
Πότε ξεκίνησε - 
Που λειτουργεί
Ο Συμβουλευτικόν 
Σταθμόν Acipioas λει
τουργεί στο κέντρο tits 
πολεν από το 1990 
και είναι μια από τν 
hAovaSes του θ ερ α 
πευτικού Προγράμματοε 
ΚΕΘΕΑ "E^o6os". 
Παρέχει υπηρεσίεε σε 
χρήστεε ουσιών και τν 
οικογένειέ$ του.

Τι είνα» svas 
ΣυμβουΧευτι- 
K 0 S  Σταθμόβ 
του ΚΕΘΕΑ
Το πρώτο σκαλοπάτι 
για τη θεραπεία, ο 
xcibpos Tns npdoTns επα- 
φή$ με ένα ολοκληρω
μένο θεραπευτικό 
Πρόγραμμα. Μια νησί
δα, ivas "Ka0apos"

xarpos. 'Evas xcopos 
όπου δεν χρειάζεται 
ranoios να κρύψει τη 
σχέση του με τα ναρκω
τικά, όποια και αν είναι 
αυτή. Μπορεί να μιλήσει 
ανοιχτά, υπάρχουν 
άνθρωποι να τον 
ακούσουν, να τον 
καταλάβουν και να τον 
βοηθήσουν, αν το θέλει.

Εδώ ranoios θα συνα
ντήσει επαγγελματίε$ Tns 
ψυχική$ υγεία5 αλλά και 
ανθρώπουε που έχουν 
βιώσει την εξάρτηση 
από tis ουσίε5 στο 
παρελθόν και έχουν 
καταφέρει να απεξαρ- 
τηθούν.

Ο Συμβουλευτικ05 
Σταθμ05 έχει μεγάλη 
εμπειρία. Πολλοί 
άνθρωποι τον έχουν επι- 
σκεφθεί στο παρελθόν 
και τον επισκέπτονται 
καθημερινά. Για πολ- 
λού$ είναι ο xobpos απ' 
όπου ξεκίνησαν την προ- 
σπάθειά tous για μια 
καλύτερη ζωή και σήμε
ρα ζουν xcopis ουσίε5.

Στο Συμβουλευτικό Σταθ
μό δεν "εισάγεται" 
κανεΐ5. Του παρέχεται 
ενημέρωση, συμβουλευ
τική και, εάν το επιθυμεί, 
προετοιμάζεται για να 
ενταχθεί σε ένα θερα-



πευτικό πρόγραμμα του 
ΚΕΘΕΑ.

Η προσέλευση και η 
παρακολούθηση είναι 
εθελοντική και δεν απαι
τείται άλλη δέσμευση.

Δεν χρειάζονται χρή
ματα ούτε άλλη οικονο
μική συνεισφορά. Οι 
υπηρεσίε$ του Συμβου
λευτικού Σταθμού και η 
υποστήριξη παρέχονται 
δωρεάν.

Ο Συμβουλευτικόε Σταθ- 
μό$ είναι "ελεύθεροε" 
από ουσίε5. Oncus σε 
oXes tis μονάδε$ του 
ΚΕΘΕΑ, έτσι και εδώ 
δεν χορηγούνται 
υποκατάστατα.

Το απόρρητο και η 
προστασία των προσώ
πων αποτελεί προτεραι
ότητα και αξία για το 
χώρο και tous ανθρώ- 
nous του Σταθμού.

Τον Συμβουλευτικό

Σταθμό μπορούν να 
επισκέπτονται εκπρό
σωποι και μέλη διαφό
ρων κοινωνικών φορέ
ων, οργανισμών, υπη
ρεσιών και ομάδων με 
στόχο τη γενικότερη 
ενημέρωση, την οργά
νωση σεμιναρίων και 
άλλων δράσεων.

Ο Συμβουλευτικά 
Σταθμόε λειτουργεί 

καθημερινά 
09 :00 - 17:00

(πλην Σαββάτου- 
Κυριακήδ)


