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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ  

 
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκεκριμένης 
Πράξης «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα 2 μεγάλα αστικά 
κέντρα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)» με κωδικό MIS 375946 η οποία εντάσσεται στο Θεματικό Άξονα 
Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α’ θμιας 
Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής 
εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με επτά 
(7) εξωτερικούς συνεργάτες – ερευνητές, για την εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης 
δράσεων της ανωτέρω Πράξης, το αντικείμενο της οποίας παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω.  
 
Η Πράξη, η οποία ξεκινά την 1/1/2013 και λήγει την 28/2/2015, αποσκοπεί στην δημιουργία 2 
Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων που θα εξυπηρετούν άτομα με διπλή διάγνωση 
(κατάχρηση ουσιών με συνυπάρχουσα ψυχιατρική διαταραχή) και για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν 
υπάρχουν κατάλληλες δομές. Τα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα θα λειτουργήσουν στη Περιφέρεια Αττικής 
με έδρα την Αθήνα και στη  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη.  
 
Στόχος των υπό ανάπτυξη Κέντρων  είναι :  

 Να βοηθήσουν τα άτομα που θα απευθύνονται σε αυτά να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα διπλής 
διάγνωσης.  

 Να προστατεύσουν την τοπική κοινότητα δια μέσου της ορθής διάγνωσης, θεραπευτικής 
παρακολούθησης και κοινωνικής ένταξης από αντικοινωνικές και εγκληματικές πράξεις και 

 Να βοηθήσουν τους εξυπηρετούμενους με τις κατάλληλες υπηρεσίες για τα προβλήματα ψυχικής 
υγείας που αντιμετωπίζουν, να ζήσουν χωρίς ναρκωτικά και να ενταχθούν κοινωνικά και 
εργασιακά. 

 

Η ανωτέρω Πράξη παρουσιάζει συνέργεια και υλοποιείται παράλληλα με την Πράξη  «Δημιουργία 
Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» με κωδικό MIS 375963, η 
οποία εντάσσεται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
και υλοποιείται από το ΚΕΘΕΑ, με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία πέντε (5) Ψυχοδιαγνωστικών 
Κέντρων στην χώρας μας, και ειδικότερα στις Περιφέρειας Ηπείρου, Θεσσαλίας,  Κρήτης, 
Πελοποννήσου και στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου.  
 
Οι εξωτερικοί συνεργάτες – ερευνητές για τους οποίους πραγματοποιείται η παρούσα Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα συμμετάσχουν στην εκπόνηση του παραδοτέου «Π.1. Μελέτη 
Σκοπιμότητας» της Δράσης Α.1 «Μελέτη και καταγραφή αναγκών σε σχέση με τον ειδικό πληθυσμό» 
η οποία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και καταγραφή αναγκών για το σύνολο των Ψυχοδιαγνωστικών 
Κέντρων που θα υλοποιήσει το ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο των δύο (2) ανωτέρω Πράξεων. 



                       

2 

Προφίλ Ερευνητών – Εξωτερικών Συνεργατών  
 
Αντικείμενο εργασίας των ερευνητών είναι:  

 Συλλογή στοιχείων για τον πληθυσμό στόχο από Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής ή/και άλλες δομές 
ψυχικής υγείας που λειτουργούν σε κάθε περιφέρεια εφαρμογής (μέσω ανοικτών συνεντεύξεων και 
δομημένα ερωτηματολόγια)  

 Συγκέντρωση άντληση στοιχείων από τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ που λειτουργούν σε κάθε 
περιφέρεια εφαρμογής, καθώς και από άλλους σχετικούς Οργανισμούς και δομές (δευτερογενή 
δεδομένα)  

 Ποσοτική (στατιστική) και ποιοτική ανάλυση των συλλεχθέντων ερωτηματολογίων, και εξαγωγή 
συμπερασμάτων. 

 
Οι ανωτέρω εργασίες θα υλοποιηθούν σε Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, 
Ιωαννίνων, Λάρισας, Μεσσηνίας (Καλαμάτα) και Λέσβου-Χίου και η κατανομή των θέσεων αναφέρεται 
στον πίνακα που ακολουθεί :  
 

Περιοχή Εφαρμογής  Αριθμός θέσεων   Κωδικός Θέσης  

 
Νομός Αττικής 

 
1 

 
ΑΤΕΡ 

 
Νομός  Θεσσαλονίκης 

 
1 

 
ΘΕΕΡ 

 
Νομός Ηρακλείου Κρήτης 

 
1 

 
ΗΡΕΡ 

 
Νομός Ιωαννίνων  

 
1 

 
ΙΩΕΡ 

 
Νομός Μεσσηνίας ( Καλαμάτα) 

 
1 

 
ΚΑΕΡ 

 
Νομός Λάρισας 

 
1 

 
ΛΑΕΡ 

 
Νομός Λέσβου /Νομός Χίου  

 
1 

 
ΜΥΕΡ 

                             
 
Απαιτούμενα προσόντα  υποψηφίων  

 Διδακτορικός τίτλος σπουδών στις Κοινωνικές ή/και Ανθρωπιστικές Επιστήμες  
 Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών μετά την απόκτηση του διδακτορικού 

τίτλου σπουδών στην αυτόνομη σχεδίαση ερευνητικών προγραμμάτων, στο συντονισμό, στη 
συλλογή, την οργάνωση, την  επεξεργασία και ανάλυση ποιοτικών ή/και ποσοτικών 
ερευνητικών δεδομένων και τη διαχείριση ποσοτικών ή/και ποιοτικών μεθόδων έρευνας, η 
οποία να προκύπτει από συμμετοχές σε ερευνητικά έργα ή/και μελέτες. 

Επιθυμητά προσόντα  

 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά  
 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή άλλης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
 Καλή γνώση διαχείρισης στατιστικών πακέτων καταχώρησης και ανάλυσης δεδομένων 

(SPSS) 
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Αμοιβή και  Διάρκεια Συνεργασίας   
 
Το συνολικό ποσό της αμοιβής κάθε εξωτερικού συνεργάτη – ερευνητή ανέρχεται στο ποσό των 3.500 
ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των οποιωνδήποτε νόμιμων κρατήσεων και φόρων.  Οι εξωτερικοί 
συνεργάτες θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά Δελτίο Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών  (ΑΠΥ). Η 
ανωτέρω αμοιβή θα καταβάλλεται με την έκδοση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες. 
Ο κάθε εξωτερικός συνεργάτης – ερευνητής θα υπογράφει σύμβαση μίσθωσης έργου με το ΚΕΘΕΑ. 
Η διάρκεια της σύμβασης αφορά το χρονικό διάστημα από 11.1.2013 έως 28.2.2013.   
 
  
 
Υποβολή  Αίτηση  Υποψηφιότητας  
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το έντυπο αίτησης το οποίο 
βρίσκεται διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr στην ενότητα «ΝΕΑ» ή στις 
Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 11636 Μετς, Αθήνα, συμπληρώνοντας απαραιτήτως τον 
κωδικό θέσης που τους ενδιαφέρει και να το αποστείλουν: 
 
Α)  Με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr 
Β) Μέσω ταχυδρομείου στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΚΕΘΕΑ, 
Σορβόλου 24, 11636 Μετς, Αθήνα  
 
 
Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση και για μία θέση ανά περιοχή εφαρμογής.  
 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων  ή σφραγίδα ταχυδρομείου είναι 
31.12.2012 και ώρα 13:00 μ.μ. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανάπτυξης 
και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ. 210 9241 993-6. Για τεχνικά ζητήματα που αφορούν στη 
συμπλήρωση της αίτησης διαδικτυακά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Τμήμα 
Μηχανογράφησης ΚΕΘΕΑ, τηλ. 210 9241 993-6. 
  
 
 
Επιλογή Υποψηφίων – Δικαιολογητικά Υποψηφίων 
 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και η τελική επιλογή τους θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή 
Αξιολόγησης η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό με απόφαση Διευθυντή ΚΕΘΕΑ. Η τήρηση των 
στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. 
 
 
Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας η απαιτούμενη κάλυψη εκ 
μέρους των υποψηφίων των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων.  
 

http://www.kethea.gr/
http://www.kethea.gr/
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Ο κάθε εξωτερικός συνεργάτης – ερευνητής που θα επιλεγεί τελικά θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες που θα προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Επίσης, 
όσοι εκ των υποψηφίων εξωτερικών συνεργατών – ερευνητών επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν 
εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως: 

 Αίτηση 

 Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Επικυρωμένη φωτοτυπία των τίτλων σπουδών 

 Βεβαίωση /εις που αποδεικνύει/ουν την /τις Προϋπηρεσία/ες 

 Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής ή άλλης γλώσσας της Ε.Ε με την προσκόμιση των απαραίτητων 
τίτλων σπουδών 

 
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των δικαιολογητικών οι επιλεχθέντες θα αντικατασταθούν από 
τους επιλαχόντες όπως αυτοί ορίζονται στην σειρά κατάταξης την οποία θα ορίσει η επιτροπή 
επιλογής. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


