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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 12.10.2015
Α.Π. : 13606

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε
προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία του και των Θεραπευτικών Μονάδων του,
ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρό Ψυχίατρο Π.Ε. ή Ιατρό Παθολόγο Π.Ε. ή Γενικό
Ιατρό Π.Ε., υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες του/της, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:


Χαλκίδα

Ένας/Μία (1) Ιατρός Ψυχίατρος Π.Ε.* ή Ιατρός Παθολόγος Π.Ε.* ή Γενικός Ιατρός
Π.Ε.*
*Στην περίπτωση όπου δεν υπάρξει ενδιαφέρον από ειδικευμένους Ιατρούς, των ανωτέρω
ειδικοτήτων, ο Οργανισμός δύναται να συνεργαστεί και με Ιατρούς κάθε άλλης ειδικότητας,
βάσει του άρθρου 182, παρ. 1 του Ν.4261/2014, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση
συμμετοχής, η οποία γίνεται δεκτή με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα.
Τα γενικά και τα τυπικά προσόντα καθώς και ο τρόπος επιλογής, αναφέρονται στην
αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να εκτυπώσουν μαζί με το ειδικό έντυπο αίτησης για συμπλήρωση, από την ηλεκτρονική
διεύθυνση www.okana.gr
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν την αίτησή τους (η οποία επέχει και θέση
υπεύθυνης δήλωσης) και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ
ταχυδρομικώς, ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, στη διεύθυνση :
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ
Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 2445/12.10.2015
Πόλη : Χαλκίδα
Ειδικότητα :
κατά το χρονικό διάστημα από 13/10/2015 έως και 20/10/2015 όπως θα προκύπτει από τη
σφραγίδα ταχυδρομείου. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τις 13/10/2015 ή που θα
υποβληθούν μετά τις 20/10/2015, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Κεντρική Υπηρεσία του
Οργανισμού στην Αθήνα στα τηλέφωνα 210-8898237, 236, και 314 και ώρες 10:00 έως
13:00.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΟΚΑΝΑ
Ευάγγελος Καφετζόπουλος

