
 

 

ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ  

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΠΡΟΑΠΙΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓτΚ-ΕΛΛΑΔΑ 

(ADVOCACY OFFICER) 

AΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το αντικείμενο αυτισ τθσ κζςθσ είναι θ χάραξθ και θ εφαρμογι μιασ ςτρατθγικισ προάςπιςθσ και 
διεκδίκθςθσ δικαιωμάτων ςτθν Ελλάδα.  

ΕΔΡΑ 

Ζδρα Ακινα - Ελλάδα 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

Ο Υπεφκυνοσ Προάςπιςθσ και Διεκδίκθςθσ Δικαιωμάτων κα ενςωματωκεί ςτθν ομάδα των κεντρικϊν 
γραφείων των Γιατρϊν του Κόςμου,  
ιεραρχικά υπό τον Διευκυντι των ΓτΚ-Ελλάδασ, τον οποίο κα υποςτθρίηει, και κα ςυνεργάηεται με τουσ 
Συντονιςτζσ Ζργων, το τμιμα Αποςτολϊν και το Γραφείο Τφπου, επίςθσ με ζδρα τθν Ακινα.  
Ο Υπεφκυνοσ Προάςπιςθσ και Διεκδίκθςθσ Δικαιωμάτων κα βρίςκεται επίςθσ ςε επικοινωνία με το 
Ευρωπαϊκό Παρατθρθτιριο DRI που βρίςκεται ςτισ Βρυξζλλεσ και με τον Σφμβουλο των ΓτΚ-Ιςπανίασ με 
ζδρα τθν Μαδρίτθ. 

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ 

1. Χάραξη τησ ςτρατηγικήσ Προάςπιςησ και Διεκδίκηςησ Δικαιωμάτων των ΓτΚ 
2. Εφαρμογή τησ ςτρατηγικήσ Προάςπιςησ και Διεκδίκηςησ Δικαιωμάτων των ΓτΚ, με γνώμονεσ τουσ 
παρακάτω:  
- Συλλογι Δεδομζνων: Εναρμόνιςθ τθσ χριςθσ και του πλαιςίου/εργαλείων του Ευρωπαϊκοφ 
Παρατθρθτθρίου  
- Διεξαγωγι μελζτθσ ςχετικά με τθν αιτία τθσ ευπάκειασ, κακϊσ και ςχετικά με τθν πρόςβαςθ και το 
δικαίωμα ςτθν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, τόςο για ευπακείσ Ζλλθνεσ όςο και για 
πρόςφυγεσ/μετανάςτεσ 
- Συλλογι Μαρτυριϊν  
3. Γνωςτοποίηςη τησ θζςησ των ΓτΚ, προσ τουσ ελληνικοφσ θεςμοφσ, ςχετικά με: 
- Τουσ ςτόχουσ του Ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ όςον αφορά τισ «ευπάκειεσ» ϊςτε να διαςφαλιςτεί το 
δικαίωμα ςτθν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ χωρίσ διακρίςεισ 
- Τθν παραβίαςθ ανκρωπίνων δικαιωμάτων των προςφφγων/μεταναςτϊν 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Ακαδθμαϊκά προςόντα: Πτυχίο Πανεπιςτθμίου ι Πτυχίο Πολιτικϊν Επιςτθμϊν, Κοινωνιολογίασ, Νομικισ 

Συμπλθρωματικά προςόντα: Θα εκτιμθκοφν ιδιαίτερα ςπουδζσ πάνω ςε Ανκρϊπινα Δικαιϊματα, 
Πρόςφυγεσ/ Άςυλο 

ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ - ΓΝΩΗ Η/Τ 

Γλϊςςεσ: Άριςτθ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ και αγγλικισ γλϊςςασ 

Βαςικι χριςθ Office 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ  

Προχπθρεςία τουλάχιςτον 2 ετϊν ςε κζςεισ με παρόμοιεσ αρμοδιότθτεσ και λειτουργίεσ ςτθν Ελλάδα ι 
ςτο εξωτερικό 



 

ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 

- Υψηλό οργανωτικό ικανότητα και προςαρμοςτικότητα ςε αβϋβαιεσ καταςτϊςεισ 
- Ομαδικό εργαςύα και ικανότητα δικτύωςησ 
- Σοβαρότητα και αυτϊρκεια ςτην εργαςύα 

ΔΙΕΘΕΙΜΟΣΗΣΑ 

Άμεςη 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρζπει να αποςτείλουν το βιογραφικό τουσ ςτην αγγλική γλώςςα ζωσ τη 
Δευτζρα 13 Ιουνίου 2016, ώρα 17.00 μ.μ. ςτισ διευθφνςεισ: laure.salies@medicosdelmundo.org και 
maritina.papamitrou@mdmgreece.gr 

Παρακαλοφμε όπωσ αναφζρετε ςτον τίτλο του email ςασ: Υπεφκυνοσ Προάςπιςθσ και Διεκδίκθςθσ 
Δικαιωμάτων 

 
Η Οργάνωςη των ΓτΚ εξετάζει κάιε αίτηςη με βάςη τα προςόντα που ζητάει η κάιε ιέςη εργαςίασ και πάντα 

ανεξαρτθτωσ φφλου, εινικότητασ, ιρηςκευτικών θ πολιτικών πεποιιθςεων και με βάςη την αρχθ των ίςων 

ευκαιριών. 
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