
 
 

 
 

Α.Π. : ΚΥ/2018/133 
 
Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, 
πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο 
ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.)  ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, 
ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, 
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, 
ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ 
ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, έχει τιμηθεί με χορηγία δωρεάς από την ΟΠΑΠ Α.Ε., προκειμένου να 
αναπτύξει, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης  τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής και 
τηλεσυμβουλευτικής 1114 στην Αθήνα, με στόχο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και 
τηλεσυμβουλευτικής σε άτομα που ζητούν πληροφορίες για την προβληματική ενασχόληση με τα 
τυχερά παιχνίδια.  
 

Σε εκτέλεση του από 21.02.2017 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Δωρεάς, το ΚΕΘΕΑ ζητεί :  

 

την πρόσληψη δύο (2) ατόμων θεραπευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την από 5.9.2017 με Α.Π.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./126/23587 Απόφαση της 
Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 - ΦΕΚ 280/Α΄/2006 όπως ισχύει,  τις διατάξεις 
της παρ. 2 περ. ιστ. του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 - ΦΕΚ 28/Α΄/94 όπως ισχύει και τις διατάξεις  της 
παρ.3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, το N. 4139/2013 - ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 και το Π.Δ. 148/2007 - 
ΦΕΚ 191 Α/10.8.2007 για την ανάπτυξη  και λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής και τηλεσυμβουλευτικής 
1114 που χρηματοδοτείται την ΟΠΑΠ Α.Ε. 
 
Το προσωπικό θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, η οποία θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης 
δωρεάς. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ 

 
Αναλυτικά, οι θέσεις κατανέμονται ανά  κατηγορία - ειδικότητα, έδρα θέσης,  αριθμό θέσεων και 
κωδικό θέσεως, σύμφωνα με τον  Πίνακα Θέσεων που ακολουθει: 
 

 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά)  των 
προσαρασσόμενων θέσεων, πρέπει: 
 
Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά 
μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.kethea.gr).  

Κατηγορία - Ειδικότητα Έδρα Θέσης 
Συνολικός Αριθμός 

θέσεων 
Κωδικός Θέσης 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Αθήνα 2 ΨΥΧ-ΑΛΦ 

http://www.kethea.gr/
ΑΔΑ: ΨΟΑΕΟΡ9Υ-ΨΨΖ



 
 

 
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 15 Φεβρουαρίου 2018 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 και λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το 
εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της 
στο ΚΕΘΕΑ. 
 
Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποστέλλεται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου η επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της 
αίτησης. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη 
μορφή. 
 
ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση: 
 

ΚΕΘΕΑ 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-ΑΛΦ) 
Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα 

 
σε φάκελο μεγέθους Α4, τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά. 
 
Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα 
δικαιολογητικά λήγει στις 26 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής 
αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. 
 
Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ  
(www.kethea. gr). 
 
Τα Παραρτήματα Α ,́ Β ,́ Γ’,  Δ ’ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος . 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ́: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ́: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (Ν. 4250, άρθρο 1, ΦΕΚ 74/ 26.3.2014). 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. 
 
 
 
 

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2018 
 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 
 
 
 

Δρ. Βασίλειος Γκιτάκος 
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