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Ταχ. Διεύθυνση:  Αβέρωφ 21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Ταχ. Κώδικας:  104 33 Αθήνα  
Πληροφορίες: Χρυσούλα Μπάνου Ημερομηνία: 04/08/2014  
Τηλέφωνο: 210-8898286, 308 Αρ.Αποφ. : 389 
Fax : 210-8253760  
   

 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δύο εξωτερικών συνεργατών 
Ιατρών  του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την υποστήριξη της 
πράξης:«Πιλοτικά Προγράμματα υποκατάστασης στις φυλακές», η οποία 
χρηματοδοτείται με συνολική δαπάνη ποσού 2.247.000ευρώ από την ΣΑΕ Ε0918 με 
κωδικό αριθμό MIS 349600 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

 

 Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)  για τις ανάγκες υλοποίησης του 

Υποέργου 1: «Οργάνωση και λειτουργία Θεραπευτικής Μονάδας χορήγησης 

υποκαταστάτων στις φυλακές Κορυδαλλού και Πάτρας για κρατούμενους παραβάτες 

του Νόμου περί ναρκωτικών (υπόδικους – κατάδικους)» και προϋπολογισμό 2.202.000 

ευρώ, με ίδια μέσα και το οποίο αποτελεί μέρος της οριζόντιας πράξης: «Πιλοτικά 

Προγράμματα υποκατάστασης στις φυλακές», η οποία χρηματοδοτείται με συνολική 

δαπάνη ποσού 2.247.000 ευρώ από την ΣΑΕ Ε0918 με κωδικό αριθμό MIS 349600 στο Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», αποφάσισε να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου :  

                                             Για την Πάτρα 

 Δύο (2) Ιατροί ειδικότητας  :   
Ιατρός Ψυχίατρος  ή Ιατρός Παθολόγος  ή  Γενικός Ιατρός    Π.Ε.*  

με αντικείμενο εργασίας : α) τη λήψη ιατρικού ιστορικού και ιστορικού χρήσης ουσιών των 
κρατουμένων των φυλακών Πάτρας, Β) τη συμμετοχή στη  διενέργεια ιατρικών εξετάσεων 
στους κρατουμένους των φυλακών Πάτρας, την ανάλυση αποτελεσμάτων και τη σύνταξη της 
τελικής σχετικής έκθεσης. 

 

Απαιτούμενα προσόντα : 

 Ιατρός-Ψυχίατρος (Π.Ε.)* : 

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής με ειδίκευση στην 
Ψυχιατρική. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος. Θα συνεκτιμηθούν η εργασιακή εμπειρία στην 
Ψυχιατρική, τυχόν εμπειρία επί του αντικειμένου των ουσιοεξαρτήσεων, η γνώση μίας 
ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής 
καθώς και η γνώση  χρήσης Η/Υ.  

 Ιατρός-Παθολόγος (Π.Ε.)* : 

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής με ειδίκευση στην 
Παθολογία. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος. Θα συνεκτιμηθούν η εργασιακή εμπειρία στην 
Παθολογία, τυχόν εμπειρία επί του αντικειμένου των ουσιοεξαρτήσεων, η γνώση μίας ξένης 
γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής 
καθώς και η γνώση  χρήσης Η/Υ. 
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 Γενικός Ιατρός (Π.Ε.)* : 

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής με ειδίκευση στην 
Γενική Ιατρική. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος. Θα συνεκτιμηθούν η εργασιακή εμπειρία 
στην Γενική Ιατρική, τυχόν εμπειρία επί του αντικειμένου των ουσιοεξαρτήσεων, η γνώση 
μίας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση Αγγλικής, Γαλλικής ή 
Γερμανικής καθώς και η γνώση  χρήσης Η/Υ.  

*Στην περίπτωση όπου δεν υπάρξει ενδιαφέρον από ειδικευμένους Ιατρούς, των ανωτέρω 
ειδικοτήτων, ο Οργανισμός δύναται να συνεργαστεί και με Ιατρούς άνευ ειδικότητας, εφόσον 
έχουν υποβάλει σχετική αίτηση συμμετοχής, η οποία γίνεται δεκτή με τα παραπάνω υπόλοιπα 
τυπικά προσόντα. 

Το συνολικό ποσό της αμοιβής κάθε εξωτερικού συνεργάτη Ιατρού θα ανέλθει στο ποσό των 
12.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε νόμιμων κρατήσεων και φόρων. 

Η σύμβαση έργου των εξωτερικών συνεργατών θα γίνει βάσει της υπ.αριθμ. 
17126/28/7/2014 βεβαίωσης του ΑΣΕΠ και σύμφωνα με όσο προβλέπονται στο Εγχειρίδιο 
διαδικασιών του ΟΚΑΝΑ, στο ΦΕΚ, τεύχος Β’,  1291/11.08.2010, στο «Σύστημα Διαχείρισης»  
ΦΕΚ, τεύχος Β’, 1957/09.11.2009 καθώς και στο άρθρο 6 του Ν 2527/1997 όπως ισχύει σήμερα. 

Το άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση έργου με τον ΟΚΑΝΑ.  Η διάρκεια της 
σύμβασης έργου που θα συναφθεί θα αφορά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 
σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του υποέργου (28/02/2015). 

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Πάτρα. 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν τελικά θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται  
άμεσα στις ανάγκες που θα προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις της ανακοίνωσης/πρόσκλησης μπορούν να στέλνουν την αίτησή 

τους (η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης) και τα απαραίτητα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς, ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, στη διεύθυνση : 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ 
Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα 
Για την ανακοίνωση/πρόσκληση : ……………… 
Πόλη : Πάτρα 

Θέση : Ιατρός Ψυχίατρος  ή Ιατρός Παθολόγος  ή  Γενικός Ιατρός    Π.Ε.*  
 

κατά το χρονικό διάστημα από 5/8/2014 έως και 19/8/2014 όπως θα προκύπτει από τη 

σφραγίδα ταχυδρομείου. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τις 5/8/2014 ή που θα 

υποβληθούν μετά τις 19/8/2014  δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.  

Το ειδικό έντυπο αίτησης για συμπλήρωση, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 
Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) :  www.okana.gr. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν: 

1) Βιογραφικό σημείωμα. 

http://www.okana.gr/
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2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία 
να προκύπτει η χρονολογία γέννησης. 

3) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλων σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο 
βαθμός επίδοσης. 

4) Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται. 
5) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου ειδικότητας   
6) Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, ως εξής : 

i. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 
ασφάλισης.  

ii. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να 
δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία 
του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για 
νομικό πρόσωπο. 

iii. Σε ειδικές περιπτώσεις και με τυχόν δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει 
το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. 

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του 

ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου 

φορέα του δημοσίου τομέα , από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια 

της εμπειρίας. 

7) Όσα επιπλέον δικαιολογητικά θα συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα 
των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων του κάθε υποψήφιου (π.χ. αντίγραφο τίτλων 
ξένης γλώσσας ή αποδεικτικά γνώσης της, αντίγραφο πιστοποιητικών Πληροφορικής ή 
γνώσης χειρισμού Η/Υ κ.λ.π.)    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αίτηση του υποψήφιου απορρίπτεται. 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

Οι φάκελοι – αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια, τα οποία ορίζονται στην ανακοίνωση / πρόσκληση. Η 
Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να καλεί υποψηφίους σε συνέντευξη. Ο πίνακας κατάταξης θα 
αναρτηθεί  στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού και θα αναρτηθείς την ιστοσελίδα του 
Οργανισμού. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Κεντρική Υπηρεσία του 
Οργανισμού στην Αθήνα στα τηλέφωνα 210-8898286, και  254  και ώρες 10:00 έως 13:00. 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ  για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) 
ημερών και θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα της Πάτρας.  

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

             Μιχαήλ  Κατρίνης 
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