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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού  συνεργάτη 

Βιολόγου Π.Ε. του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την 

υποστήριξη της πράξης:«Πιλοτικά Προγράμματα υποκατάστασης στις φυλακές», 
η οποία χρηματοδοτείται με συνολική δαπάνη ποσού 2.247.000ευρώ από την 

ΣΑΕ Ε0918 με κωδικό αριθμό MIS 349600 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» 

 

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

Υποέργου 1: «Οργάνωση και λειτουργία Θεραπευτικής Μονάδας χορήγησης 
υποκαταστάτων στις φυλακές Κορυδαλλού και Πάτρας για κρατούμενους 

παραβάτες του Νόμου περί ναρκωτικών (υπόδικους – κατάδικους)» και 

προϋπολογισμό 2.202.000 ευρώ, με ίδια μέσα και το οποίο αποτελεί μέρος της 

οριζόντιας πράξης: «Πιλοτικά Προγράμματα υποκατάστασης στις φυλακές», η 

οποία χρηματοδοτείται με συνολική δαπάνη ποσού 2.247.000 ευρώ από την ΣΑΕ 
Ε0918 με κωδικό αριθμό MIS 349600 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 

αποφάσισε να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με  έναν (1) Βιολόγο Π.Ε. με 

Εξειδίκευση στην Μικροβιολογία και τη Διαδικασία Ελέγχου Λοιμωδών 

Νοσημάτων με αντικείμενο εργασίας την διενέργεια αιμοληψιών και ιατρικών 

εξετάσεων στους κρατουμένους των φυλακών Πάτρας στο πλαίσιο της μελέτης για την 

καταγραφή των αναγκών των κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού και Πάτρας  

Απαιτούμενα προσόντα : 

 Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας, 

 Διδακτορικό ή μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή εξειδίκευση/εμπειρία σε θέμα σχετικό 
με την μικροβιολογία και τη διαδικασία ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων, 

 Γνώση μίας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση Αγγλικής, 
Γαλλικής ή Γερμανικής, καθώς και γνώση  χρήσης Η/Υ. 

Το συνολικό ποσό της αμοιβής του θα είναι 15.000 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, τεύχος Β’,  

1291/11.08.2010, στο «Σύστημα Διαχείρισης» ΦΕΚ, τεύχος Β’, 1957/09.11.2009 

καθώς και στο άρθρο 6 του Ν 2527/1997 όπως ισχύει σήμερα. 

Το 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 (14/05/2014). 
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Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Πάτρα. 

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 και τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας ή 
διαβατηρίου, εφόσον πρόκειται για πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

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

αλλοδαπής, 

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 

4. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, ως εξής: 

- Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται  η 
διάρκεια της ασφάλισης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην 

οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του 

καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της 

επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

- Σε ειδικές περιπτώσεις και με τυχόν δικαστική απόφαση, από την οποία να 
προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της 

παροχής της, 

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του 

ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση 

του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος 
και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

5. Κάθε Έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη εξειδικευμένη 

εμπειρία όπως, ενδεικτικά, Αποφάσεις φορέων, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις φορέων, 

Συστατικές Επιστολές κλπ.  

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται το είδος της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης εμπειρίας στην έρευνα, επεξεργασία & ανάλυση 
στατιστικών δεδομένων και ιδίως στην έρευνα των εξαρτήσεων και των 

υπηρεσιών υγείας.  

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, 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 
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επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων τους (π.χ. αντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας 

ή αποδεικτικά γνώσης της, αντίγραφο πιστοποιητικών Πληροφορικής ή γνώσης 
χειρισμού Η/Υ κ.λ.π.).    

Ειδική Επισήμανση : Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να 

προσκομίζουν για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης επίσημη 

μετάφραση καθώς και Πράξη αναγνώρισης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), για την ισοτιμία και 

αντιστοιχία του τίτλου ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το 
Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης 

τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας 

του "Σ.Α.Ε.Ι.",  σύμφωνα με τα άρθρα  10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 

(άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.). Η ως άνω Πράξη ή Πιστοποιητικό 

να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

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.   

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος :  

Πόλη : ΠΑΤΡΑ 

Θέση : ΒΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. με Εξειδίκευση στην Μικροβιολογία και τη 

Διαδικασία Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων 

Η περίληψη της εγκεκριμένης πράξης : «Πιλοτικά Προγράμματα 

υποκατάστασης στις φυλακές», διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ, 

www.okana.gr.  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 5/11/2013. 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 210-8898303, και  307  και ώρες 10:00 
έως 13:00. 

 

    Η Νόμιμη Εκπρόσωπος 

 

 

           Μένη Μαλλιώρη 

             Πρόεδρος ΔΣ 

   Αναπλ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής 

Πανεπιστημίου Αθηνών 
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