ
/ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
/ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
/ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
/ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ &
ΜΕΤΑΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
/ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
/ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
/ ΣΤΗΡΙ-ΖΩ
/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ
/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ-ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
/ ΑΡΓΩ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  ΕΝΤΑΞΗΣ 
/ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ "ΑΡΓΩ"

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-
ΔΟΜΕΣ
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Πύλη εισόδου στο Πρόγραμμα Εναλλακτικής
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» αποτελεί
ο Σταθμός Συμβουλευτικής Στήριξης &

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 Θεσσαλονίκης,
με εύκολη πρόσβαση. 

Η παραμονή του κάθε ατόμου στον Σταθμό
Συμβουλευτικής Στήριξης & Ενημέρωσης είναι
ανάλογη με την πορεία απεξάρτησης του. Έπειτα
από αξιολόγηση των αναγκών του, το άτομο
παραπέμπεται στην κατάλληλη υπηρεσία όπου
συντελείται η κύρια φάση της απεξάρτησης. 

ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
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

Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
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Εκτίμηση και Αξιολόγηση
Ατομικές και Ομαδικές Συνεδρίες
Οικογενειακή Συμβουλευτική
Συμβουλευτικές υπηρεσίες και ψυχοκοινωνική
υποστήριξη
Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα Εφήβων και
Νέων Ενηλίκων
Follow up/Μετά-φροντίδα
Παραπομπή και διασύνδεση με υπηρεσίες
Συνεργασία και δικτύωση με φορείς τυπικής
και άτυπης εκπαίδευσης και παιδικής
προστασίας
Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής
(application) αυτοαξιολόγησης της Χρήσης
Παρεμβάσεις και δράσεις στην Κοινότητα
Ψυχαγωγικές, Καλλιτεχνικές, Αθλητικές
Δράσεις

Ασχολείται με τις εξαρτήσεις από κάθε νόμιμη ή
παράνομη ουσία όπως επίσης και με εξαρτητικές
συμπεριφορές (ίντερνετ, τζόγος, social media,

gaming) και προσφέρει τις υπηρεσίες του τόσο σε
εφήβους και νέους ενήλικες όσο και στις
οικογένειές τους.
Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΦΗΒΩΝ &
ΝΕΩΝ
Το Πρόγραμμα παρέμβασης για έφηβους
και νέους αποτελεί μία νέα υπηρεσία του
ΠΕΘΕΑ "ΑΡΓΩ" που ξεκίνησε τη λειτουργία
της εντός του 2021. 

Είναι ένα ελεύθερο ουσιών (στεγνό),

εξωτερικής διαμονής (ανοιχτό) θεραπευτικό
πρόγραμμα που ο έφηβος 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.

Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
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Το Πρόγραμμα Εφήβων & Νέων
χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
2014 – 2020» Άξονας Προτεραιότητας 4
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»,
συγχρηματοδοτούμενο από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 



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 18

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 ECEtt,

όπου έχουν λάβει στην πλειοψηφία τους πολύ
υψηλές βαθμολογίες (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-ΒΑΣΗ
ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ECETT).

ΑΝΟΙΚΤΗ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

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

Οι βασικοί κανόνες της Ανοικτής
Θεραπευτικής Κοινότητας απαγορεύουν:

Η συμμετοχή των μελών είναι εθελοντική
και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή στο
καθημερινό πρόγραμμα που αποτελεί το
βασικό προαπαιτούμενο για την επιτυχή
έκβαση της θεραπείας. 

Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
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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.

ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙΠΛΗΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

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.

Οι βασικοί στόχοι της Μονάδας Διπλής
Διάγνωσης κινούνται στους παρακάτω
άξονες:

Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
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Σημαντικός αριθμός χρηστών, οι οποίοι παρά
τη χρήση καταφέρνουν να ανταποκρίνονται στις
εργασιακές τους υποχρεώσεις, δυσκολεύονται
να ενταχθούν στην Ανοικτή Θεραπευτική
Κοινότητα του ΠΕΘΕΑ "ΑΡΓΩ" λόγω της
εργασιακής τους δέσμευσης, δημιουργώντας την
ανάγκη για μια υπηρεσία προσαρμοσμένη στις
ανάγκες τους.   

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.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Πρόσληψη και βεβαίωση αποδοχών ή
άλλη πιστοποίηση εργασίας
Εργασία πλήρους απασχόλησης

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

Κριτήρια ένταξης:

Θεματική Ομάδων:

Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
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Ομάδες Κοινωνικής Επανένταξης
Ομάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, με
συχνότητα 2 δίωρες συναντήσεις κάθε
εβδομάδα
Αθλητικές δραστηριότητες
Πολιτιστικές δραστηριότητες

Στη Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης, που
αποτελεί την τελευταία φάση του
προγράμματος, εντάσσονται όλα τα μέλη που
ολοκληρώνουν με επιτυχία μία από τις
προαναφερθείσες τρεις κύριες φάσεις της
θεραπευτικής διαδικασίας (Ανοικτή
Θεραπευτική Κοινότητα, Μονάδα Διπλής
Διάγνωσης, Πρόγραμμα Εργαζομένων). 

Παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

Η διάρκεια παραμονής στη Μονάδα Κοινωνικής
Επανένταξης είναι από 9 έως 15 μήνες (με
εξατομικευμένη παρέμβαση ανάλογα με την
πορεία του κάθε μέλους).

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.
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ΤΙΤΛΟΣΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

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
Μέλη που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα και αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά
προβλήματα μέχρι να καταφέρουν να βρουν εργασία.

Στην φάση της Κοινωνικής Επανένταξης λειτουργεί ξενώνας φιλοξενίας δυναμικότητας 4 κλινών
για:

Η μέγιστη διάρκεια παραμονής στον ξενώνα φιλοξενίας είναι 9 μήνες.
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ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Περιφραγμένο εκπαιδευτικό αγρόκτημα περίπου 4 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.

Στον τομέα της Προεπαγγελματικής κατάρτισης λειτουργούν εκπαιδευτικά – επαγγελματικά
εργαστήρια στους παρακάτω τομείς:



Οι υπηρεσίες αυτές έχουν διττό στόχο. Πρώτος
στόχος είναι η πρόληψη ή/και αντιμετώπιση της
υποτροπής και η διαχείριση της εκτροπής και
κατά συνέπεια την πρόληψη επιστροφής τους
σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα, φαινόμενο
σύμφυτο με την εξάρτηση και την απεξάρτηση.

Δεύτερο στόχο αποτελεί η διαχρονική στήριξη
των απεξαρτημένων ατόμων σε νομικά,

εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ζητήματα. Η
μακρόχρονη εμπλοκή των απεξαρτώμενων με
νομικά ζητήματα, τα σοβαρά ελλείμματα στην
εκπαιδευτική τους κατάσταση και οι πενιχρές
επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες,
συνέπειες της περιόδου χρήσης, απαιτούν μια
διαχρονική στήριξη με στόχο την ανατροπή
αυτών των συνθηκών και τη διαμόρφωση νέων
όρων για την ομαλή και ουσιαστική ένταξη τους
στην κοινωνία. 

ΜΟΝΑΔΑ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ &
ΜΕΤΑΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Η Μονάδα Πρόληψης Υποτροπής & η
Μονάδα Μεταφροντίδας (aftercare)

αποτελούν δύο σημαντικές υπηρεσίες που
το Πρόγραμμα ΑΡΓΩ αναπτύσσει
συστηματικά τα τελευταία χρόνια και
προσφέρει στους ανθρώπους που
ολοκληρώνουν την απεξαρτητική τους
προσπάθεια.
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Απευθύνεται σε γονείς, συντρόφους, παιδιά και
σημαντικούς άλλους που διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην απεξαρτητική προσπάθεια
των μελών του Προγράμματος Εναλλακτικής
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ».

ΤΟΜΕΑΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

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.

Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» συνεργάζεται
με τις οικογένειες και τα σημαντικά
πρόσωπα των μελών του σε τρία επίπεδα:
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ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ,
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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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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).

ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΓΟΝΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
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».

ΟΜΑΔΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
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.

ΟΜΑΔΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Η ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνει όλους τους παραπάνω στόχους. 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.

ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ / ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 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».



ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
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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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 να έχει ολοκληρώσει ούτε την
υποχρεωτική εκπαίδευση.



ΣΤΗΡΙ-ΖΩ
Η ΑΡΓΩ ταξιδεύοντας με τους ανθρώπους
που υποστηρίζει μέσα στα χρόνια,

αναγνωρίζει και διαβλέπει τις δυσκολίες
και τα κωλύματα στην αναζήτηση εργασίας,
καθώς και την επιβαρυντική επίδραση του
εργασιακού πλαισίου στη σημερινή
κοινωνική πραγματικότητα. Γι’ αυτό,

δημιουργεί το ΣΤΗΡΙ-ΖΩ με στόχο να
σταθεί αρωγός στο πλάι των μελών του
Προγράμματος ΑΡΓΩ αλλά και των μελών
κάθε άλλου προγράμματος απεξάρτησης
στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας,
σε όλη την απεξαρτητική τους διαδρομή.
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Εξατομικευμένη Συμβουλευτική για θέματα:

Εκπαιδευτικά
Επαγγελματικά
Εργασιακά
Κοινωνικά
Ενημέρωση και Πληροφόρηση για ζητήματα
ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας
Ομάδα – Γέφυρα για τα μέλη της Ανοικτής
Θεραπευτικής Κοινότητας, με στόχο την
επεξεργασία μιας σειράς θεμάτων
Ομάδα – Στήριγμα με στόχο την επεξεργασία
μιας σειράς θεμάτων

Το ΣΤΗΡΙ-ΖΩ αποτελεί μια νέα υπηρεσία
Κοινωνικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, με
έμφαση στην Εκπαίδευση και στην
Απασχολησιμότητα των απεξαρτημένων ατόμων,

που παρέχει: 

1.

2.

3.

4.

5.

Η υπηρεσία ΣΤΗΡΙ-ΖΩ χρηματοδοτείται
από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 – 2020»
Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προώθηση
της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»,
συγχρηματοδοτούμενο από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 



ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
ΕΝΤΑΞΗΣ
"ΑΡΓΩ"

Εικοσιένας (21) 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

Στην «ΑΡΓΩ» Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης συμμετέχουν
σαράντα τρία (43) μέλη: 

 39 Φυσικά Πρόσωπα:

 4 Νομικά Πρόσωπα: Γ.Ν.Θ. "Γ.Παπανικολάου" -

Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης - Σύλλογος Φίλων «ΑΡΓΩ -

Σύλλογος Φίλων Ψυχιατρικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης - Σύλλογος Οικογενειών για την
Ψυχική Υγεία Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
"ΑΡΓΩ"

29

Στις 26/06/2018 ιδρύθηκε η Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

«ΑΡΓΩ». Η δημιουργία της αποτελεί μια
πρωτοβουλία του ΠΕΘΕΑ «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 η εργασία και
οι δραστηριότητες, που δημιουργούν ένα
αίσθημα συμμετοχής και παρέχουν ευκαιρίες για
κοινωνικές επαφές, που συμβάλλουν στην
πρόληψη της υποτροπής (McIntosh et al. 2008). 
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Βιολογική Καλλιέργεια
Ανάκτηση/Ανακύκλωση/Επανάχρηση

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.

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

αλλά δύναται μελλοντικά να ασκήσει
οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα.

Η «ΑΡΓΩ» Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης κατά το 2021

απασχόλησε τρεις (3) εργαζόμενους,
απεξαρτημένα άτομα, απόφοιτους του ΠΕΘΕΑ
«ΑΡΓΩ» και μέλη της «ΑΡΓΩ» Κοιν.Σ.Επ, καθώς και
τρεις (3) εθελοντές - μέλη της Μονάδας
Κοινωνικής Επανένταξης του ΠΕΘΕΑ "ΑΡΓΩ".

Επιπρόσθετα, με τις δράσεις της «ΑΡΓΩ» Κοιν.Σ.Επ.

Ένταξης υποστηρίχθηκαν επαγγελματικά δύο (2)
απόφοιτοι του ΠΕΘΕΑ "ΑΡΓΩ", με την προσθήκη
των δικών τους προϊόντων στη γκάμα των
προϊόντων που προσφέρει το ΒΙΟκοφινάκι
(μελισσοκομικά προϊόντα, χειροποίητη σάλτσα
ντομάτας, χειροποίητα παραδοσιακά πισσία). 

Πρόγραμμα επιμόρφωσης στη βιολογική
καλλιέργεια για 10 μέλη, διάρκειας 300
ωρών, από 10/5 έως 3/8/2021

Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην
ανακύκλωση/επανάχρηση, διάρκειας 300
ωρών, από 10/5 έως 3/8/2021.

4-5/12/2021: Συμμετοχή στη δράση "Κυκλικά
γιορτινά" του "Κύκλος-Εργαστήριο Αστικής
Βιωσιμότητας και Κυκλικότητας" 
Συνεργασία με τη Μονάδα Πρασίνου του
ΨΝΘ και το τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ. για
την παραγωγή κομπόστ από γαιωσκόληκες
(vermicompost), με 100% βιολογικό τρόπο.

Εντός του 2021, η «ΑΡΓΩ» Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης
δραστηριοποιήθηκε έντονα στον τομέα της
βιολογικής καλλιέργειας, διαθέτοντας βιολογικά
προϊόντα που παράγει στα αγροκτήματά της. Η
δράση "ΒΙΟκοφινάκι" συνεχίστηκε απρόσκοπτα
κατά τη διάρκεια όλων των περιοριστικών
μέτρων που επιβλήθηκαν στη Θεσσαλονίκη για
τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού,

δίνοντας την επιλογή σε πολλούς συμπολίτες
μας να παραλαμβάνουν φρέσκα και ποιοτικά
προϊόντα, με ασφάλεια στην πόρτα τους. 

Στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ» του Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014

– 2020», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προώθηση
της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας – ΕΚΤ», συγχρηματοδοτούμενο από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που εγκρίθηκε
τον Νοέμβριο 2019 και ξεκίνησε να υλοποιείται
το Μάιο του 2021, πραγματοποιήθηκαν δύο
προγράμματα επιμόρφωσης για 20 μέλη της
Μονάδας Κοινωνικής Επανένταξης και
απόφοιτους προγραμμάτων απεξάρτησης,: 

Άλλες δράσεις: 



ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΙΛΩΝ "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.

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
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Στοχεύοντας στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων
του στους τομείς Πρωτογενούς Πρόληψης,
Έρευνας, Θεραπείας, Κοινωνικής Επανένταξης και
Στήριξης των Οικογενειών των μελών του ΠΕΘΕΑ
"ΑΡΓΩ", ο Σύλλογος 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 οικονομικέςχορηγίες 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 2021, 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».



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-
ΕΡΕΥΝΑ -
ΕΠΟΠΤΕΙΑ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τη 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.

Ο εκπαιδευτικός τομέας του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» κινείται σε δύο επίπεδα (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ):

ΕΡΕΥΝΑ
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.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ
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.



Κατάρτιση 40 απεξαρτημένων ατόμων στη
βιολογική καλλιέργεια και την ανακύκλωση-

επανάχρηση.

Δημιουργία γραφείου υποστήριξης
απεξαρτημένων ατόμων που στοχεύουν
στην ανάπτυξη κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.

Συνεχίστηκε η υλοποίηση δύο πράξεων ΕΣΠΑ
2014-2020.

1. «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η πράξη είναι διετής
και περιλαμβάνει δύο βασικές δράσεις:

2. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ
ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ» με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η πράξη είναι 3ετής
και 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.

1. «Αναζήτηση καλών Πρακτικών σε θέματα
απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες μέσω
του δικτύου ECETT» με συντονιστή τον Σύλλογο
Φίλων «ΑΡΓΩ» σε συνεργασία με το ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ»

και συμμετέχοντες το deKiem (Βέλγιο) και το
Fracarita Bulgaria (Βουλγαρία). Το σχέδιο
εντάσσεται στη Βασική Δράση KA1: Μαθησιακή
Κινητικότητα Ατόμων του προγράμματος
Erasmus+ και είναι διάρκειας 24 μηνών (1/6/2020-

31/5/2022, Αρ. Σχεδίου 2020-1-EL01-KA104-

077847). Στο πλαίσιο του προγράμματος
υλοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021

εκπαιδευτικό ταξίδι στη Βουλγαρία, διάρκειας 5
ημερών για πέντε εργαζόμενους στο ΠΕΘΕΑ
«ΑΡΓΩ».

2. “DARTOUT - Digital Art
TherapyToolstoOvercomeaddictionUnitedTo
gether” , με συντονιστή εταίρο το MONAR

Association (Πολωνία) και συμμετέχοντες τον
Σύλλογο Φίλων «ΑΡΓΩ» σε συνεργασία με το
ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» και το CEIS Formazione (Ιταλία).

Το σχέδιο εντάσσεται στη Βασική Δράση 2:
Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή
καλών πρακτικών του προγράμματος Erasmus+

και είναι διάρκειας 24 μηνών (1/3/2021-28/2/2023).

ΕΘΝΙΚΑ-
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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/ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ
COVID19 
/ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
/ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
/ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
/ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΟΓΩ COVID19
Κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων
περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή της
διασποράς του κορωνοϊού, της περιόδου από
1/1/2021 έως 30/04/21 (16 εβδομάδες) το
πρόγραμμα ΑΡΓΩ προσάρμοσε τη λειτουργία
του, προκειμένου να ανταποκριθεί στις
έκτακτες συνθήκες. Επέλεξε λοιπόν να
διενεργήσει όλες τις ομαδικές διαδικασίες
απεξάρτησης διαδικτυακά, περιορίζοντας
σημαντικά την καθημερινή προσέλευση των
μελών του σε μία υποχρεωτική ατομική
συνάντηση και μία ουροληψία ανά εβδομάδα
(Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ).
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Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» είναι ένα ανοικτό
πρόγραμμα, δηλαδή πρόγραμμα ημερήσιας
παραμονής, που προσφέρει υπηρεσίες
απεξάρτησης σε ημερήσια βάση στα μέλη/

εξυπηρετούμενούς του. 

Η προσαρμογή των μελών στα δεδομένα της
διαδικτυακής υλοποίησης ομάδων
πραγματοποιήθηκε αρκετά ομαλά λόγω της
επιλογής μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής
(messenger) στην οποία η πλειοψηφία των
μελών υπήρξε αρκετά εξοικειωμένη. Συνολικά
θεωρούμε ότι το Πρόγραμμα ΑΡΓΩ προσάρμοσε
τον τρόπο και τη συχνότητα με την οποία
παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες απεξάρτησης,
σε όλες τις δομές/υπηρεσίες του και
ανταποκρίθηκε άμεσα και αποτελεσματικά στις
νέες συνθήκες.



Υπηρεσίες προς χρήστες
Ο συνολικός αριθμός των εξαρτημένων ατόμων που
προσέγγισαν τις θεραπευτικές υπηρεσίες του ΠΕΘΕΑ
«ΑΡΓΩ» εντός του 2020, ήταν 321. Από αυτούς, οι 157
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,

Πρόγραμμα Εφήβων) ήταν ενταγμένα 114 άτομα και
στην τρίτη φάση της θεραπευτικής διαδικασίας
(Μονάδα Κοινωνικής  Επανένταξης, Μονάδα Πρόληψη
Υποτροπής & Μεταφροντίδας) 50 άτομα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΡΟΣ  ΧΡΗΣΤΕΣ

Σταθμός Συμβουλευτικής
Στήριξης & Ενημέρωσης

Πρόγραμμα Εφήβων &

Νέων

Πρόγραμμα Εργαζομένων

Ανοικτή Θεραπευτική
Κοινότητα

Μονάδα Διπλής
Διάγνωσης

Μονάδα Κοινωνικής
Επανένταξης

Μονάδα Πρόληψης
Υποτροπής & Μεταφροντίδας

49%

4%

10%

10%

11%

10%
6%
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ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Παρατηρείται 41% αύξηση των
ωφελούμενων
στην Μονάδα
Κοινωνικής Επανένταξης
συγκριτικά με το 
το 2020. 
Η αύξηση αυτή
δικαιολογεί την αντίστοιχη
μείωση κατά 39% 
περίπου των εισαγωγών στην
Μονάδα Πρόληψης
Υποτροπής & Μεταφροντίδας
καθώς οι δύο υπηρεσίες είναι
συνδεδεμένες.



Υπηρεσίες προς οικογένειες/σημαντικά πρόσωπα
Συνολικά 157 άτομα εντάχθηκαν σε υπηρεσίες του τομέα
οικογένειας. Από αυτούς, το 87% παρακολούθησε ατομικές
συνεδρίες. Λόγω των περιορισμών που ίσχυσαν κατά το
2021 για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού, οι
ομαδικές διαδικασίες στον τομέα οικογένειας ήταν πολύ
περιορισμένες, με αποτέλεσμα μόνο το 13% να ενταχθεί σε
ομάδες γονέων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΡΟΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ/ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ

87% των ατόμων
παρακολούθησε
ατομικές συνεδρίες

13% των ατόμων
εντάχθηκε σε ομάδες
γονέων. 

Γονείς μελών του .

Σταθμού Στήριξης &
Ενημέρωσης σε ατομικά
ραντεβού 

Γονείς μελών της
Ανοικτής Θερ. Κοινότητας
σε ατομικά ραντεβού

Γονείς μελών της
Μονάδας Διπλής
Διάγνωσης σε
ατομικά
ραντεβού 

Άτομα στην ομάδα
γονέων μελών της
Μονάδας Διπλής
Διάγνωσης

Ανοικτή ομάδα
γονέων

Άτομα σε
οικογενειακή
θεραπεία

46%

20%

20%

3%

4%
7%

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
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Στη μονάδα σχολικής εκπαίδευσης απευθύνθηκαν 28 άτομα για το σχολικό έτος 2020-21 και 21
άτομα για το σχολικό έτος 2021-22 (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
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Η πλειοψηφία των χρηστών δηλώνουν ως κύρια ουσία τα οπιούχα σε ποσοστό 42%, ενώ
ακολουθούν η κάνναβη σε ποσοστό 37%, η κοκαΐνη σε ποσοστό 11% , τα ηρεμιστικά/υπνωτικά σε
ποσοστό 5% . Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά καταγράφονται στο ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» ως
κύριοι παράγοντες εξάρτησης το διαδίκτυο, ο τζόγος, τα αντιεπιληπτικά και το αλκοόλ.

ΚΥΡΙΟΣ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ  ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

0 50 100 150

Αλκοόλ 

Οπιούχα 

Αντιεπιληπτικά 

Κάνναβη  

Κοκαΐνη 

Διαδίκτυο 

Κρυσταλλική Μεθαμφεταμίνη 

Τζόγος 

Υπνωτικά/Ηρεμιστικά 

Πολλαπλή χρήση  

42% των ατόμων
δηλώνει ως κύρια ουσία
τα οπιούχα 
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ΒΑΘΜΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

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.
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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 2021 τα μέλη που συμπλήρωσαν το
ερωτηματολόγιο TPQ ήταν συνολικά 48 και
είχαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

94% άνδρες

Μέση Ηλικία

38



80%
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13 μήνες
μέσος χρόνος
παραμονής

Ικανοποίηση από τη
θεραπεία

 8 παρέμειναν σε θεραπεία έως 3
μήνες
7 παρέμειναν σε θεραπεία έως 6
μήνες
7 παρέμειναν σε θεραπεία έως 9
μήνες      
1 παρέμεινε σε θεραπεία έως 12
μήνες      
19 παρέμειναν σε θεραπεία έως
24 μήνες      
6 ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα

Για το 2021 ο ολικός δείκτης
ικανοποίησης των ανθρώπων
από οποιαδήποτε υπηρεσία
του ΠΕΘΕΑ "ΑΡΓΩ" έφτασε το

80% (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6:

Βαθμός ικανοποίησης από
θεραπεία-TPQ 



ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» διαθέτει προσωπικό 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.
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Ποσοστό 23,5% του μόνιμου 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 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.

Το μόνιμο προσωπικό του Προγράμματος
Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων
Ατόμων «ΑΡΓΩ», για το 2021 μειώθηκε κατά 7

άτομα σε σχέση με το προηγούμενο έτος
(ποσοστιαία μείωση 29%), σημειώνοντας τη
μεγαλύτερη μείωση από το 2007. Παράλληλα,

η υλοποίηση των δύο πράξεων ΕΣΠΑ που
αναφέρθηκαν ήδη, επέτρεψε την πρόσληψη με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου, επιπλέον 11

ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, που ανέλαβαν
την υλοποίηση υποέργων των πράξεων αυτών
(Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

2007 2008 2012 2014 2016 2019 2020 2021

40 
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 2010 2015 2017 2018

Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων
ΙΑΝΟΣ 3.457.544 2.597.188 2.303.914 2.589.176

Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων ΑΡΓΩ 894.808 777.571 796.291 860.568

ΜΕΘΕΞΙΣ Μονάδα Απεξάρτησης από το
Αλκοόλ, τα Φάρμακα και τα Τυχερά

Παιχνίδια
- 628.636 791.927 809.405

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 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 2018 και αφορά στην
επανασπρόσληψη 5 συναδέλφων, ειδικών
θεραπευτών, μέσω των επιχορηγούμενων
προγραμμάτων Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων
του ΟΑΕΔ (πρόγραμμα 3+1).   
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Στον παρακάτω πίνακα, φαίνονται τα
οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις
δαπάνες των υπηρεσιών απεξάρτησης του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης,
όπως καταγράφηκαν στην ετήσια έκθεση του
ΕΚΤΕΠΝ για το έτος 2020. 

Το 2021 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΨΝΘ, το
συνολικό κόστος λειτουργίας του ΠΕΘΕΑ
"ΑΡΓΩ" ανήλθε στα 586.632,87€, με το
μισθοδοτικό κόστος να ανέρχεται σε
540.980,74 € και τα λειτουργικά κόστη σε
45.652,13€. 

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.

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2020 (Στοιχεία: Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2011-2019).



ΔΡΑΣΕΙΣ
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Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών.

Θεατρικό δρώμενο στην πλατεία
Αριστοτέλους:  «Πώς έγινε ένας κακός

άνθρωπος». 

Τελετή Παράδοσης ενός οχήματος – ψυγείου ,

δωρεά από το κοινωφελές ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
στην ΑΡΓΩ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ένταξης, παρουσία της
εκπροσώπου του ιδρύματος Λάτση κας Ναντίν
Τζέτζα. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο κος Βλάχβεης Μενέλαος, αν. διοικητής του
Γ.Ν.Θ. "Γ. Παπανικολάου" και ο κος. Μήττας
Χρήστος, αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας.

Επίσκεψη του Alexis Goosdeel, Διευθυντή του
European Monitoring Centre for Drugs and Drug

Addiction (EMCDDA). Κατά την επίσκεψή του ο κος
Goosdeel συναντήθηκε με τον επιστημονικά
υπεύθυνο και εργαζόμενους στο ΠΕΘΕΑ "ΑΡΓΩ" και
συζήτησαν για την κατάσταση των ναρκωτικών και
τις υπηρεσίες απεξάρτησης στην Ελλάδα και την
Ευρώπη

https://www.facebook.com/emcdda


Στο πλαίσιο των καθιερωμένων εξωτερικών δράσεων του ΠΕΘΕΑ "ΑΡΓΩ", τα
μέλη της Ανοικτής Θεραπευτικής Κοινότητας, διοργάνωσαν ημερήσιες
εκδρομές στο Χορτιάτη και στο Σέιχ Σου,  για πεζοπορία, παιχνίδια, πικ-νικ
και επαφή με τη φύση, καθώς και εκδρομή στην παραλία των Νέων
Επιβατών.

Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων του ΚΘΒΕ «Ελένη»  στο θέατρο
Δάσους και “Ο πουπουλένιος” στο φουαγιέ της Εταιρίας Μακεδονικών
Σπουδών. 
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 Παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Dogman-

Το αδέσποτο παιδί» από την ομάδα θεάτρου
EXODUS του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ», στο θέατρο Τ.

Συμμετοχή στον 9ο Διεθνή Νυχτερινό Ημι-μαραθώνιο
Θεσσαλονίκης, από μέλη του προσωπικού του Προγράμματος
Εφήβων
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/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΒΑΘΜΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - TPQ
/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΒΑΣΗ ΚΑΛΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ECETT
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// ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 

Δηθ. 1 Νξγαλόγξακκα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Δλειίθσλ 



 
48 

 

Δηθ. 2 Νξγαλόγξακκα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Δθήβσλ  
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// ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ 
 

Φύιν 
   

 
Άλδξαο Γπλαίθα Πύλνιν 

Πηαζκόο Ππκβνπιεπηηθήο Πηήξημεο 

θαη Δλεκέξσζεο 

134 23 157 

Κνλάδα Γηπιήο Γηάγλσζεο 29 6 35 

Αλνηθηή Θεξαπεπηηθή Θνηλόηεηα 29 2 31 

Ξξόγξακκα Δξγαδνκέλσλ 33 1 34 

Κνλάδα Θνηλσληθήο Δπαλέληαμεο 29 2 31 

Κνλάδα Ξξόιεςεο πνηξνπήο & 

Κεηαθξνληίδαο 

15 4 19 

Ξξόγξακκα Δθήβσλ 10 4 14 

Πύλνιν 279 42 321 

Ξίλαθαο 1 Φύιν σθεινύκελσλ 

Ζιηθία 
      

 
12-18 18-34 35-49 50-64 65+ Πύλνιν 

Πηαζκόο Ππκβνπιεπηηθήο 

Πηήξημεο θαη Δλεκέξσζεο 

0 57 92 8 0 157 

Κνλάδα Γηπιήο Γηάγλσζεο 0 13 17 5 0 35 

Αλνηθηή Θεξαπεπηηθή Θνηλόηεηα 0 7 19 5 0 31 

Ξξόγξακκα Δξγαδνκέλσλ 0 9 23 2 0 34 

Κνλάδα Θνηλσληθήο Δπαλέληαμεο 0 8 19 4 0 31 

Κνλάδα Ξξόιεςεο πνηξνπήο & 

Κεηαθξνληίδαο 

0 3 13 3 0 19 

Ξξόγξακκα Δθήβσλ 10 4 0 0 0 14 

Πύλνιν 10 101 183 27 0 321 

Ξίλαθαο 2 Ζιηθία σθεινύκελσλ 
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Δξγαζηαθή Θαηάζηαζε 
      

 
Άλεξγνη Δξγαδόκελνη Ππνπδαζηέο Ππληαμηνύρνη Άιιν Πύλνιν 

Πηαζκόο 

Ππκβνπιεπηηθήο 

Πηήξημεο θαη 

Δλεκέξσζεο 

85 66 3 1 2 157 

Κνλάδα Γηπιήο Γηάγλσζεο 27 7 1 0 0 35 

Αλνηθηή Θεξαπεπηηθή Θνηλόηεηα 26 3 1 1 0 31 

Ξξόγξακκα Δξγαδνκέλσλ 0 34 0 0 0 34 

Κνλάδα Θνηλσληθήο 

Δπαλέληαμεο 

12 19 0 0 0 31 

Κνλάδα Ξξόιεςεο πνηξνπήο 

& Κεηαθξνληίδαο 

7 12 0 0 0 19 

Ξξόγξακκα Δθήβσλ 5 1 8 0 0 14 

Πύλνιν 162 142 13 2 2 321 

Ξίλαθαο 3 Δξγαζηαθή Θαηάζηαζε σθεινύκελσλ 

Δθπαηδεπηηθό Δπίπεδν 

 
Αλαιθάβεηνη Α’βάζκηα Β’βάζκηα Γ’βάζκηα Πύλνιν 

Πηαζκόο 

Ππκβνπιεπηηθήο 

Πηήξημεο θαη 

Δλεκέξσζεο 

0 12 109 36 157 

Κνλάδα 

Γηπιήο 

Γηάγλσζεο 

0 0 23 12 35 

Αλνηθηή 

Θεξαπεπηηθή 

Θνηλόηεηα 

0 4 19 8 31 

Ξξόγξακκα 

Δξγαδνκέλσλ 

0 2 19 13 34 

Κνλάδα 

Θνηλσληθήο 

Δπαλέληαμεο 

1 5 19 6 31 

Κνλάδα Ξξόιεςεο 

πνηξνπήο & 

Κεηαθξνληίδαο 

2 0 17 0 19 

Ξξόγξακκα Δθήβσλ 3 9 2 0 14 

Πύλνιν 6 32 208 75 321 

Ξίλαθαο 4 Δθπαηδεπηηθό επίπεδν σθεινύκελσλ 
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Θύξηνο παξάγνληαο εμάξηεζεο 
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Πηαζκόο 

Ππκβνπιεπηηθήο Πηήξημεο θαη 

Δλεκέξσζεο 
79 21 47 1 6 0 2 1 0 0 

Κνλάδα Γηπιήο Γηάγλσζεο 
8 3 18 0 5 0 1 0 0 0 

Αλνηθηή Θεξαπεπηηθή 

Θνηλόηεηα 19 2 8 0 2 0 0 0 0 0 

Ξξόγξακκα Δξγαδνκέλσλ 
13 4 16 0 1 0 0 0 0 0 

Κνλάδα Θνηλσληθήο 

Δπαλέληαμεο 8 2 18 1 2 0 0 0 0 0 

Κνλάδα Ξξόιεςεο 

πνηξνπήο & 

Κεηαθξνληίδαο 

5 4 4 5 1 0 0 0 0 0 

Ξξόγξακκα Δθήβσλ 
2 0 7 0 0 1 0 0 3 1 

Πύλνιν 134 36 118 7 17 1 3 1 3 1 

Ξίλαθαο 5 Θύξηνο παξάγνληαο εμάξηεζεο 
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Ξαξερόκελεο ππεξεζίεο πξνο ηα κέιε ηνπ ΞΔΘΔΑ «ΑΟΓΥ»  (δηαδηθηπαθά 1/1-30/4/2021) 
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Πηαζκόο Ππκβνπιεπηηθήο Πηήξημεο θαη 

Δλεκέξσζεο 

349 6 28 30 55 

Κνλάδα Γηπιήο Γηάγλσζεο 105 92 92 20 - 

Αλνηθηή Θεξαπεπηηθή Θνηλόηεηα 122 0 0 35 - 

Ξξόγξακκα Δξγαδνκέλσλ 113 0 0 18 - 

Κνλάδα Θνηλσληθήο Δπαλέληαμεο 35 0 0 32 - 

Κνλάδα Ξξόιεςεο  πνηξνπήο & 

Κεηαθξνληίδαο 

37 0 0 - - 

Πύλνιν 761 98 120 135 55 

Ξίλαθαο 6 Ξαξερόκελεο ππεξεζίεο - πξνζαξκνζκέλε ιεηηνπξγία ιόγσ covid19 

 

Ξαξερόκελεο ππεξεζίεο πξνο ηα κέιε ηνπ ΞΔΘΔΑ «ΑΟΓΥ»  (δηα δώζεο 1/5-31/12/2021) 
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Πηαζκόο Ππκβνπιεπηηθήο Πηήξημεο θαη Δλεκέξσζεο 811 81 115 

Κνλάδα Γηπιήο Γηάγλσζεο 163 88 - 

Αλνηθηή Θεξαπεπηηθή Θνηλόηεηα 167 257 - 

Ξξόγξακκα Δξγαδνκέλσλ - 76 - 

Κνλάδα Θνηλσληθήο Δπαλέληαμεο - 77 - 

Κνλάδα Ξξόιεςεο  πνηξνπήο & Κεηαθξνληίδαο 189 - - 

Ξξόγξακκα Δθήβσλ1 76 4 13 

Πύλνιν 1406 583 128 

Ξίλαθαο 7 Ξαξερόκελεο ππεξεζίεο - θαλνληθή ιεηηνπξγία 

 

                                                           
1 Ρν πξόγξακκα Δθήβσλ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2021. 
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Πύλνιν Υθεινύκελσλ Ρνκέα Νηθνγέλεηαο 20212 

Άηνκα ζε Αηνκηθά ξαληεβνύ ζηνλ Πηαζκό Ππκβνπιεπηηθήο Πηήξημεο θαη Δλεκέξσζεο 72 

Άηνκα ζε Αηνκηθά Οαληεβνύ ζηελ Αλνηθηή Θεξαπεπηηθή Θνηλόηεηα 32 

Άηνκα ζε Αηνκηθά Οαληεβνύ ζηε Κνλάδα Γηπιήο Γηάγλσζεο 31 

Άηνκα ζηελ Αλνηθηή Νκάδα Γνλέσλ 4 

Άηνκα ζε Νκάδεο Γνλέσλ Κνλάδαο Γηπιήο Γηάγλσζεο 7 

Άηνκα ζε Νηθνγελεηαθή Θεξαπεία 11 

Άηνκα ζε ππεξεζίεο νηθνγέλεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Δθήβσλ 28 

Πύλνιν 185 

Ξίλαθαο 8 Υθεινύκελνη ηνκέα νηθνγέλεηαο 

2 Ιόγσ ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ ίζρπζαλ θαηά ην 2021 γηα ηνλ πεξηνξηζκό δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ, ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα νηθνγέλεηαο ήηαλ πεξηνξηζκέλε. 
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// ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
 

Πρνιηθή Κνλάδα Απεμαξηώκελσλ Αηόκσλ 

Πρνιηθό Έηνο 2020-2021 2021-20223 

Φνίηεζαλ/θνηηνύλ 28 21 

Απέθηεζαλ απνιπηήξην δεκνηηθνύ 0 - 

Απέθηεζαλ απνιπηήξην γπκλαζίνπ 4 - 

Απέθηεζαλ απνιπηήξην ιπθείνπ 16 - 

Ξίλαθαο 9 Υθεινύκελνη ζηε Πρνιηθή Κνλάδα 

Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ ηνπ ΞΔΘΔΑ «ΑΟΓΥ» 

Ζκεξνκελία Φνξέαο Θέκα 

23/4/2021   ECETT Webinar «Addiction Therapy of Community Outreach» 

24/5/2021 Λνκηθή Πρνιή 

ΑΞΘ, Ρκήκα 

Λνκηθήο 

Ξαλεπηζηεκίνπ 

Ιεπθσζίαο θαη 

ΘΔΘΔΑ 

WEBINAR ηνπ ΓΞΚΠ Ξνηληθό Γίθαην θαη Δμαξηήζεηο « Θεξαπεηα ησλ 

Δμαξηήζεσλ:Ξξνθιεζεηο ιόγσ ηεο covid-19» 

25/6/2021 ECETT Webinar «Partnerships with families and networks» 

7/7-6/8/2021 
Θέληξν 

πνζηήξημεο 

Ξαηδηνύ θαη 

Δθήβνπ θαη 

Τπρηαηξηθό 

Ρκήκα Ξαηδηώλ 

θαη Δθήβσλ ηνπ 

Γ.Λ.Θ. «Γ. 

Ξαπαληθνιάνπ», 

ΤΛΘ, 

Ξξόγξακκα 

Δθήβσλ18 Άλσ, 

ΝΘΑΛΑ, 

ΘΔΘΔΑ, ΞΞΑ, 

Θ.Ξ. «Πείξηνο», 

ΘΞ «Διπίδα», ΘΞ  

«Ξπμίδα», ΔΘΡΞΛ 

Δθπαίδεπζε εξγαδόκελσλ ζην Ξξόγξακκα Δθήβσλ θαη Λέσλ ηνπ ΞΔΘΔΑ «ΑΟΓΥ» ζε 

ζέκαηα εμάξηεζεο θαη απεμάξηεζεο κε έκθαζε ζηελ ππνζηήξημε παηδηώλ, εθήβσλ θαη 

λέσλ ελειίθσλ. 

27/9/2021 – 

1/10/2021 

Fracarita Bulgaria Δθπαίδεπζε ζε δνκέο απεμάξηεζεο ηεο Βνπιγαξίαο γηα πέληε εξγαδόκελνπο ηνπ 

ΞΔΘΔΑ «ΑΟΓΥ», κέζσ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Erasmus+. 

                                                           
3 Ρα άηνκα πνπ θνηηνύλ ζηε Πρνιηθή Κνλάδα ην ζρνιηθό έηνο 2021-2022, αλακέλεηαη λα νινθιεξώζνπλ ηε 

θνίηεζή ηνπο ηνλΗνύλην ηνπ 2022. 
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5/10/2021 
Γ.Λ.Θ. 

“Γ.ΞΑΞΑΛΗΘΝΙ

ΑΝ”-νξγαληθή 

κνλάδα 

Τπρηαηξηθό 

Λνζνθνκείν 

Θεζζαινλίθεο 

(θνο. Θηνζέο 

Γεκήηξεο, 

ςπρίαηξνο) 

Δηζαγσγή ζηελ Ξξνζέγγηζε ηεο Νηθνγελεηαθήο Θεξαπείαο 

29/10/2021 ECEtt Webinar  “Treatment in Addiction” 

15/12/2021 Ονύζζνο Ξέηξνο, 

Αλαπιεξσηήο 

Θαζεγεηήο 

Τπρνινγίαο, 

ΔΘΞΑ 

Δθπαίδεπζε ζε εξσηεκαηνιόγην γηα ηνλ εζηζκό ζην δηαδίθηπν 

Ξίλαθαο 10 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ην πξνζσπηθό ηνπ ΞΔΘΔΑ "ΑΟΓΥ" 

Δθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη από ην ΞΔΘΔΑ «ΑΟΓΥ» ζε επαγγεικαηίεο/θνηηεηέο/εζεινληέο 

Δθπαίδεπζε ζε ελλέα (9) εζεινληέο. 

Ξαξνρή πξαθηηθήο άζθεζεο ζε δύν (2) θνηηεηέο ςπρνινγίαο. 

Δθπαίδεπζε ζε ηξεηο (3) ςπρηάηξνπο γηα ιήςε εηδηθόηεηαο. 

Ξίλαθαο 11 Δθπαίδεπζε επαγγεικαηηώλ/θνηηεηώλ/εζεινληώλ 

Δθπαίδεπζε από ΞΔΘΔΑ «ΑΟΓΥ» ζε κέιε 

Ζκεξνκελία Φνξέαο Θέκα 

10/5/21-9/8/2021 ΚΑΠΡΔΟ ΑΔ ΘΔΘ 
Έλαξμε πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 10 κειώλ ζηελ βηνινγηθή 

θαιιηέξγεηα δηάξθεηαο 300 σξώλ4 

13/5/21-9/8/2021 ΚΑΠΡΔΟ ΑΔ ΘΔΘ 
Έλαξμε πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 10 κειώλ ζηελ 

αλαθύθισζε/επαλάρξεζε δηάξθεηαο 300 σξώλ5 

2 θνξέο/κήλα 
Δθπαίδεπζε ζηε Γεκηνπξγηθή Γξαθή γηα ηα κέιε ηεο Αλνηθηήο Θεξαπεπηηθήο 

Θνηλόηεηαο, από εζειόληξηα ζπγγξαθέα. 

Ξίλαθαο 12 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα κέιε ηνπ ΞΔΘΔΑ "ΑΟΓΥ" 

4 Ρν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα αθνξά ην πνέξγν 1 ηεο πξάμεο «ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΡΖΠ 

ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ΑΞΔΜΑΟΡΖΚΔΛΥΛ ΑΡΝΚΥΛ» κε Θσδηθό ΝΞΠ 5041635 ζην Δπηρεηξεζηαθό 

Ξξόγξακκα «Θεληξηθή Καθεδνλία 

5 Ρν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα αθνξά ην πνέξγν 1 ηεο πξάμεο «ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΡΖΠ 

ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ΑΞΔΜΑΟΡΖΚΔΛΥΛ ΑΡΝΚΥΛ» κε Θσδηθό ΝΞΠ 5041635 ζην Δπηρεηξεζηαθό 

Ξξόγξακκα «Θεληξηθή Καθεδνλία 
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// ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
 

ΚΝΛΗΚΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΞΔΘΔΑ «ΑΟΓΥ» 

 

Δηδηθνηεηα 

 

Άηνκα ζηελ έλαξμε ηνπ 2021 

 

Άηνκα ζηε ιήμε ηνπ 2021 

ΞΔ Τπρίαηξνο6 
1 1 

ΞΔ Γπκλαζηώλ7 
3 2 

ΞΔ Πηαηηζηηθήο 
1 1 

ΞΔ Τπρνιόγσλ8 
4 3 

ΓΔ Δηδηθώλ Θεξαπεπηώλ9 
5 4 

ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο 
1 1 

ΡΔ Λνζειεπηώλ10 
3 1 

Δ Θαζαξηόηεηαο 
1 1 

ΡΔ Δξγνζεξαπεπηώλ 
111 0 

ΞΔ Θαζεγεηώλ12 
2 2 

ΡΔ Ζζνπνηώλ 
1 1 

ΓΔ Θεξακηζηώλ13 
1 1 

Πύλνιν 24 18 

Ξίλαθαο 13 Κόληκν πξνζσπηθό ΞΔΘΔΑ "ΑΟΓΥ" 

  

                                                           
6 Κεξηθήο απαζρόιεζεο 1 εκέξα/εβδνκάδα 

7 Έλαο εθ ησλ γπκλαζηώλ βξίζθεηαη ζε αλαζηνιή εξγαζίαο από 1/9/2021 

8 Έλαο εθ ησλ ςπρνιόγσλ κεξηθήο απαζρόιεζεο, 3 εκέξεο/εβδνκάδα 

9 Έλαο εθ ησλ εηδηθώλ ζεξαπεπηώλ βξίζθεηαη ζε αλαζηνιή εξγαζίαο από 1/9/2021 

10 Από 1/9/2021 έλαο εθ ησλ λνζειεπηώλ θαη από 1/12/2021 άιιε κία λνζειεύηξηα κεηαθηλήζεθαλ ζε άιιεο 

ππεξεζίεο ηνπ ΤΛΘ, γηα λα θαιύςνπλ αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ ιόγσ ηεο αλαζηνιήο εξγαζίαο ππαιιήισλ 

ηνπ Λνζνθνκείνπ 

11 Κεξηθήο απαζρόιεζεο 3 εκέξεο/εβδνκάδα 

12 πνζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Πρνιηθήο Κνλάδαο ηνπ Ξ.Δ.Θ.Δ.Α. «ΑΟΓΥ» 

13 Κεξηθήο απαζρόιεζεο 2εκέξεο/βδνκάδα 
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Πην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΓΗΑ ΔΦΖΒΝΠ 

ΘΑΗ ΛΔΝΠ ΚΔ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΗΘΖ ΣΟΖΠΖ ΛΝΚΗΚΥΛ ΘΑΗ ΞΑΟΑΛΝΚΥΛ ΝΠΗΥΛ ΘΑΗ 

ΔΜΑΟΡΖΡΗΘΥΛ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΥΛ»,  κε Θσδηθό ΝΞΠ 5041758 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 

Ξξνγξάκκαηνο «Θεληξηθή Καθεδνλία 2014-2020», «Ξξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο», ζπγρξεκαηνδνηνύκελε από ην Δπξσπατθό Θνηλσληθό Ρακείν, 

έγηλαλ πξνζιήςεηο νθηώ αηόκσλ γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Δθήβσλ.  

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΦΖΒΥΛ  

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΑΡΝΚΑ 

ΞΔ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΝΠ14 1 

ΞΔ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΙΔΗΡΝΟΓΥΛ 1 

ΞΔ ΤΣΝΙΝΓΥΛ  2 

ΓΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ 1 

ΓΔ ΔΗΓΗΘΥΛ ΘΔΟΑΞΔΡΥΛ 1 

ΞΔ ΓΚΛΑΠΡΥΛ 1 

ΞΔ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 1 

ΠΛΝΙΝ 8 

Ξίλαθαο 14 Ξξνζσπηθό Ξξνγξάκκαηνο Δθήβσλ 

Πην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΡΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΗΚΝΡΖΡΑΠ 

ΑΞΔΜΑΟΡΖΚΔΛΥΛ ΑΡΝΚΥΛ» κε Θσδηθό ΝΞΠ 5041635 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο 

«Θεληξηθή Καθεδνλία 2014-2020», Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο «Ξξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο 

θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο», ζπγρξεκαηνδνηνύκελε από ην Δπξσπατθό Θνηλσληθό Ρακείν, 

έγηλαλ πξνζιήςεηο ηξηώλ αηόκσλ γηα ηε ζηειέρσζε ηεο ππεξεζίαο ΠΡΖΟΗ-ΕΥ. 

ΠΡΖΟΗ-ΕΥ  

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΑΡΝΚΑ 

ΞΔ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΙΔΗΡΝΟΓΥΛ 1 

ΞΔ ΤΣΝΙΝΓΥΛ  1 

ΞΔ ΞΑΗΓΑΓΥΓΥΛ 1 

ΠΛΝΙΝ 3 

Ξίλαθαο 15 Ξξνζσπηθό ππεξεζίαο ΠΡΖΟΗ-ΕΥ 

14 Κεξηθήο απαζρόιεζεο 20 ώξεο/εβδνκάδα 
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// ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5: ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ 
ΟΜΑΓΔ  
Νη ζεξαπεπηηθέο νκάδεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε ζην ΞΔΘΔΑ «ΑΟΓΥ», 

είλαη νη παξαθάησ: 

Σηαζκόο Σπκβνπιεπηηθήο Σηήξημεο θαη Ελεκέξωζεο 

→ Δλίζρπζεο θηλήηξσλ θαη εγθαηάζηαζεο απνρήο από ηε ρξήζε ςπρνηξόπσλ νπζώλ 

→ Ξξνεηνηκαζίαο γηα ηελ έληαμε ζηελ Αλνηθηή Θεξαπεπηηθή Θνηλόηεηα 

Αλνηθηή Θεξαπεπηηθή Κνηλόηεηα 

→ Αλαζθόπεζεο 24ώξνπ → 
Δπίιπζεο Ππγθξνύζεσλ 

→ Αλαζθόπεζεο-Ξξνγξακκαηηζκνύ 

Παββαηνθύξηαθνπ 
→ Θνηλήο Κειώλ-Ξξνζσπηθνύ (1/κήλα) 

→ Άζιεζεο → Κειώλ 

→ 
Βησκάησλ → Ξαξαζηαηηθώλ Ρερλώλ 

→ Έθθξαζεο κέζσ ηνπ Οπζκνύ → Πσκαηηθήο Έθθξαζεο θαη Δπηθνηλσλίαο 

→ Δπαγγεικαηηθνύ Ξξνζαλαηνιηζκνύ → Φσηνγξαθίαο 

Μνλάδα Δηπιήο Δηάγλωζεο 

→ Τπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο 
 

Πξόγξακκα Εξγαδνκέλωλ 

→ Αλαδόκεζεο Ππκπεξηθνξάο 

→ Αλαζθόπεζεο 

→ Τπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο 
 

Μνλάδα Κνηλωληθήο Επαλέληαμεο 

→ Τπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

Πξόγξακκα Εθήβωλ 

→ Νκάδα αζιεηηθώλ 

→ Νκάδα ιόγνπ/βησκαηηθή 

→ Γεκηνπξγηθή νκάδα 

→ Νκάδα αλαζθόπεζεο Παββαηνθύξηαθνπ 

→ Νκάδα ζπκβνπιεπηηθνύ ζηαζκνύ 

→ Νκάδεο γνλέσλ 
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// ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6: ΒΑΘΜΟ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΗ  ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

6
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ζπκθσλώ απόιπηα 

ζπκθσλσ

δελ εηκαη ζηγνπξνο

δηαθσλσ 

δηαθσλώ απόιπηα 

1.Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο δελ ήηαλ πάληα θαηαλνεηό ζην

πξνζσπηθό  ην είδνο ηεο βνήζεηαο πνπ ήζεια.
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2.Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κνπ  ήκνπλ θαιά

ελεκεξσκέλνο ζρεηηθά κε απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ

ζεξαπεία κνπ.
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3.Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κνπ ην πξνζσπηθό θαη εγώ

είρακε δηαθνξεηηθέο ηδέεο γηα ην πνηνη πξέπεη λα είλαη νη ζηόρνη

ζεξαπείαο .
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4.Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κνπ ππήξρε πάληνηε δηαζέζηκν 

κέινο ηνπ πξνζσπηθνύ όηαλ ήζεια λα κηιήζσ.
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5.Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κνπ ην πξνζσπηθό βνήζεζε 

λα θηλεηνπνηεζώ  γηα λα δηεπζεηήζσ ηα ζέκαηα κνπ 

πξνβιήκαηα.
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6.Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κνπ δελ κνπ άξεζαλ όιεο νη 

ζπλεδξίεο  πνπ παξαθνινύζεζα.
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7.Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κνπ δελ είρα αξθεηό ρξόλν γηα

λα μεδηαιύλσ ηα πξνβιήκαηά κνπ
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8.Ξηζηεύσ όηη ην πξνζσπηθό ήηαλ θαιό ζηε δνπιεηά ηνπ.
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9.Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κνπ έιαβα ηε βνήζεηα πνπ

αλαδεηνύζα.
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ζπκθσλώ απόιπηα 

ζπκθσλσ

δελ εηκαη ζηγνπξνο

δηαθσλσ 

δηαθσλώ απόιπηα 

10.Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κνπ δελ κνπ άξεζαλ νξηζκέλνη 

από ηνπο θαλόλεο ή ηηο αξρέο ζεξαπείαο
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// ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7: ΒΑΗ ΚΑΛΩΝ 
ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ECETT 

Ξεγή: www.ecett-networks.eu 

http://www.ecett-networks.eu/


ΛΑΓΚΑΔΑ 196
Σταυρούπολη

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 52
Θεσσαλονίκη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα
Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης
Πρόγραμμα Εργαζομένων
Ομάδα Πρόληψης και Ενημέρωσης
Τ / 2313 324 651 & 2310 668 616

Ε / argo@psychothes.gr

Σχολική Μονάδα
Τ / 2313 324 339

E / sxolioaa@psychothes.gr

ΣΤΗΡΙ-ΖΩ
Τ / 2313 324 534

E / argo_ice@psychothes.gr

Τομέας Έρευνας και Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων
Τ / 2313 324 648/645

E / argo_eu@psychothes.gr

Σταθμός Συμβουλευτικής Στήριξης και
Ενημέρωσης
Μονάδα Πρόληψης της Υποτροπής &
Μεταφροντίδας
Τ / 2310 540 353

E / argo_stathmos@psychothes.gr

Μονάδα Διπλής Διάγνωσης
Τ / 2310 540 353

E / argo_dd@psychothes.gr

Πρόγραμμα Εφήβων & Νέων
Τ / 2310 511 874

Ε / argo_teens@psychothes.gr

Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
"ΑΡΓΩ"
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www.argothes.gr

ΑΡΓΩ

ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ

2313 324 651 / 2310 668 616
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