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Ποιοι διοργανώνουν το πρόγραμμα; 

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων - 
ΚΕΘΕΑ (http://www.kethea.gr), και τον Τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Υγείας - ΕΣΔΥ (http://www.esdy.edu.gr) 

 
Ποιο είναι το ΚΕΘΕΑ – http://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 

 
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 την ΕΣΔΥ με την οποία συνδέουν δεσμοί ετών και να υλοποιήσει 
για δέκατη τρίτη (13) συνεχή φορά το πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών με 
θέμα: «Διοίκηση και κοινωνικός Σχεδιασμός στον τομέα της αντιμετώπισης της 
τοξικοεξάρτησης» στην Αθήνα και για έκτη (6) στη Θεσσαλονίκη.  
 
 

http://www.kethea.gr/
http://www.esdy.edu.gr/
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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Ποιος είναι ο Τομέας Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας –
ΕΣΔΥ – http://www.esdy.edu.gr  

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, με τη σημερινή οργανωτική της δομή και τα 
γνωστικά αντικείμενα των Τομέων της, είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα 
σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημόσια Υγεία. 

Σήμερα, τα προβλήματα που συνδέονται με τη Δημόσια Υγεία είναι διαφορετικά 
από αυτά που αντιμετώπιζε η χώρα στις αρχές του εικοστού αιώνα, καθώς 
αρχίζουν να αποκτούν δεσπόζουσα θέση οι «ασθένειες του πολιτισμού» και οι 
«ασθένειες της ανασφάλειας», ως αποτέλεσμα της αλλαγής του τρόπου 
διατροφής, της εντατικοποίησης του ρυθμού ζωής και της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος, λόγω των κοινωνικο-οικονομικών ανακατατάξεων στον εθνικό 
και διεθνή ορίζοντα.  

Υπό το πρίσμα των παραπάνω δυναμικών καταστάσεων, η "Δημόσια Υγεία"- 
χωρίς να απορρίπτει την κλασσική της έννοια και το στόχο της εξυγίανσης των 
χώρων διαβίωσης του ανθρώπου και την καταπολέμηση των λοιμωδών και 
παρασιτικών νοσημάτων - ενσωματώνει νέους τομείς γνώσεων με αντίστοιχες 
παρεμβάσεις. 

Ο Τομέας Κοινωνιολογίας είναι αφιερωμένος στη μελέτη, έρευνα και ανάλυση του 
πως και γιατί οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν το "κακό-mal-evil". Πιο συγκεκριμένα, 
ο Τομέας αναπτύσσει δραστηριότητες διδασκαλίας, έρευνας, συμβουλών και 
εφαρμογών σε θέματα υγείας και αρρώστιας, σε μια θεώρηση κοινωνιολογική, 
ανθρωπολογική και ψυχολογική. Με ιδιαίτερη έμφαση στο AIDS, τη 
σεξουαλικότητα, τις ειδικές κοινωνικές ομάδες (π.χ. μετανάστες) ή τις ειδικές 
καταστάσεις (π.χ. συνθήκες κράτησης).  

Επίσης ενδιαφέρεται για τις σχέσεις επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας με 
αφορμή ζητήματα Δημόσιας Υγείας (π.χ. διατροφή, αναπηρία, νέες ιατρικές 
τεχνολογίες).  

Τέλος ενεργοποιείται για τη διαμόρφωση εφαρμογών πολυμέσων (multimedia) 
και πρότυπων μορφών επέμβασης για ζητήματα αγωγής υγείας. 

 
Ποιοι είναι οι απόφοιτοι του προγράμματος; 
 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι σε αναγνωρισμένους φορείς 
απεξάρτησης, συντήρησης και ψυχικής υγείας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Οι 
εργαζόμενοι που μέχρι σήμερα συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Διοίκηση και Κοινωνικός Σχεδιασμός στον Τομέα της Αντιμετώπισης της 
Tοξικοεξάρτησης» είναι περισσότεροι από 430. Εργάζονται στο ΚΕΘΕΑ, ΨΝΑ 
ΨΝΘ, στα Κέντρα Πρόληψης, στις Δομές Απεξάρτησης ΘΕΜΕΑ των Υπηρεσιών 
Ψυχικής Υγείας της Κύπρου, τα Δικαστήρια Ανηλίκων και την Υπηρεσία 
επιμελητών κοινωνικής αρωγής του Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Γενικό 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης  και τον ιδιωτικό τομέα. 

 

http://www.esdy.edu.gr/
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Ποιοι είναι οι Στόχοι του Προγράμματος; 
 

Το πρόγραμμα στοχεύει να συνεισφέρει στην κατανόηση βασικών εννοιών που 
αφορούν στην κοινωνιολογία της υγείας στον τομέα της αντιμετώπισης της 
τοξικοεξάρτησης, στην συμπεριφορά των οργανισμών, σε ζητήματα ηγεσίας-
καθοδήγησης και δυναμικής των ομάδων στους οργανισμούς- θέματα 
αξιολόγησης και αποτίμησης των υπηρεσιών, στις διεθνείς πολιτικές και 
στρατηγικές για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, στη δικτύωση διαφόρων 
τύπων υπηρεσιών και μοντέλων κοινωνικού σχεδιασμού καθώς και σε θέματα 
εκπαίδευσης και εποπτείας στους οργανισμούς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.  

 
Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση  

 να κατανοούν την έννοια της κοινωνικής αλλαγής στους φορείς αντιμετώπισης 
της τοξικοεξάρτησης και σε άλλους οργανισμούς υγείας και πρόνοιας  

 να κατανοούν τη κοινωνική πολιτική και τον σχεδιασμό στον τομέα της 
τοξικοεξάρτησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο  

 να κατανοούν τη συμπεριφορά και τη δυναμική των οργανισμών αλλά και των 
ομάδων μέσα στους οργανισμούς 

 να κατανοούν την έννοια της κρίσης και της παρέμβασης σε κρίση στο πλαίσιο 
των οργανισμών  

 να κατανοούν το ρόλο της εκπαίδευσης και της εποπτείας στους οργανισμούς  

 να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία της έρευνας και τις τεχνικές αποτίμησης 
των υπηρεσιών  
 
 

Ποιο είναι το Περιεχόμενο του Προγράμματος; 
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω θεματικές 
ενότητες: 
 

 Κοινωνική αλλαγή στον τομέα υγείας-πρόνοιας 

 Κοινωνική πολιτική και σχεδιασμός  

 Εισαγωγή στη συμπεριφορά των οργανισμών-ηγεσία-καθοδήγηση 

 Κοινωνιολογία και ψυχοκοινωνική προσέγγιση οργανισμών και υπηρεσιών 
υγείας  

 Δικτύωση διαφόρων τύπων υπηρεσιών (π.χ. φυλακές, οργανισμοί θεραπείας 
κλπ)  

 Παρέμβαση στην κρίση και διαχείριση διαφόρων παραγόντων σχετικών με 
αυτήν 

 Μεθοδολογία ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας  

 Αξιολόγηση και αποτίμηση υπηρεσιών  

 Αξιοποίηση Ομαδικά Εστιασμένων Συνεντεύξεων στην Ανάλυση οργανωσιακών 
θεμάτων 

 Εκπαίδευση σε οργανισμούς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων  
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Υπεύθυνοι του Προγράμματος:  

 Γιώργος Κουλιεράκης, Msc, Ph.D. Ψυχολογία της Υγείας, Stirling University 
(Σκωτία), Επιστημονικός Συνεργάτης στον Τομέα Κοινωνιολογίας της ΕΣΔΥ. 

 Άννα Τσιμπουκλή, MA, Ph.D., Ψυχολογία της Εκπαίδευσης, University of 
London (UK), Υπεύθυνη Τομέα Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ & μέλος ΣΕΠ του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.  

 
 

Συντονιστής Προγράμματος:  

 

 Ρέμος Αρμάος, MSc, Ph.D., University of Manchester (UK), Εκπαιδευτικός 
Ερευνητής, Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης Στελεχών του ΚΕΘΕΑ & 
μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

 

Ποιες είναι οι Μέθοδοι Διδασκαλίας; 

 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις, διαλέξεις, εργασίες ατομικές και 
ομαδικές, καθώς και βιωματικά εργαστήρια. Για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος, ζητείται από τους συμμετέχοντες να καταθέσουν και να 
παρουσιάσουν την εργασία τους. Οι εργασίες δίνουν την ευκαιρία στους 
εκπαιδευόμενους, να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν στη 
διάρκεια του προγράμματος σε θέματα σχετικά με τον Κοινωνικό Σχεδιασμό και 
την Κοινωνική Πολιτική, αξιοποιώντας την επαγγελματική τους εμπειρία. 
 
 
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: 

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

 Πέντε Τεύχη Ανοικτών Διαλέξεων από τις Ημερίδες ΚΕΘΕΑ - UCSD 

 Σημειώσεις από τους διδάσκοντες στη μορφή Power Point. 

 5.000 βιβλία, 2.000 επιστημονικά άρθρα και 35 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  

http://www.exartiseis.gr/
http://www.ekt.gr/
http://www.bl.uk/
http://library.kethea.gr/
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 Ανάρτηση σημειώσεων, συνδέσμων, άρθρων κλπ. Στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑeLEARN. 

 
 
Ποια είναι η γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος; 

 
Το πρόγραμμα διεξάγεται κυρίως στην Ελληνική γλώσσα. Ωστόσο, κάποιες 
συναντήσεις εκπαίδευσης πραγματοποιούνται από ξένο εκπαιδευτή στην Αγγλική 
γλώσσα με ταυτόχρονη ή διαδοχική μετάφραση στην Ελληνική. Σε κάθε 
περίπτωση, η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα βοηθούσε στην 
παρακολούθηση του προγράμματος και στην αξιοποίηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας. 

 
 

Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα; 
 
Το πρόγραμμα «Διοίκηση και Κοινωνικός Σχεδιασμός στον Τομέα της 
Αντιμετώπισης της Τοξικοεξάρτησης» απευθύνεται σε όλους όσους εργάζονται 
ως: 

 Υπεύθυνοι ή Αν/τές Υπεύθυνοι αναγνωρισμένων δομών πρόληψης και 
θεραπείας της Τοξικοεξάρτησης στην Ελλάδα και στην Κύπρο 

 Στελέχη ΕΣΥ και Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Ελλάδας και Κύπρου,  

 Κοινωνικές Υπηρεσίες ΟΤΑ,  

 Στελέχη Υπηρεσίας Κοινωνικής Αρωγής Ενηλίκων,  

 Επιμελητές Ανηλίκων,  

 Υπεύθυνοι και στελέχη Κέντρων Πρόληψης,  

 Ψυχολόγοι και Διευθυντές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας,  

 Στελέχη Εξειδικευμένων ΚΕΚ,  

 Υπεύθυνοι και στελέχη Αγωγής Υγείας,  

 Υπεύθυνοι και στελέχη Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων,  

 Στελέχη Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Κύπρου, Νοσηλευτικών 
Λειτουργών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων 

 Στελέχη ΟΑΕΔ,  

 Στελέχη διοίκησης της εκπαίδευσης (π.χ. πρώην ΝΕΛΕ, ΙΔΕΚΕ, ΕΚΕΠΙΣ κλπ)  

 Στελέχη Υπουργείου Εργασίας, που ασχολούνται με ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες όπως φυλακισμένους, μετανάστες, πρόσφυγες, φορείς AIDS κλπ.) 
στον τομέα της Ψυχικής Υγείας και της Κοινωνικής Φροντίδας  

 Στελέχη αναγνωρισμένων ΜΚΟ που ασχολούνται με ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες και  

 Εκπαιδευτές ενηλίκων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

 Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ που επιθυμούν να ασχοληθούν με το πεδίο της 
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων (έως 20% του συνολικού αριθμού των 
συμμετεχόντων) 

 
Επιπλέον οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: 

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και τουλάχιστον 1 έτος εργασιακής εμπειρίας ή 

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 2 έτη εργασιακής εμπειρίας 
ή 
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 Βεβαίωση παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος του Τμήματος 
Ψυχιατρικής του University of California, San Diego «Addiction Counseling 
Competencies: Skills, Attitudes in Professional Practice – Level I» και 
τουλάχιστον 4 έτη εργασιακής εμπειρίας. 

Πόσες θέσεις προσφέρει το πρόγραμμα και ποια τα κριτήρια επιλογής; 
 
Το κάθε πρόγραμμα (στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη) προσφέρει συνολικά 20-
25 θέσεις ανά πόλη σε στελέχη του ΚΕΘΕΑ και λοιπών οργανισμών πρόληψης 
και αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων στο 
πεδίο των εξαρτήσεων. 
 
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 συνεχή ενημέρωση και 
επικοινωνία με τους συμμετέχοντες (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑeLEARN).  
 
Σε κάθε περίπτωση προσπάθεια είναι να υπάρχει αντιπροσωπευτική συμμετοχή 
από διαφορετικές περιφέρειες και διαφορετικού τύπου θεραπευτικά 
προγράμματα. 
 
 
Φέτος, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους από 
άλλους φορείς, να συμμετέχουν σε ορισμένες, βάσει ενδιαφέροντος, από τις 
θεματικές ενότητες του προγράμματος, οι οποίες δεν μπορεί να ξεπερνούν 
όμως τις δυο (2) συνολικά ενότητες για κάθε ενδιαφερόμενο.  
 
Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός των συμμετεχόντων ανά θεματική ενότητα 
δεν θα ξεπερνά τους πέντε (5) στο σύνολο των συμμετεχόντων του 
προγράμματος. Το κόστος συμμετοχής σε κάθε θεματική ενότητα θα 
ανέρχεται σε €100,00 και οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς 
παρακολούθησης της θεματικής ενότητας. 
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Πόσο διαρκεί το πρόγραμμα; 
 

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στις 220 ώρες. Το πρόγραμμα υλοποιείται 
σε απογευματινές κυρίως συναντήσεις εκπαίδευσης, καθημερινές (3-8.30μμ) 
ή/και Σάββατο (9.30πμ-3.30μμ) από τον Ιούνιο του 2018 μέχρι τον Μάρτιο του 
2019. 

 
 

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του προγράμματος;  
 
Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική. Το επιτρεπόμενο όριο 
δικαιολογημένων απουσιών ανέρχεται στο 10% του συνόλου των ωρών του 
προγράμματος (22 ώρες), δεν καλύπτει μια ολόκληρη θεματική ενότητα, και 
εφόσον υπάρχει έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση.  

 
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η υποβολή μιας 
γραπτής ατομικής εργασίας. Η εργασία υποβάλλεται με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος και εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει τις εβδομάδες 
εκπαίδευσης. 

 
 
Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής; 
 
Τα δίδακτρα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχονται στα €500 στα οποία 
περιλαμβάνεται το εκπαιδευτικό υλικό και καταβάλλονται και σε 2-4 δόσεις στον 
τραπεζικό λογαριασμό του ΚΕΘΕΑ.  
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 πόλη υλοποίησης του κάθε 
προγράμματος.  
 

 

Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων: 
 
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018, 
ενώ οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα για την 
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 
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Τι πιστοποιητικό θα πάρω; 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν 
Πιστοποιητικό το οποίο χορηγεί η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας 
Κοινωνιολογίας και το ΚΕΘΕΑ.  
 
 

 
 

Από πού μπορώ να πάρω περισσότερες πληροφορίες; 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από το www.kethea.gr, τον 
Τομέα Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ (κ. Ματίνα Αλιφραγκή) στέλνοντας email στο 
euprog@kethea.gr ή τηλεφωνώντας στο 210- 9241993-6. 

http://www.kethea.gr/
mailto:euprog@kethea.gr

