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ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Χιλιάδες ελληνικές οικογένειες ζουν 
σήμερα με το πρόβλημα των ναρκω-
τικών και έχουν ανάγκη από δωρεάν, 
έγκυρη και αποτελεσματική βοήθεια.

Δεκάδες περιοχές της χώρας μας εξα-
κολουθούν να στερούνται από εξειδι-
κευμένες υπηρεσίες για την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος και ζητούν την 
άμεση δημιουργία νέων προγραμμάτων.

Το ΚΕΘΕΑ, το μεγαλύτερο δίκτυο απεξάρ-
τησης και κοινωνικής επανένταξης στη 
χώρα μας και σύμβουλος οργανισμός του 
ΟΗΕ σε θέματα ναρκωτικών, προσπαθεί 
να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές, που 
αυξάνονται την περίοδο της κρίσης.

Στηρίζοντας τα νέα προγράμματα οι 
τοπικές κοινωνίες δίνουν διέξοδο σε 
όσους έχουν ανάγκη και γίνονται λιγό-
τερο ευάλωτες απέναντι στο πρόβλημα 
των ναρκωτικών.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; 

ΠΩΣ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ;

ΠΩΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; 

ΜΠΟΡΕΙ  
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ  

ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ

ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ;



ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ  
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ  
ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ; 



Τα προγράμματα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ αποτελούν ένα οργανωμένο, ασφαλές και 

«καθαρό» από ουσίες περιβάλλον, όπου προσφέρονται δωρεάν πολύπλευρες υπηρεσίες 

για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών στην τοπική κοινωνία, σε στενή 

συνεργασία μαζί της. Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ παρέχουν:

• Έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση για την εξάρτηση και τις δυνατότητες θεραπείας 
στους χρήστες ουσιών, τις οικογένειές τους και κάθε ενδιαφερόμενο.

• «Στεγνό» πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους χρήστες ουσιών μέχρι την 
πλήρη απεξάρτηση και κοινωνική τους επανένταξη.  

• Πρόγραμμα  συστηματικής υποστήριξης για τους συγγενείς και άλλα άτομα του στενού 
περιβάλλοντος του χρήστη όσο διαρκεί η διαδικασία απεξάρτησης, αλλά ακόμα κι όταν ο 
ίδιος ο χρήστης δεν έχει ενταχθεί σε θεραπεία.

• Δημιουργία ενός ισχυρού τοπικού δικτύου ενημέρωσης και πρόληψης ενάντια στα ναρ-
κωτικά, σε συνεργασία με άλλους φορείς της πόλης, μέσα από προγράμματα σε γειτονιές, 
σχολεία, συλλόγους, υπηρεσίες κ.ά. 

• Πρωτοβουλίες για τον πολιτισμό, την κοινωνία και το περιβάλλον με τη συμμετοχή των 
μελών τού προγράμματος και τη συνεργασία  κατοίκων και τοπικών φορέων.

• Εκπαίδευση σε επαγγελματικές ομάδες της ευρύτερης περιοχής που έρχονται σε επαφή 
με το πρόβλημα των ναρκωτικών, όπως επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, 
φαρμακοποιούς, εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς κ.λπ.

➤ Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ αναπτύσσουν συνεργασίες και δραστηριοποιούνται στις τοπικές κοινωνίες με 
ενημερωτικές εκδηλώσεις, καλλιτεχνικά φεστιβάλ, δενδροφυτεύσεις, καθαρισμούς ακτών, κατασκευαστικές πα-
ρεμβάσεις και αναπλάσεις στις γειτονιές, εθελοντική εργασία. Ο δρόμος για την απεξάρτηση περνάει μέσα από 
την ανοικτή σχέση με την κοινωνία και την κοινωνική δραστηριοποίηση.

«Σε όλα τα φυλλάδιά μας τα τελευταία χρόνια αναφέρουμε τη Θεραπευτική Κοινότητα 
ΙΘΑΚΗ ως πλεονέκτημα της Σίνδου: Το ότι για χρόνια φιλοξενεί μια τέτοια δραστηριό-
τητα, η οποία στη συνέχεια μεγάλωσε, ανδρώθηκε, και η προσπάθεια επεκτάθηκε στο 
σύνολο της χώρας. Γι’ αυτό είμαστε περήφανοι για την ΙΘΑΚΗ.»

Γιώργος Αρβανιτίδης, Βουλευτής Θεσσαλονίκης, τ. Δήμαρχος Εχεδώρου



ΠΩΣ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ  
ΕΝΑ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ;



Η δημιουργία νέων προγραμμάτων από το ΚΕΘΕΑ γίνεται με βάση τις ανάγκες των 

τοπικών κοινωνιών -οι οποίες εκφράζονται συνήθως από τους κοινωνικούς και επιστη-

μονικούς φορείς της πόλης- και με τη συνεργασία και υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοί-

κησης. Τα νέα προγράμματα, αξιολογώντας τα δεδομένα που επικρατούν στην περιοχή σε 

σχέση με το πρόβλημα των ναρκωτικών, αναπτύσσουν σταδιακά ένα δίκτυο υπηρεσιών 

προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες. Με αυτόν τον τρόπο το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει 

την τελευταία δεκαετία νέα προγράμματα στην Αλεξανδρούπολη, το Βόλο, τα Γιάννενα, 

την Καβάλα, την Καλαμάτα, την Κομοτηνή, τη Μυτιλήνη, την Πάτρα, τα Χανιά κ.ά.

Με την έναρξη λειτουργίας του το νέο πρόγραμμα δίνει βάρος στην αγωγή της κοινότητας 

με συνεχείς δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και στη δημιουργία σταθε-

ρών συνεργασιών με τους φορείς και τις υπηρεσίες της περιοχής.  Η αμφίδρομη σχέση του 

προγράμματος με την κοινωνία, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας, βοηθάει τη 

γρήγορη ένταξή του στον κοινωνικό ιστό και συμβάλλει θετικά στη ζωή της περιοχής. 

➤ Η δημιουργία ενός νέου προγράμματος του ΚΕΘΕΑ γίνεται με τη συνεργασία και την υποστήριξη των τοπικών 
κοινωνιών, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους. Η ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων, μεταξύ άλλων, είναι 
αποτέλεσμα της καλής συνεργασίας του ΚΕΘΕΑ με την τοπική κοινότητα και τους φορείς που δραστηριοποιού-
νται σε αυτήν. 

«Για μας τους αθλητές η προσπάθεια είναι πολύ σημαντική. Καμαρώνω τα παιδιά από 
τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, όταν βλέπω πόσο προσπαθούν στo γήπεδο και στη ζωή, 
και μας κοιτάζουν με καθαρό βλέμμα. Η κοινωνία μας δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από 
ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν προς το καλύτερο τη ζωή τους. Όταν τους βάζουμε 
στο παιχνίδι, είμαστε όλοι κερδισμένοι.»

Βασίλης Χατζηπαναγής, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής



ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ  
ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ; 



Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ έχουν ψυχοκοινωνικό χαρακτήρα, δεν χορηγούν υποκα-

τάστατες ή άλλες ουσίες («στεγνό» πρόγραμμα), η προσέλευση σε αυτά είναι εθελοντική, 

και στοχεύουν στην πλήρη και σταθερή αποχή από τις παράνομες ουσίες και από ό,τι 

συνδέεται με τον τρόπο ζωής στη χρήση. 

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα πρέπει να το 

θελήσει ο ίδιος, επειδή έχει αποφασίσει να αλλάξει τρόπο ζωής και να απομακρυνθεί από 

τη χρήση.  Έχει συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο κανόνων που αφορούν τη διακοπή της χρή-

σης ουσιών, το σεβασμό στο χώρο και τους άλλους συμμετέχοντες και την ενεργητική 

συμμετοχή στο καθημερινό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ατομικές και 

ομαδικές θεραπευτικές συναντήσεις, ψυχολογική στήριξη, φροντίδα της υγείας, εκπαί-

δευση-κατάρτιση, οικογενειακή θεραπεία, νομική στήριξη και υποστήριξη για την κοινω-

νική και εργασιακή ενσωμάτωση. 

➤ Στο ΚΕΘΕΑ η προσπάθεια για μια «καθαρή» ζωή με ποιότητα αρχίζει από τον περιβάλλοντα χώρο. Η καθαρι-
ότητα και η άρτια αισθητική και οργάνωση των εγκαταστάσεων είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των προγραμμά-
των του ΚΕΘΕΑ και επιτυγχάνεται με την ενεργητική συμμετοχή των μελών του. 

«Γνωρίζω, όχι μόνο λόγω της δουλειάς μου αλλά και μέσω φιλικών προσώπων, πόσο 
σημαντικό είναι το έργο του ΚΕΘΕΑ. Πόσο αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος που 
λέγεται «εξάρτηση» και πόσο συχνά κερδίζει το στοίχημα που λέγεται «απεξάρτηση».  
Είδα από κοντά τι σημαίνει να επανασυγκολλάς διαλυμένες ζωές, να επιτρέπεις στους 
ανθρώπους να ξαναβρίσκουν τον εαυτό τους, έστω και με αμυχές, αλλά να επιστρέφουν 
στη ζωή. Το ΚΕΘΕΑ και οι άνθρωποί του ανήκουν στη φωτεινή Ελλάδα που παλεύει με τα 
σκοτάδια και βρίσκει το δρόμο της.»

Μαρία Χούκλη, δημοσιογράφος



Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΜΠΟΡΕΙ  
ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; 



Οι πάνω από 100 μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα είναι αρμονικά ενταγμένες 

στις πόλεις όπου βρίσκονται και συμβάλλουν θετικά στη ζωή της περιοχής με τις πρωτο-

βουλίες που αναλαμβάνουν.  Ως εκ τούτου, η παρουσία τους δεν υποβαθμίζει την περιοχή 

ή την αξία των παρακείμενων ιδιοκτησιών. Αντίθετα, σε αρκετές περιπτώσεις η λειτουρ-

γία του ΚΕΘΕΑ έχει δώσει νέα πνοή σε υποβαθμισμένες περιοχές, χάρη στην αναπαλαίω-

ση κτιρίων για τη στέγαση των υπηρεσιών του και τη συστηματική κοινωνική, πολιτιστική 

και περιβαλλοντική δράση των μελών του προγράμματος.

 Όπου εγκαθίστανται τα «στεγνά» προγράμματα του ΚΕΘΕΑ δεν δημιουργούνται πιά-

τσες. Τα άτομα που παρακολουθούν τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ αποκόπτονται από το 

φαύλο κύκλο της εξάρτησης και εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα αλλαγής του τρόπου 

ζωής τους και σε μια διαδικασία επανακοινωνικοποίησης. Οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ σημα-

τοδοτούνται στην κοινή συνείδηση ως χώροι «καθαροί» από ουσίες, και η περιοχή γύρω 

από τις εγκαταστάσεις τους δεν  μετατρέπεται σε χώρο δημόσιας συνάθροισης για τους 

χρήστες ουσιών και όσους διακινούν ουσίες. Εξάλλου, αποτελεί μύθο το ότι οι έμποροι 

«κυνηγούν» τους εξαρτημένους ή τους υποψήφιους χρήστες. Οι ίδιοι οι χρήστες, πιεζό-

μενοι από τα σύνθετα προβλήματα και τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, 

γνωρίζουν, όταν το θελήσουν, πού να αναζητήσουν τις ουσίες.

 

➤ Συναυλία από τη χορωδία του 11ου Δημοτικού Αθήνας στο ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ την ημέρα των εγκαινίων της 
έκθεσης που πραγματοποίησε το σχολείο στο Πολιτιστικό Στέκι της θεραπευτικής κοινότητας.

Το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ προσφέρει στο Βόλο σημαντικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υλοποίη-
σης δράσεων για την καταπολέμηση του φαινομένου των εξαρτήσεων, την προαγωγή της 
υγείας, της πρόληψης, της ευαισθητοποίησης των πολιτών. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα κά-
νει εξαιρετική δουλειά, καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες και συνεισφέροντας σημαντικά 
στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, με σεμνό και ουσιαστικό λόγο. 

Απόστολος Παντσάς,
Αντιδήμαρχος Βόλου



H ΠΑΡΟΥΣΙΑ  
ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ 
ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ  
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ;



Όχι, γιατί, όπως ήδη ειπώθηκε, τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ απομακρύνουν τις πιθα-

νότητες δημιουργίας πιάτσας στην περιοχή τους, παρέχουν ενημέρωση στους ενδιαφερο-

μένους με στόχο την απομυθοποίηση της χρήσης και την ανάδειξη του προβλήματος της 

εξάρτησης στις πραγματικές του διαστάσεις και προωθούν μηνύματα και δραστηριότητες 

πρόληψης. Επιπλέον, σε συνεργασία με άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ, ορ-

γανώνουν προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης γονιών, εκπαιδευτικών και άλλων 

επαγγελματιών γύρω από την πρόληψη και στηρίζουν τις προσπάθειες των φορέων της 

περιοχής για την προώθηση της πρόληψης στο χώρο της οικογένειας και του σχολείου.   

➤ Με προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης το ΚΕΘΕΑ συντελεί στη θωράκιση των τοπικών κοινωνιών 
ενάντια στο πρόβλημα των ναρκωτικών. Οι μονάδες του σε όλη τη χώρα λειτουργούν ως πηγές πληροφόρησης 
και πυρήνες πρόληψης-ευαισθητοποίησης μέσα από ανοικτές εκδηλώσεις, επιστημονικές ημερίδες και συζη-
τήσεις, στοχευμένες παρεμβάσεις και προγράμματα, συνεργασίες με τους τοπικούς φορείς και τα ΜΜΕ, έντυπα 
και εκδόσεις, ιστοσελίδες κ.ά.

«Η λειτουργία των προγραμμάτων δεν προσφέρει μόνο σημαντική βοήθεια σε εκείνους 
που την έχουν ανάγκη, αλλά επίσης συμβάλλει έμπρακτα στην πρόληψη της χρήσης ου-
σιών και τελικά οδηγεί στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.»

Mανώλης Σκουλάκης, Δήμαρχος Χανίων, τ. Υπουργός Υγείας και τ. Πρόεδρος της Επι-
τροπής της Βουλής για τα Ναρκωτικά



«Ο αγώνας για την απεξάρτηση 
και την κοινωνική επανένταξη 
μπορεί να κερδηθεί. Αρκεί να 
συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η 
εξάρτηση από τις ουσίες είναι 
σύμπτωμα ενός ψυχολογικού και 
κοινωνικού αδιεξόδου και ότι το 
πρόβλημα των ναρκωτικών δεν 
είναι πρόβλημα του διπλανού.» 

Από τη δήλωση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια 
κατά την επίσκεψη στο  Προεδρικό 
Μέγαρο μελών και εργαζομένων 
του ΚΕΘΕΑ το 2008.



Εάν ενδιαφέρεστε για τη δημιουργία ενός προ-

γράμματος του ΚΕΘΕΑ στην περιοχή σας, το πρώτο 

βήμα είναι η συγκρότηση ενός δικτύου πρωτοβουλίας 

και συνεργασίας των κοινωνικών και επιστημονικών 

φορέων της. Από κοινού οι φορείς μπορούν να κατα-

γράψουν πιο ολοκληρωμένα τις τοπικές ανάγκες και 

να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την έναρξη 

λειτουργίας του προγράμματος. Το ΚΕΘΕΑ καταβάλλει 

προσπάθεια για άμεση ανταπόκριση σε όλα τα αιτήμα-

τα που εκφράζουν την πρόθεση της τοπικής κοινω-

νίας να αντιμετωπίσει οργανωμένα το πρόβλημα των 

ναρκωτικών και να υποστηρίξει τη δημιουργία ενός 

προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες επι-

κοινωνήστε με το Τμήμα Ενημέρωσης του ΚΕΘΕΑ στο 

210 9241993-6 και στο info@kethea.gr.
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1145 ΓρΑμμΗ βΟΗΘΕιΑΣ ΓιΑ ΤιΣ ΕξΑρΤΗΣΕιΣ 
1114 ΓρΑμμΗ βΟΗΘΕιΑΣ ΓιΑ ΤΑ ΤΥΧΕρΑ ΠΑιΧΝιΔιΑ

Σορβόλου 24, 116 36 ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210 9241993-6, Φαξ: 210 9241986
E-mail: admin@kethea.gr, Web address: www.kethea.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ - 
ΝΕΑΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Αθήνα
ΚΕΘΕΑ ΣΤΡOΦΗ 210 8820277

ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ 210 8218883 
(έως 17 ετών)

ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ 210 6525220  
(17-21 ετών)

Πειραιάς
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ - ΕΞΑΝΤΑΣ           
210 4112778 

Θεσσαλονίκη
KEΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ 2310 253534

βόλος
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛOΤOΣ 24210 80246

Πάτρα
ΚΕΘΕΑ OΞΥΓOΝO 2610 343400

Ηράκλειο Κρήτης
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 2810 331034

μυτιλήνη
ΚΕΘΕΑ MYTIΛΗΝΗΣ 22510 25670

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Αθήνα
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 210 3300751

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ 210 8626761

ΚΕΘΕΑ MOSAIC 210 8256944

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 210 5200800

Ίλιον
ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 210 2630454

Πειραιάς
ΚΕΘΕΑ ΝOΣΤOΣ – ΕΞΑΝΤΑΣ              
210 4220708

Ελευσίνα
ΚΕΘΕΑ ΝOΣΤOΣ – ΕΞΑΝΤΑΣ 
210 5541810

ραφήνα 
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                
22940 79900

Θεσσαλονίκη
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 2310 212030

Λάρισα
ΚΕΘΕΑ ΕΞOΔOΣ 2410 254863

Καβάλα
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤOΣ 2510 223131

Αλεξανδρούπολη
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤOΣ 25510 89595

Κομοτηνή
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤOΣ 25310 37842

Γιαννιτσά
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 2310 212030

Κιλκίς
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 23410 25727

ιωάννινα
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 26510 64077 

Άρτα 
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 26810 22881 

Ηγουμενίτσα 
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 26650 92022 

Τρίκαλα
ΚΕΘΕΑ ΕΞOΔOΣ 24310 29921

Ηράκλειο Κρήτης
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 2810 261026

Χανιά
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 28210 87040

Άγιος Νικόλαος Κρήτης
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 28410 22981

Ναύπλιο
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 27520 47251

Καλαμάτα
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 27210 89482

μυτιλήνη
ΚΕΘΕΑ MYTIΛΗΝΗΣ 22510 25670 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ            
ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ       
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 210 3847700 

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2310 544939

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ         
ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Αθήνα
ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ 210 9215776

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ        
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Αθήνα
ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ 210 9212961

Πειραιάς
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ - ΕΞΑΝΤΑΣ           
210 4112778 

Θεσσαλονίκη
ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ 2310 253534

Ηράκλειο Κρήτης
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 28210 87040

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και 
Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ, 
210 9212961


