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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
                      

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ                                      Αθήνα, 11/01/2021 

Δ/νση:  Αβέρωφ  21                                                                         Αρ. Πρωτ.: 41 

Τ.Κ.:  104 33 Αθήνα  

Τηλέφωνο:  210 - 8898200 

Email: okana@okana.gr   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5033069, στο 

«Αττική 2014-2020», με Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2020ΕΠ08510119 της ΣΑ ΕΠ0851 Άξονας 

προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων - 

Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών/δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην 

Περιφέρεια Αττικής», για την κάλυψη των αναγκών και την προσήκουσα λειτουργία του Υποέργου 8 

«Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης – Μονάδα Υποστήριξης Εκπαίδευσης Θεραπευομένων», ενδιαφέρεται να 

συνεργαστεί με έναν (1) ΠΕ Νομικό με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου 

Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με 

δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.  

 
Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του 
προγράμματος. 

ΕΤΗΣΙΟ ΤΙΜΗΜΑ 

 

 18.602,00€ (Μικτά) 

 

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: 
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ΑΔΑ: ΩΦΣ04690ΩΡ-ΛΑΑ
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ 

Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα 

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

Κατηγορία - Κλάδος : 

Περιφερειακή Ενότητα: 

 

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης με τα συνοδευτικά 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: ΩΦΣ04690ΩΡ-ΛΑΑ
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