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Εισαγωγή  
 

 ε πρωτοβουλία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου  κυρίας  Ξένης 

Δημητρίου-Βασιλοπούλου και του ΚΕΘΕΑ, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα 

ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των εισαγγελικών και δικαστικών 

λειτουργών όλης της χώρας σε θέματα εξαρτήσεων. 

 

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ολοκληρωμένη ενημέρωση των λειτουργών της 

δικαιοσύνης γύρω από το σύνθετο θέμα της εξάρτησης, το οποίο συνδέεται με 

σημαντικό αριθμό εκδικαζόμενων υποθέσεων. Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, 

αναμένεται να διευκολύνει την εφαρμογή των προβλέψεων του νόμου για εναλλακτικά 

της φυλάκισης μέτρα σε εξαρτημένους χρήστες, ενισχύοντας τις δυνατότητες 

απεξάρτησης και κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο του συστήματος απονομής της 

ποινικής δικαιοσύνης. 

 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη διεξαγωγή διήμερων σεμιναρίων σε διαφορετικές 

περιφέρειες της χώρας με την ακόλουθη θεματολογία: 

 Διάγνωση της εξάρτησης και προφίλ  των εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες. 

 Σχέση χρήσης και παραβατικότητας, και τεκμηρίωση  της αποτελεσματικότητας 

της θεραπείας και ως προς τα δύο αυτά κριτήρια. 

 Το μοντέλο θεραπείας, οι αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας  των προγραμμάτων 

απεξάρτησης στην κοινωνία και τις φυλακές. 

 Ζητήματα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των απεξαρτημένων.  

Ο ρόλος της οικογένειας στη διαδικασία της απεξάρτησης.  

 Θεραπευτικές παρεμβάσεις για ειδικούς πληθυσμούς, όπως ανηλίκους, άτομα 

με διπλή διάγνωση (συνύπαρξη εξάρτησης και ψυχιατρικής διαταραχής), 

πρόσφυγες και μετανάστες.  

 Η εξάρτηση από το αλκοόλ, η παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια 

και τα προγράμματα για την αντιμετώπισή τους. 

Μ 
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Σημαντικό συστατικό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καθοριστικός παράγοντας 

για την επιτυχία τους είναι οι επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν, εκ παραλλήλου, σε 

μονάδες του ΚΕΘΕΑ. Στις μονάδες αυτές οι εισαγγελείς και οι δικαστές είχαν τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας  των μονάδων και 

να συζητήσουν με το προσωπικό και τα θεραπευόμενα μέλη. 

  

Η παρούσα έκθεση αποτυπώνει τη συνολική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος που υλοποιήθηκε στις παρακάτω πόλεις:  

 

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Λάρισα – Βόλος  5-6 Φεβρουαρίου 2019 43 

Καλαμάτα  11-12 Φεβρουαρίου 2019 36 

Πάτρα  13-14 Φεβρουαρίου 2019 29 

Αθήνα  18-19 Φεβρουαρίου 2019 63 

Ιωάννινα  27-28 Φεβρουαρίου 2019 30 

Θεσσαλονίκη  12-13 Μαρτίου 2019 33 

Καβάλα Ακυρώθηκε   

 

Σκοπός την έκθεσης είναι η καταγραφή και κατανόηση των χαρακτηριστικών και των 

αναγκών των εκπαιδευομένων, ώστε να βελτιωθεί η παρεχόμενη εκπαίδευση στο 

μέλλον, ενώ αποτελεί και ένδειξη για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. 

 

Ανάλυση  

 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά διακόσια τριάντα τέσσερα (234) άτομα ενώ 

ογδόντα τρία (83) άτομα συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.  

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν από δύο μέρη. Το πρώτο 

μέρος περιείχε εννέα (9) ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικά με την οργάνωση, το 
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περιεχόμενο και τον τρόπο διεξαγωγής των συναντήσεων. Το φάσμα των απαντήσεων 

βασίστηκε στην κλίμακα αξιολόγησης Likert.  

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου συμπεριλήφθηκαν τέσσερις (4) ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου, οι οποίες αφορούσαν τον βαθμό ικανοποίησης από το πρόγραμμα, τις 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι συμμετέχοντες, τα στοιχεία που δεν τους 

ικανοποίησαν και άλλες προτάσεις ή/ και παρατηρήσεις που ήθελαν να σημειώσουν.  

Για την καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων, που προέκυψαν από τις ερωτήσεις 

κλειστού τύπου του ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικές μέθοδοι. Η 

ανάλυση των στοιχείων έγινε με το πρόγραμμα IBM SPSS v.22.0. Στη συνέχεια, έγινε 

ανάλυση για καθεμία από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου. 
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Ανάλυση δημογραφικών στοιχείων  
 

Φύλο: Το 60,2% (50 άτομα) των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών που 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο είναι γυναίκες και το 39,8% (33 άτομα) είναι άνδρες.  

 

Πίνακας 1: Κατανομή φύλου 

Θέση: Όσον αφορά την υφιστάμενη θέση στην οποία βρίσκονται οι συμμετέχοντες 

αυτή έχει ως εξής: το 16,5% (13 άτομα) είναι Αντιεισαγγελείς Πρωτοδικών, το 13,9% 

(11 άτομα) είναι Πρωτοδίκες, το 12,7% (10 άτομα) είναι Εισαγγελείς Πρωτοδικών και το 

8,9% (7 άτομα) είναι Εφέτες. Οι απαντήσεις «Δικαστικός λειτουργός», «Πρωτοδίκης 

Ανακριτής», «Αντιεισαγγελέας Εφετών» και «Εισαγγελικός Λειτουργός» δόθηκαν από 

ποσοστό 5,1% (4 άτομα) η κάθε μία. Επίσης, οι απαντήσεις «Δικαστής», «Επιμελητής 

Ανηλίκων», «Υποψήφιος Εισαγγελικός Πάρεδρος» και «Πρόεδρος Πρωτοδικών» 

δόθηκαν από ποσοστό 3,8% (3 άτομα) έκαστη. Τέλος, οι απαντήσεις «Εισαγγελέας 

Εφετών», «Εισαγγελέας», «Πρόεδρος Εφετών», «Δικαστικός Πάρεδρος», 

«Εκπαιδευόμενος Εισαγγελέας», «Ειρηνοδίκης», «Πάρεδρος Πρωτοδικών», 

«Ανακριτής», «Εισαγγελικός Πάρεδρος» και «Πρωτοδίκης Δικαστής» δόθηκαν από 

ποσοστό 1,3% (1 άτομο) η κάθε μία.   

39,90% 

60,20% Άνδρες  

Γυναίκες  
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Πίνακας 2: Υφιστάμενη Εργασιακή Θέση 
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7 
 

Μεταπτυχιακές Σπουδές: Το 63,9% (53 άτομα) όσων συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές.  

 

Πίνακας 3: Μεταπτυχιακές σπουδές 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα: Από τους συμμετέχοντες που έχουν πραγματοποιήσει 

μεταπτυχιακές σπουδές, το 28,3% (15 άτομα) έχει σπουδάσει στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 24,5% (13 άτομα) σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του 

εξωτερικού. Το 22,6% (12 άτομα) έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 13,2% (7 άτομα) στο Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης. Οι απαντήσεις «Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών», «Πανεπιστήμιο Πελοπονήσσου», «Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο», και «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» δόθηκαν από ποσοστό 1,9% (1 άτομο) 

έκαστο. Το 3,8% δεν δήλωσε το εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

 

Πίνακας 4: Εκπαιδευτικά ιδρύματα  
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Ανάλυση ερωτήσεων κλειστού τύπου 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των 

ερωτηματολογίων. Ειδικότερα, αναφέρονται τα κύρια αποτελέσματα με κριτήριο τη 

μεγαλύτερη συχνότητα και τα υψηλότερα ποσοστά απαντήσεων των συμμετεχόντων 

που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, ενώ παρουσιάζονται τα ποσοστά επί των 

απαντήσεων. 

 Όλοι οι συμμετέχοντες (100%, 83 άτομα) δήλωσαν πάρα πολύ ικανοποιημένοι 

από το γενικό κλίμα που επικρατούσε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, 

γεγονός πολύ θετικό αφού το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικές 

πόλεις. 

 Στη συνέχεια, το 96,4% (80 άτομα) δήλωσε ότι η εκπαίδευση τους βοήθησε 

πολύ να κατανοήσουν τη διαδικασία της απεξάρτησης στις δομές του ΚΕΘΕΑ, 

δηλαδή το μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων.  

 Επίσης, το 95,2% (79 άτομα) έμεινε ικανοποιημένο από το εκπαιδευτικό έργο 

των εισηγητών.   

 Το 92,8% (77 άτομα) των συμμετεχόντων που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο, έμεινε ικανοποιημένο από το τη γενική οργάνωση και δήλωσε 

ότι η εκπαίδευση τους βοήθησε να κατανοήσουν τα θέματα που σχετίζονται με 

τις εξαρτήσεις.  

 Το 91,6% (76 άτομα) χαρακτήρισε τη μέθοδο διδασκαλίας πολύ βοηθητική.  

 Το 91,4% (74 άτομα) δήλωσε ότι τα ζητήματα που απασχόλησαν την 

εκπαίδευση ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες και τις ανάγκες τους.  

 Ακόμα, το 89,2% (74 άτομα) ανέφερε ότι η διάρκεια του προγράμματος ήταν 

πολύ ικανοποιητική.  

 Τέλος, το 87,8% (72 άτομα) χαρακτήρισε τις παρουσιάσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος πολύ βοηθητικές.   
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Παρακάτω παρουσιάζονται διαγραμματικά οι θετικές απαντήσεις στις παραπάνω 

ερωτήσεις. 

 

Πίνακας 5: Θετικές απαντήσεις στις ερωτήσεις 

 

Στο σύνολό τους οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν θετικά τη συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης/ευαισθητοποίησης.  

 

Ανάλυση ερωτήσεων ανοικτού τύπου 
 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου:  

 

Στην ερώτηση τι τους ικανοποίησε περισσότερο στις συναντήσεις οι περισσότεροι 

αναφέρθηκαν στη γνωριμία με τα μέλη και το θεραπευτικό πλαίσιο στα 

προγράμματα, όπου δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Πιο συγκεκριμένα ανέφεραν ότι ήταν 

πολύ θετική εμπειρία η επίσκεψη τους στην κοινότητα καθώς και η επικοινωνία και η 

επαφή που είχαν με τα μέλη της. Άκουσαν τις ιστορίες τους και κατάλαβαν τα 

συναισθήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην πορεία τους προς την 
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απεξάρτηση. Κάποιοι ανέφεραν πολύ θετικά και τις συναντήσεις που είχαν με τους 

γονείς των μελών. (Στη Αθήνα, η συνάντηση έγινε στις Κεντρικές Υπηρεσίες και μόνο 

μία ομάδα επισκέφτηκε, σε μεταγενέστερο χρόνο, -εφόσον επιθυμούσε- τη 

Θεραπευτική Κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στις Δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού). 

Στη συνέχεια πολλοί αναφέρθηκαν στην αμεσότητα των εκπαιδευτών που απάντησαν 

τα ερωτήματά τους, ήταν καλά καταρτισμένοι, ενημερωμένοι και άρτια 

προετοιμασμένοι. Οι εκπαιδευτές κάλυψαν τα θέματα ολόπλευρα και μεθοδικά με 

κατανοητό λόγο και φαίνεται η δέσμευσή τους στο επάγγελμά τους. 

Οι συμμετέχοντες σημείωσαν ότι ήταν σημαντικό που γνώρισαν τις δομές του ΚΕΘΕΑ 

και το θεραπευτικό μοντέλο που εφαρμόζει. Κατανόησαν τη διαδικασία της 

απεξάρτησης και διαπίστωσαν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας μέσω του 

μοντέλου των θεραπευτικών κοινοτήτων. Έγινε αναφορά και στις διαφορές των 

θεραπευτικών μεθόδων που εφαρμόζουν οι φορείς (π.χ. ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ κλπ) και στα 

θεραπευτικά προγράμματα (π.χ. ανοικτές-κλειστές κοινότητες, έφηβοι κλπ). 

Διαπίστωσαν επίσης τις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στις κοινότητες, το ομαδικό 

πνεύμα που επικρατεί και την ανθρωποκεντρική θεραπευτική προσέγγιση. 

Θετική κρίθηκε η μέθοδος της εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκε, και πιο 

συγκεκριμένα ο βιωματικός χαρακτήρας ορισμένων ενοτήτων, ο διάλογος, η 

ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων και ο τρόπος προσέγγισης των 

ενοτήτων με τις παρουσιάσεις των θεμάτων. Το κλίμα και η ατμόσφαιρα που 

επικρατούσε ήταν πολύ καλά.  

Χαρακτηριστικά ως προς τι τους ικανοποίησε περισσότερο ανέφεραν: 

«Η ξενάγηση, η αμεσότητα και ο τρόπος που εκφράστηκε η προσωπική εμπειρία …» 

«… Η κατανόηση των δομών και των σταδίων των προγραμμάτων.» 

 «Καταλάβαμε τα συναισθήματα των μελών του προγράμματος σε όλο τους το φάσμα.» 

«Η συνεργασία και η επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού. Το πολύ καλό επίπεδο 

διασύνδεσης μεταξύ επαγγελματιών και μελών.» 

 «Η διαπίστωση της αποτελεσματικότητας του έργου της κοινότητας.» 
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«Κλίμα, ατμόσφαιρα, εισηγητές. Αγαπάνε τη δουλειά τους το λειτούργημά τους» 

 «Η χωρίς δισταγμούς αντικειμενική και αληθινή (αλλά όχι κυνική) προσέγγιση των θεμάτων.» 

«Η επικοινωνία με τους χρήστες, η εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό μας και η κατάθεση της 

εμπειρίας τους.» 

 «… τα ζητήματα που απασχόλησαν την εκπαίδευση ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες 

μου.» 

«Η επικοινωνία με τους γονείς των ατόμων με εξάρτηση και με τα ίδια τα άτομα.» 

«Όλα με ικανοποίησαν. Φεύγω προβληματισμένη αλλά ευτυχισμένη λόγω της γνώσης που 

απέκτησα. Οι εμπειρίες των αποφοίτων και των γονέων ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικές.» 

 «Η παρουσίαση των δομών του ΚΕΘΕΑ και η παρουσίαση των σταδίων του προγράμματος.» 

«Η πληροφόρηση για τις διαφορές των προγραμμάτων (ΟΚΑΝΑ- ΚΕΘΕΑ), ανοικτό-κλειστό 

πρόγραμμα.» 

«Ολιγομελής ομάδα εκπαίδευσης, αμεσότητα εισηγητών- μελών προγράμματος, ενημέρωση 

για ειδικότερα θέματα ναρκωτικών (ως προς τα είδη, αίτια, συνέπειες) και τις δομές ΚΕΘΕΑ, 

ανθρωποκεντρική.» 

 

Μέλη & 
Θεραπευτικό 

πλαίσιο 

Κλίμα και 
ατμόσφαιρα 

Μεθοδολογία 

Δομές 

Εκπαιδευτές 
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Στην ερώτηση τι τους ικανοποίησε λιγότερο στις συναντήσεις οι περισσότεροι δεν 

σημείωσαν κάποια απάντηση ή ανέφεραν ότι καλύφθηκαν από τις εισηγήσεις. Κάποιοι 

από τους συμμετέχοντες ανέφεραν ότι η εκπαίδευση είχε μικρή διάρκεια.  

Στη συνέχεια, ως προς το περιεχόμενο, ανέφεραν ότι η προσέγγιση της εκπαίδευσης 

είχε πολύ θεωρητικό χαρακτήρα, παρουσιάστηκαν πολλά στατιστικά στοιχεία και 

έγινε εκτενής αναφορά στο ερευνητικό έργο του φορέα ενώ θα επιθυμούσαν να 

επικεντρωθούν περισσότερο στην αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή εμπειριών με τα 

μέλη. Σε κάποιες ομάδες μάλιστα δεν υπήρχε καθόλου η δυνατότητα γνωριμίας με 

μέλη από τις θεραπευτικές κοινότητες ενώ θα ήθελαν να έχουν αυτή την ευκαιρία 

αλληλεπίδρασης μαζί τους. 

Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκαν ότι είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στα κοινά 

σημεία θεραπευτών και δικαστικών. Η σύνδεση θεραπευτικής και νομικής/δικαστικής 

πορείας του μέλους πρέπει να είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε τα μέλη να έχουν 

την καλύτερη παροχή βοήθειας με στόχο την απεξάρτηση και την επανένταξη. Θα 

επιθυμούσαν επίσης να γίνουν περισσότερες αναφορές σε σχέση με τη δικαστική 

πρακτική και τη νομική δικαστική διαδικασία.  

Ακόμα σημειώθηκε ότι πολλές φορές οι εισηγητές επαναλαμβάνονταν και 

αλληλεπικαλύπτονταν στα θέματα που ανέλυαν. Θα επιθυμούσαν να αναφερθούν πιο 

αναλυτικά τα θεραπευτικά εργαλεία. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να γίνουν αναφορές 

στα στερητικά συμπτώματα. Πολλοί από τους δικαστικούς λειτουργούς δεν γνωρίζουν 

τη λειτουργία των κέντρων θεραπείας.  

Η εκπαίδευση έγινε μετά το πέρας της εργασίας των συμμετεχόντων με αποτέλεσμα να 

είναι κουρασμένοι. Οι ίδιοι δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένοι. Οι συμμετέχοντες 

δεν είχαν πολλές ερωτήσεις και ενεργό συμμετοχή. Δεν υπήρχε επαρκής υλικοτεχνική 

υποδομή στις παρουσιάσεις.  

Θα προτιμούσαν η εκπαιδευτική ομάδα να έχει ακόμα μικρότερη σύνθεση. Τέλος, 

προτάθηκε τα μέλη να έχουν συχνό εκκλησιασμό και επαφή με το θρησκευτικό 

στοιχείο. 

Χαρακτηριστικά ως προς τι τους ικανοποίησε λιγότερο ανέφεραν: 
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«Δεν υπήρχε» 

 «Ότι δεν υπάρχει συστηματικός εκκλησιασμός …Θα ευχόμουν για επαφή με την εκκλησία..» 

«Ότι δεν έγινε αναλυτική παρουσίαση των θεραπευτικών εργαλείων …» 

«Η διαπίστωση ότι πολλοί συνάδελφοι δεν γνωρίζουν  τη λειτουργία τέτοιων κέντρων.» 

«Η παρακολούθηση του προγράμματος μετά από πολύωρη υπηρεσιακή απασχόληση.» 

«Η δική μας ελλιπής προετοιμασία.» 

 «… έμφαση στα κοινά σημεία, … θεραπευτών … εισαγγελέων και δικαστών… παραδείγματα 

εξαρτημένων και ποια ήταν η διαδρομή τους δικαστικά και θεραπευτικά.» 

 «Η μη προσωπική επαφή … με τους θεραπευόμενους – εξαρτημένους χρήστες ουσιών» 

«Η συνολική διάρκεια. Έπρεπε η διάρκεια να ήταν μεγαλύτερη» 

«Η έλλειψη σύνδεσης με το νομικό – δικαστικό μέρος.» 

 «… ενημέρωση για τα σωματικά επακόλουθα της χρήσης ναρκωτικών, … συμπτώματα της 

στέρησης αυτών» 

«Η αλληλοεπικάλυψη των θεμάτων των εισηγητών» 

 «… οι ομάδες να είναι αριθμητικά μικρές.» 

 

Διάρκεια  

Θεωρία  

Επανάληψη 

Έλλειψη Επαφής με Μέλη 

Περιεχόμενο 
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Οι περισσότεροι δεν ανέφεραν να τους δυσκόλεψε κάτι στις συναντήσεις. 

«Δεν συνάντησα κάποια ιδιαίτερη δυσκολία» 

«Τίποτα.» 

Έγιναν λίγες αναφορές σε δυσκολίες. Κυρίως αναφέρθηκαν σε ζητήματα που 

σημείωσαν και στην ερώτηση με το τι τους ικανοποίησε λιγότερο.  Σημείωσαν ότι οι 

συναντήσεις έγιναν μετά από την εργασία τους με αποτέλεσμα να είναι κουρασμένοι. 

Ο χρόνος ήταν περιορισμένος για εκτενή ανάπτυξη των θεμάτων. Οι αναφορές στα 

θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα εργαλεία και τη θεραπευτική μεθοδολογία ήταν 

αόριστες και δεν αναλύθηκαν. Δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν τις έννοιες των ορίων, 

την ιεραρχία, τις σχέσεις και την επικοινωνία των μελών τόσο εντός όσο και εκτός της 

κοινότητας και την έννοια της εξάρτησης ως πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Θα 

επιθυμούσαν να υπάρχουν στις παρουσιάσεις και παραδείγματα μελών του ΚΕΘΕΑ, 

και να παρουσιαστεί πώς μπορεί να εφαρμοστούν οι όροι ένταξης σε θεραπευτικό 

πρόγραμμα αντί για κράτηση και φυλάκιση. 

Επίσης, οι συμμετέχοντες ανέφεραν και τα πρακτικά ζητήματα που τους δυσκόλεψαν, 

όπως η απόσταση, και ο τόπος διεξαγωγής του προγράμματος. 

Υπήρχε επίσης δυσπιστία ως προς τα στατιστικά δεδομένα που τους παρουσιάστηκαν. 

Πάντως ανέφεραν ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υψηλού επιπέδου και θεωρούν 

αρνητικό ότι δεν υπάρχουν πολλές δομές απεξάρτησης στη χώρα.  

Χαρακτηριστικά ως προς τι τους δυσκόλεψε ανέφεραν: 

 

«Θεωρώ ότι τα στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν σχετικά μετά πόσα άτομα παρέμειναν 

απεξαρτημένα μετά την κοινότητα δεν είναι αληθή» 

«Οι πολλές ώρες ενημέρωσης την 1η μέρα» 

«Η κατανόηση των θεραπευτικών εργαλείων, ασκήσεων κλπ της κοινότητας» 

«Η πρόσβαση στο χώρο» 

«Η συνειδητοποίηση ότι θα έπρεπε να είχαμε περισσότερα κέντρα ανά την Ελλάδα ώστε να 

μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες και άλλων ατόμων. Τέτοιο υψηλό επίπεδο σπάνια 

το συναντάς και πραγματικά το έχουμε ανάγκη» 
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«Ενδεχομένως η μεγάλη διάρκεια της πρώτης μέρας»  

«Οι ώρες καθώς η εκπαίδευση ήταν μετά την υπηρεσία δυσκολεύοντας κάπως την κατανόηση 

από μέρους μας λόγω κούρασης.»  

«Μεγάλη διάρκεια χωρίς διάλλειμα» 

«Η αόριστη ενημέρωση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Θα επιθυμούσα μια πιο λεπτομερή 

ανάλυση της μεθοδολογίας των και των εργαλείων βοήθειας των συμμετεχόντων στο 

πρόγραμμα.»  

«Η κατανόηση των ορίων, της ιεραρχίας των σχέσεων και των πλαισίων της επικοινωνίας 

μεταξύ των μελών της κοινότητας και τον εξωτερικό κόσμο» 

«Η κατανόηση του πολυπαραγοντικού ζητήματος της εξάρτησης» 

 

 

 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες θεωρούν πολύ σημαντική την ευκαιρία που 

τους δόθηκε να συμμετέχουν και να ενημερωθούν για τα θέματα των εξαρτήσεων και 

της απεξάρτησης. Οι προτάσεις τους είναι ποικίλες. Προτείνουν να υπάρχουν 

προγράμματα απεξάρτησης για την προβληματική χρήση του διαδικτύου καθώς και 

του αλκοόλ (νόμιμες εξαρτήσεις). Ακόμα προτείνουν να υπάρχουν προγράμματα 

Κούραση 

Θεραπευτικές Έννοιες  

Πρακτικά Ζητήματα 

Θεραπευτική και Νομική 
Πορεία  
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ενημέρωσης σε σχολεία με στόχο την πρόληψη. Οι ενημερώσεις πρέπει να 

επεκταθούν και σε υπαλλήλους άλλων φορέων, σε εισαγγελείς και δικαστικούς σε 

όλες τις περιφέρειες, σε αστυνομικούς και γενικά σε ομάδες που ασχολούνται με 

εξαρτημένους, με στόχο την καλύτερη παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους 

εξαρτημένους, τη συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας των θεραπευτικών 

προγραμμάτων και την άρση των προκαταλήψεων. Ταυτόχρονα είναι απαραίτητο να 

υπάρχει καλή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των θεραπευτικών προγραμμάτων 

και των δικαστικών αρχών και θεωρούν ότι η εκπαίδευση αυτή άνοιξε τον δρόμο της 

δικτύωσης οπότε και πρέπει να καλλιεργηθεί μελλοντικά (πρόσκληση σε bazaar, 

αποφοιτήσεις, δράσεις των προγραμμάτων). Γενικά θεωρούν ότι είναι πολύ θετική η 

πρωτοβουλία που ξεκίνησε και πολλοί εκφράζουν την πρόθεσή τους να τη 

διατηρήσουν.  

Πρότειναν επίσης να υπάρχει ανάλογη ενημέρωση και από εκπροσώπους άλλων 

αναγνωρισμένων φορέων απεξάρτησης (ΟΚΑΝΑ, 18ΑΝΩ), ώστε να έχουν σφαιρική 

ενημέρωση πάνω στο φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης και της θεραπείας.  

Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στον ρόλο της οικογένειας στην πορεία του μέλους, 

ειδικά προς την εξάρτηση, και τους φάνηκε ακατανόητο πώς μπορεί η οικογένεια να 

ωθήσει τα παιδιά προς τη χρήση, ειδικά όταν όλα φαίνεται ότι είναι εύρυθμα στους 

κόλπους της.  

Είναι σημαντικό να γίνονται πιο τακτικά εκπαιδεύσεις και όχι ευκαιριακά, αλλά 

συστηματικά. Επίσης να γίνεται αναλυτική παρουσίαση των θεραπευτικών εργαλείων 

και των θεραπευτικών τεχνικών, την πορεία της εξάρτησης και της απεξάρτησης καθώς 

και την πρόληψη της υποτροπής.  

Ειδικά οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα της Αθήνας εξέφρασαν την επιθυμία να 

έρθουν σε επαφή με μέλη των θεραπευτικών κοινοτήτων γιατί θεωρούν ότι η 

αλληλεπίδραση είναι πολύ σημαντική.  

Υπήρχε πρόταση να μπορέσουν οι δικαστές να πάρουν μέρος σε θεραπευτικές 

διαδικασίες των θεραπευτικών κοινοτήτων αφού και οι βιωματικές εμπειρίες είναι 

πολύ σημαντικές. Πρότειναν οι θεραπευτές να εμφανίζονται με τα μέλη στα 

δικαστήρια για να υποστηρίζουν την πορεία τους και αναρωτιούνται αν τα έγγραφα τα 

οποία προσκομίζουν στα δικαστήρια δείχνουν και την πρόθεση του χρήστη να 
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απεξαρτηθεί. Είναι σημαντικό να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών – χρηστών στις 

κοινότητες.  

Επίσης, διαπίστωσαν ότι έχουν ελλιπείς γνώσεις για τα διάφορα θεραπευτικά 

προγράμματα και η εκπαίδευση τους έδωσε το έναυσμα να ενημερωθούν.  

Τέλος, κάποιοι από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν συγχαρητήρια για το έργο του 

ΚΕΘΕΑ με προτροπή να συνεχίσουν μελλοντικά.  

 

«Γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που ήλθα εδώ. … μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω 

την προσπάθειά … σας από κοντά . ..» 

«Να γίνεται πιο τακτικά η διοργάνωση.» 

«Η συχνή επαφή των ανθρώπων (προσωπικό κλπ) για τους δικαστές, εισαγγελείς, αστυνομία 

και άλλους φορείς (δήμοι κλπ) για καλύτερη συνεργασία και ευόδωση όλων των σκοπών και 

αρχών.»  

«Αναλυτικότερη παρουσίαση των υπόλοιπων σταδίων απεξάρτησης.» 

«Η επίσκεψη των εισαγγελέων και δικαστών στους χώρους που γίνεται η απεξάρτηση και η 

εκπαίδευσή τους σε αυτούς τους χώρους πρέπει να αποτελέσει μόνο την αρχή της γνωριμίας … 

Πλησιάστε και εσείς τους δικαστικούς λειτουργούς στους χώρους τους,  καλέστε τους στις 

εκδηλώσεις σας ξανά και ξανά, κάνετε ένα πασχαλινό παζάρι στο χώρο των δικαστηρίων, μην 

αφήσετε να χαθεί η αρχή που έγινε το διήμερο.»   

 «Διεύρυνση των αποδεκτών ώστε όλο και μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας να αντιληφθεί 

τόσο τη σπουδαιότητα του προγράμματος … χωρίς προκαταλήψεις.»  

«Μεγαλύτερη και λεπτομερέστερη ανάλυση του κάθε σταδίου.»  

 «Θα επιθυμούσα την βιωματική εκπαίδευση (επισκέψεις σε προγράμματα) καθώς και 

περισσότερο χρόνο ανάπτυξης των θεμάτων.» 

 «Συνεχίστε με τον ίδιο ρυθμό- ζήλο.» 

«Να επεκταθούν σε όλες τις δικαστικές περιφέρειες και να χρησιμοποιηθούν περισσότερο τα 

σύγχρονα τεχνικά μέσα για πιο εξειδικευμένη γνώση.» 

«Συγχαρητήρια για το έργο σας! Εύχομαι να συνεχίστε να είστε κοντά σε όσους έρχονται σε 

εσάς και να υπάρχει πρόσβαση στο ΚΕΘΕΑ από όλη την Ελλάδα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό 

να ενημερώνονται για τη δράση σας και για όσα μας μάθατε αυτές τις μέρες τόσα επαγγέλματα 

έχουν σχέση με τον χώρο όσο και όλοι οι πολίτες σε προληπτικό επίπεδο. Και πάλι 

συγχαρητήρια!» 

 «Ενημέρωση στα σχολεία. Ενημέρωση δικαστών και εισαγγελέων»  
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«Να γίνει συνολική ενημέρωση σε συνεργασία και με τους άλλους φορείς (ΟΚΑΝΑ, 18 ΆΝΩ, 

ΨΝΑ), ώστε να υπάρχει σφαιρική ενημέρωση ...»  

«Η συμμετοχή των δικαστών (ανώνυμα και χωρίς ανακοίνωση της ιδιότητας) σε συνεδρίες του 

συμβουλευτικού προγράμματος» 

«… Την εμφάνιση προσωπικού του ΚΕΘΕΑ προς υποστήριξη των ατόμων που είναι στο στάδιο 

της προσπάθειας απεξάρτησης και που πραγματικά κάνουν μια σοβαρή προσπάθεια ενώπιον 

του Δικαστηρίου σε περίπτωσης ποινικής εμπλοκής του.» 

«Ίσως η συμμετοχή και χαμηλόβαθμών αστυνομικών που είναι αυτοί που θα κάνουν τις 

συλλήψεις κλπ.» 

«Επίσης, θα μπορούσατε να επιστεφτείτε τα Δικαστήρια είτε σε δημόσιες συνεδριάσεις με 

ζητήματα σχετικά με τα ναρκωτικά είτε προς συνομιλία με τους δικαστικούς υπαλλήλους που 

ασχολούνται στα ποινικά τμήματα» 

 «Θεωρώ σημαντική την δυνατότητα διατήρησης επικοινωνίας με το πρόγραμμα»  

«.. και ο τρόπος με τον οποίο αποφεύγεται η υποτροπή» 

 «Διαπίστωσα ότι η ενημέρωση μου σχετικά με τα διάφορα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ όπως και 

για τον ΟΚΑΝΑ, ήταν ελλιπής καθώς δεν γνώριζα τι ακριβώς κάνει η κάθε δομή και με ποιο 

μοντέλο δουλεύει…» 

 

 

 

 

Συνεργασία 

Δικτύωση 

Ενημέρωση 

Άρση Προκαταλήψεων  

Θεραπευτικά Εργαλεία  

Περισσότεροι Συμμετέχοντες  

Συνέχιση Θεραπευτικού Έργου 

Σ 

Υ 
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Συνολική εκτίμηση  
 

Η εκπαίδευση/ευαισθητοποίηση των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών είχε 

πολύ θετική ανταπόκριση στους εκπροσώπους της ποινικής δικαιοσύνης.   

Οι εκπαιδευτές με τη συμβολή τους, την εμπειρία και τις δεξιότητές τους συνέβαλλαν 

σημαντικά στην ανάδειξη του πολυπαραγοντικού φαινομένου της εξάρτησης και τη 

δημιουργία καλού κλίματος κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι 

κατανόησαν τη θεραπευτική διαδικασία που ακολουθείται στο ΚΕΘΕΑ με το μοντέλο 

των θεραπευτικών κοινοτήτων. Το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε κατά πολύ στις 

προσδοκίες και τις ανάγκες τους και οι συμμετέχοντες δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι 

από την οργάνωση, τη μέθοδο και τις παρουσιάσεις που έγιναν. 

Ιδιαίτερα θετική κρίθηκε η δυνατότητα που τους δόθηκε, όπου αυτό ήταν εφικτό, να 

έρθουν σε επαφή και να αλληλεπιδράσουν με τα μέλη και τους γονείς στα 

θεραπευτικά προγράμματα.  

Οι συμμετέχοντες θα ήθελαν επίσης να ενημερωθούν για τα θέματα των νόμιμων 

εξαρτήσεων και πρότειναν να υπάρχει ενημέρωση πρόληψης και στις σχολικές 

μονάδες. Είναι σημαντικό αντίστοιχα εκπαιδευτικά να υλοποιηθούν σε υπαλλήλους 

άλλων φορέων, σε εισαγγελείς και δικαστικούς σε όλες τις περιφέρειες καθώς και σε 

αστυνομικούς με στόχο την άρση των προκαταλήψεων. Διαπίστωσαν ακόμα ότι οι 

γνώσεις τους στον τομέα της θεραπείας των εξαρτήσεων ήταν ελλιπείς και ότι αυτή η 

εκπαίδευση ήταν το έναυσμα για να ενημερωθούν περαιτέρω. Η δικτύωση μεταξύ του 

ΚΕΘΕΑ και των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών είναι απαραίτητο να διατηρηθεί 

και να καλλιεργηθεί το κλίμα συνεργασίας με σκοπό το όφελος των υπό απεξάρτηση 

μελών. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιοι από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν 

συγχαρητήρια για το έργο του ΚΕΘΕΑ με αναφορές ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά 

και οι συνθήκες διαμονής των μελών είναι υψηλών προδιαγραφών.  
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Παράρτημα Ι: πίνακες συχνοτήτων  

 

Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Άνδρας 33 39,8 39,8 39,8 

Γυναίκα 50 60,2 60,2 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

Υφιστάμενη θέση 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Εισαγγελέας Πρωτοδικών 10 12,0 12,7 12,7 

Πρωτοδίκης 11 13,3 13,9 26,6 

Δικαστικός λειτουργός 4 4,8 5,1 31,6 

Εφέτης 7 8,4 8,9 40,5 

Εισαγγελέας Εφετών 1 1,2 1,3 41,8 

Εισαγγελέας 1 1,2 1,3 43,0 

Πρόεδρος Εφετών 1 1,2 1,3 44,3 

Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών 13 15,7 16,5 60,8 

Πρωτοδίκης Ανακριτής 4 4,8 5,1 65,8 

Δικαστής 3 3,6 3,8 69,6 

Αντιεισαγγελέας Εφετών 4 4,8 5,1 74,7 

Εισαγγελικός Λειτουργός 4 4,8 5,1 79,7 

Υποψήφιος Εισαγγελικός 

Πάρεδρος 
3 3,6 3,8 83,5 

Δικαστικός Πάρεδρος 1 1,2 1,3 84,8 

Εκπαιδευόμενος Εισαγγελέας 1 1,2 1,3 86,1 

Ειρηνοδίκης 1 1,2 1,3 87,3 

Επιμελητής Ανηλίκων 3 3,6 3,8 91,1 

Πρόεδρος Πρωτοδικών 3 3,6 3,8 94,9 

Πάρεδρος Πρωτοδικών 1 1,2 1,3 96,2 

Ανακριτής 1 1,2 1,3 97,5 

Εισαγγελικός Πάρεδρος 1 1,2 1,3 98,7 

Πρωτοδίκης Δικαστής 1 1,2 1,3 100,0 

Total 79 95,2 100,0  

Missing System 4 4,8   

Total 83 100,0   
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Μεταπτυχιακές Σπουδές 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΝΑΙ 53 63,9 63,9 63,9 

ΟΧΙ 30 36,1 36,1 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

Πανεπιστήμιο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΕΚΠΑ 12 14,5 22,6 22,6 

ΔΠΘ 7 8,4 13,2 35,8 

ΑΠΘ 15 18,1 28,3 64,2 

Πάντειο 

Πανεπιστήμιο 
1 1,2 1,9 66,0 

Πελοπονήσσου 1 1,2 1,9 67,9 

ΕΑΠ 1 1,2 1,9 69,8 

Άλλο 2 2,4 3,8 73,6 

Εξωτερικό 13 15,7 24,5 98,1 

Θεσσαλίας 1 1,2 1,9 100,0 

Total 53 63,9 100,0  

Missing System 30 36,1   

Total 83 100,0   
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Τίτλος Μεταπτυχιακού 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο 2 2,4 3,8 3,8 

Αστικό Ποινικό Δίκαιο 1 1,2 1,9 5,8 

LLM Εμπορικού Δικαίου 3 3,6 5,8 11,5 

Ποινική Δικονομία 1 1,2 1,9 13,5 

Αστικό δίκαιο 2 2,4 3,8 17,3 

Ποινικό Δίκαιο και Ποινική 

Δικονομία 
3 3,6 5,8 23,1 

Δικονομικό Δίκαιο 1 1,2 1,9 25,0 

Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο 1 1,2 1,9 26,9 

Ποινικών και 

Εγκληματολογικών Σπουδών 
8 9,6 15,4 42,3 

Αστικό Δικονομικό και Εργατικό 

Δίκαιο 
1 1,2 1,9 44,2 

Διοίκηση Μονάδων Υγείας 1 1,2 1,9 46,2 

Διεθνές Οικονομικό 

Χρηματοοικονομικό και 

τραπεζικό Δίκαιο 

1 1,2 1,9 48,1 

Διεθνών Σπουδών- Διεθνές 

Δίκαιο 
1 1,2 1,9 50,0 

LLM International Commercial 

Law 
1 1,2 1,9 51,9 

Επικοινωνία και πολιτισμός 1 1,2 1,9 53,8 

Εργατικό Δίκαιο 1 1,2 1,9 55,8 

ΜΔΕ 1 1,2 1,9 57,7 

Θεσμοί και πολιτικές υγείας 1 1,2 1,9 59,6 

Ποινικό Δίκαιο 7 8,4 13,5 73,1 

Ψυχική Υγεία 1 1,2 1,9 75,0 

Εμβάθυνση στη διάταξη του 

211α ΚΠΔ 
1 1,2 1,9 76,9 

Δίκαιο Διαδικτύου 1 1,2 1,9 78,8 

Εμπορικό και οικονομικό δίκαιο 4 4,8 7,7 86,5 

Αστικό Δικονομικό Δίκαιο 1 1,2 1,9 88,5 

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο 1 1,2 1,9 90,4 

LLM 1 1,2 1,9 92,3 

DEA Εμπορικό Δίκαιο 1 1,2 1,9 94,2 
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DEA DROITES DES 

AFFAIRES 
1 1,2 1,9 96,2 

LLM in European Community 

Law 
1 1,2 1,9 98,1 

Εγκληματολογία 1 1,2 1,9 100,0 

Total 52 62,7 100,0  

Missing System 31 37,3   

Total 83 100,0   

 

 

Πόσο μείνατε ικανοποιημένος /η από την γενική οργάνωση της εκπαίδευσης; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid μέτρια 6 7,2 7,2 7,2 

πολύ 18 21,7 21,7 28,9 

πάρα πολύ 59 71,1 71,1 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

Πόσο ικανοποιητική ήταν η συνολική διάρκεια (2 ημέρες); 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid καθόλου 1 1,2 1,2 1,2 

μέτρια 8 9,6 9,6 10,8 

πολύ 20 24,1 24,1 34,9 

πάρα πολύ 54 65,1 65,1 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

Πόσο σας βοήθησε η εκπαίδευση να κατανοήσετε θέματα που σχετίζονται με τις εξαρτήσεις; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid μέτρια 6 7,2 7,2 7,2 

πολύ 27 32,5 32,5 39,8 

πάρα πολύ 50 60,2 60,2 100,0 

Total 83 100,0 100,0  
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Πόσο σας βοήθησε η εκπαίδευση να κατανοήσετε τη διαδικασία της απεξάρτησης στις δομές του 

ΚΕΘΕΑ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid λίγο 1 1,2 1,2 1,2 

μέτρια 2 2,4 2,4 3,6 

πολύ 23 27,7 27,7 31,3 

πάρα πολύ 57 68,7 68,7 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

Πόσο τα ζητήματα που απασχόλησαν την εκπαίδευση ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες και τις 

ανάγκες σας; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid λίγο 1 1,2 1,2 1,2 

μέτρια 6 7,2 7,4 8,6 

πολύ 31 37,3 38,3 46,9 

πάρα πολύ 43 51,8 53,1 100,0 

Total 81 97,6 100,0  

Missing System 2 2,4   

Total 83 100,0   

 

 

Πόσο βοηθητική ήταν η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid μέτρια 7 8,4 8,4 8,4 

πολύ 32 38,6 38,6 47,0 

πάρα πολύ 44 53,0 53,0 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

Πόσο βοηθητικές ήταν οι παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid λίγο 2 2,4 2,4 2,4 

μέτρια 8 9,6 9,8 12,2 

πολύ 24 28,9 29,3 41,5 

πάρα πολύ 48 57,8 58,5 100,0 

Total 82 98,8 100,0  

Missing System 1 1,2   

Total 83 100,0   
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Πόσο ικανοποιημένος/η μείνατε από το γενικό κλίμα και την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην 

εκπαίδευση; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid πολύ 12 14,5 14,5 14,5 

πάρα πολύ 71 85,5 85,5 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

Πόσο ικανοποιημένος/η μείνατε από το εκπαιδευτικό έργο που παρείχαν οι εισηγητές; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid μέτρια 4 4,8 4,8 4,8 

πολύ 18 21,7 21,7 26,5 

πάρα πολύ 61 73,5 73,5 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καλαμάτα 11.12.2.2019 28 33,7 33,7 33,7 

Αθήνα 18-19.2.2019 9 10,8 10,8 44,6 

Λάρισα Βόλος 5-6.2.2019 3 3,6 3,6 48,2 

Ιωάννινα 27-28.2.2019 8 9,6 9,6 57,8 

Πάτρα 13-14.2.2019 19 22,9 22,9 80,7 

Θεσσαλονίκη 

12.13.3.2019 
16 19,3 19,3 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

  



 

26 
 

Παράρτημα ΙΙ: ερωτήσεις ανοικτού τύπου  
 

α/α 

Ερ.14: Αυτό που 
σας ικανοποίησε 
περισσότερο στην 
εκπαίδευση; 

Ερ.15: Αυτό που σας 
ικανοποίησε 
λιγότερο στην 
εκπαίδευση; 

Ερ.16: Αυτό με 
δυσκόλεψε 
περισσότερο στην 
εκπαίδευση; 

Ερ.17: Σημειώστε άλλες 
παρατηρήσεις και 
προτάσεις: 

ΤΟΠΟΣ 

1.  

Η ξενάγηση, η 
αμεσότητα και ο 
τρόπος που 
εκφράστηκε η 
προσωπική 
εμπειρία  των 
συμμετεχόντων 
προσώπων της 
απεξάρτησης . 

  

Θα επιθυμούσα να 
ενημερωθώ για την 
προοπτική δημιουργίας 
προγραμμάτων 
απεξάρτησης από την κακή 
χρήση του διαδικτύου από 
έφηβους και ενήλικες στην 
Καλαμάτα 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

2.  

Η γνωριμία με τις 
δομές του ΚΕΘΕΑ 
και την όλη πορεία 
προς την 
απεξάρτηση, και 
ιδίως η επαφή με 
τους μετέχοντες 
στο πρόγραμμα.  

Η θεωρητική 
προσέγγιση της 
πρώτης μέρας  

  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

3.  

Το ότι ακούσαμε τα 
όσα είχαν να πουν 
τα θεραπευόμενα 
άτομα 

 

Θεωρώ ότι τα 
στατιστικά στοιχεία 
που δόθηκαν 
σχετικά μετά πόσα 
άτομα παρέμειναν 
απεξαρτημένα μετά 
την κοινότητα δεν 
είναι αληθή 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

4.      ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

5.      ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

6.  

Το ομαδικό 
πνεύμα, που έχει 
αναπτυχθεί και η 
αγάπη και το 
δέσιμο που 
καλλιεργείται 
ανάμεσα στα μέλη 
του προγράμματος 
ως μέσο για την 
επίλυση του 
προβλήματος και 
την κοινωνική τους 
επανένταξη 

Ότι δεν υπάρχει 
συστηματικός 
εκκλησιασμός 
λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μπορεί 
ένα άτομο να ανήκει 
σε διαφορετικό 
θρήσκευμα. Θα 
ευχόμουν για 
επαφή με την 
εκκλησία ή γιατί όχι 
και ότι με έναν 
ιερέα, ως 
πνευματικό.  

Οι πολλές ώρες 
ενημέρωσης την 1η 
μέρα 

Γενικά είμαι πάρα πολύ 
ευχαριστημένη που ήλθα 
εδώ. Ήταν η πρώτη φορά 
που ήλθα. Χαίρομαι που 
σας γνώρισα. Χαίρομαι που 
έστω και αυτή την πρώτη 
φορά που ήλθα, μου 
δόθηκε η ευκαιρία να 
γνωρίσω την προσπάθειά 
σας τις αγωνίες σας τους 
προβληματισμούς σας από 
κοντά και θα ήθελα πάρα 
πολύ να προσπαθήσω να το 
κάνω και μόνη μου για να 
σας ξαναδώ.  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

7.  Η επικοινωνία με Να επικεντρώσουμε Δεν συνάντησα Να γίνεται πιο τακτικά η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
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ανθρώπους που 
παρακολούθησαν 
θεραπευτικά 
προγράμματα. Η 
κατανόηση των 
δομών και των 
σταδίων των 
προγραμμάτων  

στις εισηγήσεις στην 
αλληλεπίδραση και 
ανταλλαγή 
εμπειριών και 
σκέψεων μεταξύ 
των εκπροσώπων 
δικαστικού σώματος 
στο ΚΕΘΕΑ.  

κάποια ιδιαίτερη 
δυσκολία  

διοργάνωση. 

8.  

Η χαρά για 
δημιουργία όλων 
των παιδιών που 
συμμετείχαν  

Η ενημέρωση των 
φορέων για τον … 
και τη φιλοσοφία 
του 

 

Η συχνή επαφή των 
ανθρώπων (προσωπικό κλπ) 
για τους δικαστές, 
εισαγγελείς, αστυνομία και 
άλλους φορείς (δήμοι κλπ) 
για ια καλύτερη συνεργασία 
και ευόδωση όλων των 
σκοπών και αρχών.  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

9.  

Η κατανόηση της 
διαδικασίας 
απεξάρτησης  

  
Αναλυτικότερη παρουσίαση 
των υπόλοιπων σταδίων 
απεξάρτησης.  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

10.  

Η οργάνωση της 
δομής. Η 
αλληλεγγύη μεταξύ 
τους μελών. Η 
αυτογνωσία τους 
και πόθος τους για 
την ολοκλήρωση 
του προγράμματος.  

Ότι δεν έγινε 
αναλυτική 
παρουσίαση των 
θεραπευτικών 
εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται 
στον δρόμο για την 
απεξάρτηση.  

Η κατανόηση των 
θεραπευτικών 
εργαλείων, 
ασκήσεων κλπ της 
κοινότητας  

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

11.  

Η επικοινωνία με 
εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενους  

Δεν υπήρχε  Δεν υπήρχε  Όχι  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

12.  Όλα  - Τίποτα   ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

13.  

Η αλληλεπίδραση 
με τους χρήστες στο 
χώρο της 
κοινότητας. 

Η θεωρητική 
προσέγγιση (γενική 
και λίγο αδιάφορη) 

- - 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

14.      ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

15.  

Το επίπεδο της 
πειθαρχίας των 
εκπαιδευομένων  

 
Να προσεγγίσω 
περισσότερο τους 
εκπαιδευόμενους 

Αναρωτιέμαι εάν θα 
μπορούσαν συμμετέχουν 
περισσότεροι 
εκπαιδευόμενοι.  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

16.      ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

17.  

Καταλάβαμε τα 
συναισθήματα των 
μελών του 
προγράμματος σε 
όλο τους το φάσμα.  

   

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

18.  

Η ειλικρινής 
επικοινωνία με 
τους χρήστες  

 
Η πρόσβαση στο 
χώρο 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

19.  Η αμεσότητα με τα    ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
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μέλη της 
κοινότητας  

20.  

Η συνεργασία και η 
επιστημονική 
κατάρτισης του 
προσωπικού. Το 
πολύ καλό επίπεδο 
διασύνδεσης 
μεταξύ 
επαγγελματιών και 
μελών 

 

Η συνειδητοποίηση 
ότι θα έπρεπε να 
είχαμε περισσότερα 
κέντρα ανά την 
Ελλάδα ώστε να 
μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε τις 
ανάγκες και άλλων 
ατόμων. Τέτοιο 
υψηλό επίπεδο 
σπάνια το συναντάς 
και πραγματικά το 
έχουμε ανάγκη.  

Η επέκταση στον τομέα του 
αλκοόλ, της διαδικτυακής 
υπερβολικής ενασχόλησης  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

21.  

Η προσωπική 
επικοινωνία με τα 
άτομα που 
συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα δηλ. η 
δεύτερη μέρα του 
προγράμματος  

Η θεωρητική 
προσέγγιση του 
πρώτου μέρους  

Ενδεχομένως η 
μεγάλη διάρκεια της 
πρώτης μέρας  

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

22.  

Η ενεργός 
συμμετοχή των 
μελών και ιδίως η 
παρουσία ατόμων 
του προσπαθούν 
για δεύτερη φορά.  

Δεν υπάρχει κάτι 
αρνητικό και 
λιγότερο 
ικανοποιητικό.  

 

Μάλλον θα πρέπει να 
ενταθεί η προσπάθεια για 
συμμετοχή περισσότερο 
γυναικών μελών.  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

23.  

Η εκπαίδευση από 
τους θεραπευτές 
αλλά και από τους 
ίδιους τους 
ωφελούμενους 

  

Η επίσκεψη των 
εισαγγελέων και δικαστών 
στους χώρους που γίνεται η 
απεξάρτηση και η 
εκπαίδευσή τους σε αυτούς 
τους χώρους πρέπει να 
αποτελέσει μόνο την αρχή 
της γνωριμίας δύο 
διαφορετικών κόσμων 
εκείνου της απονομής 
δικαιοσύνης και εκείνου της 
απεξάρτησης. Πλησιάστε 
και εσείς τους δικαστικούς 
λειτουργούς στους χώρους 
τους καλέστε τους στις 
εκδηλώσεις σας ξανά και 
ξανά, κάνετε ένα πασχαλινό 
παζάρι στο χώρο των 
δικαστηρίων, μην αφήσετε 
να χαθεί η αρχή που έγινε 
το διήμερο.   

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

24.  
Η διαπίστωση της 
αποτελεσματικότητ

Η διαπίστωση ότι 
πολλοί συνάδελφοι 

 
Όχι ευκαιριακή εκπαίδευση. 
Υποχρεωτική και 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
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ας του έργου της 
κοινότητας.  

δεν γνωρίζουν  τη 
λειτουργία τέτοιων 
κέντρων.  

επαναλαμβανόμενη 

25.  

Η αμεσότητα στην 
επικοινωνία με τα 
μέλη της 
κοινότητας ώστε να 
αντιληφθούμε τόσο 
τη διαδικασία όσο 
και τις δυσκολίες 
που 
αντιμετωπίζουν 

 

Οι ώρες καθώς η 
εκπαίδευση ήταν 
μετά την υπηρεσία 
δυσκολεύοντας 
κάπως την 
κατανόηση από 
μέρους μας λόγω 
κούρασης.  

Διεύρυνση των αποδεκτών 
ώστε όλο και μεγαλύτερο 
τμήμα της κοινωνίας να 
αντιληφθεί τόσο τη 
σπουδαιότητα του 
προγράμματος και της 
παρακολούθησης αυτού 
από εξαρτημένα πρόσωπα 
στην απεμπλοκή τους αλλά 
και προκειμένου να 
επιτευχθεί η επανένταξή 
τους χωρίς προκαταλήψεις.  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

26.  

Η επίσκεψη στο 
χώρο του ΚΕΘΕΑ 
και η προσωπική 
επαφή με μέλη. 

 
Μεγάλη διάρκεια 
χωρίς διάλλειμα.  

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

27.  

Είχα προσωπική 
επαφή με τους 
εργαζόμενους και 
τους 
θεραπευόμενους 
διαπίστωσα την 
αποτελεσματικότητ
α του 
προγράμματος και 
το καλό επίπεδο 
των 
εγκαταστάσεων της 
δομής.  

Η παρακολούθηση 
του προγράμματος 
εργάσιμες μέρες και 
μετά από πολύωρη 
υπηρεσιακή 
απασχόληση.  

Η αόριστη 
ενημέρωση των 
θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων. Θα 
επιθυμούσα μια πιο 
λεπτομερή ανάλυση 
της μεθοδολογίας 
των και των 
εργαλείων βοήθειας 
των συμμετεχόντων 
στο πρόγραμμα.  

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

28.  

Η επικοινωνία με 
τους χρήστες, η 
εμπιστοσύνη τους 
προς το πρόσωπό 
μας και η κατάθεση 
της εμπειρίας τους 

Η δική μας ελλιπής 
προετοιμασία  

Η κατανόηση των 
ορίων, της ιεραρχίας 
των σχέσεων και των 
πλαισίων της 
επικοινωνίας μεταξύ 
των μελών της 
κοινότητας και τον 
εξωτερικό κόσμο 

Μεγαλύτερη και 
λεπτομερέστερη ανάλυση 
του κάθε σταδίου.  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

29.  

Η χωρίς δισταγμούς 
αντικειμενική και 
αληθινή (αλλά όχι 
κυνική) προσέγγιση 
των θεμάτων  

Θα προτιμούσα να 
γίνονται 
περισσότερες 
ερωτήσεις από τους 
παρευρισκόμενους.  

 

ίσως η ενδεχόμενη 
παρουσία και κάποιων 
παιδιών που είναι σε 
πρόγραμμα ή επανένταξη.  

ΑΘΗΝΑ  

30.  

Η ετοιμότητα των 
εκπαιδευτών στις 
ερωτήσεις μας, η 
αμεσότητα και η 
εξαιρετική 
προετοιμασία.  

Το γεγονός ότι 
έπρεπε να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση 
στα κοινά σημεία, 
το σημείο 
συνάντησης του 

Τίποτα   

ΑΘΗΝΑ  
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έργου στων 
θεραπευτών με 
αυτό των 
εισαγγελέων και 
δικαστών. 
Συγκεκριμένα 
παραδείγματα 
εξαρτημένων και 
ποια ήταν η 
διαδρομή τους 
δικαστικά και 
θεραπευτικά. 
Εφαρμογή πρακτική 
του ν. 4139/2013 

31.  
Οι πολύ καλοί 
εισηγητές.  

Μικρή διάρκεια 
εισηγήσεων. Πολλές 
πληροφορίες σε 
λίγο χρόνο 

 
Συναντήσεις με 
συμμετέχοντες στα 
προγράμματα 

ΑΘΗΝΑ  

32.  

Τα πρακτικά 
θέματα, οι 
προσωπικές 
εμπειρίες των 
εκπαιδευτών και ο 
τρόπο προσέγγισης 
των θεμάτων 

   

ΑΘΗΝΑ  

33.  

Η αμεσότητα των 
ομιλητών – η 
πρακτική 
αντιμετώπιση των 
θεμάτων  

Ο λίγος χρόνος 
ανάπτυξης των 
θεμάτων 

Το ίδιο με το 2 

Θα επιθυμούσα την 
βιωματική εκπαίδευση 
(επισκέψεις σε 
προγράμματα) καθώς και 
περισσότερο χρόνο 
ανάπτυξης των θεμάτων.  

ΑΘΗΝΑ  

34.  

Η πρακτική 
προσέγγιση, όπου 
υπήρχε  

Παράθεση 
στατιστικών  

  

ΑΘΗΝΑ  

35.  

Ο άμεσος τρόπος 
παρουσίασης των 
εισηγήσεων από 
ικανούς και 
ενημερωμένους 
εισηγητές με 
εύληπτο και 
κατανοητό λόγο.  

Η έλλειψη επαρκούς 
υλικοτεχνικής 
υποδομής και ως 
προς τις 
παρουσιάσεις των 
εισηγήσεων 

  

ΑΘΗΝΑ  

36.  

Η κατάρτιση και η 
μεταδοτικότητα 
των εκπαιδευτών- 
εισηγητών 

Η μη προσωπική 
επαφή – 
επικοινωνία με τους 
θεραπευόμενους – 
εξαρτημένους 
χρήστες ουσιών  

Η κατανόηση του 
πολυπαραγοντικού 
ζητήματος της 
εξάρτησης 

 

ΑΘΗΝΑ  

37.  

Το συνεχές 
ενδιαφέρον των 
εκπαιδευτών για 

  
Επανάληψη αυτών ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα 
ώστε να δίνεται η 

ΑΘΗΝΑ  
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ερωτήσεις 
κατανόησης από 
τους ακροατές.  

δυνατότητα συνεχούς 
ενημέρωσης όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων στην 
ποινική και όχι μόνο 
διαδικασία.  

38.  

Κλίμα, ατμόσφαιρα, 
εισηγητές. Αγαπάνε 
τη δουλειά τους το 
λειτούργημά του  

Ο χρόνος (+)   

ΒΟΛΟΣ  

39.  

Ο διάλογος και η 
επικοινωνία με 
τους συμμετέχοντες 
στο πρόγραμμα 

   

ΒΟΛΟΣ  

40.  

Οι παρουσιάσεις 
που 
χρησιμοποιήθηκαν 
και ήταν πάρα πολύ 
βοηθητικές αφενός, 
αφετέρου το ότι τα 
ζητήματα που 
απασχόλησαν την 
εκπαίδευση 
ανταποκρίθηκαν 
πλήρως στις 
προσδοκίες μου. 

Η συνολική 
διάρκεια. Έπρεπε η 
διάρκεια να ήταν 
μεγαλύτερη  

Ουδέν 

Πρέπει να λαμβάνουν χώρα 
συχνότερα τέτοιου είδους 
εκπαιδευτικές – 
επιμορφωτικές 
δραστηριότητες.  

ΒΟΛΟΣ  

41.  
Συνομιλία με γονείς 
και μέλη του ΚΕΘΕΑ  

  
Συνεχίστε με τον ίδιο 
ρυθμό- ζήλο 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

42.  

Η αμεσότητα και η 
πληρότητα των 
εισηγήσεων  

  

Να επεκταθούν σε όλες τις 
δικαστικές περιφέρειες και 
να χρησιμοποιηθούν 
περισσότερο τα σύγχρονα 
τεχνικά μέσα για πιο 
εξειδικευμένη γνώση 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

43.  

Άψογη 
προετοιμασία 
εισηγητών. 
Αναλυτική 
παρουσίαση. 
Ολόπλευρη και 
μεθοδική κάλυψη 
θεμάτων. 

   

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

44.  

Η παρουσία των 
γονέων και των 
ατόμων που 
παρακολούθησαν 
το πρόγραμμα  

   

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

45.  

Η επικοινωνία με 
τους γονείς των 
ατόμων με 
εξάρτηση και με τα 
ίδια τα άτομα 

   

Συγχαρητήρια για το έργο 
σας! Εύχομαι να συνεχίστε 
να είστε κοντά σε όσους 
έρχονται σε εσάς και να 
υπάρχει πρόσβαση στο 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
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ΚΕΘΕΑ από όλη την Ελλάδα. 
Επίσης, είναι πολύ 
σημαντικό να 
ενημερώνονται για τη 
δράση σας και για όσα μας 
μάθατε αυτές τις μέρες 
τόσα επαγγέλματα έχουν 
σχέση με τον χώρο όσο και 
όλοι οι πολίτες σε 
προληπτικό επίπεδο. Και 
πάλι συγχαρητήρια! 

46.  

Οι εισηγητές και η 
συμμετοχή των 
συμμετεχόντων στο 
πρόγραμμα 

   

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

47.  

Οι αφηγήσεις των 
εμπλεκόμενων και 
των οικογενειών 
τους και οι 
εισηγητές. 

   

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

48.  

Η αμεσότητα στην 
επικοινωνία, η 
επαφή με τους 
θεραπευόμενους. 

  
Απαιτείται η δια βίου 
εκπαίδευση 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

49.  

Όλα με 
ικανοποίησαν. 
Φεύγω 
προβληματισμένη 
αλλά ευτυχισμένη 
λόγω της γνώσης 
που απέκτησα. Οι 
εμπειρίες των 
αποφοίτων και των 
γονέων ήταν 
ιδιαίτερα 
διαφωτιστικές. 

   

ΠΑΤΡΑ  

50.  
Η ενημέρωση από 
τα μέλη του ΚΕΘΕΑ. 

   
ΠΑΤΡΑ  

51.  
Η πλήρης 
ενημέρωση. 

   
ΠΑΤΡΑ  

52.  

Η παρουσίαση των 
δομών του ΚΕΘΕΑ 
και η παρουσίαση 
των σταδίων του 
προγράμματος  

Η αναφορά στο 
ερευνητικό έργο 
που γίνεται στο 
ΚΕΘΕΑ  

Δεν υπήρχε κάτι  

Ήταν πολύ σημαντικές οι 
βιωματικές εμπειρίες των 
ατόμων που έχουν  
ολοκληρώσει το πρόγραμμα  

ΠΑΤΡΑ  

53.  

Η άμεση παρουσία 
θεραπευμένων και 
γονέων αυτών.  

  
Ενημέρωση στα σχολεία. 
Ενημέρωση δικαστών και 
εισαγγελέων  

ΠΑΤΡΑ  

54.  
Η επαφή με πρώην 
εξαρτημένα άτομα. 

Η έλλειψη σύνδεσης 
με τη δικαστική 
πρακτική. 

  

ΠΑΤΡΑ  
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55.  
Η παρουσίαση του 
έργου του ΚΕΘΕΑ.  

Η έλλειψη σύνδεσης 
με το νομικό – 
δικαστικό μέρος.  

 

Να γίνει συνολική 
ενημέρωση σε συνεργασία 
και με τους άλλους φορείς 
(ΟΚΑΝΑ, 18 ΆΝΩ, ΨΝΑ), 
ώστε να υπάρχει σφαιρική 
ενημέρωση σε συνεργασία 
και με ψυχιάτρους για την 
ανάλυση εξαρτήσεων.  

ΠΑΤΡΑ  

56.  

Η συζήτηση με τους 
πρώην χρήστες και 
τους γονείς. 

Η έλλειψη 
διάκρισης ή 
σύγκλισης του 
χρήστη με τον 
δικαστή πράξεων 
εκτός του νόμου 
περί ναρκωτικών.  

Δεν υπάρχει 
δυσκολία 
κατανόησης των 
θεμάτων 

Η συμμετοχή των δικαστών 
(ανώνυμα και χωρίς 
ανακοίνωση της ιδιότητας) 
σε συνεδρίες του 
συμβουλευτικού 
προγράμματος  

ΠΑΤΡΑ  

57.  

Η επαφή με τα 
πρόσωπα (γονείς 
και παιδιά) που 
κατέθεσαν την 
πραγματική τους 
εμπειρία.  

Η σχετικά μικρή του 
χρονική διάρκεια.  

Ο τρόπος να 
κατανοήσω πώς 
εφαρμόζεται στην 
πράξη η τυχόν 
επιβολή όρου 
ένταξης σε 
πρόγραμμα αντί της 
προσωρινής 
κράτησης και ο 
τρόπος συνεργασία 
ΚΕΘΕΑ- Δικαστικού 
λειτουργού  

Να γίνουν ενημερώσεις για 
το συγκεκριμένο θέμα στα 
σχολεία με στόχο την 
πρόληψη. Την εμφάνιση 
προσωπικού του ΚΕΘΕΑ 
προς υποστήριξη των 
ατόμων που είναι στο 
στάδιο της προσπάθειας 
απεξάρτησης και που 
πραγματικά κάνουν μια 
σοβαρή προσπάθεια 
ενώπιον του Δικαστηρίου σε 
περίπτωσης ποινικής 
εμπλοκής του. 

ΠΑΤΡΑ  

58.  

Η αλληλεπίδραση 
και η πληροφόρηση 
από εκατέρωθεν τις 
πλευρές (χρήστες – 
γονείς- στελέχη 
ΚΕΘΕΑ – 
συναδέλφους). 

Η επανάληψη επί 
θεμάτων που 
θεωρώ ότι 
καλύφθηκαν και 
απαιτούσαν 
λιγότερο χρόνο.  

Η έλλειψη 
παραδειγμάτων από 
τις εμπειρίες των 
στελεχών του ΚΕΘΕΑ  

 

ΠΑΤΡΑ  

59.  

Αμεσότητα. 
Βιωματικές 
εμπειρίες. 

   

ΠΑΤΡΑ  

60.      ΠΑΤΡΑ  

61.  

Η ομιλία των 
αποφοίτων και των 
γονέων. 

Η έμφαση στον 
τομέα της 
πρόληψης  

  

ΠΑΤΡΑ  

62.  

Η επαφή με τους 
έχοντες βιωματικές 
εμπειρίες σε 
θέματα 
εξαρτήσεων.  

Λιγότερες από το 
επιθυμητό 
πληροφορίες με 
πρακτική εφαρμογή 
για την εφαρμογή 
των δικών.  

 
Παρουσίαση εργαλείων για 
την … με εξαρτημένους 

ΠΑΤΡΑ  

63.  
Η μετάδοση αξιών 
της ζωής ώστε να 

  
Η αδυναμία να κατανοήσω 
ότι ευθύνονται γονείς που 

ΠΑΤΡΑ 
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επαναληφθεί το 
νόημα της στην 
πρακτική του βίου 
σας στην συνέχεια. 

ακολουθούν το αποδεκτό 
κοινωνικό πρότυπο γι’ 
αυτούς.  

64.  

Η επαφή με πρώην 
χρήστες και με τους 
γονείς τους  

   

ΠΑΤΡΑ 

65.  

Η ενημέρωση για το 
πρόγραμμα και η 
επαφή με πρώην 
χρήστες και τις 
οικογένειες τους 

   

ΠΑΤΡΑ  

66.  

Η άμεση επαφή με 
τους ανθρώπους 
ολοκλήρωσαν 
προγράμματα του 
ΚΕΘΕΑ  

Η έμφαση στις 
λεπτομέρειες των 
ναρκωτικών ως 
χημικές ουσίες, 
διότι μου ήταν εν 
μέρει γνωστές 

 

Ίσως η συμμετοχή και 
χαμηλόβαθμων 
αστυνομικών που είναι 
αυτοί που θα κάνουν τις 
συλλήψεις κλπ.  
Επίσης, θα μπορούσατε να 
επιστεφτείτε τα Δικαστήρια 
είτε σε δημόσιες 
συνεδριάσεις με ζητήματα 
σχετικά με τα ναρκωτικά 
είτε προς συνομιλία με τους 
δικαστικούς υπαλλήλους 
που ασχολούνται στα 
ποινικά τμήματα  

ΠΑΤΡΑ  

67.  

Η επαφή με τα 
παιδιά και τους 
γονείς αλλά και οι 2 
κυρίες ήταν πολύ 
καλές. 

   

ΠΑΤΡΑ  

68.  

Η προσωπική 
επαφή με τους 
συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα 

   

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

69.  

Η διαδραστικότητα 
και η αμεσότητα 
της διαδικασίας  

  

Καλό θα ήταν να 
επαναλαμβάνονταν 
συχνότερα σε συνδυασμό 
με τις δικαστικές υπηρεσίες 
ώστε να συμμετέχουν όσο 
το δυνατόν περισσότεροι 
συνάδελφοί μας.  

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

70.  

Η άμεση 
επικοινωνία με 
τους ομιλητές και η 
δυνατότητα 
συζήτησης και 
επεξηγήσεων  

Καλύφθηκα  
Δεν υπήρξαν 
δυσκολίες  

Θεωρώ σημαντική την 
δυνατότητα διατήρησης 
επικοινωνίας με το 
πρόγραμμα 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

71.  

Η αμεσότητα στην 
επικοινωνία με 
τους εισηγητές. Η 

Καλύφθηκα 
απόλυτα  

Δε με δυσκόλεψε 
κάτι.  

Σε γενικές γραμμές είμαι 
απόλυτα ικανοποιημένος. Η 
συστηματική δουλειά που 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
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διαλογική 
συζήτηση. Η 
ανταλλαγή 
προσωπικών 
απόψεων.  

επιτελείται κρίνεται άριστη. 
Δεν βρίσκω κάτι.  

72.  

Το γεγονός ότι 
υπήρξε πλήρης 
ενημέρωση σχετικά 
με τα υφιστάμενα 
προγράμματα 
απεξάρτησης.  

Το γεγονός ότι θα 
μπορούσε να 
υπάρχει 
πληρέστερη 
ενημέρωση για τα 
σωματικά 
επακόλουθα της 
χρήσης ναρκωτικών, 
καθώς και για τα 
συμπτώματα της 
στέρησης αυτών  

  

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

73.  

Δυνατότητα 
συζήτησης και 
απάντησης των 
ερωτημάτων όλων 
των συμμετεχόντων 

  

Ίσως θα μπορούσε να 
παρουσιάζεται πιο 
διεξοδικά η διαδικασία της 
απεξάρτησης και ο τόπος με 
τον οποίο αποφεύγεται η 
υποτροπή. 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

74.  

Η πληροφόρηση για 
τια διαφορές των 
προγραμμάτων 
(ΟΚΑΝΑ- ΚΕΘΕΑ), 
ανοικτό-κλειστό 
πρόγραμμα.  

   

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

75.  

Η αμεσότητα και 
διαδραστικότητα 
της διαδικασίας 

  

Να περιλάβει και 
παρουσίαση των 
ναρκωτικών και εξαρτήσεων 
με περισσότερες εισηγήσεις 
διάδοσης και όχι μόνο με 
αποστολή email.  

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

76.  

Η προσωπική 
επαφή με τα παιδιά 
του σπιτιού  

Μικρή διάρκεια  
Δεν αντιμετώπισα 
κάποια δυσκολία  

 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

77.  
Η παρουσία των 
θεραπευομένων  

Η διάρκειά της  Συνεχόμενο ωράριο   
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

78.  

Η παροχή γνώσεων 
και πληροφοριών 
με τρόπο 
βιωματικό. Η 
ανταλλαγή 
απόψεων και ο 
διάλογος ήταν 
ιδιαίτερα χρήσιμα  

   

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

79.  

Η άμεση επαφή και 
ενημέρωση για τα 
προγράμματα του 
ΚΕΘΕΑ  

Η αλληλοεπικάλυψη 
των θεμάτων των 
εισηγητών  

Δεν είχε δυσκολία   

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
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80.  

Ολιγομελής ομάδα 
εκπαίδευσης, 
αμεσότητα 
εισηγητών- μελών 
προγράμματος, 
ενημέρωση για 
ειδικότερα θέματα 
ναρκωτικών (ως 
προς τα είδη, αίτια, 
συνέπειες) και τις 
δομές ΚΕΘΕΑ, 
ανθρωποκεντρική.  

Τίποτα   
Επανάληψη εκπαιδευτικού 
σεμιναρίου 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

81.  

Η ενημέρωση από 
τους συμμετέχοντες 
της ΙΘΑΚΗΣ  

Δεν έχω κάτι να 
παρατηρήσω  

Δεν έχω κάτι να 
παρατηρήσω  

Πολλές φορές οι 
προσαγόμενοι/ 
κατηγορούμενοι χρήστες 
προσκομίζουν στα δικαστήρια 
διάφορά έγγραφα, 
βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ 
για συμμετοχή τους σε 
προγράμματα απεξάρτησης 
διαφόρων φορέων (ΚΕΘΕΑ, 
ΟΚΑΝΑ, νοσοκομεία κλπ) με 
σκοπό ευνοϊκή τους 
μεταχείριση από το 
δικαστήριο. Σκόπιμο θα ήταν 
να ξέραμε τι αξία έχουν τα 
έγγραφα  αυτά και κατά πόσο 
αποδεικνύουν τις προθέσεις 
του χρήστη ή τη διάθεσή του 
να απεξαρτηθεί ώστε να 
εκτιμηθεί κατά την 
αντιμετώπισης του από τα 
δικαστήρια.  

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

82.  

Το εύρος των 
θεμάτων που 
αναπτύχθηκαν  

  
Θα ήταν χρήσιμη η 
πραγματοποίηση και άλλων 
σχετικών συναντήσεων  

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

83.  

Το γεγονός ότι 
υπήρχε άμεση 
επικοινωνία και 
συμμετοχή στην 
συζήτηση και ότι 
έγινε ουσιαστικός 
διάλογος  

Θεωρώ ότι σχετικά 
περιορισμένος 
αριθμός των 
παρισταμένων 
βοήθησε πολύ στην 
επιτυχία της 
ενημέρωσης και 
καλό θα ήταν οι 
ομάδες να είναι 
αριθμητικά μικρές.  

Δεν υπάρχει κάτι  

Διαπίστωσα ότι η 
ενημέρωση μου σχετικά με 
τα διάφορα προγράμματα 
του ΚΕΘΕΑ όπως και για τον 
ΟΚΑΝΑ, ήταν ελλιπής καθώς 
δεν γνώριζα τι ακριβώς 
κάνει η κάθε δομή και με 
ποιο μοντέλο δουλεύει. Και 
αυτό παρά το γεγονός ότι 
έχω ήδη κλείσει μια 
δεκαετία ως δικαστικός 
λειτουργός. Ευχής έργον θα 
ήταν να παρακολουθήσουν 
ανάλογες ενημερώσεις όλοι 
οι συνάδελφοι  

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

 


