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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 
Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε 
προσωπικό στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, Έβρου, Ημαθίας και 
Ρεθύμνου ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Γενικούς Ιατρούς, Ιατρούς Παθολόγους, 
Ιατρούς Ψυχιάτρους ή και με Ιατρούς κάθε άλλης κλινικής ειδικότητας, Κοινωνικό 
Λειτουργό και Νοσηλευτές με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης 
δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό 
διάστημα έως ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης και ως ακολούθως:  
 
 

Αττική  

 Γενικός Ιατρός ή Ιατρός Παθολόγος ΠΕ: Θέσεις (2) 

 Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: Θέσεις (5) 

 Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ: θέσεις (2) 

Αχαϊα 

 Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ή  

κάθε άλλης Κλινικής ειδικότητας ΠΕ: Θέσεις (2) 

 Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ: θέση (1) 

Δωδεκάνησα 

 Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ή  

κάθε άλλης Κλινικής ειδικότητας ΠΕ: Θέση (1) 

Κέρκυρα 

 Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ή  

κάθε άλλης Κλινικής ειδικότητας ΠΕ: Θέση (1) 

Έβρου 

 Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ή  

κάθε άλλης Κλινικής ειδικότητας ΠΕ: Θέση (1) 

 Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ/ΤΕ: Θέση (1) 
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 Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ: Θέση (1) 

Ημαθία 

 Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: Θέση (1) 

Ρέθυμνο 

 Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ: Θέση (1) 

 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 
 
Το μηνιαίο μισθολογικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων 
κρατήσεων και εισφορών για τις συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, εκτός των 
συμβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με ιατρούς, διαμορφώνεται αντίστοιχα με τις 
αμοιβές του ενιαίου μισθολογίου (Ν.4354/2015, Α΄ 176).  
Οι αμοιβές των συμβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών των ιατρών είναι αντίστοιχες 
του Επιμελητή Α΄ του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), όπως αυτές ορίζονται με τις 
διατάξεις των άρθρων 136 έως και 139 του Ν. 4472/2017 (Α΄74). 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
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: 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ 

Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα 

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : (αναγράφεται ο αριθμός 
πρωτοκόλλου της πρόσκλησης και η ημερομηνία) 

Πόλη: (αναγράφεται η πόλη για την οποία φορά η θέση) 

Ειδικότητα: (αναγράφεται η ειδικότητα για την οποία αφορά η θέση) 
 
 
Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα 
δικαιολογητικά αρχίζει την 23/9/2022 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 7/10/2022 ημέρα 
Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. 
Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 23/9/2022 ή που θα υποβληθούν μετά την 
7/10/2022, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. 
 
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 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΟΚΑΝΑ 

 

        Αθανάσιος Θεοχάρης 
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