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               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
                      

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ                                      Αθήνα, 11/01/2021 

Δ/νση:  Αβέρωφ  21                                                                         Αρ. Πρωτ.: 29 

Τ.Κ.:  104 33 Αθήνα  

Τηλέφωνο:  210 - 8898200 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο 

«ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5045167, στο 

«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2019ΕΠ00810122 της ΣΑ ΕΠ0081 

Άξονας προτεραιότητας 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ», ο 

οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Αντιμετώπιση των 

εξαρτήσεων», για δύο (2) έτη, με έδρα την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα:  

 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ 

 

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

 ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ: 1 ΘΕΣΗ 

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Το μηνιαίο μισθολογικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων – εισφορών, διαμορφώνεται 

στην παροχή αμοιβών αντίστοιχων με το ενιαίο μισθολόγιο (ν. 4354/2015). 

  

Tα γενικά και τυπικά προσόντα καθώς και η διαδικασία επιλογής των ενδιαφερομένων, αναφέρονται στην 

αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν, όπως 

και το ειδικό έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr 

 Οι ενδιαφερόμενοι, για όλες τις ειδικότητες της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μπορούν να αποστείλουν 

την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση, ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση: 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ 

Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα 

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : …../……/2021 

Κατηγορία - Κλάδος : 

Περιφερειακή Ενότητα: 

mailto:okana@okana.gr
http://www.okana.gr/
ΑΔΑ: Ψ7ΥΡ4690ΩΡ-04Ν
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Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 

13/01/2021 ημέρα Τετάρτη και λήγει την 27/01/2021 ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής 

αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.  

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για 

ειδικότητες της ίδιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του 

ενδιαφερόμενου από την περαιτέρω διαδικασία. 

 

Δημοσιότητα:  

 

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ 

www.okana.gr και στα τηλέφωνα 210 8898255 & 210 8898217 (10:00 – 13:00). 

  

Η αναλυτική προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο του ΟΚΑΝΑ στη διεύθυνση 
(URL): www.okana.gr στη διαδρομή: Ανακοινώσεις ►ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Περίληψή της θα 
δημοσιευθεί, επί δύο (δύο) συνεχείς ημέρες, σε δύο  (2) εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.  
 

Η παρούσα, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, 

αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr / (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΟΚΑΝΑ 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

 

 

http://www.okana.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ7ΥΡ4690ΩΡ-04Ν
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