
Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Θεσσαλίας 
με έδρα τη Λάρισα

για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 

Η Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Θεσσαλίας ανήκει 
στο δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ και 
έχει έδρα τη Λάρισα.  

Δημιουργήθηκε για να παρέχει πρωτοβάθμια υπο-
στήριξη και βραχείες παρεμβάσεις σε άτομα που 
κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (νόμιμων και 
παράνομων) ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητική 
συμπεριφορά, και διαμένουν εντός ή εκτός του 
αστικού ιστού, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Θεσσαλίας
Κύπρου 103, 41222 Λάρισα

T 2410 555053, 2410 253936 
E kmlarissa@kethea-exodos.gr

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Η λειτουργία της Κινητής Μονάδας Περιφέρειας Θεσσαλίας 
με έδρα τη Λάρισα, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της 
Φτώχειας - ΕΚΤ» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος Θεσσαλίας 2014-2020»



Η Κινητή Μονάδα προσφέρει υπηρεσίες: 

• Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στον πληθυσμό της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

• Συμβουλευτικής και κινητοποίησης για θεραπεία σε χρή-
στες ουσιών και στις οικογένειές τους. 

• Παραπομπής σε προγράμματα απεξάρτησης. 

• Παραπομπής σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. 

Για τον σκοπό αυτόν η Κινητή Μονάδα προγραμμα-
τίζει και υλοποιεί εξορμήσεις στην ευρύτερη περιοχή 
της Θεσσαλίας στη διάρκεια των οποίων:

• Ενημερώνει το ευρύ κοινό για τις εξαρτήσεις (ομιλίες, 
σεμινάρια, ενημερωτικά περίπτερα, διανομή εντύπων, 
συμμετοχή και υποστήριξη σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, 
Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής).

• Συνεργάζεται με υπηρεσίες και οργανισμούς προαγωγής 
της σωματικής και ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρό-
νοιας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του 
προβλήματος της εξάρτησης (ενημέρωση, διασύνδεση 
και παραπομπές).

• Αναπτύσσει δράσεις πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης 
σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (φοιτητές, σπουδαστές, 
μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, φορείς, συλλόγους 
γονέων, επαγγελματικούς συλλόγους κ. ά.).

• Παρέχει πληροφόρηση, κινητοποίηση και συμβουλευτική 
σε άτομα που εκδηλώνουν εξαρτητική συμπεριφορά και 
στις οικογένειές τους.

Στην Κινητή Μονάδα μπορούν να απευθύνονται:

• Μεμονωμένα άτομα που επιθυμούν να ενημερωθούν για 
τις υπηρεσίες απεξάρτησης και να λάβουν βραχύχρονη 
υποστήριξη και συμβουλευτική. 

• Σύλλογοι, ομάδες ατόμων, φορείς και υπηρεσίες από τη 
Θεσσαλία που επιθυμούν να ενημερωθούν ή να συμμε-
τάσχουν στη δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών πρό-
ληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. 

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς διακρίσεις, 
με σεβασμό στο απόρρητο των πληροφοριών και στις αρχές 
δεοντολογίας. Δεν χορηγούνται υποκατάστατα, δεν υπάρ-
χει λίστα αναμονής.


