
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 Α.Π. : ΚΥ/2021/407 
 
Tο 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, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ - ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, 
ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ 
ΗΠΕΙΡΟΣ, υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα» με Κωδικό ΟΠΣ 5052167  (Αρ. Απόφασης : 
662/13.04.2020, ΑΔΑ : ΩΞΑ37ΛΕ-ΛΤ6) και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Κινητή Μονάδα ΚΕΘΕΑ 
στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με έδρα την Κεφαλονιά » με Κωδικό ΟΠΣ 5052169 (Αρ. Απόφασης : 
470/02.04.2020, ΑΔΑ : Ψ8ΨΥ7ΛΕ-4ΥΜ), οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνική 
ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» του 
Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014 - 2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 
  
Οι αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υλοποίηση των παραπάνω πράξεων είναι η 
Απόφαση 3825/2.11.2020 (ΑΔΑ:Ω1ΘΣΟΡ9Υ-47Ψ/3.11.2020) και η Απόφαση 3829/2.11.2020 
(ΑΔΑ: 6ΜΧΥΟΡ9Υ-ΟΤΩ/3.11.2020). 

Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα 
ανανέωσης, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων 
πράξεων. 

 
ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

 
1. Το Πολυδύναμο Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα, θα 
αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής με το συνολικό δίκτυο απεξάρτησης. Θα παρέχει υπηρεσίες 
πρωτοβάθμιας φροντίδας σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης με διαφοροποιημένα 
χαρακτηριστικά και ανάγκες (συστηματικοί και περιστασιακοί χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, νόμιμων 
και παράνομων, διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα κ.α.) και θα 
παραπέμπει όταν κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο σε εξειδικευμένες δομές (θεραπευτική κοινότητα, 
προγράμματα υποκατάστασης, μονάδα σωματικής αποτοξίνωσης, μονάδες ψυχικής υγείας κα).  
 
Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο 
Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα» με Κωδικό ΟΠΣ 
5052167, ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής: 

ΑΔΑ: ΨΧΓΔΟΡ9Υ-ΒΓΦ



 

 

 
2. Η Κινητή Μονάδα ΚΕΘΕΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με έδρα την Κεφαλονιά απευθύνεται στον 
πληθυσμό που κάνει χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή αντιμετωπίζει άλλου τύπου εξαρτητικές 
συμπεριφορές και ζει εκτός των αστικών κέντρων, διευκολύνοντας την πρόσβασή του σε υπηρεσίες 
απεξάρτησης, παρέχοντας πρωτοβάθμια αντιμετώπιση και παράλληλα παραπέμποντας σε πιο 
εξειδικευμένες δομές εφ' όσον χρειάζεται. 

Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Κινητή Μονάδα 
ΚΕΘΕΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με έδρα την Κεφαλονιά » με Κωδικό ΟΠΣ 5052169, ο αριθμός 
θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής: 

 
 
 
 
 
 

Κατηγορία - Ειδικότητα Έδρα Θέσης 
Συνολικός 

Αριθμός Θέσεων 
Κωδικός Θέσης 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κέρκυρα 1 ΨΥΧ-ΙΟΝ 

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Κέρκυρα 2 ΚΛ-ΙΟΝ 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ  Κέρκυρα 1 ΚΟΙΝ-ΙΟΝ 

ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  Κέρκυρα 1 ΕΙΔΘΕ-ΙΟΝ 

Κατηγορία - Ειδικότητα Έδρα Θέσης 
Συνολικός 

Αριθμός Θέσεων 
Κωδικός Θέσης 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κεφαλονιά  1 ΨΥΧ-ΚΕΦ 

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Κεφαλονιά 2 ΚΛ-ΚΕΦ 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ Κεφαλονιά 1 ΚΟΙΝ-ΚΕΦ 

ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Κεφαλονιά 1 ΕΙΔΘΕ-ΚΕΦ 

ΑΔΑ: ΨΧΓΔΟΡ9Υ-ΒΓΦ



 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των 
προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει : 
 
I. Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονική Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στο 
ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.kethea.gr) – ενότητα «ΝΕΑ». 
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων συμμετοχής αρχίζει 
στις 10 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 και λήγει στις 24 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 14.00. Το εμπρόθεσμο της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και 
την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΚΕΘΕΑ. 
 
IΙ. Να αποστείλουν στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) :  ionia@kethea.gr  μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα από τις 10 Μαΐου 2021, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12.00 έως και τις 24 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. Το εμπρόθεσμο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κρίνεται με βάση 
την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής τoυ στο ΚΕΘΕΑ. 
 
Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ 
(www.kethea.gr). 

 
 
 
 
 

Αθήνα, 21 Απριλίου 2021 
 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 
Χρήστος Λιάπης 

http://www.kethea.gr/
mailto:ionia@kethea.gr
http://www.kethea.gr/
ΑΔΑ: ΨΧΓΔΟΡ9Υ-ΒΓΦ
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