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Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα 
Ταχ. Κώδικας: 105 53 
Τηλέφωνο: 210.32.13.150 
Fax: 210.32.13.850 
Ιστοσελίδα: http://mdmgreece.gr/ 

Αθήνα, 10/10/2013 
Αρ. Πρωτ.: 1315Α 

 

 
Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ 

 
Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στα 
πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της λειτουργίας των κινητών μονάδων 
πρώτης υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής σε περιοχές υπό υψηλή πίεση 
μεταναστευτικών ροών» (“Support of the First Reception Mobile Unites operation for the 
first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows”), το 
οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ταμείο Εξωτερικών 
Συνόρωντου, και λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. Το Πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και υποστήριξης και 

παραπομπής των εισερχομένων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα υπηκόων τρίτων χωρών 
σε δομές πρώτης υποδοχής (αριθμ. Υ1.Γ.Π. οικ. 92490/ ΦΕΚ 2745/29-10-2013 Β΄) 

2. Το Π.Δ. 60/2007 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», ΦΕΚ 64/16-03-2007, Α΄. 

3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», ΦΕΚ 150/10-07-2007, Α΄. 
4. Την Σύμβαση Επιχορήγησης με Αριθμό Σύμβασης HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 (ABAC 

NUMBER-30-CE-0607860/00-28) που θα υπογραφεί έως τις 29-11-2013  μεταξύ της 
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη –διαθέτοντας την ενυπόγραφη εξουσιοδότηση του Συμπράττοντος Φορέα για 
εκπροσώπηση και υπογραφή- και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως εκπρόσωπος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

5. Το Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU support in the context of the 
General Programme “Solidarity and Management of Migration Flows”(European 
Commission, Directorate-General for Home Affairs, Version 4 –16-03-2011).  

6. Το Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 
118/2007 και του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007), όπως ισχύει αναλογικά. 

7. 14053/ΕΥΣ 1749 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουργού 
Οικονομίας & Οικονομικών (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008). 

8. Την με αρ. Πρωτ. 1.20132/6.4432 Απόφαση Πιστοποίησης για την επιβεβαίωση της 
Διαχειριστικής Επάρκειας των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.   

9. Το Καταστατικό των ΓτΚ με αριθμό 1456/10-05-1990.  
10. Την υπ. αριθμ. 1312Α - 09/10/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών 

του Κόσμου περί εγκρίσεως επικαιροποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
και Κανονισμού Προμηθειών του φορέα.  

http://mdmgreece.gr/
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11. Την υπ. αριθμ. 1312Α - 09/10/2013 απόφαση του Δ.Σ. των ΓτΚ περί προκήρυξης θέσεων 
στα πλαίσια του έργου «Ενίσχυση της λειτουργίας των κινητών μονάδων πρώτης 
υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής σε περιοχές υπό υψηλή πίεση 
μεταναστευτικών ροών» (“Support of the First Reception Mobile Unites operation for 
the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration 
flows”).  

 
 

Π Ρ Ο Κ Υ Ρ Ρ Η Σ Ε Ι  
 

Μία (1) θέση Μεταφραστή / Μεταφράστριας 
& 

Μία (1) θέση Νοσηλευτή / Νοσηλεύτριας  
 

στο πλαίσιο του έργου: «Ενίσχυση των κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής για την 
εφαρμογή των διαδικασιών Πρώτης Υποδοχής σε περιοχές που δέχονται πιέσεις μεικτών 
μεταναστευτικών ροών» του προγράμματος  «External Borders Fund Community Actions 

2012 – Emergency Assistance» 
 
 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μία γνήσια 
Ελληνική Oργάνωση που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες 
της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, 
ωστόσο, παραμένουν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 14 
συνολικά τμήματα (Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, 
Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ελβετία, Καναδάς, Ιαπωνία και Αργεντινή). 
 
Συμπληρώνοντας 23 χρόνια συνεχούς δράσης το 2013, οι Γιατροί του Κόσμου έχουν 
αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση 
η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας. Με δεκάδες 
αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες 
γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
εθελοντικά. 
 
Περισσότεροι από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε πάνω από 50 χώρες του πλανήτη 
προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, 
έχουν πραγματοποιηθεί αποστολές ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στο Ιράκ, το 
Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, 
Αλγερία, Τανζανία, Ουγκάντα. Στο πεδίο των αποστολών, οι Γιατροί του Κόσμου 
συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με στόχο την 
αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που την έχουν 
ανάγκη. 
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Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, διατηρώντας την αυτονομία τους, τόσο επιχειρησιακή όσο 
και οικονομική, διοργανώνουν, στελεχώνουν και χρηματοδοτούν αποστολές μέσω του 
ελληνικού τμήματος. 
 
Οι Γιατροί του Κόσμου αποτελούν σήμερα ένα αναπόσπαστο, σημαντικότατο μέρος του 
διεθνούς δικτύου των Μη Κυβερνητικών Ανθρωπιστικών Οργανώσεων, που δρα σε όλα τα 
μήκη και πλάτη της γης. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Αρωγής έχουν εξελιχθεί στην πιο 
αποτελεσματική έκφραση αλληλεγγύης του Αναπτυγμένου Κόσμου προς τον 
αναπτυσσόμενο Τρίτο Κόσμο και στην πιο ουσιαστική μορφή οργάνωσης και συνεργασίας 
των πολιτών, σε μια κοινωνία προσφοράς και συμπαράστασης. 
 
Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες μεγάλων Διεθνών 
Οργανισμών και φορέων, όπως της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, της 
UNICEF και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Γιατροί του Κόσμου σαν Μη Κυβερνητική και 
απόλυτα ανεξάρτητη Ελληνική Οργάνωση, δεν επηρεάζεται από καμία πολιτική εξουσία και 
δεν έχει καμία κομματική ή θρησκευτική δέσμευση. Είναι αυτόνομη στις επιλογές της με 
μοναδικό κριτήριο τις ανάγκες που εντοπίζει και τις δυνατότητες της να προσφέρει 
βοήθεια. Σε αυτή τους την προσπάθεια, και προκειμένου να εξασφαλίσουν την έγκαιρη και 
αποτελεσματική παροχή περίθαλψης σε εκείνους που την έχουν ανάγκη δεν διστάζουν να 
ξεπεράσουν σύνορα, να υπερκεράσουν γραφειοκρατικά και άλλα διοικητικά εμπόδια. 
 
 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Στο πλαίσιο του έργου: «Ενίσχυση των κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής για την 
εφαρμογή των διαδικασιών Πρώτης Υποδοχής σε περιοχές που δέχονται πιέσεις μεικτών 
μεταναστευτικών ροών» του προγράμματος  «External Borders Fund Community Actions 
2012 – Emergency Assistance», με Αριθμό Σύμβασης HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 – ABAC 
NUMBER -30–CE-0607860/00-28, που υλοποιείται από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική 
αντιπροσωπεία επιθυμούν να προσλάβουν δύο συνεργάτες για την υποστήριξη της 
υλοποίησης του έργου.  
 
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών πρώτης υποδοχής σε υπηκόους τρίτων χωρών 
που συλλαμβάνονται να εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα, καθώς και 
υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι συλλαμβάνονται να διαμένουν στη χώρα παράνομα και 
δεν αποδεικνύουν την ιθαγένεια και την ταυτότητα τους με έγγραφο δημόσιας αρχής. Στις 
διαδικασίες αυτές περιλαμβάνεται και ο ιατρικός έλεγχος και η παροχή τυχόν αναγκαίας 
περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, τα οποία μπορούν να παρέχονται από 
συνεργαζόμενους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ), έπειτα από την υπογραφή 
σχετικών συμβάσεων συνεργασίας με αυτούς. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στα πλαίσια 
των Κέντρων και των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής που συστήνονται σε σημεία της 
Ελληνικής επικράτειας, στα οποία υπάρχουν υψηλές πιέσεις από μεικτές μεταναστευτικές 
ροές. 
 
Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί  τη  βασική πύλη εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για 
υπηκόους τρίτων χωρών και ανιθαγενείς (πρόσφυγες και οικονομικούς μετανάστες). Λόγω 
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των υψηλών πιέσεων και αναγκών για παροχή υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, η Υπηρεσία 
Πρώτης Υποδοχής υλοποιεί το πρόγραμμα με τίτλο   «Ενίσχυση των κινητών Μονάδων 
Πρώτης Υποδοχής για την εφαρμογή των διαδικασιών Πρώτης Υποδοχής σε περιοχές που 
δέχονται πιέσεις μεικτών μεταναστευτικών ροών», το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων.  
 
Στο πρόγραμμα αυτό δικαιούχος, συγχρηματοδότης  και συντονιστής είναι η  Υπηρεσία 
Πρώτης Υποδοχής και συνδικαιούχος, συγχρηματοδότης και συνεργάτης είναι το Μη 
Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου - Ελληνική Αντιπροσωπία». Σκοπός του έργου 
είναι η αμοιβαία συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη των συμβαλλόμενων για την κάλυψη 
πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε εισερχόμενους 
χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην ελληνική επικράτεια υπηκόους τρίτων χωρών και 
ανιθαγενείς, κατά την διάρκεια της παραμονή τους στα Κέντρα και τις Κινητές Μονάδες 
Πρώτης Υποδοχής. 
 
 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία προκηρύσσουν μία (1) θέση  
Μεταφραστή και μία (1) θέση Νοσηλευτή στο Κλιμάκιο του Ιατρικού Ελέγχου και 
Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και την τήρηση όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν για 
το συγκεκριμένο έργο (ρόλο), από το σχετικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο 
(Ν.3907/2011, ΚΥΑ 11.1/1460-15/04/2013,  ΚΥΑ 7001/2/1454-η΄/26-01-2012 &  Υ1.Γ.Π. οικ. 
92490/ ΦΕΚ 2745/29-10-2013 Β΄)  και υπό τους ακόλουθους  ειδικότερους όρους και 
συμφωνίες. 
 
Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας των συγκεκριμένων θέσεων  περιλαμβάνει τη 
συμβολή στην εκπόνηση των ακόλουθων παραδοτέων του έργου:  
 Προστασία και προάσπιση της υγείας των νεοεισερχόμενων  χωρίς τις νόμιμες 

διατυπώσεις στη χώρα, καθώς και όλων των εργαζομένων και συνεργατών που 
δραστηριοποιούνται εντός των χώρων των Κέντρων και των Κινητών Μονάδων Πρώτης 
Υποδοχής,  με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας της χώρας.      

 Εξασφάλιση της συνεχούς ιατρικής φροντίδας των νεοεισερχόμενων χωρίς τις νόμιμες 
διατυπώσεις στη χώρα,  για όλη τη διάρκεια παραμονής τους στα Κέντρα και στους 
χώρους που επιχειρούν οι Κινητές Μονάδες Πρώτης Υποδοχής, καθώς και όσων 
υπηκόων τρίτων χωρών συλλαμβάνονται να διαμένουν στη χώρα παράνομα και δεν 
αποδεικνύουν την ιθαγένεια και την ταυτότητά τους με έγγραφο δημόσιας αρχής. 

 Την ενημέρωση του επικεφαλής του Κέντρου ή της Κινητής Μονάδας για τις αναγκαίες 
παραπομπές  σε δευτεροβάθμια υγειονομική περίθαλψη, όσων περιπτώσεων κρίνει 
επιβεβλημένες. 

 Την σύνταξη έγγραφων εισηγήσεων προς τον Επικεφαλής των Κέντρων και των Κινητών 
Μονάδων Πρώτης Υποδοχής για τον χαρακτηρισμό και την παραπομπή ατόμων που 
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες,  ήτοι : 

o ασυνόδευτοι ανήλικοι, 
o άτομα με αναπηρία ή ανίατη ασθένεια 
o υπερήλικες, 
o γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, 
o μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα 
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o θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, 
σωματικής ή σεξουαλικής βίας κι εκμετάλλευσης  

o θύματα εμπορίας ανθρώπων 
  Την τήρηση στατιστικών δεδομένων, τα οποία θα διαθέτει μόνο στον Τελικό Αποδέκτη 

(αριθμός     εξετασμένων, αριθμός και είδος πραγματοποιηθέντων εξετάσεων κ.α.) και 
στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. 

 Ο εργαζόμενος θα χρησιμοποιεί για την καταγραφή των δεδομένων των 
νεοεισερχόμενων στη χώρα την ηλεκτρονική εφαρμογή της Υπηρεσίας Πρώτης 
Υποδοχής ή κάποια εναλλακτική βάση δεδομένων, με βάση την υπόδειξη του Τελικού 
Αποδέκτη.  Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή της Υπηρεσίας Πρώτης 
Υποδοχής, θα απαιτηθεί έκδοση ειδικών καρτών από τις υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν 
αιτήματος στο οποίο  θα γνωστοποιούνται όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία του 
Αντισυμβαλλόμενου. 

 Για την παρακολούθηση της πρόοδο του έργου ο εργαζόμενος θα  οφείλει να 
υποβάλλει προς το Συντονιστή Έργου προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας 
του έργου και συνοπτική έκθεση αποτελεσμάτων. 

 
 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  
 
Α. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑΣ 
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για: 
 Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας     
 Συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό και την ψυχοκοινωνική υπηρεσία προκειμένου 

να γίνετε παραπομπή /μεταβίβαση των διαφόρων  περιστατικών στις κατάλληλες 
υπηρεσίες. 

 Συνοδεία περιστατικών σε διάφορες υπηρεσίες όταν κρίνεται  απαραίτητο  
 Οι ενέργειες γίνονται με σεβασμό στον εξυπηρετούμενο και υπόκεινται στον κώδικα 

δεοντολογίας των μεταφραστών / διερμηνέων  
 Συνδρομή στη λήψη ψυχοκοινωνικού ιστορικού και ιατρικού ιστορικού. Εάν το ιατρικό 

/ κοινωνικό ιστορικό είναι σε έντυπη μορφή θα υπογράφεται από τον/ την ιατρό 
/ψυχολόγο. Όταν ενημερώνεται ο εξεταζόμενος για το ιστορικό του ή την έκθεση που 
συντάχθηκε γι’ αυτόν, υπογράφει και ο διερμηνέας/διαμεσολαβητής προκειμένου να 
πιστοποιείται ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας ενημερώθηκε σε γλώσσα που κατανοεί. 

 
Β. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ  
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για: 
 Προστασία και προαγωγή της υγείας των ασθενών και του κοινού  
 Παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας    
 Συνεργασία με ιατρικό προσωπικό της ομάδας προκειμένου να γίνετε παραπομπή 

/μεταβίβαση των διαφόρων  περιστατικών στις κατάλληλες υπηρεσίες. 
 Ανάληψη διαδικαστικών θεμάτων στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η 

παραπομπή περιστατικού, υπό την εποπτεία του ιατρικού προσωπικού.  
 Συστηματική παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των περιπτώσεων σε συνεργασία 

με το ιατρικό προσωπικό. 
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 Διατήρηση αρχείου περιστατικών και κατάρτιση στατιστικών δελτίων απαραίτητων για 
τη σύνδεση των φορέων καθώς και για την ενημέρωση του αρμόδιου φορέα του 
προγράμματος. 

 Συντονισμός φαρμακείου: καταμέτρηση, ποιοτικός έλεγχος και τοποθέτηση φαρμάκων, 
καταγραφή, ταξινόμηση φαρμακευτικού υλικού, τήρηση αρχείου φαρμακευτικού 
υλικού.  

 
Η εύρυθμη λειτουργία του φαρμακείου και ανατροφοδότηση του με υλικό είναι στην 
αποκλειστική ευθύνη του νοσηλευτικού προσωπικού. Ο νοσηλευτής οφείλει να ενημερώνει 
εγκαίρως για τυχόν ελλείψεις σε φαρμακευτικό και αναλώσιμο υλικό.  
 
 Συνεργασίας στην εκτίμηση και αντιμετώπιση των ιατρικών αναγκών του πληθυσμού 

και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής αρωγής. Προτεραιότητα 
στην αρχική ψυχολογική εκτίμηση θα δίνεται σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες και εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της διαλογής όπως έγκυες γυναίκες, ανήλικοι 
(συνοδευόμενοι ή ασυνόδευτοι), ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες με 
ανήλικα τέκνα, θύματα βασανιστηρίων και θύματα εμπορίας ανθρώπων. 

 Οι ενέργειες του προσωπικού του κλιμακίου νοσηλευτικής φροντίδας γίνονται με 
σεβασμό στον εξυπηρετούμενο και υπόκεινται στον κώδικα δεοντολογίας των 
νοσηλευτών και στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. 

 Ο υποψήφιος οφείλει να προσφέρει συνεχή ενημέρωση του συντονιστή του σχεδίου 
και της γενικής διεύθυνσης της οργάνωσης για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη 
λειτουργία του νοσηλευτικού τμήματος του προγράμματος   

 Ο υποψήφιος οφείλει να τελεί τα καθήκοντα του/ της πέρα από τις υποδείξεις της 
Οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου και με βάση τα αναφερόμενα στην ψυχοκοινωνική 
φροντίδα άρθρα του ΦΕΚ 2745/29.10.2013. 

 
 

5. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Α. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑΣ 
1. Αίτηση υποψηφιότητας  
2. Πιστοποιημένη γνώση Ελληνικής Γλώσσας  - τουλάχιστον επίπεδο Α1 
3. Μητρική γλώσσα Αφγανική (Φαρσί) 
4. Εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση 
5. Επαφή με δημόσιες υπηρεσίες και διαδικασίες 
6. Επιπλέον επιθυμητές γνώσεις σε: ιρανικές διαλέκτους, πακιστανική διάλεκτος Ουρντού 

 
Β. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ 
1. Αίτηση υποψηφιότητας 
2. Τίτλος σπουδών Νοσηλευτικής / Βοηθός Νοσηλευτή 
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
4. Εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση 
5. Γνώση Αγγλικών 
6. Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ 
7. Δίπλωμα οδήγησης 
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Η διαδικασία επιλογής θα βασιστεί στα ακόλουθα κριτήρια: 

 
Α. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑΣ 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ 

α. Πιστοποίηση 30 βαθμούς 

Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ινστιτούτου Δια 
Βίου Μάθησης, Γενικής Γραμματείας Δια Βίου 

Μάθησης Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων 

Γνώση ελληνικής γλώσσας 
επίπεδο Α1 

10 βαθμοί 

Γνώση ελληνικής γλώσσας 
επίπεδο Α2 

10 βαθμοί 

Γνώση ελληνικής γλώσσας 
επίπεδο Α3 

10 βαθμοί 

β. Εργασιακή εμπειρία και 
εθελοντισμός  

40 βαθμούς 
Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων, 

αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική 
περιγραφή καθηκόντων 

0,5 έτος -1 έτη 10 βαθμοί 

1έτος -2 έτη 10 βαθμοί 

2 έτη και άνω 20 βαθμοί 

γ. Ειδικά προσόντα 30 βαθμούς 

Προσωπική συνέντευξη Επαφή με δημόσιες υπηρεσίες 15 βαθμοί 

Επιπλέον γλωσσικές δεξιότητες  15 βαθμοί 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

 
 
Β. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ 

α. Πιστοποίηση 30 βαθμούς 

Αντίγραφο σχετικού Πτυχίου Πτυχίο Νοσηλευτή 20 βαθμοί 

Πτυχίο Βοηθού Νοσηλευτή 10 βαθμοί 

β. Εργασιακή εμπειρία και 
εθελοντισμός  

40 βαθμούς 
Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων, 

αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική 
περιγραφή καθηκόντων 

0,5 έτος -1 έτη 10 βαθμοί 

1έτος -2 έτη 10 βαθμοί 

2 έτη και άνω 20 βαθμοί 

γ. Ειδικά προσόντα 30 βαθμούς 

Βεβαιώσεις, Προσωπική συνέντευξη 
Γνώση Αγγλικών 10 βαθμοί 

Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ 10 βαθμοί 

Δίπλωμα οδήγησης 10 βαθμοί 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

 
 
7. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι οι κινητές μονάδες σε Χίο και Μυτιλήνη, βάση των 
αναγκών του έργου καθώς και όπου αλλού απαιτηθεί για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου.  
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα 
στις ανάγκες που θα προκύπτουν καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  
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8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 
 
Α. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑΣ 
Η διάρκεια ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) ανθρωπομήνες εργασίας. Η δε αμοιβή 
ορίζεται στις 1.400,00 € ανά ανθρωπομήνα εργασίας, ήτοι 33.600,00 € για το σύνολο του 
έργου, περιλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών.  
 
Β. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ 
Η διάρκεια ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) ανθρωπομήνες εργασίας. Η δε αμοιβή 
ορίζεται στις 1.750,00 € ανά ανθρωπομήνα εργασίας, ήτοι 42.000,00 € για το σύνολο του 
έργου, περιλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών.  
 
 
 

9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά 
συμμετοχής σε κλειστό φάκελο με αναφορά στη θέση εργασίας, στη Γραμματεία της 
Αναθέτουσας Αρχής, έως την 31η Οκτωβρίου 2013 και ώρα 17.00 μ.μ., στη διεύθυνση: 

 
Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι   Τ Ο Υ   Κ Ο Σ Μ Ο Υ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
Σαπφούς 12, ΤΚ 105 53, Αθήνα 

 
 
 

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα. Μαυρίκου Αγγελική στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mdmgreece.gr.  
 
 
 

Η Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου 
 

Μαϊλλη Άννα 
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