
 
 

 

 

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θεραπευτικών 
Κοινοτήτων (EFTC), το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α) και το Πρόγραμμα 
Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ», σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του  
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας "ΣΕΙΡΙΟΣ" του Δήμου Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν το 
17ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (EFTC) με τον τίτλο 
‘Everything Flows: Change in the Therapeutic Communities for Addiction’, στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, από τις 19 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2019. 

To EFTC διοργανώνει τα συνέδρια του ανά διετία από το 1982, με στόχο την συνάντηση 
προσωπικού και μελών των θεραπευτικών κοινοτήτων, την παρουσίαση του έργου τους και την 
αξιολόγηση των διαδικασιών απεξάρτησης που ακολουθούν.    

Σκοπός του 17ου συνεδρίου του EFTC, ειδικότερα, είναι να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση 
της διαδικασίας της απεξάρτησης, δίνοντας έμφαση στις αλλαγές, οι οποίες, με βάση σύγχρονες 
έρευνες και μελέτες, πρέπει να συντελεστούν στις Θεραπευτικές Κοινότητες, ώστε η λειτουργία 
τους να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα και να μπορέσουν έτσι να ανταποκριθούν στις 
αυξανόμενες ανάγκες του εξαρτημένου ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, οι θεματικές του 
συνεδρίου εστιάζουν στην προσωπική αλλαγή/ανάπτυξη στις Θεραπευτικές Κοινότητες, στις 
αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές στις Κοινότητες, σε καινοτόμες υπηρεσίες, 
καθώς και σε νέες υπηρεσίες στο πεδίο της πρόληψης και της ποινικής αντιμετώπισης των 
εξαρτήσεων.  

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν διεθνούς φήμης ομιλητές, ενώ θα υπάρχουν ακόμα ελεύθερες 
ανακοινώσεις και αναρτημένες παρουσιάσεις. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν αθλητικές 
συναντήσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις που θα διευρύνουν τους ορίζοντες της αλλαγής εντός 
των Θεραπευτικών Κοινοτήτων και θα ενισχύσουν τους δεσμούς διεθνούς συνεργασίας.  

Στην ίδια κατεύθυνση, θα υπάρχει η  μοναδική ευκαιρία συμμετοχής στο 6ο Ινστιτούτο WFTC 
που θα διεξαχθεί επίσης στη Θεσσαλονίκη στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2019 στο Κέντρο 
Διάδοσης Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΚΕΔΕΑ). Το Ινστιτούτο περιλαμβάνει 
πολύ ενδιαφέροντα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν από διακεκριμένους επιστήμονες, 
με στόχο την εμβάθυνση σε δυσχερή ζητήματα στο χώρο της απεξάρτησης. Είναι η πρώτη φορά 
που δύο σημαντικά γεγονότα για το κίνημα των Θεραπευτικών Κοινοτήτων πραγματοποιούνται  
συγχρόνως στην ίδια πόλη.  
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