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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

0 ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών) είναι

αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δίκαιου

και τελεί υπό τπν εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Μεσα στα πλαίσια του συντονισμού της δράσης τόσο
των κεντρικών υπηρεσιών όσο και των κάθε επιμέρους 

μονάδων της δραστηριότητας του, ο ΟΚΑΝΑ,

ζητά να προσλάβει Γενικό Διευθυντή πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης, με τριετή θητεία και έδρα
την Αθήνα, ο οποίος θα προΐσταται όλων των υπηρεσιών 

του Οργανισμού.

Γενικός Διευθυντής ΟΚΑΝΑ

Η ΘΕΣΗ

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης είναι η οργάνωση,
Ο συντονισμός και η μέριμνα υλοποίησης των λειτουργικών 

προγραμμάτων του Οργανισμού. Στις ευθύνες 

του κατόχου της θέσης είναι επίσης η αποτελεσματική 

και αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων
ανθρώπινων, οικονομικών και τεχνολογικών πόρων
του Οργανισμού έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι βραχυπρόθεσμοι 

και μακροπρόθεσμοι στόχοι του.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

■	Η κατοχή πτυχίου ανώτατης σχολής ημεδαπής ή

αλλοδαπής και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

•	Η ευδόκιμη υπηρεσία σε υψηλόβαθμες θέσεις του

δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
•	πείρα στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο Οργανισμός 

ή εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων μονάδων,

οργανισμών ή επιχειρήσεων.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

■	Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα συνεκτιμηθούν 

και όλα εκείνα τα πρόσθετα προσόντα των

υποψηφίων, επιπλέον των απαραιτήτων και τα οποία

άπτονται και συντελούν στην καλύτερη λειτουργία
και στην προσφορότερη εξυπηρέτηση της άσκησης

των καθηκόντων και των υποχρεώσεων της προκη-

ρυσσόμενης θέσης και όλως ενδεικτικά, η κατοχή

και άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, η κατοχή 

διδακτορικού τίτλου σπουδών, η γνώση χρήσης

ηλεκτρονικού υπολογιστή, η εξοικείωση με τις νέες

τεχνολογίες, η γνώση ξένων γλωσσών κ.λ.π.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι υποψήφιοι μπορούν να στέλνουν την αίτηση τους
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
mono ταχυδρομικώς, με απόδειξη, στη διεύθυνση 

:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ

Αβέρωφ 21, 10433 -Αθήνα

Για την Προκήρυξη: 2005/7-6-2019

Πόλη: Αθήνα

θέση: Γενικός Διευθυντής
κατά το χρονικό διάστημα από 08.06.2019 έως και

17.06.2019 όπως θα προκύπτει από τη σφραγίδα
ταχυδρομείου. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από

τις 08.06.2019 ή που θα υποβληθούν μετά τις
17.06.2019, δεν θα ληφθούν un' όψιν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την
αναλυτική προκήρυξη και το ειδικό έντυπο αίτησης

για συμπλήρωση, από τα γραφεία της κεντρικής
Διοίκησης, Αβέρωφ 21.

Επίσης, μπορούν να εκτυπώσουν την αναλυτική

προκήρυξη, αλλά και το ειδικό έντυπο αίτησης από

την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στη κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού
στην Αθήνα στα τηλέφωνα 210-8898232 και ώρες
10:00 έως 13:00.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΟΚΑΝΑ
Ευάγγελος Καφετζόπουλος
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