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ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ

Κουμουνδούρου 3, Καλαμάτα 24100 

Τηλ: 27210 89482, Φαξ:  2
7210 26020

Ε-mail: i
nfo@kethea-kyttaro.gr

www.kethea.gr

Αριθμός λογαριασμού δωρεών: 

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος: 220/297022-83

Το πρόγραμμα απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 
απευθύνεται σε ενήλικους χρήστες ουσιών και 
στις οικογένειές τους. Ανήκει στο πανελλαδι-
κό δίκτυο υπηρεσιών του Κέντρου Θεραπείας 
Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), ενός από τους 
βασικούς φορείς υλοποίησης του Εθνικού Σχε-
δίου Δράσης ενάντια στις εξαρτήσεις και σύμ-
βουλου οργανισμού του ΟΗΕ (ΕCOSOC) σε θέ-
ματα ναρκωτικών. 

Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ βασίζονται στο μο-
ντέλο των Θεραπευτικών Κοινοτήτων, μία από 
τις περισσότερο αποτελεσματικές προσεγγίσεις 
διεθνώς για την επίτευξη της ψυχικής απεξάρ-
τησης και της κοινωνικής επανένταξης. Δεν 
χορηγούν φαρμακευτικές ή υποκατάστατες ου-
σίες, περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα ψυχοκοινωνι-
κών και συνοδευτικών υπηρεσιών και μπορούν 
να ανταποκριθούν σε άτομα με διαφορετικές 
ανάγκες και βαθμό εμπλοκής με τη χρήση ου-
σιών. Οι υπηρεσίες τους προσφέρονται δωρεάν.

ΘEΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΥΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ



Στόχος των θεραπευτικών προγραμμάτων 
του ΚΕΘΕΑ είναι η ψυχική απεξάρτηση και 
η κοινωνική ένταξη. 

Η  ψυχική απεξάρτηση σχετίζεται με την  
αλλαγή τρόπου ζωής και την υιοθέτηση 
μιας υγιούς συμπεριφοράς απέναντι  στις 
δυσκολίες της ζωής, καθώς και την εκπαί-
δευση σε λειτουργικούς τρόπους διαχείρι-
σης  των προβλημάτων. 

• Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν
• Η συμμετοχή είναι εθελοντική
• Το πρόγραμμα δεν χορηγεί  

υποκατάστατα ή άλλα φάρμακα 
• Τηρείται το απόρρητο

To KΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ λειτουργεί στην Καλαμά-
τα από το 2009 και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα θεραπείας για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. 
Δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής προσφέρει:

• Αξιολόγηση της κατάστασης και των  
   αναγκών του χρήστη
• Ψυχολογική υποστήριξη
• Φροντίδα της υγείας
• Προετοιμασία, όσων το επιθυμούν, για ένταξη 

στη Θεραπευτική Κοινότητα διαμονής ΚΥΤΤΑΡΟ
• Ψυχική απεξάρτηση 
• Εκπαίδευση και κατάρτιση
• Νομική στήριξη
• Υποστήριξη για ένταξη στην κοινωνία  
   και την αγορά εργασίας
• Ενημέρωση και υποστήριξη της οικογένειας 

του χρήστη, ανεξάρτητα από το αν αυτός  
συμμετέχει στο πρόγραμμα

ΚΑΛΕΣΕ ΣΤΟ  
27210 89482

Συμβουλευτικό  
Κέντρο του  

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα με τη χρήση  
ουσιών και θέλεις βοήθεια

Αν κάποιος δικός σου έχει πρόβλημα και  
θες να ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις

Ένα τηλεφώνημα αρκεί

Δ
ΙΑ

Ν
Ε

Μ
Ε

ΤΑ
Ι Δ

Ω
Ρ

Ε
Α

Ν


