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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

                  Αθήνα 02/12/2021 
                  Αρ. Πρωτ.: 5454 
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ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων 

Πόρων 
 
 

Ταχ. Διεύθ: Αβέρωφ 21, Αθήνα 
Ταχ. Κώδικας: 10433 
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E-mail:  Personnel@okana.gr   
Πληροφορίες: Αράχωβας Δημήτριος  
E-mail: darachovas@okana.gr  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) του Ν.2161/93 ( ΦΕΚ τ.Α΄119/26-07-1993), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
σήμερα, 
β) του Ν.3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ)»  (ΦΕΚ τ.Α΄ 103/25-05-
2006), όπως ισχύει σήμερα, 
γ) του Ν.4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ τ. 
Α΄ 74/20.03.2013), όπως ισχύει σήμερα. 

2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανισμού, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθ. Δ.ΥΓ6/Γ.Π.οικ.104741 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ τ.Β΄αρ.1603/30-10-2003). 

3. Τις υπ’ αριθμ. 4591/14.10.2021, 4592/14.10.2021, 4589/14.10.2021, 4593/14.10.2021, 
4594/14.10.2021,4595/14.10.2021,4590/14.10.2021 Προσκλήσεις Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. 

4. Την απόφαση του θέματος 2 της 27ης/25.11.2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Οργανισμού. 

 
 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
και εγκρίνουμε την προσωρινή αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων των κάτωθι 

Προσκλήσεων  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες: 

 
 
 
1. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση του Δικτύου 
Δομών και Υπηρεσιών κατά των Εξαρτήσεων, στο Μητροπολιτικό Δήμο 
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Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ 5041775, Κωδικό Πράξης ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 
2019ΕΠ00810144 της ΣΑ ΕΠ0081 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020» - Άξονας Προτεραιότητας: 09Β «Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε 
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στις 
περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», και για την κάλυψη των αναγκών και την 
προσήκουσα λειτουργία της πράξης, προτίθεται να συνεργαστεί με έναν (1) Ιατρό με 
σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου 
Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράταση μέχρι την ολοκλήρωση της 
πράξης, με έδρα την ΠΕ Θεσσαλονίκης (Α.Π.:4591/14.10.2021). 

 
2. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5045577, με 
Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2019ΕΠ00110018 της ΣΑ ΕΠ0011 στο Ε.Π. Δυτικής 
Ελλάδας -  Άξονας προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση 
της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», ο 
οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο 
«Δράσεις Δημιουργίας Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των 
Εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», και για την κάλυψη των αναγκών και 
την προσήκουσα λειτουργία της πράξης, προτίθεται να συνεργαστεί με δύο (2) 
Ιατρούς με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης 
Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράταση μέχρι την ολοκλήρωση της 
πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Α.Π.:4592/14.10.2021). 

 
3. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», 
με κωδικό ΟΠΣ 5033069, με Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2020ΕΠ08510119 της ΣΑ 
ΕΠ0851 στο Ε.Π. Αττικής - 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», και για την κάλυψη των αναγκών και την 
προσήκουσα λειτουργία της πράξης, προτίθεται να συνεργαστεί με τέσσερις (4) 
Ιατρούς με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης 
Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράταση μέχρι την ολοκλήρωση της 
πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Αττικής (Α.Π.: 4589/14.10.2021). 

 
4. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΚΑΝΑ ΓΙΑ 
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5044900, με Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 
2020ΕΠ00610001 της ΣΑ ΕΠ0061 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 
2014-2020» - Άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων 
Ανθρώπινου Δυναμικού - Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση», ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Δράσεις 
 καταπολέμησης των εξαρτήσεων στην κοινότητα», και για την κάλυψη των αναγκών 
και την προσήκουσα λειτουργία της πράξης, προτίθεται να συνεργαστεί με έναν (1) 
Ιατρό με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης 
Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράταση μέχρι την ολοκλήρωση της 
πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Θεσσαλία  (Α.Π.:4593/14.10.2021). 
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5. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1 «Ίδρυση και λειτουργία 
Πολυδύναμου Κέντρου» της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την 
αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», με Κωδικό ΟΠΣ 5041870,  Κωδικό Πράξης ΣΑ 
(Κωδικό Ενάριθμου) 2019ΕΠ01810051 της ΣΑ ΕΠ0181 του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση των Διακρίσεων», ο 
οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με τίτλο 
«Δράσεις Αντιμετώπισης των εξαρτήσεων», και για την κάλυψη των αναγκών και την 
προσήκουσα λειτουργία της πράξης, προτίθεται να συνεργαστεί με έναν (1) Ιατρό με 
σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου 
Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράταση μέχρι την ολοκλήρωση της 
πράξης, με έδρα την Πρέβεζα (Α.Π.:4594/14.10.2021). 

 
6. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5043329, με 
Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2019ΕΠ02610031 της ΣΑ ΕΠ0261 στο Ε.Π. 
«Πελοπόννησος 2014» - Άξονας προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Ανάπτυξη 
δικτύου υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου», και για την κάλυψη των αναγκών και την προσήκουσα λειτουργία της 
πράξης, προτίθεται να συνεργαστεί με δύο (2) Ιατρούς με σύμβαση παροχής 
ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής 
Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους, με δυνατότητα παράταση μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης, με έδρα την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου. (Α.Π.:4595/14.10.2021). 

 
7. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5055293, με 
Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2020ΕΠ00210019 της ΣΑ ΕΠ0021 στο Ε.Π. Κρήτης - 
Άξονας προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση 
της φτώχειας στην Κρήτη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Δράση 9.iv.5: Δράσεις για την αντιμετώπιση των 
Εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης», και για την κάλυψη των αναγκών και την 
προσήκουσα λειτουργία της πράξης, προτίθεται να συνεργαστεί με δύο (2) Ιατρούς με 
σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου 
Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράταση μέχρι την ολοκλήρωση της 
πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Κρήτης. (Α.Π.: 4590/14.10.2021). 

 
 
Τυχόν ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποβάλλονται μέσα σε 

προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής του, αποκλειστικά μέσω 

της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου secretary@okana.gr  

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

Αθανάσιος Θεοχάρης 
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Εσωτερική Διανομή 
1. κ. Πρόεδρος  
2. κ. Αντιπρόεδρος 
3. κα Γενική Διευθύντρια 
4. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 
5. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (Μισθοδοσία) 
6. Αν. Δ/ντης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών 
7. Αν. Δ/ντης Εφαρμογής Προγραμμάτων 
8. Αν. Δ/ντρια Σχεδιασμού, Προγραμματισμού & Αξιολόγησης 
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