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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  δύο (2)  θεραπευτές (street workers)  (Π.Ε.,  Τ.Ε.,  Δ.Ε.) 
πρώην χρήστες, έναν στην Αθήνα και έναν στην Θεσσαλονίκη, για να συμμετάσχουν 

στην  υλοποίηση  της  Δράσης  2  του  υποέργου  με  τίτλο  :  «Επιμόρφωση  και 
εκπαίδευση πρώην  χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών σε  θέματα αγωγής και 
προαγωγής της υγείας και μείωσης της βλάβης». 

Σκοποί της δράσης 

Μέσω της δράσης θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση και εκπαίδευση μελών των 

προγραμμάτων  θεραπείας  του  ΟΚΑΝΑ,  απεξαρτημένων  ατόμων  μελών  της  Μονάδας 

Κοινωνικής  Επανένταξης  του  ΟΚΑΝΑ  και  ενεργών  χρηστών  για  την  μετάδοση 

μηνυμάτων που σχετίζονται με  θέματα αγωγής, προαγωγής της υγείας, μείωσης της 

βλάβης  από  την  χρήση  εξαρτησιογόνων  ουσιών  και  ασφαλούς  χρήσης.   Οι 

εκπαιδευόμενοι μετά τη λήξη του προγράμματος επιμόρφωσης θα εκπαιδεύσουν τους 

ενεργούς χρήστες στο δρόμο, μεταδίδοντας μηνύματα  ασφαλούς χρήσης, μείωσης της 

βλάβης και προαγωγής της υγείας. 
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Eπιθυμητά προσόντα :

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι: 

Αποθεραπευμένοι πρώην τοξικομανείς ,που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο από τα 

αναγνωρισμένα θεραπευτικά προγράμματα της χώρας (Ο.ΚΑ.ΝΑ., ΚΕ.Θ.Ε.Α, Ψ.Ν.Α, 

Ψ.Ν.Θ.) και όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Θα συνεκτιμηθούν η θεωρητική κατάρτιση, η θεραπευτική εμπειρία στον τομέα των 

εξαρτήσεων ή σε αντίστοιχες κοινοτικές δομές παροχής υπηρεσιών, τυχόν προϋπηρεσία 

σε  συναφές  αντικείμενο  καθώς  και  η  γνώση  μίας  ξένης  γλώσσας  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, κατά προτίμηση Αγγλικής, Γερμανικής ή Γαλλικής.
Το συνολικό ποσό της αμοιβής κάθε εξωτερικού συνεργάτη – θεραπευτή (street 

worker) θα ανέλθει στις 5.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε νόμιμων 

κρατήσεων και φόρων.

Η  σύμβαση  έργου  των  εξωτερικών  συνεργατών  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. 

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν 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).
Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται για τον έναν θεραπευτή η Αθήνα και για τον 

δεύτερο θεραπευτή η Θεσσαλονίκη.

Οι  υποψήφιοι  που  θα  επιλεγούν  τελικά  θα  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να 

ανταποκρίνονται  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 
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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 

(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 :  Για πληροφορίες,  οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 

Κεντρική  Υπηρεσία  του  Οργανισμού  στην  Αθήνα  στα  τηλέφωνα  210-8898288,  και 

307  και ώρες 10:00 έως 13:00.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

    Μένη Μαλλιώρη
      Πρόεδρος ΔΣ

   Αναπλ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής
Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΔΑ: Β44Θ4690ΩΡ-Ν9Ε


