
ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

Συμβουλευτικόσ Σταθμόσ Κιλκίσ για χρήςτεσ ναρκωτικών Ουςιών και τισ 
οικογένειεσ τουσ ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΙΘΑΚΗ. Για χρόςτεσ εξαρτηςιογόνων ουςιών, 
ςυγγενεύσ και φύλουσ. Προςφϋρει ομαδικό και ατομικό ςυμβουλευτικό, 
ψυχολογικό υποςτόριξη, ενημϋρωςη για θϋματα που αφορούν ςτα ναρκωτικϊ, 
φροντύδα θεμϊτων υγεύασ, προετοιμαςύα για ϋνταξη ςε θεραπευτικό κοινότητα. 

Διεύθυνςη: Θεςςαλονύκησ 5, Κιλκύσ 

Σηλ. 23410 25727 

Ώρεσ λειτουργύασ: Παραςκευό 10:00-16:00.  

ΟΑΣΙΣ Κέντρο Υποςτήριξησ Εξαρτημένων Ατόμων. Απευθύνεται ςε ϊτομα 
με προβλόματα ςχϋςεων, διατροφικόσ διαταραχόσ, αλκοολιςμού, τοξικομανύασ, 
τζόγου και ςυνεξϊρτηςησ.  

Διεύθυνςη: Μοςκώφ 12, Θεςςαλονύκη,  

Σηλ.: 2310 508598-9,  

e-mail: oasis@oasis.org.gr.  

ΚΕΘΕΑ Ανάδυςη. Θεραπευτικό πρόγραμμα εξωτερικόσ παρακολούθηςησ 
εφόβων 13-21 χρονών που κϊνουν περιςταςιακό ό ςυςτηματικό χρόςη 
ψυχοτρόπων ουςιών και για τισ οικογϋνειϋσ τουσ καθώσ και νϋουσ που 
αντιμετωπύζουν πρόβλημα με τη χρόςη του Διαδικτύου. 

Διεύθυνςη: Ρεμπϋλου 7, 54631, Θεςςαλονύκη 

 Σηλ.: 2310 253534, 253537, 253538 

 e-mail: info@kethea-anadysi.gr.  

www.kethea-anadysi.gr 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ. Θεραπευτικό πρόγραμμα διαμονόσ ενηλύκων. 

Διεύθυνςη: ύνδοσ, 57400 Θεςςαλονύκη 

Σηλ.: 2310 798139, 798694         

e-mail: tc@kethea-ithaki.gr 

www.kethea.gr 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ Ανοιχτό Πρόγραμμα. Θεραπευτικό πρόγραμμα εξωτερικόσ 
παρακολούθηςησ ενηλύκων. Απευθύνεται ςε ϊτομα που θϋλουν να 
αντιμετωπύςουν το πρόβλημα τησ εξϊρτηςησ χωρύσ να απομακρυνθούν από το 
εργαςιακό ό οικογενειακό περιβϊλλον. 

Διεύθυνςη: Ρεμπϋλου 7, 54631, Θεςςαλονύκη 

Σηλ.: 2310 221945 

e-mail: prison@ketheathess.gr 

www.kethea.gr 

Πρόγραμμα Προαγωγήσ Αυτοβοήθειασ Θεςςαλονίκησ. Παρϋχει υποςτόριξη 
ςε ενόλικεσ και ςτισ οικογϋνειεσ τουσ που αντιμετωπύζουν πρόβλημα με κϊποια 

mailto:oasis@oasis.org.gr
info@kethea-anadysi.gr
www.kethea-anadysi.gr
tc@kethea-ithaki.gr
www.kethea.gr
prison@ketheathess.gr
file:///C:\Users\USER\Documents\����������%20new\www.kethea.gr


ουςύα και εύναι ανοικτό, ςτεγνό και δωρεϊν. Δευτϋρα-Παραςκευό 09:00-20:00, 
ϊββατο 13:00-20:00. 

Διεύθυνςη: Οδυςςϋωσ 19 (εντόσ ςτοϊσ), περιοχό Βαρδϊρη 

Σηλ.: 2310 500477 

e-mail: thessaloniki@selfhelp.gr 

www.selfhelp.gr 

Ανώνυμοι Αλκοολικοί Θεςςαλονίκησ. Απευθύνονται ςε ενόλικεσ 
εξαρτημϋνουσ από το αλκοόλ και τισ οικογϋνειεσ τουσ. Λειτουργούν ομϊδεσ 12 
βημϊτων. Καθημερινϊ 20:00 , ϊββατο - Κυριακό - Σετϊρτη  12:00. 

Διεύθυνςη: Δωδεκανόςου & Βαλωρύτου 1, 3οσ όροφοσ 

Σηλ.: 2310 626126 

e-mail: aagreecegr@gmail.com 

www.aa-greece.gr  

Ανώνυμοι Ναρκομανείσ. Καθημερινϊ 18:30-20:00. 

Σηλ.: 2310 625355 

e-mail: na.greece@gmail.com 

www.na-greece 

ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ Πρόγραμμα απεξάρτηςησ από το αλκοόλ και τα τυχερά 
παιχνίδια. Απευθύνεται ςε ϊτομα που αντιμετωπύζουν πρόβλημα με το αλκοόλ 
και τα τυχερϊ παιχνύδια. Παρϋχει εξατομικευμϋνη θεραπεύα ςε εξωτερικό βϊςη. 

Διεύθυνςη: Χαρβούρη 1, Σ.Κ.11636, Αθόνα 

Σηλ.: 210 9215776 & 9237777 

e-mail: info@kethea-alfa.gr  

www.kethea.gr 

Ανάςα. Μη κερδοςκοπικό εταιρύα με ςτόχο την ενημϋρωςη, την πρόληψη και τη 
θεραπεύα  των ανθρώπων που πϊςχουν από Διαταραχϋσ Πρόςληψησ Σροφόσ. Σο 
Κϋντρο Ημϋρασ ΑΝΑΑ παρϋχει δωρεϊν, υπηρεςύεσ διϊγνωςησ, θεραπεύασ και 
ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ των παςχόντων και των οικογενειών τουσ. 

Διεύθυνςη: Λ. υγγρού 36-38 Αθόνα ΣΚ 11742 

Σηλ.: 210 9234904 

e-mail:  anasa07@otenet.gr 

www.anasa.com.gr/el/ 
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