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του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων

ΑΡΙΑΔΝΗ



Το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ με έδρα το Ηράκλειο έχει δημιουργήσει από το 1999 μια ολοκληρωμένη θεραπευτική 
πρόταση για χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους, καλύπτοντας τις ανάγκες ολόκληρης της περιφέρειας 
του νησιού μας. 

Το πρόγραμμα είναι «στεγνό» και δεν χορηγούνται υποκατάστατα, η συμμετοχή είναι εθελοντική και οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες δωρεάν. 

ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Θησέας 

Λαβύρινθος

Μινώταυρος

Αριάδνη

Η ανθρωπότητα, ο καθένας από εμάς.

Ο αχαρτογράφητος κόσμος που ασταμάτητα προσπαθούμε να κατανοήσουμε.

Το σκοτεινό κομμάτι του εαυτού μας, η επικίνδυνη α-λογικότητά μας.

Η φέρουσα το μίτο, τη μέχρι σήμερα κατακτημένη γνώση, που με τη βοήθειά της 

ανιχνεύουμε το δρόμο προς την έξοδο.
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Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου είναι ουσιαστικά η πρώτη 
επαφή του χρήστη εξαρτησιογόνων ουσιών με το Πρόγραμμα. 
Παρέχεται ένα ασφαλές περιβάλλον όπου ο χρήστης ενισχύεται να 
εμπιστευτεί και να αναλάβει μικρές ευθύνες για τη ζωή του. 
Υπάρχει στενή σχέση με το προσωπικό και ξεκινάει να επεξεργάζεται 
δικά του θέματα είτε σε ομάδες αυτοβοήθειας είτε σε ατομικές 
συναντήσεις.

Οι στόχοι είναι πολλαπλοί και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 
επωφεληθεί με πολλούς τρόπους:
• Ενημέρωση για τα θεραπευτικά Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ και τη 
φιλοσοφία τους
• Προετοιμασία για την ένταξή του στη θεραπευτική κοινότητα ΑΡΙΑΔΝΗ 
ή την παραπομπή σε άλλες δομές ανάλογα με τις ανάγκες και την 
αξιολόγηση.
• Ενίσχυση του κινήτρου του για μείωση ή διακοπή της χρήσης μέσα από 
σεμινάρια, ομάδες, συζητήσεις.
• Φροντίδα σωματικής υγείας και παραπομπή του για δωρεάν ιατρικές 
εξετάσεις σε τοπικές ιατρικές υπηρεσίες.
• Παροχή ψυχιατρικής βοήθειας σε χρήστες με διπλή διάγνωση 
(χρήση ουσιών και ψυχιατρική νόσος).
• Υποστήριξη σε νομικά - δικαστικά προβλήματα μέσω χορήγησης 
βεβαιώσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
• Παροχή διατροφής και δημιουργική απασχόληση μέσω εσωτερικών και 
εξωτερικών δραστηριοτήτων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

O MYΘΟΣ



Παρ’ ότι η χρήση δεν είναι έγκλημα, πολλές φορές είναι δυνατόν να οδηγήσει σε παράνομες 
δραστηριότητες τον χρήστη εξαρτησιογόνων ουσιών.
Όμως το πρόβλημα της χρήσης δε σταματά με τη φυλάκιση των παραβατών.

Το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ήδη από το 2003 έχει αναπτύξει Συμβουλευτικά 
Προγράμματα στις Φυλακές Νεάπολης, Αλικαρνασσού, Χανίων και Αγιάς. Ο στόχος είναι η 
δημιουργία ομάδων αυτοβοήθειας κρατουμένων χρηστών όπου τους παρέχεται:

• Ενημέρωση - πληροφόρηση για το ΚΕΘΕΑ και τα προγράμματά του, τη φιλοσοφία και τις  
  αρχές λειτουργίας τους.
• Ενημέρωση γύρω από τη χρήση ουσιών, την κατάχρηση, την εξάρτηση
• Προβληματισμό όσον αφορά στην προσωπική ευθύνη και την αλλαγή του τρόπου ζωής
• Κινητοποίηση των κρατουμένων χρηστών για περαιτέρω συνέχιση της θεραπευτικής 
  διαδικασίας εκτός φυλακής
• Προετοιμασία για παραπομπή τους σε κύρια θεραπευτική δομή του Προγράμματος εκτός 
   Φυλακής. 
• Αξιοποίηση του Ν.2331/95 για υφ΄ όρον απόλυση με στόχο την ένταξη σε θεραπευτική δομή 
  του προγράμματος, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κινητοποίησης εντός φυλακής.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ

Η Συμβουλευτική Μονάδα Εφήβων ξεκίνησε να λειτουργεί το 2004, 
ερχόμενη να καλύψει τις ανάγκες των εφήβων και νεαρών ενηλίκων 
χρηστών καθώς και των οικογενειών τους, που ζητούσαν βοήθεια 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρήσης. 

Απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 14 - 21 ετών, τα οποία είτε βρίσκονται 
στο πρώιμο στάδιο του πειραματισμού είτε έχουν προχωρήσει στην 
κατάχρηση και εξάρτηση ψυχοτρόπων ουσιών. 
Η Σ.Μ.Ε πραγματοποιεί βραχύχρονες και μακρόχρονες παρεμβάσεις 
- ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής στη χρήση – με στόχο 
την ενίσχυση αυτογνωσίας και αυτοελέγχου του εφήβου, την 
αναγνώριση των παραγόντων και συμπεριφορών που μπορούν 
να οδηγήσουν στην εξάρτηση, καθώς και την επανασύνδεσή του 
με την εκπαιδευτική διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται 
η έγκαιρη παρέμβαση.

Βασικός στόχος είναι η στήριξη των γονέων,  η συνειδητοποίηση 
του προβλήματος καθώς και η προσωπική αλλαγή και εξέλιξη των 
ίδιων, η οποία θα συμβάλλει στην κινητοποίηση και ενεργοποίηση 
των εφήβων.

Τέλος η Μονάδα παρέχει υπηρεσίες Πρωτογενούς πρόληψης 
σε κοινοτικό επίπεδο παρέμβασης, τόσο σε γονείς, καθηγητές, 
φορείς και υπηρεσίες όσο και σε εφήβους, με τη σημαντική 
συμβολή της τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΚΕ
Θ

ΕΑ
 Α

ΡΙ
Α

Δ
Ν

Η
   
 4

|5
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΛΑΣΙΘΙΟΥ & ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Λασιθίου και η Μονάδα 
Συμβουλευτικής Χανίων αποτελούν παραρτήματα 
του Συμβουλευτικού Κέντρου Ηρακλείου όπου 
με τη σύστασή τους, επεκτείνεται το δίκτυο των 
υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην Ανατολική 
και Δυτική Κρήτη, διευκολύνοντας την πρόσβαση 
των εξαρτημένων και των οικογενειών τους στις 
υπηρεσίες του προγράμματος. 

Πρόκειται για τις μονάδες όπου πραγματοποιείται 
η πρώτη επαφή του ενήλικα ή έφηβου χρήστη 
και της οικογένειάς του με το πρόγραμμα. 
Παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης, κινητοποίησης, 
συμβουλευτικής και προετοιμασίας ένταξης σε κύρια 
θεραπευτική δομή (Θεραπευτική Κοινότητα, Ανοιχτή 
Δομή Υποστήριξης). 

Επιπλέον ο Σ. Σ. Λ. και η Μ. Σ. Χ., παρέχουν υπηρεσίες 
συμβουλευτικής και ενημέρωσης σε κρατούμενους 
χρήστες των Δικαστικών Φυλακών Νεάπολης, 
των Δικαστικών Φυλακών Χανίων και της Αγροτικής 
Φυλακής Αγυιάς αντίστοιχα.

 Παράλληλα υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης κατόπιν αιτημάτων της τοπικής 
κοινωνίας με στόχο την πρόληψη και τη συνεργασία 
με ομάδες - στόχους.   



Η Θεραπευτική Κοινότητα αποτελεί την κύρια θεραπευτική φάση του Προγράμματος, όπου τα μέλη 
για 9 περίπου μήνες βρίσκονται σε μια εντατική και πολυεπίπεδη θεραπευτική διαδικασία. Μέσα 
σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον κοινοβιακού χαρακτήρα, τα άτομα συνυπάρχουν, συνδέονται μεταξύ 
τους και ενισχύονται για αλλαγή μέσα από τον κοινό τους σκοπό: την ψυχική απεξάρτηση από 
ψυχοτρόπες ουσίες και την επανένταξη στην κοινωνία με ρόλο ενεργό και ισότιμο υιοθετώντας 
καινούρια κατεύθυνση.

Η Θεραπευτική Κοινότητα, ως αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης κοινωνίας, προσπαθεί να μην 
απομονώνεται απ’ αυτήν αλλά να παίρνει ενεργή θέση αναλαμβάνοντας δράσεις που εκφράζουν 
τους ανθρώπους που την αποτελούν, στέλνοντας ένα μήνυμα προσπάθειας και ελπίδας. Οι βασικοί 
της στόχοι είναι:

• Πλήρης αποχή από εξαρτητικές ουσίες και παραβατικές συμπεριφορές.
• Ψυχική απεξάρτηση.
• Στήριξη των μελών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας και των νομικών 
τους εκκρεμοτήτων.
• Επαγγελματικός προσανατολισμός. 
• Απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και δημιουργία προσωπικού οράματος.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
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Επιπροσθέτως υπάρχει Ξενώνας φιλοξενίας του Προγράμματος όπου καλύπτει τυχόν ανάγκες των μελών της Θεραπευτικής Κοινότητας.

Επιπροσθέτως υπάρχει Ξενώνας φιλοξενίας του Προγράμματος όπου καλύπτει τυχόν ανάγκες των μελών της Θεραπευτικής Κοινότητας.



ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Απευθύνεται σε γονείς,  αδέλφια, συντρόφους 
εξαρτημένων και παρέχει:

• Συναισθηματική υποστήριξη και φροντίδα της οικογένειας 
ανεξάρτητα από την ένταξη ή μη του χρήστη στις 
θεραπευτικές μονάδες του Προγράμματος

• Ενημέρωση γύρω από τη χρήση, την εξάρτηση και τον 
τρόπο θεραπευτικής παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ

• Ενημέρωση για τον καθοριστικό ρόλο της οικογένειας στη 
θετική έκβαση της θεραπευτικής διαδικασίας 

• Δημιουργία και διατήρηση θεραπευτικής συμμαχίας με τις 
οικογένειες των εξαρτημένων ατόμων

•Οικογενειακή θεραπεία για την εξομάλυνση των 
δυσλειτουργιών στο οικογενειακό σύστημα

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ

Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης  είναι η επόμενη φάση του 
Προγράμματος όπου και συνεχίζεται η διαδικασία αλλαγής και εξέλιξης. 
Οι στόχοι του είναι:

• Υποστήριξη του ατόμου για πλήρη ανάληψη της προσωπικής του 
ευθύνης και αυτονομίας.
• Η αποκατάσταση ή και δημιουργία σχέσεων με το οικογενειακό, 
επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον.
• Συνέχιση ή και ολοκλήρωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
ισότιμη ένταξη στην αγορά εργασίας.
• Ενίσχυση για δημιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου.
• Πρόληψη υποτροπής.

Δεν μπορεί να συμβεί στην οικογένειά μου

Νιώθω απογοήτευση

Έχω ευθύνη;

Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω μόνος

Χρειάζομαι υποστήριξη

ΚΕΝΤΡΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σπείρα Ανέλιξης - 
Εξέλιξης
  
Νέα προσωπική 
ταυτότητα – όραμα

Νέες σχέσεις 
(οικογενειακές, κοινωνικές)

Εκπαίδευση

Αυτονομία

Επαγγελματική αποκατάσταση

Εδραίωση αλλαγής

Το Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα ένταξης σε θεραπευτική φάση σε άτομα που 
το προφίλ τους δεν συνάδει στο εντατικό πλαίσιο της Θεραπευτικής Κοινότητας. 
Το πλαίσιο απευθύνεται σε:
 
• Αποφυλακισμένους χρήστες που παρακολουθούσαν το Πρόγραμμα στη φυλακή.
• Άτομα που η σχέση τους με τη χρήση δεν ήταν και δεν είναι τόσο προβληματική, 

έχουν όμως ανάγκη μιας υποστηρικτικής δομής λιγότερο εντατικής της Θεραπευτικής Κοινότητας.
• Άτομα που έχουν προηγούμενη εμπειρία από εντατική θεραπευτική διαδικασία.

Γενικά στη δομή του Προγράμματος μπορούν να ενταχθούν άτομα που είναι σε θέση να αναλάβουν από την αρχή 
περισσότερη και μεγαλύτερη ευθύνη για την αλλαγή του τρόπου ζωής τους. 
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ΑΝΟΙΧΤΗ  ΔΟΜΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ



Η Ομάδα Εθελοντών Πολιτών δημιουργήθηκε το 1999 στα πλαίσια του θεραπευτικού 
προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ και λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές και τη 
φιλοσοφία του.  Δικαίωμα για συμμετοχή έχει κάθε ευαισθητοποιημένος πολίτης που 
δε θέλει να μένει απαθής σε όσα συμβαίνουν στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 
Βασικός σκοπός της Ομάδας είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση κι ενεργοποίηση 
των πολιτών για θέματα που αφορούν στην ουσιοεξάρτηση αλλά και στις εξαρτήσεις 
γενικότερα.
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Βασικός σκοπός του συλλόγου Οικογένειας είναι η υποστήριξη του έργου και των 
στόχων του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ αλλά και του ΚΕΘΕΑ 
γενικότερα. 

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2003, από τους γονείς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 
και υπάγεται στις διατάξεις του Π.Δ. 111/72.  Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 
έχει έδρα το Ηράκλειο. Στο Σύλλογο συμμετέχουν άτομα τα οποία αντιμετώπιζαν 

Ιδιαίτερη έμφαση κατά την πορεία ενός μέλους 
δίνεται στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική του 
κατάρτιση. Ο απώτερος στόχος είναι η επανασύνδεση 
των εκπαιδευομένων με τη δημόσια ή ιδιωτική 
εκπαίδευση σε μια διαδικασία προώθησης της 
προσωπικής ανάπτυξης και αξιοποίησης των 
προσωπικών ικανοτήτων.
Προσφέρονται: 

• Προετοιμασία για προαγωγικές, απολυτήριες, 
πανελλαδικές εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Μαθήματα Η/Υ και Αγγλικών με δυνατότητα 
προετοιμασίας για την απόκτηση σχετικών πτυχίων.
• Προγράμματα άτυπης εκπαίδευσης και αθλητισμού, 
όπως θέατρο, εικαστικά, συγγραφή, ποδόσφαιρο, σεμινάρια 
γενικού ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές 
εκδρομές κ.α.).
• Προγράμματα κατάρτισης στα πλαίσια του 
«Εξειδικευμένου Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης και 
Επανένταξης ΚΕΘΕΑ, Παράρτημα Ηρακλείου».
• Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού.
•Συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών σχετικά με 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εκπαιδευτική τους 
πορεία μέσω ατομικών και ομαδικών συναντήσεων. 

Το Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης ασχολείται με τη συλλογή και επεξεργασία 
δεδομένων που αφορούν στο κοινωνιοδημογραφικό προφίλ και στη συνολική κλινική 
εικόνα των χρηστών. Μεγάλη ευθύνη έχει για τη διασφάλιση των πληροφοριών που 
αφορούν τα μέλη και τις οικογένειές τους.  
Βασικός του στόχος είναι η αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται.

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ

ΟΜΑΔΑ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.

Ο κύριος στόχος του τμήματος Διοίκησης και Οικονομίας του θεραπευτικού 
προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ είναι η οικονομική, διαχειριστική και διοικητική 
λειτουργία του Προγράμματος.

• Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

• Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική

• Ομάδες Αυτοβοήθειας 

• Οικογενειακές Συνεδρίες

• Πολλαπλές Οικογενειακές Συνεδρίες

• Συμβουλευτική Ζευγαριών

• Ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης

• Δημιουργικές Δραστηριότητες

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ

Η θεραπευτική διαδικασία επιτυγχάνεται 
με την εφαρμογή των εξής μεθόδων:

ή αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξάρτησης στο περιβάλλον τους και θέλουν να συνεισφέρουν στην 
προσπάθεια του Προγράμματος. 

Ο Σύλλογος έχει οργανωτική, οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, όμως οι σκοποί και ο τρόπος λειτουργίας 
του βρίσκονται εντός της φιλοσοφίας, των αρχών και των κατευθύνσεων του θεραπευτικού προγράμματος
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ.



Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου

Σμπώκου 6, 713 06, Ηράκλειο Κρήτης

Τ. 2810 261026, 261126  |  F. 2810 260566  |  E: cciraklio@kethea-ariadni.gr

Συμβουλευτικός Σταθμός Λασιθίου

Φιλελλήνων & Γιαμπουδάκη 7, 721 00, Άγιος Νικόλαος Κρήτης

T. 28410 22981  |  F. 2841022982   |   E: cclasithi@kethea-ariadni.gr

Μονάδα Συμβουλευτικής Χανίων

Κ. Σφακιανάκη 13 (1ος Όροφος), 73135 Χανιά

Τ. 28210 87040  |  F. 28210 87741

Συμβουλευτική Μονάδα Εφήβων

Χάνδακος 8, 712 01, Ηράκλειο Κρήτης

T. 2810 331034   |   F. 2810 343220   |   E: teens@kethea-ariadni.gr

Συμβουλευτική Μονάδα Φυλακών & Ανοιχτή Δομή Υποστήριξης

Μίνωος & Μιχαήλ Αρχαγγέλου 713 04, Ηράκλειο Κρήτης 

T. 2810 319505   |   F. 2810 315469   |   E: prisons@kethea-ariadni.gr

Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα

Διονυσίου 1& Σεφέρη, 716 01, Ν. Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης

T. 2810 334240, 331001   |   F. 2810 342562   |   E: tc@ kethea-ariadni.gr

Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης

Σμπώκου 6, 713 06, Ηράκλειο Κρήτης

Τ/F. 2810 322708   |   E: rehab@kethea-ariadni.gr

Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης

Σμπώκου 6, 713 06, Ηράκλειο Κρήτης

Τ/F.  2810 256935   |   E:  family@kethea-ariadni.gr

Τμήμα Εκπαίδευσης

Διονυσίου 1 & Σεφέρη 716 01, Ν. Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης

T. 2810 334240, 331001, 331002   |   F. 2810 342562   |   E: educ@kethea-ariadni.gr

Τμήμα Έρευνας & Τεκμηρίωσης

Διονυσίου 1 & Σεφέρη, 716 01, Ν. Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης

T. 2810 334240, 331001, 331002   |   F. 2810 342562  |   E: research@kethea-ariadni.gr

Διοικητικές Υπηρεσίες

Διονυσίου 1 & Σεφέρη, 716 01,  Ν. Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης

T: 2810 334240, 331001, 331002   |   F: 2810 342562

Γραμματεία:  info@kethea-ariadni.gr   |   Δ/Ο: accounting@kethea-ariadni.gr

www.kethea-ariadni.gr

AΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΩΡΕΩΝ: ETE 204/29600792

θεραπευτικό προγραµµα
του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων

ΑΡΙΑΔΝΗ

θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων


