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ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
για την υλοποίηση της πράξης

«Νέες Δομές Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)»
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004188 στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020»

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016.
Την υπ’ αριθμ. Υ5γ/Γ.Π.οικ.22284/2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 307/τ. Β’/307/15.03.2002) η οποία
αντικατέστησε την ΚΥΑ Υ5γ/οικ.2496/2001 Θέματα προσωπικού Προγραμμάτων Απεξάρτησης
Ν.2880/2001 (ΦΕΚ 1010/τ.Β’/1.8.2001)
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/τ.Α’/23.12.2014)
Την με αρ. πρωτ. ορθή επαν. 4069/04.10.2016 (ΑΔΑ: Ψ3ΑΔ7Λ7-5Υ3) Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π.
Περιφέρειας Αττικής προς τους οικείους Δυνητικούς Δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο
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Π.Ε.Π. «ATTIKH» 2014 – 2020, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09, με κωδικό (ATT028), καθώς
και την 1η Τροποποίησή της (έκδοση 2/0) με αρ. πρωτ. ορθή επάν. 5340/19.12.2016 (Κωδικός:
ATT028/ΑΔΑ: ΩΟΙΓ7Λ7-9ΡΘ/ Έκδοση: 2/0).
7. Την KYA με αριθμ. Δ23/οικ.19061/1457/22.04.2016 (ΦΕΚ 1336/Β) με θέμα: «Καθορισμός πλαισίου
ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους»
8. Την υπ’ αριθμ. 273/(2017)/11.12.2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Νέες Δομές Αστέγων
Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο» και MIS 5004188 στο Ε.Π.
«Αττική» 2014-2020.
9. Την υπ' αριθμ. Ε.Η.Δ. 16 απόφαση της 321/22.12.2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΟΚΑΝΑ, για έγκριση πρόσληψης προσωπικού.
10.Το Ν.2161/93 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.1729/1987 Καταπολέμηση της
διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄119/26.07.1993), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11.Το Ν. 4139/2013 περί «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ αριθ. φύλλου
74/20.03.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως τα άρθρα 51-56 αυτού.
12.Το Π.Δ. 148/2007 «Κωδικοποίηση των διατάξεων των κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών
υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά» (ΦΕΚ Α΄191/10.08.2007), όπως
ισχύει σήμερα.
13.Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, ο οποίος κυρώθηκε με
την υπ’ αριθ. ΔΥΓ6/Γ.Π. οικ.104741/23.10.2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄1603/30.10.2003), όπως έχει
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Δ2α/ΓΠ 12318/13.02.2018 ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 1598/τ.Β’/22.02.2018).
14.Την με αρ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.72782 – 08/01/2021 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας περί έγκρισης
αιτήματος ΟΚΑΝΑ για την πλήρωση τριακοσίων τριών (303) θέσεων ορισμένου χρόνου από τους
καταλόγους λοιπού επικουρικού προσωπικού, ορισμένου χρόνου, με ΔΠΥ και μέσω Σύμβασης παροχής
Ανεξάρτητων Υπηρεσιών των εγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων έργων του Οργανισμού στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
15.Την υπ’ αριθμ. 16 Απόφαση – Ενημέρωση του Δ.Σ. ΟΚΑΝΑ για τη δημοσίευση των προκηρύξεων
πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση της Πράξης «Νέες Δομές Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοιχτό
Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο», με κωδικό ΟΠΣ 5004188 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020».
16.Την υπ’ αριθμ. 1966/28.04.2022 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Ανοιχτό Κέντρο
Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) » της Πράξης με τίτλο «Νέες Δομές Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων: Ανοιχτό
Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Αθηναίων και Υπνωτήριο», με κωδικό ΟΠΣ 5004188 στο Ε.Π. «Αττική
2014-2020».
17.Το με αρ. πρωτ. 23422/17.05.2021 έγγραφο ΟΚΑΝΑ για την έγκριση διεύρυνσης των απαιτούμενων
ιατρικών ειδικοτήτων για την υλοποίηση των εγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΟΚΑΝΑ
στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020.
18.Το με αρ. πρωτ. 29020/16.06.2021 έγγραφο του ΟΚΑΝΑ με θέμα την τεκμηρίωση αιτήματος για την
έγκριση διεύρυνσης των απαιτούμενων ιατρικών ειδικοτήτων για την υλοποίηση των εγκεκριμένων
συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΟΚΑΝΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
19.Την με αρ. πρωτ. 49008/03.0.2021 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ4β/30420/02.06.2021 απόφασης για
την έγκριση συνεργασίας με ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για διάφορες υπηρεσίες
του ΟΚΑΝΑ με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών.
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20.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 206 του Ν.4820/2021 (ΦΕΚ τ.Α’ 130/23.07.2021).
21.Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 52796 Κοινή Υπουργική Απόφαση Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου
συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 (FEK 3959/27.08.2021,
τ.Β’).
22.Την υπ’ αριθμ. Δ1α Γ.Π./οικ. 50933 Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού» (ΦΕΚ 3794/17.08.2021).
23.Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/φ.69/179/οικ.16812/30.08-2021 Εγκύκλιο (59η) του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα «Μέτα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».
24.Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ.15287/28-7-2021 Εγκύκλιο (60η) του Υπουργείου Εσωτερικών
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου –
παρακολούθηση συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού».
25. Την υπ’ αριθμ. 4588/14.10.2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με έναν (1) ιατρό.
26.Την απόφαση του ΗΔ 15 Θέματος της 23ης/12.10.2021 Συνεδρίασης του ΔΣ του Οργανισμού περί
έγκρισης του σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών.
27. Την υπ’ αριθμ. 2 Απόφαση της 25.11.2021 Συνεδρίασης ΔΣ ΟΚΑΝΑ περί έγκρισης των πρακτικών της
αρμόδιας επιτροπής για την επιλογή Ιατρικού Προσωπικού με Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων
Υπηρεσιών για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Ανακοινώνει

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο
«Νέες Δομές Αστέγων Δήμοy Αθηναίων: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και
Υπνωτήριο» με Κωδικό ΟΠΣ 5004188, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και
Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής - ΕΚΤ» με τίτλο «Δομές Αστέγων» ο οποίος
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με

έναν (1) Ιατρό με Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, και με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και
συγκεκριμένα για το Υποέργο «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ), για χρονικό διάστημα έως
δώδεκα (12) μηνών, και συγκεκριμένα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις
30.06.2023, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.06.2023.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα
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1

ΟΚΑΝΑ
Για τη στελέχωση της
δομής
«Ανοικτό Κέντρο
Ημέρας Αστέγων»

Για χρονικό διάστημα έως
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Ή
12 μηνών, καις
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Ή
συγκεκριμένα από την
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ημερομηνία υπογραφής
Η΄ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Ή
της σύμβασης και έως τις
ΓΕΝΙΚΟΣ
30.06.2023, με
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ή
δυνατότητα ανανέωσης
ΑΛΛΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ
ή παράτασης έως τη
ΙΑΤΡΟΣ
λήξη του Προγράμματος

Αθήνα

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Ειδικότητα

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και
(2) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και
1
(3) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής ή Γενικής
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Ή
Ιατρικής ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Γενικής Χειρουργικής ή άλλης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Ή
κλινικής ειδικότητας και
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
(4) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και
Η΄ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Ή (5) Εκπλήρωση της
υποχρεωτικής
άσκησης
υπηρεσίας υπαίθρου,
ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Ή ΑΛΛΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ
Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται και
ΙΑΤΡΟΣ
(6) Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον (6) μηνών σε αντικείμενο συναφές με το
γνωστικό αντικείμενο του Φορέα ή σε χώρους φιλοξενίας ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
Τα ανωτέρω προσόντα με αριθμ. (1), (2), (3), (4), (5) και Εθελοντική Εργασία
τουλάχιστον (6) μηνών σε δομές του ΟΚΑΝΑ ή σε χώρους φιλοξενίας ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας έως 65 ετών.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 25 μονάδες ανά μήνα ανεργίας
άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
μήνες

1 2 3

4

5

6

7

8

9
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μονάδες 0 0 0 100 125 150 175 200 225 250 75

300

2. ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ* ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

…

…

μονάδες
20
40
60
80
100
…
…
3. ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 μονάδες) εφόσον έχει την επιμέλεια τέκνων
4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ: (80 μονάδες)
5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική
ένταξη (15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες)
μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

7

8

9

10

37

38

39

μονάδες

15 30 45 60 75 90 15 120 135 150 … 555 570 585

40 και άνω
600

*ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ως προστατευόμενα τέκνα νοούνται:
1. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
α) είναι ανήλικα έως 18 ετών ή
β) είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής
εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
γ) είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους,
Τα τέκνα των περιπτώσεων β και γ δεν θεωρούνται προστατευόμενα εφόσον το ετήσιο προσωπικό τους
εισόδημα υπερβαίνει τις 3.000 €
2. Τα τέκνα, άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής
αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον το προσωπικό τους ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 6.000 €.
Τα πάσης φύσεως επιδόματα, που χορηγούνται λόγο αναπηρίας (προνοιακά, απολύτου αναπηρίας,
ανικανότητας, εξωϊδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα) δεν συνυπολογίζονται στο
ετήσιο εισόδημα.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, στο δημόσιο ή τον
ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με
ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά περίπτωση,
από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή άλλης
επαγγελματικής άδειας.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων
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εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «Δομές
Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ.,
στοιχείο 13. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I.,
ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα
ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές
Αστέγων”» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα
Κοινότητας, Δομές Αστέγων”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών,
Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης 02/12/2019 και τα Ειδικά Παραρτήματα (Α1)
Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης (17.09.2020) και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με
σήμανση έκδοσης (07.12.2020) θα γίνει θα γίνει στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Αβέρωφ 21 – 10433
Αθήνα) και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αθηναίων. Θα
συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση – Υπεύθυνη μόνο με συστημένη επιστολή,
στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ
Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
Κατηγορία - Κλάδος:
Περιφερειακή Ενότητα:
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.
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Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει
την 14η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και λήγει την 28η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη. Το εμπρόθεσμο της
ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Η πρόσκληση αναρτάται για συνολικό χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών και οι ενδιαφερόμενοι
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, κατά τα αναφερόμενα στην
ενότητα «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παρούσας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας εργάσιμης ημέρας.
Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή σε περίπτωση
κατά την οποία κατά τον έλεγχο αυτών προκύψει ότι η ως άνω υπεύθυνη δήλωση περιείχε ψευδή
στοιχεία, η Υπηρεσία θα προβαίνει σε άμεση καταγγελία της σύμβασης και οι τυχόν καταβληθείσες
αποδοχές θα επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.
4354/2015.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του
νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων,
βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
πραγματοποιείται ως εξής:
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και
ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά
φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα
κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, ανήλικα ή ενήλικα προστατευόμενα κατά το νόμο τέκνα, ιδιότητα
άγαμου, διαζευγμένου ή εν χηρεία γονέα, αναπηρία του αιτούντος και αποδεδειγμένη εργασιακή
εμπειρία από απασχόληση σε συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες
ομάδες και κοινωνική ένταξη).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές
συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός ανήλικών ή
ενήλικων προστατευόμενων κατά το νόμο τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια,
η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
Ο Πίνακας Κατάταξης αναρτάται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ (Αβέρωφ 21, Αθήνα) και στην
ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ (www.okana.gr).
Τα κωλύματα της οκτάμηνης απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην περίπτωση
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την
υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, ο ΟΚΑΝΑ θα αναρτήσει, τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης
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(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2)
υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η
ένσταση, στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να αναγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης
κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Αβέρωφ 21, Αθήνα, ΤΚ 10433. Μετά
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, ο Φορέας αφού εξετάσει τυχόν ενστάσεις, ανακοινώνει
τους ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ Πίνακες Κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από
την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους
από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής
τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε
λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά
περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης
εργασίας ορισμένου χρόνου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Αμοιβή
Η αμοιβή του εργαζόμενου που θα απασχοληθεί στο πρόγραµµα για τη θέση του Ιατρού ορίζεται σε
1.400,00 ευρώ (µισθοδοτικό κόστος, αναπροσαρµοσµένο σε τυχόν αυξήσεις ή µειώσεις σε ασφαλιστικές
εισφορές εργοδότη- εργαζόµενου, φόρους, Κυριακές, Αργίες, κτλ.) ανά µήνα εργασίας, και όχι πλέον της
συµπλήρωσης των 16.800,00 ευρώ (µισθολογικό κόστος) για κάθε 12 µήνες του προγράµµατος όπως
ορίζει η υπ’ αριθμ. 4069/04.10.2016 (ΑΤΤ028 – Α/Α ΟΠΣ: 1754) πρόσκληση αναλογικά για κάθε µήνα, σε
κάθε περίπτωση, το ετήσιο μισθοδοτικό κόστος του εργαζόμενου - θέση εργασίας δεν υπερβαίνει το ποσό
των 16.800,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων πάσης φύσεως κρατήσεων (ασφαλιστικές εισφορές
εργοδότη- εργαζόµενου, φόροι, Κυριακές, αργίες κτλ.). Τα ποσά που αναφέρονται ως αµοιβές
προσωπικού είναι ενδεικτικά ανά µήνα και έτος.
Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. εκτός από τα καταβαλλόµενα ποσά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν
υποχρεούται να καταβάλλει οποιαδήποτε άλλη παροχή στα απασχολούµενα πρόσωπα. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. δε
φέρει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στη µισθοδοσία που δεν οφείλονται σε δική του
υπαιτιότητα. Η Πράξη υλοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Ωράριο Απασχόλησης
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Ο εργαζόμενος θα εργάζεται στο Ανοικτό Κέντρο Ημέρας ως ακολούθως:
Ιατρός

Δευτέρα – Παρασκευή

07:00-15:00 ή 15:00-23:00

Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. µπορεί να τροποποιήσει το ωράριο σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
ανάλογα µε τις ανάγκες λειτουργίας της δομής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί 1) ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ , 2)
το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές
Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «02/12/2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση
της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές
ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία
επιλογής, 3) η Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρίας .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ
www.okana.gr και στα τηλέφωνα 210 8898255 (10:00 – 13:00).
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο του ΟΚΑΝΑ στη διεύθυνση (URL):
www.okana.gr στη διαδρομή: Ανακοινώσεις ►ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.
Η περίληψη της παρούσας, 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).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΟΚΑΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ
ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ,
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ»
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
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