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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού  συνεργάτη 
του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών  (Ο.Κ.Α.Ν.Α.) για την υποστήριξη της 

πράξης : «Αγωγή και Προαγωγή της υγείας των χρηστών εξαρτησιογόνων 
ουσιών»

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

υποέργου  1  :  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  “ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ’’:   Υπηρεσίες  Ενημέρωσης  και 
Παροχής Βοήθειας στους ενεργούς χρήστες για την πρόληψη και τη μείωση 
της βλάβης από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών» και προϋπολογισμό  357.145 

€, με ίδια μέσα  και το οποίο αποτελεί μέρος της πράξης: «Αγωγή και Προαγωγή της 
υγείας  των  χρηστών  εξαρτησιογόνων  ουσιών»,   η  οποία  χρηματοδοτείται  με 

συνολική  δαπάνη ποσού 1.760.000 €  από τη ΣΑΕ Ε0918 με  κωδικό αριθμό  MIS 

339476 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», αποφάσισε να συνάψει σύμβαση 

παροχής υπηρεσιών με  έναν εξωτερικό συνεργάτη κατηγορίας Τ.Ε. ή Δ.Ε.  για 
την καταχώρηση για τον ποιοτικό έλεγχο των ερωτηματολογίων της  Δράσης 3 
του  υποέργου  με  τίτλο  :  «Επιχείρηση  «ΧΙΟΝΟΣΤΟΙΒΑΔΑ»  :  Προσέγγιση  - 
ενημέρωση ενεργών χρηστών από τους ομότιμους τους (street work)».  

Μέσω  της  δράσης  3  θα  προσεγγιστούν  5.400  ενεργοί  χρήστες  και  θα 

συγκεντρωθούν  ο  αντίστοιχος  αριθμός  ερωτηματολόγιων  (5.400)  στις  πόλεις  Αθήνα 

(3240)  και  Θεσσαλονίκη  (2160).  Θα  γίνει  επεξεργασία  των  ερωτηματολογίων  και 

σύνταξη τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων δράσης.                     

Τα  ερωτηματολόγια  περιέχουν  πληροφορίες  σχετικές  με  τα  δημογραφικά 

χαρακτηριστικά,  ιστορικό  χρήσης,  προβλήματα  υγείας  (φυματίωση,  HIV/AIDS, 

ηπατίτιδα) καθώς και για την πρόσβαση σε υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ των ενεργών χρηστών 

εξαρτησιογόνων ουσιών.

Τα  ερωτηματολόγια  θα  παράσχουν  στον  οργανισμό  σημαντικές  πληροφορίες 

για τον πληθυσμό των ενεργών χρηστών, τις στάσεις και συμπεριφορές τους καθώς και 

για  τα  προβλήματα  υγείας  που αντιμετωπίζουν.  Έτσι  ώστε  να  επιτευχθεί  η  μέγιστη 

δυνατή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού προς την Ομάδα-Στόχο.
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Eπιθυμητά προσόντα :

1. Πτυχίο Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής 

της αλλοδαπής.  

2. Απολυτήριο  τίτλου  Λυκείου  ή  άλλου  ισότιμου  Σχολείου  ή  Τεχνικής 

Επαγγελματικής  Σχολής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ή  άλλης  ισότιμης 

Σχολής.

3. Επαγγελματική εμπειρία στη δημιουργία ηλεκτρονικής φόρμας καταχώρησης 

δεδομένων και εισαγωγής δεδομένων σε ηλεκτρονική βάση 

Το συνολικό ποσό της αμοιβής του θα είναι 5.700 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και 

οποιωνδήποτε νόμιμων κρατήσεων και φόρων.

Η  σύμβαση  έργου  του  εξωτερικού  συνεργάτη  θα  γίνει  σύμφωνα  με  όσο 

προβλέπονται στο Εγχειρίδιο διαδικασιών του ΟΚΑΝΑ, στο ΦΕΚ 1291/11.8.2011 και 

στο «Σύστημα Διαχείρισης» ΦΕΚ 1957/9.11.2009. 

Το  άτομο  που  θα  επιλεγεί  θα  υπογράψει  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 (14/11/2013).
Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Αθήνα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί τελικά θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται 

άμεσα στις ανάγκες που θα προκύπτουν καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας (το ειδικό έντυπο 

της  οποίας  έχει  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Οργανισμού  Κατά  των  Ναρκωτικών 

(ΟΚΑΝΑ) : www.okana.gr) καθώς και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας,  (ή 

άλλο στοιχείο επιβεβαιωτικό σε περίπτωση που δεν είναι Έλληνας πολίτης),

2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της 

αλλοδαπής. 

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

4. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/1986  (όπως  ισχύει),  ότι  όλα  τα  στοιχεία  ή 

δηλώσεις των υποψηφίων είναι αληθή και ακριβή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Αν  δεν  υποβληθούν  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  η  αίτηση  του  υποψήφιου 

απορρίπτεται.

Επίσης,  εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών,  μπορεί  να  υποβληθεί  οποιοδήποτε 

στοιχείο οι υποψήφιοι κρίνουν ότι επιβεβαιώνει τα σχετικά με σπουδές και εμπειρία σε 

ανάλογες θέσεις και θα συμβάλει  στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των 

ατομικών προσόντων και ικανοτήτων τους.   

Η  αίτηση μαζί  με τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποστέλλονται  σε  έντυπη μορφή 

ταχυδρομικώς  στην  παρακάτω  διεύθυνση:  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΤΑ  ΤΩΝ  ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

ΑΔΑ: Β44Υ4690ΩΡ-ΨΧΟ



(ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ  21,  104  33  Αθήνα,  1ος  όροφος,  Γραφείο  Κεντρικής 
Γραμματείας - Πρωτόκολλο.  

Η περίληψη της εγκεκριμένης πράξης : «Αγωγή και Προαγωγή της υγείας των 
χρηστών  εξαρτησιογόνων  ουσιών»  διατίθενται  στην  ιστοσελίδα  του  ΟΚΑΝΑ, 

www.okana.gr. 

Η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  η  28/3/2012. Η 

εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται 

από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Πληροφορίες : κα. Κατερίνα Μίχα (210-8898271) καθημερινά και ώρες 10:00-14:00.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

    Μένη Μαλλιώρη
      Πρόεδρος ΔΣ

   Αναπλ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής
Πανεπιστημίου Αθηνών
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