
 

 

Η βιβλιοθήκη του ΚΕΘΕΑ λειτουργεί από το 1999.  

 

Εξειδικεύεται σε θέματα εξαρτήσεων και απευθύνεται σε επαγγελματίες, ερευνητές, 

φοιτητές, καθώς και στο ευρύτερο κοινό. Υποστηρίζει εκπαιδευτικές και ερευνητικές 

δράσεις. 

 

Οι συλλογές της βιβλιοθήκης περιλαμβάνουν περίπου 11.000 βιβλία και άρθρα 

επιστημονικών περιοδικών σε θέματα κυρίως εξαρτήσεων αλλά και:  

 

 ψυχολογίας, 

 κοινωνιολογίας, 

 οικογενειακής θεραπείας, 

 θεραπευτικών κοινοτήτων, 

 θεραπείας εφήβων, 

 συμβουλευτικής και εκπαίδευσης 

 

Επιπλέον, είναι διαθέσιμες 35 τρέχουσες συνδρομές επιστημονικών περιοδικών σε θέματα 

εξαρτήσεων και ψυχικής υγείας, κάποια από τα οποία αποτελούν μοναδικές συνδρομές στην 

Ελλάδα, όπως: 

 

 American journal of addictions 

 Alcoholism treatment quarterly 

 Addictive behaviors 

 Alcoologie addictologie 

 Journal of substance abuse treatment 

 Journal of psychoactive drugs 

 Small group research 

 Addiction 

 Addiction abstracts 

 Journal of social work practice in the addictions 

 Therapeutic communities 

 
 

Υπηρεσίες  

 

 Παρέχεται η δυνατότητα διαδανεισμού επιστημονικών άρθρων μεταξύ των 27.000 

περιοδικών του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών. 

(www.ekt.gr) 

 

 Η βιβλιοθήκη είναι ενεργό μέλος στο Δίκτυο Διαδανεισμού Βιβλίων Ελληνικών 

Βιβλιοθηκών και αποσκοπεί στην εύρυθμη και σταθερή πρόσβαση των πελατών-

χρηστών της κάθε βιβλιοθήκης-μέλους στο διαθέσιμο υλικό των συλλογών των 

λοιπών βιβλιοθηκών-μελών (www.unioncatalog.gr) 

 

 OPAC (On line Public Access Catalogue): Το υλικό της βιβλιοθήκης μπορεί να 

αναζητηθεί εύκολα και γρήγορα, από απόσταση, μέσω διαδικτύου, ενώ υπάρχει και η 

δυνατότητα κράτησης βιβλίων για δανεισμό. (http://library.kethea.gr).  

 

http://www.ekt.gr/
http://www.unioncatalog.gr/
http://library.kethea.gr/


 

 

Δανεισμός 

 

Η βιβλιοθήκη έχει δανειστικό χαρακτήρα για το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ καθώς και για 

όσους λαμβάνουν εκπαίδευση από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ. 

Απευθύνεται και σε ομάδες εξωτερικών αναγνωστών, φοιτητές, σπουδαστές ή επαγγελματίες 

ψυχικής υγείας, καθώς και στο ευρύτερο κοινό, για επιτόπια ανάγνωση και φωτοτύπηση του 

υλικού στο χώρο της βιβλιοθήκης. 

 

 

Επικοινωνία-Πρόσβαση 

 

Δευτέρα έως Παρασκευή  9.00 - 17.00  

Σορβόλου 24 Μέτς 

11636 Αθήνα 

Τηλ.: 2109241993-6 (Εσωτ. 258) 

Fax:  2109241986 

E-mail: library@kethea.gr 

 

Σημείωση: Ο χώρος της βιβλιοθήκης χρησιμοποιείται για διάφορες συναντήσεις και 

εκπαιδευτικά προγράμματα, ως εκ τούτου, η πρόσβαση γίνεται κατόπιν ραντεβού. 


