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Ποιοι διοργανώνουν το πρόγραμμα; 

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων - ΚΕΘΕΑ 

(www.kethea.gr) και από τον Τομέα Ψυχιατρικής του University of California, San Diego 

(www.psychiatry.ucsd.edu). 

 

Ποιο είναι το ΚΕΘΕΑ – www.kethea.gr 

Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής 

επανένταξης στη χώρα μας από το 1983 και από το 2001 είναι ο πρώτος ελληνικός 

οργανισμός με συμβουλευτική σχέση σε θέματα ναρκωτικών στο Οικονομικό και 

Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC). Το ΚΕΘΕΑ ανήκει επίσης στους ειδικούς 

συνεργάτες της Διεύθυνσης Πληροφόρησης (DPI) του ΟΗΕ, είναι μέλος της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (WFTC), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 

Θεραπευτικών Κοινοτήτων (EFTC), της Διεθνούς Ομοσπονδίας μη Κυβερνητικών 

Oργανώσεων για την Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών (IFNGO), της Διάσκεψης των ΜΚΟ με 

Συμβουλευτική Σχέση με τον ΟΗΕ (CοNGO) και της Επιτροπής των ΜΚΟ στη Βιέννη για τα 

Ναρκωτικά (VNGOC). 

Το ΚΕΘΕΑ παρέχει συστηματική εκπαίδευση στους τομείς της πρόληψης και της 

θεραπείας δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να συνδυάσουν τη 

θεωρητική γνώση με τη βιωματική εκπαίδευση, την έρευνα και την πρακτική άσκηση στο 

επάγγελμα.  

 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΚΕΘΕΑ έχουν στόχο: 

 στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και της ψυχοκοινωνικής προσέγγισης 

στην αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης  

 στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στα εξαρτημένα άτομα και στις 

οικογένειες τους  

 στη στελέχωση κέντρων πρόληψης και θεραπείας και 

 στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε άλλους φορείς της Ελλάδας, της Κύπρου και της 

Βουλγαρίας. 

http://www.kethea.gr/
http://www.psychiatry.ucsd.edu/
http://www.kethea.gr/
http://www.kethea.gr/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.un.org%2fen%2fecosoc%2f&tabid=78&mid=421&language=en-US
http://www.kethea.gr/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2funic.un.org%2faroundworld%2funics%2fen%2findex.asp&tabid=78&mid=421&language=en-US
http://www.kethea.gr/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.wftc.org%2f&tabid=78&mid=421&language=en-US
http://www.kethea.gr/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.eftc-europe.com%2f&tabid=78&mid=421&language=en-US
http://www.kethea.gr/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.ifngo.com%2ffront%2f&tabid=78&mid=421&language=en-US
http://www.kethea.gr/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.ngocongo.org%2findex.php&tabid=78&mid=421&language=en-US
http://www.kethea.gr/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.vngoc.org%2f&tabid=78&mid=421&language=en-US
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Το ΚΕΘΕΑ αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την παροχή ενός ποιοτικού προγράμματος 

σπουδών το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για ολοκληρωμένη 

εκπαίδευση στο χώρο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και θα συνδέεται άμεσα με τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών επέλεξε να συνεργαστεί με τον Τομέα 

Ψυχιατρικής του University of California, San Diego με τον οποίο το συνδέουν δεσμοί 

ετών τόσο στο επίπεδο της θεραπείας και της έρευνας όσο και στο επίπεδο της 

εκπαίδευσης και της εποπτείας και να υλοποιήσει για ένατη συνεχή φορά το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης στελεχών με θέμα: «Συμβουλευτική στον Τομέα της Τοξικοεξάρτησης: οι 

Γνώσεις, οι Δεξιότητες και η Στάση στην Επαγγελματική Πρακτική». 
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Ποιος είναι ο Τομέας Ψυχιατρικής του University of California, San Diego 

(www.psychiatry.ucsd.edu) 

Ο Τομέας Ψυχιατρικής του University of California, San Diego λειτουργεί από το 1969 και 

έχει εξελιχθεί σε ένα από τους πιο καινοτόμους και παραγωγικούς ακαδημαϊκούς τομείς 

στην ψυχιατρική στις ΗΠΑ. Βασική αρχή του τομέα είναι να συνδυάσει τα εκπαιδευτικά 

και ερευνητικά προγράμματα με την καινοτομία και την εφαρμογή στο πεδίο και να 

κατανοήσει τα ατομικά προβλήματα με βάση το κοινωνικό πλαίσιο, τα συναισθήματα, τις 

συμπεριφορές και τις εμπειρίες κάθε ατόμου.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πρόεδρος του τομέα Lewis L. Judd, M.D., Mary Gilman 

Marston Professor «Πιστεύουμε ότι έχουμε δημιουργήσει ένα από τα καλύτερα 

διαθέσιμα ολοκληρωμένα μοντέλα βιοψυχοκοινωνικής προσέγγισης στην κατανόηση της 

φυσιολογικής και της αποκλίνουσας ανθρώπινης συμπεριφοράς…με ιδιαίτερο σεβασμό 

και δέσμευση απέναντι στην καλή ψυχική κατάσταση των ανθρώπων που βρίσκονται σε 

θεραπεία. Πεποίθηση μας είναι ότι η κλινική ψυχιατρική μπορεί να γίνει κατανοητή στο 

πλαίσιο της ουσιαστικής αλληλεπίδρασης και επαφής με τους θεραπευόμενους».  

 

Ποιοι είναι οι απόφοιτοι του προγράμματος; 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι σε αναγνωρισμένους από το 

Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας, της Κύπρου και της Βουλγαρίας φορείς απεξάρτησης και 

συντήρησης. 

Οι εργαζόμενοι που μέχρι σήμερα συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

«Συμβουλευτική στην Αντιμετώπιση της Τοξικοεξάρτησης: οι Γνώσεις, οι Δεξιότητες και η 

Στάση στην Επαγγελματική πρακτική» είναι περισσότεροι από 400. Από διάφορους 

φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενδεικτικά αναφέρουμε ΟΚΑΝΑ, Κέντρα 

Πρόληψης, 18 ΑΝΩ (ΨΝΑ),  πρόγραμμα ΑΡΓΩ (ΨΝΘ), Δομές Απεξάρτησης ΘΕΜΕΑ των 

Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της Κύπρου, άλλους οργανισμούς όπως το Πρόγραμμα 

«Αθηνά» του Αιγινήτειου Νοσοκομείου και από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιμετώπισης 

των Εξαρτήσεων της Βουλγαρίας, NCN.  

 

http://www.psychiatry.ucsd.edu/
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Ποιοι είναι οι Στόχοι του Προγράμματος; 

Το πρόγραμμα στοχεύει να συνεισφέρει στην προώθηση της σύγχρονης επιστημονικής 

γνώσης η οποία στηρίζεται σε ερευνητικά δεδομένα, στη θετική αλλαγή της 

επαγγελματικής στάσης με στόχο την κατανόηση των δυνατοτήτων απεξάρτησης και 

επανένταξης καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων δια μέσου βιωματικών εργαστηρίων 

σε επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις όπως η κινητοποίηση σε θεραπεία, η 

πρόληψη της υποτροπής, το μετά-τραυματικό άγχος (PTSD) και η γνωστική-

συμπεριφορική προσέγγιση (CBT). 

Η κατανόηση των αιτιολογικών παραγόντων που οδηγούν στην κατάχρηση ουσιών και 

στην παραβατική συμπεριφορά καθώς και στη διερεύνηση των σταδίων της αλλαγής από 

την εξάρτηση στην απεξάρτηση αποτελούν βασικούς στόχους του εκπαιδευτικού 

προγράμματος.  

Παράλληλα αναλύονται οι επιπτώσεις της χρήσης στην σωματική και ψυχική υγεία των 

ατόμων ενώ αναδεικνύονται τα επαγγελματικά, τα κοινωνικά και τα μορφωτικά τους 

ελλείμματα ως βασικά ζητήματα για αντιμετώπιση στο πλαίσιο της θεραπείας τους.  

Επίσης αναπτύσσονται τα διαφορετικά μοντέλα της θεραπευτικής παρέμβασης με εκτενή 

αναφορά σε όλο το φάσμα των παρεμβάσεων από τα προγράμματα συντήρησης έως τα 

προγράμματα απεξάρτησης.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει επίσης στόχο να συμβάλλει στην κατανόηση των 

ζητημάτων που αφορούν στο θεραπευτικό σχεδιασμό, στην κινητοποίηση στη θεραπεία, 

στην πρόληψη της υποτροπής, σε θέματα οικογενειακής θεραπείας και σε ζητήματα 

επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας.  

Τέλος ιδιαίτερες ενότητες αφιερώνονται σε συγκεκριμένους πληθυσμούς όπως οι 

έφηβοι, οι γυναίκες και οι φυλακισμένοι και ιδιαίτερα σε ζητήματα που σχετίζονται με 

την κοινωνική και εργασιακή επανένταξη.  
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Ποιο είναι το Περιεχόμενο του Προγράμματος; 

Το πρόγραμμα στηρίζεται σε διεπιστημονικές βάσεις οι οποίες προσδιορίζουν τις 

απαραίτητες γνώσεις, τις βασικές δεξιότητες και την επαγγελματική στάση και ηθική που 

είναι απαραίτητες στους συμβούλους θεραπείας και πρόληψης της τοξικοεξάρτησης 

ανεξαρτήτως του μοντέλου με το οποίο εργάζονται για μια επιτυχημένη πρακτική.  

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν: 

 Διάγνωση, αξιολόγηση και προφίλ εξαρτημένων 

 Σωματικές και ψυχολογικές διαστάσεις της εξάρτησης 

 Διπλή διάγνωση και συν-νοσηρότητα 

 Φαρμακολογία και αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας και του HIV/AIDS 

 Μοντέλα θεραπείας και θεραπευτικός σχεδιασμός 

 Έρευνα αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών μοντέλων  

 Στάδια αλλαγής από την εξάρτηση στην απεξάρτηση 

 Συνέντευξη Κινητοποίησης και Πρόληψη της Υποτροπής 

 Μετά-τραυματικό άγχος και κατάχρηση ουσιών 

 Προγράμματα Απεξάρτησης στις φυλακές και Γνωσιακή Συμπεριφορική 

Θεραπεία 

 Κατάχρηση Αλκοόλ και αντιμετώπισή της 

 Οικογενειακή Θεραπεία, Εφηβεία και Απεξάρτηση 

 Επαγγελματική Δεοντολογία και Ηθική 

 

Ποιες είναι οι Μέθοδοι Διδασκαλίας; 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις, διαλέξεις, εργασίες ατομικές και ομαδικές και 

βιωματικά εργαστήρια. Παράλληλα στο πλαίσιο του προγράμματος οργανώνονται 

ανοιχτές ημερίδες στις οποίες προσκαλούνται να μιλήσουν διακεκριμένοι επιστήμονες 

από τον ευρύτερο χώρο των εξαρτήσεων και της ψυχικής υγείας για θέματα ειδικά στον 

τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. 
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Ποιοι διδάσκουν στο πρόγραμμα; 

Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι ακαδημαϊκοί, ερευνητές και στελέχη θεραπείας και 

πρόληψης από Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ελλάδας με διεθνή καριέρα 

και αναγνώριση.  

Μεταξύ άλλων στους διδάσκοντες από το εξωτερικό περιλαμβάνονται οι: 

 Dr. David Deitch, Ομότιμος Καθηγητής Κλινικής Ψυχιατρικής, 

Τομέας Ψυχιατρικής, Κέντρο Έρευνας, Εκπαίδευσης και Εφαρμογής 

για την Εγκληματικότητα και τις Εξαρτήσεις, University of California 

San Diego 

 

 Sandra Brown, PhD, Καθηγήτρια Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής, 

Αντιπρύτανης Ερευνών, University of California, San Diego 

 

 

 

 Kevin Knight, Αν/της Διευθυντής Εγκληματολογικών Ερευνών, 

Ινστιτούτο Συμπεριφοριστικής Ιατρικής, Texas Christian University 

 

 

 

 Igor Koutsenok, MD, MS, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής του 

Κέντρου Έρευνας, Εκπαίδευσης και Εφαρμογής για την 

Εγκληματικότητα και τις Εξαρτήσεις Τομέας Ψυχιατρικής, University 

of California, San Diego 

 

 Lisa Najavits, Καθηγήτρια Ψυχιατρικής στο Boston Medical School 

και Λέκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Harvard 
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Επίσης κατά καιρούς έχουν διδάξει οι: 

Griffith Edwards, Ομ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Ινστιτούτου Ψυχιατρικής, Kings College και 

Εκδότης του περιοδικού Addiction. 

Lewis Judd, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πρόεδρος Τομέα Ψυχιατρικής, University California, 

San Diego 

Igor Grant, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Αντιπρόεδρος Τομέα Ψυχιατρικής, University 

California, San Diego 

Thomas McLellan, Καθηγητής Ψυχιατρικής, University of Pensylvania  

Marc Schuckit, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής του Προγράμματος Θεραπείας από 

το Αλκοόλ και τα Ναρκωτικά και Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας για το Αλκοόλ, 

University California, San Diego. 

Mary Marden Velasquez, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Texas Austin University 

Thomas Kosten, Καθηγητής Ψυχιατρικής και Πρόεδρος Ερευνών Ιατρικής Σχολής Baylor 

Gillian Tober, Πρόεδρο του Society for the Study of Addiction της Αγγλίας 

Saul Levine, Καθηγητής Κλινικής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Τμήματος Ψυχιατρικής 

Παιδιών και Εφήβων, University California, San Diego. 

Ann F. Garland, Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, University California, San Diego. 

Susan Storti, Διευθύντρια του Addiction Technology Transfer Centre, New England. 

Carlo DiClemente, Καθηγητής Ψυχολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας, 

University of Maryland. 

Patricia Judd, Διευθύντρια Ψυχιατρικών Υπηρεσιών Εξωτερικής Παρακολούθησης του 

Τμήματος Ψυχιατρικής, University California, San Diego 

Edward Kaufman, Καθηγητής Κλινικής Ψυχιατρικής, University of California, Irvine 

Peter Nathan, Καθηγητής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας και Σχολή Δημόσιας Υγείας, 

University of Iowa. 

David Rosenthal, Διευθυντής του Τμήματος Συμβουλευτικής και Υπηρεσιών Προαγωγής 

Υγείας, University of Iowa. 

Anne-Helene Skinstad, Βοηθός Καθηγητή Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, 

University of Iowa. 
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Πώς θα διαβάσω για να ανταποκριθώ στο πρόγραμμα; 

Για την υποστήριξη του θεωρητικού μέρους του προγράμματος παρέχεται στους 

εκπαιδευόμενους σχετική βιβλιογραφία (άρθρα, μελέτες, υλικό διαλέξεων) η οποία είναι 

διαθέσιμη δωρεάν στη βιβλιοθήκη του ΚΕΘΕΑ.  

 

Μεταξύ αυτής περιλαμβάνονται: 

 21 τεύχη του επιστημονικού περιοδικού Εξαρτήσεις (www.exartiseis.gr)  

 Πέντε Τεύχη Ανοικτών Διαλέξεων από τις Ημερίδες ΚΕΘΕΑ - UCSD 

 Οκτώ βασικά βιβλία σε θέματα που διαπραγματεύεται το πρόγραμμα 

μεταφρασμένα στα Ελληνικά (π.χ. Πρόληψη Υποτροπής, Οικογενειακή Θεραπεία, 

Ναρκωτικά, Ομαδική Θεραπεία κλπ.). 

 Σημειώσεις από τους διδάσκοντες στη μορφή Power Point. 

 8.000 βιβλία, 3.000 επιστημονικά άρθρα και 25 Επιστημονικά διεθνή και 

ελληνόγλωσσα περιοδικά 

 Δυνατότητα διαδανεισμού άρθρων από το Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και 

Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (www.ekt.gr) καθώς και από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη 

(www.bl.uk) με μικρή χρέωση. 

 Δυνατότητα αναζήτησης στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης του ΚΕΘΕΑ 

μέσω της ιστοσελίδας http://library.kethea.gr 

 Ανάρτηση σημειώσεων, συνδέσμων, άρθρων κλπ. στο blog του προγράμματος. 

 

 

Ποια είναι η γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος; 

Το πρόγραμμα διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη ή διαδοχική μετάφραση 

στην Ελληνική. Ωστόσο, η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα βοηθούσε στην 

παρακολούθηση του προγράμματος και στην αξιοποίηση της σχετικής βιβλιογραφίας. 

  

http://www.exartiseis.gr/
http://www.ekt.gr/
http://www.bl.uk/
http://library.kethea.gr/
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Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα; 

Το πρόγραμμα Συμβουλευτική στον Τομέα της Τοξικοεξάρτησης: οι Γνώσεις, οι 

Δεξιότητες και η Στάση στην Επαγγελματική Πρακτική απευθύνεται σε όλους όσους 

εργάζονται για την αντιμετώπιση της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών, της κατάχρησης και 

της εξάρτησης σε αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Υγείας φορείς.  

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν οι: 

 Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που εργάζονται στο χώρο των 

εξαρτήσεων και της ψυχικής υγείας. 

 Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ με τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας στο χώρο. 

 Απόφοιτοι αναγνωρισμένων θεραπευτικών προγραμμάτων που είναι απόφοιτοι 

Λυκείου με τουλάχιστον διετή εργασιακή εμπειρία στο χώρο. 

 

Πόσες θέσεις προσφέρει το πρόγραμμα και ποια τα κριτήρια επιλογής; 

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά 50 θέσεις εκ των οποίων οι 30 δίνονται σε στελέχη 

του ΚΕΘΕΑ και οι 20 σε στελέχη άλλων αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Υγείας 

φορέων.  

Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις είναι λιγότερες της ζήτησης, η επιλογή των 

συμμετεχόντων γίνεται με βάση: 

 Το βιογραφικό σημείωμα 

 Τα έτη προϋπηρεσίας 

 Τα ακαδημαϊκά προσόντα 

 Το φορέα απασχόλησης και 

 Την αξιολόγηση από τη συνέντευξη την οποία διενεργεί τριμελής επιτροπή.  

Επίσης συνυπολογίζονται ως επιθυμητά προσόντα η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

με στόχο την ορθή αξιοποίηση της βιβλιογραφίας καθώς και η καλή γνώση χειρισμού 

ηλεκτρονικού υπολογιστή για πρόσβαση στο διαδίκτυο, διαχείριση προσωπικού e-mail 

και συνεχή ενημέρωση και επικοινωνία με τους συμμετέχοντες (μέσω blog).  

Σε κάθε περίπτωση προσπάθεια είναι να υπάρχει αντιπροσωπευτική συμμετοχή από 

διαφορετικές περιφέρειες και διαφορετικού τύπου θεραπευτικά προγράμματα  
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Πόσο διαρκεί το πρόγραμμα; 

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στις 180 ώρες. Το πρόγραμμα προσφέρεται στη 

διάρκεια 6 εβδομάδων πλήρους φοίτησης με έναρξη τον Ιανουάριο του 2014 και λήξη 

τον Σεπτέμβριο του 2015. Για το πρώτο έτος φοίτησης οι ημερομηνίες που έχουν οριστεί 

είναι 10-14 Φεβρουαρίου 2014, 12-16 Μαΐου 2014, και 22-26 Σεπτεμβρίου 2014. Οι 

ημερομηνίες για το 2015 αναμένεται να ανακοινωθούν. 

 

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του προγράμματος;  

Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική και ανέρχεται στις 30 ώρες 

ανά εβδομάδα. Το επιτρεπόμενο όριο δικαιολογημένων απουσιών ανέρχεται στο 10% 

του συνόλου των ωρών του προγράμματος (18 ώρες συνολικά) και εφόσον υπάρχει 

έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής σε μια ολόκληρη 

εκπαιδευτική εβδομάδα, ο εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει τις 

αντίστοιχες θεματικές ενότητες κατά τον επόμενο κύκλο διεξαγωγής του προγράμματος, 

προκειμένου να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του και να αποκτήσει δικαίωμα 

συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις. 

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται επίσης η επιτυχής συμμετοχή σε 

γραπτές εξετάσεις και εργασίες που υλοποιούνται κατά το τέλος της κάθε εκπαιδευτικής 

εβδομάδας καθώς και η επιτυχής συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις.  

 

Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής; 

Τα δίδακτρα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχονται στα €1.500. Οι 

συμμετέχοντες εκτός Αττικής θα πρέπει επίσης να καλύψουν τις δαπάνες μετακίνησης, 

διαμονής και διατροφής τους στην Αθήνα.  
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Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων: 

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014 

ενώ οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα έως τα μέσα 

Ιανουαρίου 2014. 

 

Τι πιστοποιητικό θα πάρω; 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί σε σχετικό πιστοποιητικό 

παρακολούθησης Addiction Counselor Competencies Level 1 το οποίο συνυπογράφουν 

το ΚΕΘΕΑ και ο Τομέας Ψυχιατρικής του University of California, San Diego. 

 

 

 

 

Από πού μπορώ να πάρω περισσότερες πληροφορίες; 

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από τον Τομέα Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ  

(κκ Τζίνη Χριστοφίλη ή Ελένη Ρούσσου), στέλνοντας e-mail στο education@kethea.gr ή 

καλώντας στο 210- 9241993-6. 

 

 

mailto:education@kethea.gr

