


Θεραπευτικό Πρόγραμμα Ψυχικής Απεξάρτησης 

και Επανένταξης 

εντός και εκτός σωφρονιστικού συστήματος



Tο KΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ είναι ένα από τα θεραπευτικά προγράμματα 

του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), 

το οποίο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δίκαιου, 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

Oλα τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ 

είναι εθελοντικά, στεγνά και δωρεάν.



Tα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ αντιμετωπίζουν 

την εξάρτηση και τα προβλήματα 

που την συνοδεύουν παρέχοντας:

• Συμβουλευτική και θεραπεία απεξάρτησης

• Υποστήριξη της οικογένειας

• Φροντίδα σε θέματα υγείας

• Νομική υποστήριξη

• Εκπαίδευση και κατάρτιση



Στόχος:

Η πλήρης και χωρίς διακρίσεις επανένταξη του ατόμου

στο κοινωνικό σύνολο με την ισότιμη επανένταξη του

σε:

• Οικονομικό

• Κοινωνικό

• Πολιτικό και

• Διαπροσωπικό επίπεδο.



Tο ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ παρέχει υπηρεσίες Συμβουλευτικής και 

Θεραπείας με τη λειτουργία Θεραπευτικών Μονάδων εντός και 

εκτός σωφρονιστικού συστήματος. Συγκεκριμένα:

Εντός Σωφρονιστικού Συστήματος:

• Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού (Αντρικές) 

• Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού ΙΙ (Γυναικείες) 

• Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα Θηβών

• Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού 



Εκτός Σωφρονιστικού Συστήματος

• Συμβουλευτικό Κέντρο στη Λιβαδειά

• Συμβουλευτικό Κέντρο και Θεραπευτική Κοινότητα 

για αποφυλακισμένους

• Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης 

για αποφυλακισμένους



Tο Δίκτυο Υπηρεσιών Υποστήριξης και Θεραπείας του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

το 2018 εξυπηρέτησε συνολικά τα παρακάτω άτομα: 

Σύνολο Συμβουλευτικών Προγραμμάτων: 

773 διαφορετικά άτομα

Σύνολο Θεραπευτικών Κοινοτήτων: 

218 διαφορετικά άτομα

Σύνολο Επανένταξης: 

27 διαφορετικά άτομα

Γονείς και Συντρόφους μελών: 

245 διαφορετικά άτομα
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Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης                   



ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΦΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ:

• Αποχή από χρήση και παραβατικές συμπεριφορές 

• Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με το προσωπικό θεραπείας 
και την ομάδα των ομοτίμων.

• Αναγνώριση των  επιβαρυντικών παραγόντων που οδήγησαν 
στην χρήση.

• Συνειδητοποίηση μη λειτουργικών συμπεριφορών, αποφάσεων 
και αλλαγή αυτών.



• Συνειδητοποίηση μη πρακτικών ρόλων στην καθημερινότητα και 
αλλαγή αυτών.

• Σύνδεση της συμπεριφοράς με τα συναισθήματα μέσα από την 
διαδικασία αίτιας – αποτελέσματος.

• Υιοθέτηση νέου αξιακού συστήματος.

• Ενίσχυση αυτοπεποίθησης – αυτοεκτίμησης.

• Κινητοποίηση της οικογένειας και των σημαντικών άλλων 
με στόχο τη συνδρομή τους στη διαδικασία απεξάρτησης.



• Επαγγελματικός προσανατολισμός και σύνδεση με διαδικασίες 

εκπαίδευσης.

• Κοινωνική δραστηριοποίηση. 

• Φροντίδα υγείας.

• Διεκπεραίωση  νομικών εκκρεμοτήτων.

• Δημιουργική αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου.

• Ενίσχυση της αυτογνωσίας.



ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ 
ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ:

• Εξειδικευμένες θεραπευτικές διαδικασίες.

• Εκπαίδευση.

• Δημιουργικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

• Ομάδες εργασίας κύριος στόχος των οποίων 
είναι η αυτοεξυπηρέτηση της θεραπευτικής κοινότητας, 
η προώθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων.  



H ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ «ΑΝΗΚΕΙΝ» ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:

 Πολιτική ένταξη: Ισότιμος πολίτης σε ένα δημοκρατικό 
σύστημα.

 Οικονομική ένταξη: Οικονομικά ενεργός πολίτης.

 Κοινωνική ένταξη: Πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες που 
παρέχονται.

 Διαπροσωπική ένταξη: Δίκτυα που παρέχουν φροντίδα, 
συντροφιά και ηθική στήριξη (κοινωνική ζωή, αλληλεγγύη,
οικογένεια, φίλους, γείτονες).



Όταν ένα ή δύο από αυτά εξασθενούν, 
τότε τα υπόλοιπα πρέπει να είναι ισχυρά. 

Στη χειρότερη κατάσταση 
βρίσκονται αυτοί που έχουν εκπέσει και 

από τα τέσσερα συστήματα» (Commins/1993).  



ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

ΜΕ ‘Η ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

 Μελέτη: 515 περιπτώσεις ατόμων που προσέγγισαν 

το Κέντρο Υποδοχής ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ από το 2006 

έως και το 2017. 

 Στόχος: Η επίδραση του περιοριστικού όρου 

θεραπείας,  ως εναλλακτική της συνέχισης της 

φυλάκισης,  στην ολοκλήρωση του θεραπευτικού 

προγράμματος απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.



 Ερευνητικό ερώτημα: Διερεύνηση του δείκτη 

ολοκλήρωσης του θεραπευτικού προγράμματος 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ σε άτομα που τους επιβλήθηκε 

ο περιοριστικός όρος και σε άτομα που 

παρακολούθησαν το θεραπευτικό πρόγραμμα 

εκούσια.



ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

 Τμήμα Έρευνας ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.

 Ποσοτική έρευνα ενταγμένη στην αξιολόγηση 

υπηρεσιών του Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ 

ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.



Ο ΝΟΜΟΣ 4139/2013 ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 Νόμος 4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών». 

 Άρθρα 31-35: Ορίζεται τόσο το δικαίωμα στη θεραπεία του εξαρτημένου 
κρατούμενου όσο και η δυνατότητα επιβολής εναλλακτικών αντί της 
φυλάκισης μέτρων από το δικαστήριο. 

 Διάταξη του αρθ. 35 (πρβλ. το άρθρο 31 παρ. 10 Ν 3459/2006): Προβλέπεται 
ο θεσμός της υπό όρο απόλυσης για όσους έχουν ολοκληρώσει εγκεκριμένο 
συμβουλευτικό ή θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής απεξάρτησης εντός 
σωφρονιστικού καταστήματος.

 Παράλληλα, χρειάζεται να υπάρχει βεβαίωση από αναγνωρισμένο 
θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί εκτός του 
σωφρονιστικού συστήματος, ότι οι ευεργετούμενοι του νόμου γίνονται 
αποδεκτοί, κατά παρέκκλιση των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 105 ΠΚ.



ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΙΣΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

 Παραμονή στο πρόγραμμα = έκτιση ποινής.

 Τυπικός χρονικός όρος της απόλυσης: έκτιση του ενός έκτου

(1/6) της ποινής (άρθρο 32 παρ. 1Ν. 4322/2015), χωρίς να

απαιτείται η συμπλήρωση των γενικών χρονικών ορίων που

προβλέπονται στο άρθρο 105 ΠΚ.

 Στο βαθμό που το μέτρο της απόλυσης αφορά σε αμιγώς

θεραπευτικό σκοπό, η τυπική προϋπόθεση του 1/6 της ποινής

αφορά σε πλασματικό υπολογισμό πραγματικής έκτισης,

συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των ευεργετικά

υπολογιζόμενων ημερών.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Θεραπευτικό πρόγραμμα: 

 Έγγραφη ενημέρωση της δικαστικής αρχής. 

 1η ημέρα κάθε δεύτερου μήνα.

 Αναφορά: Συνεχής παρακολούθηση, συναφής πρόοδος, 
σταθεροποίηση και επιτυχής ολοκλήρωση του 
προγράμματος.

 Διακοπή  παρακολούθησης του προγράμματος: 
Ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών 
και του συμβούλιου πλημμελειοδικών για ανάκληση της 
απόλυσης.



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΟΥ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

 Υλοποίηση έρευνας: 2018

 Άτομα: Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων από το 2006 έως το

2017.

 Προσδιορισμός αριθμητικών στοιχείων αναφορικά με τη συνέχιση

και ολοκλήρωση θεραπευτικού προγράμματος:

- Άτομα που παρακολουθούν ή παρακολούθησαν 

το πρόγραμμα χωρίς περιοριστικό όρο και 

- Άτομα που παρακολουθούν ή παρακολούθησαν 

το Θεραπευτικό Πρόγραμμα με την επιβολή περιοριστικού  

όρου για παρακολούθηση του προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.



ΠΟΣΟΣΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

 515 περιπτώσεις διαφορετικών ατόμων που 

παρακολούθησαν την κύρια φάση θεραπείας του 

Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων.

 Περιλαμβάνονται τα 122 άτομα που προσήλθαν στο 

Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων με όρο. 

 Από αυτούς το 21% (107 άτομα) αποφοίτησαν. 



ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟ

122 περιπτώσεις διαφορετικών ατόμων τα οποία

 Παρακολουθούσαν θεραπευτικό πρόγραμμα εντός φυλακής 

και αποφυλακίσθηκαν με όρο από δικαστική αρχή για να 

παρακολουθήσουν το θεραπευτικό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ ΕΝ 

ΔΡΑΣΕΙ, ή 

 Παραπέμφθηκαν στο  πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

με τον περιοριστικό όρο της παρακολούθησης του 

θεραπευτικού προγράμματος αντί του εγκλεισμού στη φυλακή. 



ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Το 35% (43 άτομα) των ατόμων που τους είχε επιβληθεί 

περιοριστικός όρος, κατάφεραν να ολοκληρώσουν 

την θεραπευτική διαδικασία και να αποφοιτήσουν.

• Το 41% (50) διέκοψε κατά την διάρκεια 

της θεραπευτικής του πορείας.

• Το 7% (8 άτομα) παραπέμφθηκε σε κάποιο άλλο 

θεραπευτικό πρόγραμμα.



• Το 6% (7 άτομα) δεν εμφανίστηκε ποτέ στο 

πρόγραμμα παρόλο που υπήρχε περιοριστικός όρος 

από δικαστική αρχή.

• Το 4% (5 άτομα) είναι ενεργό στην φάση της 

κοινωνικής επανένταξης.

• Το 3 % (4 άτομα) είναι ενεργό στην κύρια φάση 

θεραπείας.



• Το 2% (3 άτομα) βρίσκεται στην φάση του Follow Up.

• Το 2% (3 άτομα) άλλαξε τον όρο του για άλλο 

πρόγραμμα πριν ενταχθεί στο ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Το ποσοστό των θεραπευόμενων ατόμων 

του γενικού πληθυσμού που διέκοψαν ανέρχεται 

στο 70% (363 άτομα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 

για όσους τους είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος 

είναι 41% (50 άτομα).



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Περιοριστικός όρος παρακολούθησης 

προγράμματος 

Ποσοστό αποφοίτησης: 35% 

 Γενικός πληθυσμός

Ποσοστό αποφοίτησης: 21%.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Η σύγκριση του δείγματος των εξαρτημένων που 

αποφυλακίστηκαν και προσήλθαν με όρο παρακολούθησης 

της Θεραπευτικής Κοινότητας (Κέντρο Υποδοχής 

Αποφυλακισμένων) του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, με το δείγμα του 

γενικού πληθυσμού που προσήλθε τα αντίστοιχα έτη στην 

συγκεκριμένη δομή, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή 

της επιβολής του όρου παρακολούθησης Θεραπευτικού 

Προγράμματος Απεξάρτησης οδηγεί σε υψηλότερο δείκτη 

ολοκλήρωσης του προγράμματος, σε σχέση με αυτούς που 

παρακολούθησαν το θεραπευτικό πρόγραμμα εθελούσια μεν, 

αλλά χωρίς περιοριστικό όρο.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Η επιβολή περιοριστικού όρου θεραπείας, σε οποιοδήποτε 

στάδιο της ποινικής διαδικασίας, εστιάζει στην ουσία του 

προβλήματος, δηλαδή την εξάρτηση κι όχι το σύμπτωμα που 

είναι το ποινικό αδίκημα. Συνεπώς, θεωρεί το ποινικό 

αδίκημα απότοκο της εξάρτησης και στηρίζει τη θεραπεία και 

την Κοινωνική Επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων, κι όχι 

τον στείρο σωφρονισμό εντός των καταστημάτων κράτησης. 


