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Τν  ζεξαπεπηηθό πξόγξακκα ΚΔΘΔΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, αλαδεηά εζεινληέο Γεσπόλνπο γηα ζύληαμε 
νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ζεξκνθεπίνπ σο θπησξηαθήο επηρείξεζεο. Τν παξόλ 
ζεξκνθήπην απνηειεί  δσξεάλ παξαρώξεζε  ηνπ Γήκνπ Καβάιαο γηα  επηαεηή ρξήζε  πξνθεηκέλνπ 
λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο από ηα κέιε ηεο Κνηλσληθήο 
Δπαλέληαμεο ηνπ ΚΔΘΔΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, αιιά θαη από ηνπο απνθνίηνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 
Τν ΚΔΘΔΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ηνπ Κέληξνπ Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηόκσλ (ΚΔΘΔΑ), είλαη έλα 
ζεξαπεπηηθό πξόγξακκα ςπρηθήο απεμάξηεζεο γηα ελήιηθνπο ρξήζηεο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ θαη 
ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πνπ θαηνηθνύλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αλ. Μαθεδνλίαο θαη ιεηηνπξγεί 
επίζεκα από ηνλ Απξίιην ηνπ 2002, κε κνλάδεο ζηελ Καβάια, ζηελ Κνκνηελή θαη ζηελ 
Αιεμαλδξνύπνιε. Από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2009 ιεηηνπξγεί ζηελ Καβάια ε Αλνηρηή Θεξαπεπηηθή 
Κνηλόηεηα θαη ν μελώλαο δηακνλήο ησλ κειώλ, ην Κέληξν Κνηλσληθήο Υπνζηήξημεο, θαη ε Βξαδηλή 
Κνηλόηεηα γηα εξγαδόκελνπο θαη θνηηεηέο. 
 
Τν ΚΔΘΔΑ (Κέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηόκσλ) είλαη ν πξώηνο νξγαληζκόο πνπ ζπζηάζεθε 
ζηελ Διιάδα γηα ηελ ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηεο ηνμηθνεμάξηεζεο. Ιδξύζεθε ην 1987, είλαη 
Ν.Π.Ι.Γ., κε θπβεξλεηηθόο θαη κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο θαη ρξεκαηνδνηείηαη από ην Υπνπξγείν 
Υγείαο. 
 
Βαζηθνί ζηόρνη ηνπ ζεξαπεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ΚΔΘΔΑ ΚΙΒΩΤΟΣ είλαη ε ζεξαπεία, ε 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ε θνηλσληθή έληαμε ησλ πξώελ εμαξηεκέλσλ αηόκσλ. Δπίζεο ην ίδην 
ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε ζπκβνπιεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή ζηήξημε ησλ νηθνγελεηώλ πνπ 
αληηκεησπίδνπλ πξόβιεκα ρξήζεο νπζηώλ. 
 
Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ Θεξαπεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε νηθεηνζειήο πξνζέιεπζε θαη ζπκκεηνρή 
ησλ κειώλ, ε δσξεάλ παξνρή ππεξεζηώλ θαη ε κε ρνξήγεζε ππνθαηάζηαησλ θαη άιισλ 
θαξκαθεπηηθώλ νπζηώλ. 
 
Τε δύζθνιε νηθνλνκηθή πεξίνδν πνπ δηαλύνπκε θαη κεηά ηελ ζεκαληηθή κείσζε ρξεκαηνδόηεζεο 
ηνπ θνξέα, ε ζηήξημε ζαο είλαη πην ζεκαληηθή από πνηέ, πξνθεηκέλνπ ην KΔΘΔΑ ΚΙΒΩΤΟΣ λα 
ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη πνηνηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο εμαξηεκέλνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Η 
πξνζθνξά ζαο  ζα  ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο  θαη 
ζηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ καο. Παξάιιεια όκσο ν Γεσπόλνο πνπ ζα εθπνλήζεη απηή ηελ 
νηθνλνκνηερληθή κειέηε ζα κπνξεί ελδερνκέλσο λα γίλεη θαη ν επαγγεικαηηθόο ζπλεξγάηεο απηήο 
ηεο θπησξηαθήο επηρείξεζεο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί κε ηα ζπλεπαγόκελα γηα απηόλ νθέιε.   
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