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Ποιοι διοργανώνουν το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Κέντρο Θε-
ραπείας 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 υπηρεσι-
ών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη 
χώρα μας από το 1983 και από το 2001 είναι ο πρώ-
τος ελληνικός οργανισμός με συμβουλευτική σχέ-
ση σε θέματα ναρκωτικών στο Οικονομικό και Κοι-
νωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC). Το ΚΕΘΕΑ 
ανήκει επίσης στους ειδικούς συνεργάτες της Δι-
εύθυνσης Πληροφόρησης (DPI) του ΟΗΕ, είναι μέ-
λος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικών 
Κοινοτήτων (WFTC), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδί-
ας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (EFTC), της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας μη Κυβερνητικών Oργανώσεων για 
την Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών (IFNGO), της Δι-
άσκεψης  των ΜΚΟ με Συμβουλευτική Σχέση με τον 
ΟΗΕ (CοNGO) και της Επιτροπής των ΜΚΟ στη Βι-
έννη 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 αντιμε-
τώπιση της τοξικοεξάρτησης 

• στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται 
στα εξαρτημένα άτομα και στις οικογένειες 
τους 

• στη στελέχωση κέντρων πρόληψης και θερα-
πείας και

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

Το ΚΕΘΕΑ αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την 
παροχή ενός ποιοτικού προγράμματος σπου-
δών το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρο-
νες απαιτήσεις για ολοκληρωμένη εκπαίδευση 
στο χώρο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων 
και θα συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών επέλεξε να συνεργα-
στεί με τον Τομέα Ψυχιατρικής του University 
of California, San Diego με τον οποίο το συν-
δέουν δεσμοί ετών τόσο στο επίπεδο της θε-
ραπείας και της έρευνας όσο και στο επίπεδο 
της εκπαίδευσης και της εποπτείας και να υλο-
ποιήσει για όγδοη συνεχή φορά το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης στελεχών με θέμα: «Συμβουλευ-
τική στον Τομέα της Τοξικοεξάρτησης: οι Γνώ-
σεις, οι Δεξιότητες και η Στάση στην Επαγγελ-
ματική Πρακτική».



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 εξελι-
χθεί σε ένα από τους πιο καινοτόμους και παραγω-
γικούς 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 συμπερι-
φορές 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 συμπεριφο-
ράς…με ιδιαίτερο σεβασμό και δέσμευση απέ-
ναντι στην καλή ψυχική κατάσταση των ανθρώ-
πων που βρίσκονται σε θεραπεία. Πεποίθηση 
μας είναι ότι η κλινική ψυχιατρική μπορεί να 
γίνει κατανοητή στο πλαίσιο της ουσιαστικής 
αλληλεπίδρασης και επαφής με τους θεραπευ-
όμενους».  

Ποιοι είναι οι απόφοιτοι του προγράμματος;

Οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι εργαζόμε-
νοι σε αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Υγεί-
ας της Ελλάδας, της Κύπρου και της Βουλγαρίας 
φορείς απεξάρτησης και συντήρησης.
Οι εργαζόμενοι που μέχρι σήμερα συμμετείχαν 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Συμβουλευτι-
κή στην Αντιμετώπιση της Τοξικοεξάρτησης: οι 
Γνώσεις, οι Δεξιότητες και η Στάση στην Επαγ-
γελματική πρακτική» είναι περισσότεροι από 
350. Από αυτούς το 35% εργάζεται στον ΟΚΑΝΑ, 
το 27% στα Κέντρα Πρόληψης, το 9% στο 18 ΑΝΩ 
του ΨΝΑ και στο πρόγραμμα ΑΡΓΩ του ΨΝΘ, το 
17% προέρχεται από τις Δομές Απεξάρτησης 
ΘΕΜΕΑ των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της Κύ-
πρου και το 11% προέρχεται από άλλους οργα-
νισμούς όπως το Πρόγραμμα «Αθηνά» του Αιγι-
νήτειου Νοσοκομείου και το 2% από τον Εθνικό 
Οργανισμό Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων της 
Βουλγαρίας, NCN.  

Ποιο είναι το προφίλ των αποφοίτων του προ-
γράμματος;

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 54% των συμμετεχόντων 
είχε εργασιακή εμπειρία μεγαλύτερη των εννέα ετών. 
Επίσης το 23% είχε ήδη μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδί-
κευσης, ενώ οι υπόλοιποι ήταν απόφοιτοι ψυχολογί-
ας, κοινωνιολογίας και κοινωνικής εργασίας με ένα 
11% να προέρχεται από τους χώρους της ιατρικής, 
της ψυχιατρικής και της νοσηλευτικής. 

Ποιοι είναι οι Στόχοι του Προγράμματος;

Το πρόγραμμα στοχεύει να συνεισφέρει στην προώ-
θηση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης η οποία 
στηρίζεται σε ερευνητικά δεδομένα, στη θετική αλ-
λαγή της επαγγελματικής στάσης με στόχο την κατα-
νόηση των δυνατοτήτων απεξάρτησης και επανέντα-
ξης καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων δια μέσου 
βιωματικών εργαστηρίων σε επιστημονικά τεκμηρι-
ωμένες προσεγγίσεις (evidence based practices) 
όπως η κινητοποίηση σε θεραπεία (motivational 
interviewing), η πρόληψη της υποτροπής (relapse 
prevention), το μετά-τραυματικό άγχος (PTSD) και η 
γνωστική-συμπεριφορική προσέγγιση (CBT).
Η κατανόηση των αιτιολογικών παραγόντων που 
οδηγούν στην κατάχρηση ουσιών και στην παρα-
βατική 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 προγράμμα-
τα συντήρησης έως τα προγράμματα απεξάρτησης. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει επίσης στόχο να 
συμβάλλει στην κατανόηση των ζητημάτων που 
αφορούν στο θεραπευτικό σχεδιασμό, στην κινητο-
ποίηση στη θεραπεία, στην πρόληψη της υποτρο-
πής, σε θέματα οικογενειακής θεραπείας και σε 
ζητήματα επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας. 
Τέλος ιδιαίτερες ενότητες αφιερώνονται σε συγκεκρι-
μένους πληθυσμούς όπως οι έφηβοι, οι γυναίκες και 
οι φυλακισμένοι και ιδιαίτερα σε ζητήματα που σχε-
τίζονται με την κοινωνική και εργασιακή επανένταξη. 



Ποιο είναι το Περιεχόμενο του Προγράμματος;

Το πρόγραμμα στηρίζεται σε διεπιστημονικές 
βάσεις οι οποίες προσδιορίζουν τις απαραίτητες 
γνώσεις, τις βασικές δεξιότητες και την επαγγελ-
ματική στάση και ηθική που είναι απαραίτητες 
στους συμβούλους θεραπείας και πρόληψης  
της τοξικοεξάρτησης ανεξαρτήτως του μοντέ-
λου με το οποίο εργάζονται για μια επιτυχημένη 
πρακτική. 
Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος περι-
λαμβάνουν:
• Διάγνωση, αξιολόγηση και προφίλ εξαρτημέ-

νων
• Σωματικές και ψυχολογικές διαστάσεις της 

εξάρτησης
• Διπλή διάγνωση και συν-νοσηρότητα
• Φαρμακολογία και αντιμετώπιση της Ηπατίτι-

δας και του HIV/AIDS
• Μοντέλα θεραπείας και θεραπευτικός σχεδι-

ασμός
• Έρευνα αποτελεσματικότητας των θεραπευτι-

κών μοντέλων 
• Στάδια αλλαγής από την εξάρτηση στην απε-

ξάρτηση
• Συνέντευξη Κινητοποίησης και Πρόληψη της 

Υποτροπής
• Μετά-τραυματικό άγχος και κατάχρηση ουσι-

ών
• Προγράμματα Απεξάρτησης στις φυλακές και 

Γνωσιακή  Συμπεριφορική Θεραπεία
• Κατάχρηση Αλκοόλ και αντιμετώπισή της
• Οικογενειακή Θεραπεία, Εφηβεία και Απε-

ξάρτηση
• Επαγγελματική Δεοντολογία και Ηθική

Ποιες είναι οι Μέθοδοι Διδασκαλίας;

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις, διαλέ-
ξεις, εργασίες ατομικές και ομαδικές και βιω-
ματικά εργαστήρια. Παράλληλα στο πλαίσιο του 
προγράμματος οργανώνονται ανοιχτές ημερίδες 
στις οποίες προσκαλούνται να μιλήσουν διακε-
κριμένοι επιστήμονες από τον ευρύτερο χώρο 
των εξαρτήσεων και της ψυχικής υγείας για θέ-
ματα ειδικά στον τομέα της αντιμετώπισης των 
εξαρτήσεων.

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 εξωτε-
ρικό περιλαμβάνονται οι:

Dr. David Deitch, Ομό-
τιμος Καθηγητής Κλινι-
κής Ψυχιατρικής, Τομέ-
ας Ψυχιατρικής, Κέντρο 
Έρευνας, Εκπαίδευσης 
και Εφαρμογής για την 
Εγκληματικότητα και τις 
Εξαρτήσεις, University 
of California San Diego

Sandra Brown, PhD, 
Καθηγήτρια Ψυχολο-
γίας και Ψυχιατρικής, 
Αντιπρόεδρος Ερευνών, 
University of California, 
San Diego

Kevin Knight, Αν/της 
Διευθυντής Εγκλημα-
τολογικών Ερευνών, Ιν-
στιτούτο Συμπεριφορι-
στικής Ιατρικής, Texas 
Christian University

Igor Koutsenok, MD, 
MS, Αναπληρωτής Κα-
θηγητής Ψυχιατρικής, 
Διευθυντής του Κέντρου 
Έρευνας, Εκπαίδευσης 
και Εφαρμογής για την 
Εγκληματικότητα και τις 
Εξαρτήσεις Τομέας Ψυ-
χιατρικής, University of 
California, San Diego

Lisa Najavits, Καθη-
γήτρια Ψυχιατρικής, 
Boston Medical School 
και Harvard Medical 
School



Επίσης κατά καιρούς έχουν διδάξει οι:
Griffith Edwards, Ομ. Καθηγητής Ψυχιατρικής 
Ινστιτούτου Ψυχιατρικής, Kings College και Εκ-
δότης του περιοδικού Addiction.
Lewis Judd, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πρόεδρος 
Τομέα Ψυχιατρικής, University California, San 
Diego
Igor Grant, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Αντιπρόε-
δρος Τομέα Ψυχιατρικής, University California, 
San Diego
Thomas McLellan, Καθηγητής Ψυχιατρικής, 
University of Pensylvania 
Mark Shuckit, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυ-
ντής του Προγράμματος Θεραπείας από το Αλκο-
όλ και τα Ναρκωτικά και Διευθυντής του Κέντρου 
Έρευνας για το Αλκοόλ, University California, 
San Diego.
Mary Marden Velasquez, Καθηγήτρια Ψυχολο-
γίας, 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 Υπη-
ρεσιών Εξωτερικής Παρακολούθησης του Τμή-
ματος Ψυχιατρικής, University California, San 
Diego
Edward Kaufman, Καθηγητής Κλινικής Ψυχια-
τρικής, University of California, Irvine
Peter Nathan, Καθηγητής Ψυχολογίας, Τμή-
μα 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 Καθηγη-
τή Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, 
University of Iowa.

Πώς θα διαβάσω για να ανταποκριθώ στο πρό-
γραμμα;

Για την υποστήριξη του θεωρητικού μέρους του 
προγράμματος παρέχεται στους εκπαιδευόμε-
νους σχετική βιβλιογραφία (άρθρα, μελέτες, υλι-
κό διαλέξεων) η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν 
στη βιβλιοθήκη του ΚΕΘΕΑ. 

Μεταξύ αυτής περιλαμβάνονται:
• 17 τεύχη του επιστημονικού περιοδικού Εξαρ-

τήσεις  (www.exartiseis.gr) 
• Πέντε Τεύχη Ανοικτών Διαλέξεων από τις Ημε-

ρίδες ΚΕΘΕΑ - UCSD
• Οκτώ βασικά βιβλία σε θέματα που διαπραγ-

ματεύεται το πρόγραμμα μεταφρασμένα στα 
Ελληνικά (π.χ. Πρόληψη Υποτροπής, Οικογε-
νειακή Θεραπεία, Ναρκωτικά, Ομαδική Θερα-
πεία κλπ.).

• Σημειώσεις από τους διδάσκοντες στη μορφή 
Power Point.

• 5.000 βιβλία, 2.000 επιστημονικά άρθρα και 35 
Επιστημονικά διεθνή και ελληνόγλωσσα περι-
οδικά

• Δυνατότητα διαδανεισμού άρθρων από το Εθνι-
κό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών 
Βιβλιοθηκών (www.ekt.gr) καθώς και από τη 
Βρετανική Βιβλιοθήκη (www.bl.uk) με μικρή 
χρέωση.

• Δυνατότητα αναζήτησης στον ηλεκτρονικό κα-
τάλογο 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 προγράμ-
ματος;

Το πρόγραμμα διεξάγεται στην Αγγλική γλώσ-
σα με ταυτόχρονη ή διαδοχική μετάφραση στην 
Ελληνική. Ωστόσο, η καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας θα βοηθούσε στην παρακολούθηση του 
προγράμματος και στην αξιοποίηση της σχετι-
κής βιβλιογραφίας.



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 απευθύ-
νεται σε όλους όσους εργάζονται για την αντι-
μετώπιση της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών, της 
κατάχρησης και της εξάρτησης σε αναγνωρισμέ-
νους 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 προ-
γραμμάτων που είναι απόφοιτοι Λυκείου με του-
λάχιστον 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 εί-
ναι λιγότερες της ζήτησης, η επιλογή των συμ-
μετεχόντων 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 προσω-
πικού e-mail και συνεχή ενημέρωση και επικοι-
νωνία με τους συμμετέχοντες (μέσω blog). 
Σε κάθε περίπτωση προσπάθεια είναι να υπάρχει 
αντιπροσωπευτική συμμετοχή από διαφορετικές 
περιφέρειες και διαφορετικού τύπου θεραπευ-
τικά προγράμματα 

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 2012 και λήξη τον Σεπτέμβριο του 
2013. Τα μαθήματα συνήθως πραγματοποιού-
νται την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου, του 
Μαΐου και του Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου. 

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την ολοκλήρωση 
του προγράμματος; 

Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι υπο-
χρεωτική και ανέρχεται στις 30 ώρες ανά εβδο-
μάδα (6 ώρες/ ημέρα). 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 εκπαιδευτική εβδομάδα, ο 
εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρακολουθή-
σει τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες κατά τον 
επόμενο κύκλο διεξαγωγής του προγράμματος 
προκειμένου να ολοκληρώσει την εκπαίδευση 
του και να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στις 
τελικές εξετάσεις.
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαι-
τείται 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 και καταβάλλονται  σε 
2-4 δόσεις στον τραπεζικό λογαριασμό του ΚΕ-
ΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ εκδίδει απόδειξη είσπραξης στα 
στοιχεία των εκπαιδευομένων. Οι συμμετέχοντες 
εκτός Αττικής θα πρέπει επίσης να καλύψουν τις 
δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής 
τους στην Αθήνα. 



Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή των 
αιτήσεων:

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λή-
γει την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011 ενώ οι υπο-
ψήφιοι θα ενημερωθούν για την συμμετοχή τους 
στο πρόγραμμα το αργότερο έως τις 10 Ιανουα-
ρίου 2012.

Τι πιστοποιητικό θα πάρω;

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδη-
γεί 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 πληρο-
φορίες;

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε 
από τον Τομέα Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ (κ. Μαρία 
Σταϊκοπούλου ή κ. Ματίνα Αλιφραγκή) στέλνο-
ντας e-mail στο education@kethea.gr ή τηλε-
φωνώντας στο 210- 9241993-6.




