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Τμήμα Απασχόλησης και
Επιχειρηματικότητας 
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Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

Συντάκτης: κ. Αλεξανδράκης Αλέξανδρος 
Τηλ.: (+30) 213 2072385
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   Προς:

Βαθμό προτεραιότητας: « ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: 
«ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Αποδέκτες προς Ενέργεια:    
      1)  Διεύθυνση Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης

  

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:
1) κ.  Δήμαρχο Αχαρνών
2) κ . Αραμπαντζή  Ευάγγελο    Αντιδήμαρχο

 Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης  

ΘΕΜΑ:. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον ΟΚΑΝΑ.

   Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Οργανισμός 
Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) με την ΑΔΑ: 6ΛΕ34690ΩΡ-ΠΗΖ, ενδιαφέρεται να 
συνεργαστεί με Γενικούς Ιατρούς, Ιατρούς Παθολόγους, Ιατρούς Ψυχιάτρους ή και με 
Ιατρούς κάθε άλλης κλινικής ειδικότητας 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) :
   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).
   Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα τυπικά προσόντα των
ειδικοτήτων, όπως αυτά αναγράφονται ανωτέρω, πρέπει:
Να αποστείλουν ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ
Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 4555/21-9-2022
Πόλη :
Ειδικότητα :
τα δικαιολογητικά που αναφέρει η προκήρυξη.
  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.   
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   Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του 
ΟΚΑΝΑ www.okana.gr και στο τηλέφωνο 210 8898303 (10:00 – 14:00).
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