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Η INTERAMERICAN κοντά στο ΚΕΘΕΑ  
για την αντιµετώπιση των εξαρτήσεων 

 

Η INTERAMERICAN συνεχίζει και φέτος τη σταθερή υποστήριξη που παρέχει από 
το 2008 στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ).  
 
Η εταιρεία είναι χορηγός από το 2014 ενός ειδικού προγράµµατος κλινικών και 
διαγνωστικών εξετάσεων για άτοµα υπό απεξάρτηση που παραπέµπονται από το 
ΚΕΘΕΑ, αξιοποιώντας την ιδιόκτητη κλινική Αθηναϊκή Mediclinic. Το πρόγραµµα 
πρωτοβάθµιας φροντίδας είναι και κατά το 2017 σε εξέλιξη, ενώ από την έναρξή 
του έως σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί εξετάσεις 195 ατόµων, που προέρχονταν 
από τα θεραπευτικά προγράµµατα ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ και ΚΕΘΕΑ MOSAIC. 
 
Η φετινή χορηγία της INTERAMERICAN στο ΚΕΘΕΑ προβλέπει χορηγία και προς το 
«Στέκι Νέων» του ∆ικτύου Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης του ΚΕΘΕΑ στα 
Εξάρχεια, το οποίο απευθύνεται σε νέους µέχρι 21 ετών που αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης ουσιών και της παραβατικότητας.  
 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας ΚΕΘΕΑ – INTERAMERICAN, και µε αφορµή την 
Παγκόσµια Ηµέρα κατά των Ναρκωτικών (26 Ιουνίου), πρόσφατα διοργανώθηκε 
στα κεντρικά γραφεία της INTERAMERICAN, εκδήλωση ενηµέρωσης των 
εργαζοµένων της µε τη συνεργασία του θεραπευτικού προγράµµατος ΚΕΘΕΑ 
ΣΤΡΟΦΗ. Η υπεύθυνη του θεραπευτικού προγράµµατος ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, Κ. 
Σκοδρογιάννη και δύο γονείς από το Σύλλογο Οικογένειας του θεραπευτικού 
προγράµµατος, συµµετείχαν σε συζήτηση µε τους εργαζοµένους για τον 
πειραµατισµό των παιδιών µε ουσίες και για την εξάρτηση, τις ενδείξεις χρήσης, τις 
απαιτούµενες ενέργειες και τη διαχείριση του προβλήµατος εντός της οικογένειας, 
καθώς και τη συνεργασία της οικογένειας που αντιµετωπίζει το πρόβληµα, µε το 
ΚΕΘΕΑ.  
 
Επισηµαίνεται ότι, κατά τα προηγούµενα χρόνια, η INTERAMERICAN έχει 
συνδράµει χορηγικά την οργάνωση εκδηλώσεων αποφοίτησης των θεραπευτικών 
προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ. Επιπρόσθετα, από το 2012, στο πλαίσιο του εταιρικού 
κοινωνικού προγράµµατος "Art & Therapy", προσφέρει στα µέλη των 
θεραπευτικών προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ εισιτήρια για την παρακολούθηση 
παραστάσεων στη Στέγη Ιδρύµατος Ωνάση. 
 
Σχετικά µε τις διαστάσεις του προβλήµατος των ναρκωτικών, η έκθεση αναφοράς 
του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά για το 
2016 εµφανίζει χαµηλότερα ποσοστά χρήσης παράνοµων εξαρτησιογόνων ουσιών 
από εφήβους σε σχέση µε προηγούµενα χρόνια. Ωστόσο, το 11% του πληθυσµού 
18-64 ετών αναφέρει χρήση κάνναβης. Σύµφωνα µε στοιχεία του 2015, τα 
οπιοειδή συνέχισαν να αποτελούν την κυριότερη αιτία εισόδου σε θεραπευτική 
αγωγή (69,8%), ενώ η κάνναβη αναφέρθηκε σε ποσοστό 19,4%, η κοκαΐνη σε 
6,6% και λοιπές ουσίες σε 4,2%.  
 
Φωτογραφία:  
Από την εκδήλωση ενηµέρωσης των εργαζοµένων της INTERAMERICAN, µε τη 
συνεργασία του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ. 
  


