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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

Ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία 

διοργανώνει τον πρώτο κύκλο του προγράμματος κατάρτισης για το αστυνομικό προσωπικό 

της Ελληνικής και της Δημοτικής Αστυνομίας στα πλαίσια του Προγράμματος: «KΑΤΆΡΤΙΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚOΎ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑΣ  ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΉΣΕΩΝ»  με κωδικό αριθμό MIS 

337862 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013». 

Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν τέσσερα (4) τμήματα επιμόρφωσης εκπαιδευτών για 16 

ώρες το κάθε τμήμα και συνολικό αριθμό εκπαιδευτών/τμήμα 20 άτομα. 

Οι  εκπαιδευτές  θα  εκπαιδευτούν  από  μέλη  της  επιστημονικής  επιτροπής,  στελέχη  του 

ΟΚΑΝΑ, στελέχη της ΕΛΑΣ και της Δημοτικής Αστυνομίας και άλλους ειδικούς επιστήμονες. 

Θα υλοποιηθούν τα κάτωθι τμήματα επιμόρφωσης :

• Δυο  (2) τμήματα  επιμόρφωσης  στην  Αθήνα,  διάρκειας  16  ωρών  για  20 

άτομα/τμήμα

• Δύο (2) τμήματα επιμόρφωσης στη Θεσσαλονίκη  διάρκειας 16 ωρών για 20 

άτομα/τμήμα 

Θα πραγματοποιηθούν  δύο κύκλοι εκπαίδευσης : 

• Εκπαίδευση  Εκπαιδευτών  Α’  κύκλου σεμιναρίων  :  40  εκπαιδευτές  χ  16  ώρες 

εκπαίδευσης χ 3 ημέρες

• Εκπαίδευση  Εκπαιδευτών  Β’  κύκλου σεμιναρίων  :  40  εκπαιδευτές  χ  16  ώρες 

εκπαίδευσης χ 3 ημέρες

Σύνολο ωρών επιμόρφωσης : 64 ώρες

Σύνολο εκπαιδευομένων : 80 άτομα

Σύνολο τμημάτων επιμόρφωσης : 4 τμήματα 

Θεματικές ενότητες προγράμματος: 

- Πόλη και Έγκλημα
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- Επιτροπή Πρόληψης Βασανιστηρίων CPT (standards)

- Substance Misuse Detainees in Police Custody

- The War on drugs / Undermining Human Rights (COUNT THE COSTS)

- EUROPOL

- OCTA (αντιμετώπιση τρομοκρατίας σε αστικό περιβάλλον)

- Διατάξεις του ΟΗΕ για τη μεταχείριση των τοξικοεξαρτημένων από τους 

αστυνομικούς

- Αστυνόμευση σε επικίνδυνες περιοχές (hotspot policing – evidence based policies)

- Αρχιτεκτονική/Πολεοδομία/Χωροταξία & αστυνόμευση επικίνδυνων περιοχών 

(χρήσεις γης/επικινδυνότητα)

- Αστυνομικές Υποκουλτούρες & Επαγγελματική Νοοτροπία

- Εργασιακό περιβάλλον, ικανοποίηση από την εργασία, αστυνόμευση επικίνδυνων 

εγκληματιών, προσέγγιση τοξικοεξαρτημένων, αντιμετώπιση κρίσεων 

(σύλληψη/προσαγωγή/αποτυπώματα), βίαια επεισόδια, διαχείριση κατοίκων

- Έρευνα ΟΚΑΝΑ για την Αγορά ναρκωτικών (2008-09) 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές μπορεί να είναι

- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΚΑΝΑ ΠΕ με εμπειρία στους τομείς του street work και στις Μονάδες 

Πρώτων Βοηθειών

- ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕ με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ψυχολογία, την Εγκληματολογία ή τη 

Νομική/Ποινικό Δίκαιο. Επίσης θα πρέπει να έχουν εμπειρία σε Αστυνομικά Τμήματα 

ευάλωτων περιοχών αστικών κέντρων ή να έχουν υπηρετήσει στο επιτελείο της ΕΛ.ΑΣ. 

στον κλάδο της Δίωξης ή στη Δίωξη Ναρκωτικών στη Διεύθυνση Ασφαλείας του Νομού 

- Στην τρίτη κατηγορία εκπαιδευτών ανήκουν όσοι έχουν διδακτορικό δίπλωμα ή 

μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογία/ Δημόσιο Δίκαιο / Ψυχολογία ή τις Αστυνομικές 

Σπουδές με διδακτική εμπειρία

Οι εκπαιδευτές για την απασχόλησή τους στα επιμορφωτικά προγράμματα θα λαμβάνουν 

αποζημίωση το ύψος της οποίας είναι ανάλογη των προσόντων τους.  

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  ) και θα την αποστείλει ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ στη διεύθυνση ΟΚΑΝΑ, Αβέρωφ 21, 

104 33, Αθήνα με την επισήμανση «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ / 

KΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚOΎ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑΣ  ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΉΣΕΩΝ»  μαζί με τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά:
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Για τα στελέχη του ΟΚΑΝΑ  :

Βεβαίωση  προϋπηρεσίας  σε  περίπτωση  που  ο  χρόνος  απασχόλησης  τους  στον 
Οργανισμό είναι μικρότερος των 3 ετών.

Για τους εξωτερικούς συνεργάτες :

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. Βεβαίωση προϋπηρεσίας 

5. 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.   

Πληροφορίες : 

 Στα τηλέφωνα  (210)  8898288,  (210)  8898307,  fax:  210  8253760,  Διεύθυνση: 
Αβέρωφ 21, 104 33 Αθήνα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων :  05/06/2013

                 H Νόμιμη Εκπρόσωπος

    Μένη Μαλλιώρη
      Πρόεδρος ΔΣ

   Αναπλ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής
Πανεπιστημίου Αθηνών
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