
  

 

 

 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Α.Π.: KY/2022/375 

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 «Πρόγραμμα Κοινωνικής 
Ένταξης με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041464 (Αρ. Απόφασης : 1530/12.3.2019, ΑΔΑ : 
Ψ3ΑΖ7ΛΛ-ΚΘΞ), την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Μονάδα για άτομα με ψυχιατρική 
συννοσηρότητα με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041522 (Αρ. Απόφασης : 
1532/12.3.2019, ΑΔΑ : 61Τ07ΛΛ-ΨΔΗ) και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Μονάδα Άμεσης 
Πρόσβασης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041485 
(Αρ. Απόφασης : 1531/12.3.2019, ΑΔΑ : ΨΘΣ37ΛΛ-8Ξ7), οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  

Οι αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υλοποίηση των παραπάνω πράξεων είναι 
η Απόφαση 2046/16.7.2019 (ΑΔΑ: ΨΦΣΝΟΡ9Υ-ΜΨΡ/16.7.2019), η Απόφαση 2053/16.7.2019 
(ΑΔΑ:ΩΛΥ7ΟΡ9Υ-Ν13/16.7.2019) και η Απόφαση 2036/16.7.2019 (ΑΔΑ:6ΑΔΧΟΡ9Υ-1Θ6/16.7.2019). 

Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων ενδιαφέρεται:  α) να συνεργαστεί με άτομα για τις ειδικότητες 
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ, ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ και ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ με σύμβαση ανεξαρτήτων 
υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες τους και β) να προσλάβει άτομα για τις ειδικότητες ΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ software και ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια των προαναφερόμενων συμβάσεων είναι έως 
ένα (1) έτος και τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων. 

 

ΠΙΝΑΚEΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
 

1.Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης με έδρα τη Θεσσαλονίκη στοχεύει στην άρση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και την κοινωνική ενσωμάτωση των πρώην εξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση ατόμων. 
Σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την προσπάθεια κοινωνικής ενσωμάτωσης με έμφαση στους 
κρατούμενους που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης, μια ομάδα που εμφανίζει σοβαρά 
ελλείμματα σε βασικές γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες. 

ΑΔΑ: 6ΡΦΣΟΡ9Υ-5Β7



  

 

 

Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο 
«Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041464, ο αριθμός 
θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής: 

 
2. Η Μονάδα για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, θα παρέχει υπηρεσίες σε άτομα που εμφανίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας 
παράλληλα με την εξάρτηση από ουσίες.  

Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο  
«Μονάδα για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 
5041522, ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής: 

 

3.Η Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, έχει ως βασικό στόχο την πρωτογενή φροντίδα των εξαρτημένων ατόμων και 
των επιμέρους ομάδων εξαρτημένων ατόμων που διαβιούν στο δρόμο ή σε μη σταθερές συνθήκες 
διαβίωσης και δεν επιθυμούν απαραίτητα να ενταχθούν σε θεραπευτικό πλαίσιο.  

Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Μονάδα 
Άμεσης Πρόσβασης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 
5041485, ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής: 

 

 

 

 

Κατηγορία - Ειδικότητα Έδρα Θέσης 
Συνολικός 

Αριθμός θέσεων 
Κωδικός Θέσης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 

ΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
(μερικής απασχόλησης – Ι.Δ.Ο.Χ.) 

 
Θεσσαλονίκη 1 ΣΥΜΒ-ΘΕΣ 

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - software  
(μερικής απασχόλησης – Ι.Δ.Ο.Χ.) 

 
Θεσσαλονίκη 1 ΠΛΗΡ-ΘΕΣ 

Κατηγορία - Ειδικότητα Έδρα Θέσης 
Συνολικός 

Αριθμός θέσεων 
Κωδικός Θέσης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 

ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ  
(μερικής απασχόλησης – Δ.Α.Π.Υ.) 

Θεσσαλονίκη 1 ΨΥΧΤ-ΘΕΣ 

ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ  
(μερικής απασχόλησης – Δ.Α.Π.Υ.) 

 
Θεσσαλονίκη 1 

 
ΠΨΥΧΤ-ΘΕΣ 

 

ΑΔΑ: 6ΡΦΣΟΡ9Υ-5Β7



  

 

 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των 
επαναπροκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να αποστείλουν στον λογαριασμό ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) : kmakedonia@kethea.gr μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
στον ημερήσιο Τύπο και συγκεκριμένα από τις 30 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 έως 
και τις 9 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
 
Το εμπρόθεσμο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρίνεται με βάση την ημερομηνία 
και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής του στο ΚΕΘΕΑ, δηλαδή από τις 30 Μαΐου 2022, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12.00 έως και τις 9 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00. 
 
Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ 
(www.kethea. gr). 
 
 
 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2022 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 
Χρήστος Λιάπης 

Κατηγορία - Ειδικότητα Έδρα Θέσης 
Συνολικός 

Αριθμός θέσεων 
Κωδικός Θέσης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 
(πλήρους απασχόλησης – Δ.Α.Π.Υ.) 

Θεσσαλονίκη 1 ΠΑΘΟΚΜ-ΘΕΣ 

ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  
(πλήρους απασχόλησης – Ι.Δ.Ο.Χ.) 

Θεσσαλονίκη 1 ΕΙΔΘΕΚΜ-ΘΕΣ 

mailto:kmakedonia@kethea.gr
ΑΔΑ: 6ΡΦΣΟΡ9Υ-5Β7
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