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Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο  

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» 

Αχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα 

Ταχ. Κώδικας: 105 53 

Τηλέφωνο: 210.32.13.150 

Fax 210-32.13.850 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr  

Αθήνα, 17.05.2017  

ΑΠ:1346 

 

Απόσπασμα Πρακτικών 

Τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου  

Παρόντες: κ.κ. Κανάκης Νικήτας, Ανδρούτσος Αντώνης, Βαρσαμή Ηρώ, Κασσάρας Γεώργιος, 

Σκολαρίκος Χρήστος, Αγγελίδης Χρήστος, Τζιουβάρα Χαρίκλεια, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, 

Γιαννακόπουλος Γιάννης 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 17 Mαϊου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ,  στα γραφεία του 

Σωματείου με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» στην οδό Πειραιώς 

33, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. 

Θέμα 1o: Απόφαση Έγκρισης του έργου με τίτλο: “Access to Primary Health Care (PHC) and Sexual 

Reproductive Health (SRH) services for refugees and migrants stranded on Lesvos”  

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική 

Αντιπροσωπεία», λαμβάνοντας υπόψιν: 

 Την από 11.04.2017 Σύμβαση μεταξύ των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία 

και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, εκπροσωπούμενη από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και Αστυνομίας, μέσω της Κρατικής Γραμματείας Μετανάστευσης 

 Την με Α.Π. COO.2180.101.7.647359/076.5/2017/00003/16.05.2017 Απόφαση 

Τροποποίησης / Αναβολής του χρόνου υλοποίησης του ως άνω έργου από 01/06/2017 έως 

και 30/08/2017 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

1. Την έγκριση του έργου με τίτλο “Access to Primary Health Care (PHC) and Sexual Reproductive 

Health (SRH) services for refugees and migrants stranded on Lesvos” (Πρόσβαση στην 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στην παροχή υπηρεσιών σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής υγείας σε πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη 

Λέσβο, συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 145.810,00 Ευρώ, με διάστημα 
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υλοποίησης από 01/06/2017 έως 30/08/2017, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 100% από την 

Ελβετική Πρεσβεία στην Ελλάδα. 

2. Την εκ νέου πρόσληψη ή/και επαναπρόσληψη μισθωτού προσωπικού με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου ή/και παραχώρηση/μετακύλιση υφιστάμενου προσωπικού του φορέα, 

για την κάλυψη των απαιτούμενων θέσεων και ειδικοτήτων, όπως αυτές έχουν εγκριθεί 

βάσει της ανωτέρω Σύμβασης, για το διάστημα από 01/06/2017 έως και 30/08/2017,  και με 

βάση την ειδική τους εμπειρίας στην υλοποίηση παρόμοιων έργων και δράσεων, καθώς και 

των ειδικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, και με γνώμονα την αναγκαιότητα κάλυψης 

των επειγουσών και επιτακτικών αναγκών του έργου, προκειμένου το Σωματείο να 

ανταπεξέλθει στην αμεσότητα που απαιτείται ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα και 

απρόσκοπτα το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στη θέση Καρά Τεπέ στη 

Λέσβο, επιλέγει τα παρακάτω άτομα: 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 

1.  Διοικητικός  
Μπάλλας 

Αλέξανδρος 

Σύμβαση μισθωτού ορισμένου χρόνου, 5ήμερη 

εργασία, 8ωρη απασχόληση στην έδρα του 

Σωματείου, διάθεση 100% του ανθρωποχρόνου στο 

έργο, καθήκοντα βάση αναλυτικού καθηκοντολογίου 

της σύμβασης 

2.  
Διοικητικός- 

Συντονιστής Πεδίου 

Παπανδρέου 

Δημήτριος 

Σύμβαση μισθωτού ορισμένου χρόνου, 5ήμερη 

εργασία, 8ωρη απασχόληση στον τόπο υλοποίησης 

του έργου, διάθεση 100% του ανθρωποχρόνου στο 

έργο, καθήκοντα βάση αναλυτικού καθηκοντολογίου 

της σύμβασης 

3.  Ιατρός Ρεκλείτη Άννα 

Ιατρός, σύμβαση ανάθεσης έργου, διάθεση 100% του 

ανθρωποχρόνου στον τόπο υλοποίησης του έργου, 

καθήκοντα βάση αναλυτικού καθηκοντολογίου της 

σύμβασης 

4.  Ιατρός Κατάνου Έλλη 

Ιατρός, σύμβαση ανάθεσης έργου, διάθεση 100% του 

ανθρωποχρόνου στον τόπο υλοποίησης του έργου, 

καθήκοντα βάση αναλυτικού καθηκοντολογίου της 

σύμβασης 

5.  Ιατρός  Γλεντής Απόστολος 

Σύμβαση μισθωτού ορισμένου χρόνου, 5ήμερη 

εργασία, 8ωρη απασχόληση στον τόπο υλοποίησης 

του έργου, διάθεση 100% του ανθρωποχρόνου στο 

έργο, καθήκοντα βάση αναλυτικού καθηκοντολογίου 

της σύμβασης 

6.  Μαία Ταλιάνη Αικατερίνη Σύμβαση μισθωτού ορισμένου χρόνου, 5ήμερη 

εργασία, 8ωρη απασχόληση, διάθεση 100% του 
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ανθρωποχρόνου στον τόπο υλοποίησης του έργου, 

καθήκοντα βάση αναλυτικού καθηκοντολογίου της 

σύμβασης 

7.  Νοσηλευτής Αδαλής Ιωάννης 

Σύμβαση μισθωτού ορισμένου χρόνου, 5ήμερη 

εργασία, 8ωρη απασχόληση στον τόπο υλοποίησης 

του έργου, διάθεση 100% του ανθρωποχρόνου στο 

έργο, καθήκοντα βάση αναλυτικού καθηκοντολογίου 

της σύμβασης 

8.  Νοσηλεύτρια Δάνα Καμέλα 

Σύμβαση μισθωτού ορισμένου χρόνου, 5ήμερη 

εργασία, 8ωρη απασχόληση στον τόπο υλοποίησης 

του έργου, διάθεση 100% του ανθρωποχρόνου στο 

έργο, καθήκοντα βάση αναλυτικού καθηκοντολογίου 

της σύμβασης 

9.  Νοσηλευτής 
Φοργιάρης 

Σταμάτιος 

Σύμβαση μισθωτού ορισμένου χρόνου, 5ήμερη 

εργασία, 8ωρη απασχόληση  στον τόπο υλοποίησης 

του έργου, διάθεση 100% του ανθρωποχρόνου στο 

έργο, καθήκοντα βάση αναλυτικού καθηκοντολογίου 

της σύμβασης 

10.  
Κοινωνική 

Λειτουργός 
Σάββα Νικολέττα 

Σύμβαση μισθωτού ορισμένου χρόνου, 5ήμερη 

εργασία, 8ωρη απασχόληση  στον τόπο υλοποίησης 

του έργου, διάθεση 100% του ανθρωποχρόνου στο 

έργο, καθήκοντα βάση αναλυτικού καθηκοντολογίου 

της σύμβασης 

11.  
Διερμηνέας 

(Φαρσί) 
Gholam Nabi Khatibi 

Σύμβαση μισθωτού ορισμένου χρόνου, 5ήμερη 

εργασία, 8ωρη απασχόληση στον τόπο υλοποίησης 

του έργου , διάθεση 100% του ανθρωποχρόνου στο 

έργο, καθήκοντα βάση αναλυτικού καθηκοντολογίου 

της σύμβασης 

12.  
Διερμηνέας 

(Φαρσί) 
Reza Muosevi 

Σύμβαση μισθωτού ορισμένου χρόνου, 5ήμερη 

εργασία, 8ωρη απασχόληση στον τόπο υλοποίησης 

του έργου, διάθεση 100% του ανθρωποχρόνου στο 

έργο, καθήκοντα βάση καθηκοντολογίου της 

σύμβασης 

13.  
Διερμηνέας 

(Γαλλικά, Αραβικά) 
Καρολίνα Αδοσίδου 

Σύμβαση μισθωτού ορισμένου χρόνου, 5ήμερη 

εργασία, 8ωρη απασχόληση στον τόπο υλοποίησης 

του έργου, διάθεση 100% του ανθρωποχρόνου στο 

έργο, καθήκοντα βάση καθηκοντολογίου της 

σύμβασης 

14.  
Διερμηνέας 

(Αραβικά) 
Ammar Maslem 

Σύμβαση μισθωτού ορισμένου χρόνου, 5ήμερη 

εργασία, 8ωρη απασχόληση στον τόπο υλοποίησης 

του έργου, διάθεση 100% του ανθρωποχρόνου στο 
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έργο, καθήκοντα βάση καθηκοντολογίου της 

σύμβασης 

15.  
Διερμηνέας 

(Αραβικά) 
Alshekh Issa Sekhni 

Σύμβαση μισθωτού ορισμένου χρόνου, 5ήμερη 

εργασία, 8ωρη απασχόληση στον τόπο υλοποίησης 

του έργου, διάθεση 100% του ανθρωποχρόνου στο 

έργο, καθήκοντα βάση καθηκοντολογίου της 

σύμβασης 

16.  Οδηγός  
Κωνσταντίνος 

Πετραδέλλης 

Σύμβαση μισθωτού ορισμένου χρόνου, 5ήμερη 

εργασία, 8ωρη απασχόληση στον τόπο υλοποίησης 

του έργου, διάθεση 100% του ανθρωποχρόνου στο 

έργο, καθήκοντα βάση καθηκοντολογίου της 

σύμβασης 

 

 Μπάλλας Αλέξανδρος 

Ο κ. Μπάλλας είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στον Τομέα Διεθνών Σχέσεων στο 

Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και Γαλλικά, ενώ διαθέτει καλή γνώση της 

ισπανικής γλώσσας καθώς και χειρισμού Η/Υ. Έχει απασχοληθεί στο παρελθόν ως ασκούμενος 

στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, στην Ελλάδα. Κατέχει εξειδικευμένες 

γνώσεις επί των διεθνών πολιτικών των διεθνών οργανισμών και της διεθνούς διπλωματίας. 

Επιπλέον έχει εξειδικευμένη με το έργο εμπειρία, δεδομένου ότι έχει απασχοληθεί στο παρελθόν 

στο Σωματείο στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Επείγουσα βοήθεια για την 

ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υ.Π.Υ. για τη διαχείριση της ακραίας αύξησης των 

μεταναστευτικών ροών στη Ελληνική και Ευρωπαϊκή  επικράτεια»  (“Emergency support 

enhancing the operational capacity of First Reception Service to manage the extreme rise in 

migration flows into Greek national and European territory”), ISBF – Internal Security Fund – 

Borders and Visa – Emergency Assistance 2015, με Application Reference Number: 

HOME/2015/ISBF/AG/EMAS/0007/EL – Sub-Action 5, που υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

καθώς και στο έργο με τίτλο: "Emergency assistance for the effective management of immigration 

flows in the Greek territory", ISFB – Internal Security Fund – Borders and Visa – Emergency 

Assistance, με Application Reference Number: HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026-GR – Sub-action 

2 που υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 

 Παπανδρέου Δημήτριος 

O κ. Παπανδρέου, είναι απόφοιτος της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Τμήματος Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαμάτας, με Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνιολογία του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και υποψήφιος διδάκτορας του ίδιου Πανεπιστημίου. Με 

πλούσια προϋπηρεσία ως Κοινωνικός Επιστήμονας αλλά και ως Διοικητικός Έργου, έχει 

απασχοληθεί σε μεγάλο εύρος ανθρωπιστικών προγραμμάτων με αντικείμενο την διοικητική 

υποστήριξη, διάχυση και συντονισμό των προγραμμάτων με κυριότερα προγράμματα του 

Σωματείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «ΒΟΗΘΕΙΑ για το παιδί και τον Έφηβο-HELP», του Κέντρου 
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Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγιάσο, καθώς και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Παράλληλα, έχει απασχοληθεί ως εθελοντής, στο πλαίσιο του Κλιμακίου των Γιατρών του 

Κόσμου στη Μόρια Λέσβου, ενώ έχει απασχοληθεί και ως εργαζόμενος στο πλαίσιο του έργου: 

«8 NGOs for refugees and migrants health in 11 countries» που υλοποιήθηκε από το Σωματείο 

των ΓτΚ καθώς και στο έργο με τίτλο: "Emergency assistance for the effective management of 

immigration flows in the Greek territory", ISFB – Internal Security Fund – Borders and Visa – 

Emergency Assistance, με Application Reference Number: HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026-GR 

– Sub-action 2, που υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 

 Ρεκλείτη Άννα 

Η κ. Ρεκλείτη, με ειδικότητα στην Αιματολογία, έχει σπουδάσει στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει άριστη γνώση της αγγλικής και έχει μεταξύ άλλων 

εργαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, καθώς και στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου Λέσβου. 

Επιπλέον, η κ. Ρεκλείτη διαθέτει σημαντικό υπόβαθρο στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον 

προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό ειδικά στο νησί της Λέσβου από τον Ιούλιο του 2015. 

Επιπλέον έχει εξειδικευμένη με το έργο εμπειρία, δεδομένου ότι έχει απασχοληθεί στο παρελθόν 

στο Σωματείο στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου με τίτλο: «Επείγουσα βοήθεια για την ενίσχυση 

της επιχειρησιακής ικανότητας της Υ.Π.Υ. για τη διαχείριση της ακραίας αύξησης των 

μεταναστευτικών ροών στη Ελληνική και Ευρωπαϊκή  επικράτεια»  (“Emergency support 

enhancing the operational capacity of First Reception Service to manage the extreme rise in 

migration flows into Greek national and European territory”), ISBF – Internal Security Fund – 

Borders and Visa – Emergency Assistance 2015, με Application Reference Number: 

HOME/2015/ISBF/AG/EMAS/0007/EL – Sub-Action 5, που υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

καθώς και στο έργο με τίτλο: "Emergency assistance for the effective management of immigration 

flows in the Greek territory", ISFB – Internal Security Fund – Borders and Visa – Emergency 

Assistance, με Application Reference Number: HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026-GR – Sub-action 

2, που υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 

 Κατάνου Έλλη 

Η κ. Κατάνου, με ειδικότητα ΩΡΛ, έχει σπουδάσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της 

Θεσσαλονίκης και έλαβε την ειδικότητά της στο Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός». Επίσης, έχει άριστη 

γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Γερμανικής. Η κ. Κατάνου έχει σημαντικό 

υπόβαθρο στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών λόγω της πολύχρονης κατάρτισής της, ως 

ειδικευόμενη ιατρός. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής της απέκτησε εμπειρία μέσω της 

συμμετοχής σε συνέδρια, ορισμένα εκ των οποίων συνοδεύτηκαν και από προσωπικές 

παρουσιάσεις. Η κα Κατάνου ως ιατρός των Γιατρών του Κόσμου διαθέτει πολύχρονη εμπειρία 

στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών και έχει παράσχει τις ιατρικές υπηρεσίες της ως 

υποστηρικτικός ιατρός στην Κινητή Μονάδα Β’ στη Μόρια της Λέσβου. Επιπλέον έχει 

εξειδικευμένη με το έργο εμπειρία, δεδομένου ότι έχει απασχοληθεί στο παρελθόν στο Σωματείο 

στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Επείγουσα βοήθεια για την ενίσχυση της 

επιχειρησιακής ικανότητας της Υ.Π.Υ. για τη διαχείριση της ακραίας αύξησης των 

μεταναστευτικών ροών στη Ελληνική και Ευρωπαϊκή  επικράτεια»  (“Emergency support 
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enhancing the operational capacity of First Reception Service to manage the extreme rise in 

migration flows into Greek national and European territory”), ISBF – Internal Security Fund – 

Borders and Visa – Emergency Assistance 2015, με Application Reference Number: 

HOME/2015/ISBF/AG/EMAS/0007/EL – Sub-Action 5, που υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

καθώς και στο έργο με τίτλο: "Emergency assistance for the effective management of immigration 

flows in the Greek territory", ISFB – Internal Security Fund – Borders and Visa – Emergency 

Assistance, με Application Reference Number: HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026-GR – Sub-action 

2, που υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 

 Γλεντής Απόστολος 

Ο κ. Γλεντής είναι απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και πρόκειται να 

ειδικευθεί στην Γενική Ιατρική. Έχει εργαστεί εθελοντικά ως ιατρός στο Κέντρο Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης  στη Μόρια της Λέσβου, παρέχοντας πολύτιμη βοήθεια στο ιατρικό κλιμάκιο των 

Γιατρών του Κόσμου στο εν λόγω πεδίο.  Άριστη γνώση της αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας. 

Επιπλέον έχει εξειδικευμένη με το έργο εμπειρία, δεδομένου ότι έχει απασχοληθεί στο παρελθόν 

στο Σωματείο στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου με τίτλο: "Emergency assistance for the 

effective management of immigration flows in the Greek territory", ISFB – Internal Security Fund 

– Borders and Visa – Emergency Assistance, με Application Reference Number: 

HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026-GR – Sub-action 2, που υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 

 Ταλιάνη Αικατερίνη 

Η κ. Ταλιάνη είναι απόφοιτος του ΤΕΙ Μαιευτικής Αθηνών και απασχολήθηκε μέχρι το 2011 ως 

μαία στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Επίσης, γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα ενώ διαθέτει 

άριστη γνώση στο χειρισμό Η/Υ.  Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της, ασχολήθηκε με τη 

φροντίδα νεογνών, μετεγχειρητικών ασθενών, με τη νοσηλευτική φροντίδα λεχωίδων αλλά και 

με τη διεξαγωγή φυσιολογικών τοκετών. Επιπλέον έχει εξειδικευμένη με το έργο εμπειρία, 

δεδομένου ότι έχει απασχοληθεί στο παρελθόν στο Σωματείο στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου 

με τίτλο: «Επείγουσα βοήθεια για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υ.Π.Υ. για τη 

διαχείριση της ακραίας αύξησης των μεταναστευτικών ροών στη Ελληνική και Ευρωπαϊκή  

επικράτεια»  (“Emergency support enhancing the operational capacity of First Reception Service 

to manage the extreme rise in migration flows into Greek national and European territory”), ISBF 

– Internal Security Fund – Borders and Visa – Emergency Assistance 2015, με Application 

Reference Number: HOME/2015/ISBF/AG/EMAS/0007/EL – Sub-Action 5, που υλοποιήθηκε από 

την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης καθώς και στο έργο με τίτλο: "Emergency assistance for the effective 

management of immigration flows in the Greek territory", ISFB – Internal Security Fund – Borders 

and Visa – Emergency Assistance, με Application Reference Number: 

HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026-GR – Sub-action 2, που υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
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 Αδαλής Ιωάννης 

Ο κ. Αδαλής είναι απόφοιτος του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά και έχει δημοσιεύσει πλήθος ανακοινώσεων και εργασιών σε 

θέματα νοσηλευτικής φροντίδας. Ο κ. Αδαλής υπήρξε ο εποπτεύων νοσηλευτής των Γιατρών του 

Κόσμου κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων των Επειγόντων Μέτρων υποδοχής 

προσφύγων στο νησί της Λέσβου, κατά τη διάρκεια των οποίων εργάστηκε στενά και με το Γενικό 

Νοσοκομείο και όλες τις δομές υγείας και έλαβε άριστη γνώση του συστήματος παραπομπών 

και των καλών πρακτικών προσφοράς νοσηλευτικής φροντίδας στους νεοεισερχομένους. 

Επιπλέον έχει εξειδικευμένη με το έργο εμπειρία, δεδομένου ότι έχει απασχοληθεί στο παρελθόν 

στο Σωματείο στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου με τίτλο: «Επείγουσα βοήθεια για την ενίσχυση 

της επιχειρησιακής ικανότητας της Υ.Π.Υ. για τη διαχείριση της ακραίας αύξησης των 

μεταναστευτικών ροών στη Ελληνική και Ευρωπαϊκή  επικράτεια»  (“Emergency support 

enhancing the operational capacity of First Reception Service to manage the extreme rise in 

migration flows into Greek national and European territory”), ISBF – Internal Security Fund – 

Borders and Visa – Emergency Assistance 2015, με Application Reference Number: 

HOME/2015/ISBF/AG/EMAS/0007/EL – Sub-Action 4, που υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

καθώς και στο έργο με τίτλο: Επιπλέον έχει εξειδικευμένη με το έργο εμπειρία, δεδομένου ότι 

έχει απασχοληθεί στο παρελθόν στο Σωματείο στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου με τίτλο: 

"Emergency assistance for the effective management of immigration flows in the Greek territory", 

ISFB – Internal Security Fund – Borders and Visa – Emergency Assistance, με Application Reference 

Number: HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026-GR – Sub-action 2, που υλοποιήθηκε από την 

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης. 

 

 Δάνα Καμέλα 

Η κ. Δάνα είναι απόφοιτος του τμήματος νοσηλευτικής Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

και φοιτά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με 

κατεύθυνση την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων. Διαθέτει διετή εργασιακή εμπειρία ως 

νοσηλεύτρια τόσο σε τμήματα ενηλίκων όσο και παίδων στο «Βοστάνειο» γενικό νοσοκομείο 

Μυτιλήνης. Επίσης, έχει εμπειρία ως νοσηλεύτρια στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας σε 

παιδική κατασκήνωση. Έχοντας εξειδικευτεί μέσω των μεταπτυχιακών της σπουδών στην 

πρόληψη των λοιμώξεων, μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες του προσφυγικού 

πληθυσμού για την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής.  Γνωρίζει πολύ καλά την αγγλική γλώσσα 

ενώ διαθέτει άριστη γνώση στο χειρισμό Η/Υ.  Επιπλέον έχει εξειδικευμένη με το έργο εμπειρία, 

δεδομένου ότι έχει απασχοληθεί στο παρελθόν στο Σωματείο στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου 

με τίτλο: "Emergency assistance for the effective management of immigration flows in the Greek 

territory", ISFB – Internal Security Fund – Borders and Visa – Emergency Assistance, με Application 

Reference Number: HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026-GR – Sub-action 2, που υλοποιήθηκε από 

την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης. 
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 Φοργιάρης Σταμάτης 

Ο κ. Φοργιάρης είναι απόφοιτος του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΚΜΗ στα 

τμήματα νοσηλευτικής χειρουργείου και μαιευτικής με πρακτική άσκηση στο Γενικό Νοσοκομείο 

Μυτιλήνης «Βοστάνειο» και στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια 

της επαγγελματικής και εκπαιδευτικής του πορείας, έλαβε σημαντική κατάρτιση μέσω της 

συμμετοχής του σε συνέδρια αλλά και σε σεμινάρια με κύριο αντικείμενο τη παροχή πρώτων 

βοηθειών και την πρόληψη λοιμώδων νοσημάτων. Πλην των παραπάνω γνωρίζει άριστα την 

αγγλική γλώσσα ενώ διαθέτει και άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τέλος, ο κ. 

Φοργιάρης διαθέτει σημαντικό υπόβαθρο στην παροχή πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης και πρώτων βοηθειών στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό ειδικά στο 

νησί της Λέσβου, μέσω προγραμμάτων των Γιατρών του κόσμου που δραστηριοποιούνται ήδη 

από τον Ιούλιο του 2015. Επιπλέον έχει εξειδικευμένη με το έργο εμπειρία, δεδομένου ότι έχει 

απασχοληθεί στο παρελθόν στο Σωματείο στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου με τίτλο: 

"Emergency assistance for the effective management of immigration flows in the Greek territory", 

ISFB – Internal Security Fund – Borders and Visa – Emergency Assistance, με Application Reference 

Number: HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026-GR – Sub-action 2, που υλοποιήθηκε από την 

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης. 

 

 Σάββα Νικολέττα 

Η κ. Σάββα είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης, και 

πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στο τμήμα Βραχείας Νοσηλείας της Ψυχιατρικής 

κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με αντικείμενο τη λήψη 

κοινωνικού ιστορικού, με στόχο την ταυτόχρονη κοινωνική προσαρμογή των ασθενών καθώς και 

μέσω της εθελοντικής της προσφοράς στο Κέντρο Αποκατάστασης- Κοινωνικής Στήριξης και 

Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ «ΣΩΤΗΡ». Η προτεραία εργασιακή της εμπειρία, με κυριότερη 

την 24μηνη απασχόλησή της στην Κοινωνική Οργάνωση «ΆΡΣΙΣ», στις κοινωνικές δομές 

αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά, της προσέφερε ένα σημαντικό υπόβαθρο 

στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και εξεύρεσης καταλύματος. Τέλος, διαθέτει 

επαρκή κατάρτιση λόγω της συμμετοχής της σε ημερίδες και σεμινάρια με θέμα  την προσέγγιση 

και την προστασία ευάλωτων ομάδων και κυρίως των ασυνόδευτων ανήλικων. Επιπλέον έχει 

εξειδικευμένη με το έργο εμπειρία, δεδομένου ότι έχει απασχοληθεί στο παρελθόν στο Σωματείο 

στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου με τίτλο: "Emergency assistance for the effective management 

of immigration flows in the Greek territory", ISFB – Internal Security Fund – Borders and Visa – 

Emergency Assistance, με Application Reference Number: HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026-GR 

– Sub-action 2, που υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

 

 Gholam Νabi Khatibi 

Ο κ. Κhatibi με καταγωγή από το Αφγανιστάν, έχει πολύχρονη εμπειρία στη παροχή υπηρεσιών 

διερμηνείας στις γλώσσες Νταρί και Φαρσί στα πλαίσια προγραμμάτων των Γιατρών του Κόσμου. 

Επιπλέον, διαθέτει Πιστοποιητικό Δια βίου μάθησης του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων του 

Νομού Αττικής με θέμα την εκπαίδευση μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική 

ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό (επιπέδου Α1 και Α2), βεβαιώσεις παρακολούθησης 
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σεμιναρίων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και επικοινωνίας καθώς και ενημέρωσης ευάλωτων 

ομάδων σχετικά με τα δικαιώματά τους στην υγεία, παιδεία και εργασία. Τέλος, έχει 

εξειδικευμένη με το έργο εμπειρία, δεδομένου ότι έχει απασχοληθεί στο παρελθόν στο Σωματείο 

στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου με τίτλο: «Ενίσχυση των κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής 

για την εφαρμογή των διαδικασιών Πρώτης Υποδοχής σε περιοχές που δέχονται πιέσεις μεικτών 

μεταναστευτικών ροών», στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 

Directorate General Home Affairs, συγχρηματοδοτούμενου από το ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, 

ήτοι «External Borders Fund Community Actions 2012 – Emergency Assistance», με Αριθμό 

Σύμβασης HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 – ABACNUMBER -30–CE-0607860/00-28, που 

υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής καθώς και στο έργο με τίτλο "Emergency 

assistance for the effective management of immigration flows in the Greek territory", ISFB – 

Internal Security Fund – Borders and Visa – Emergency Assistance, με Application Reference 

Number: HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026-GR – Sub-action 2, που υλοποιήθηκε από την 

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης. 

 

 Reza Μuosevi 

Ο κ. Reza με καταγωγή από το Αφγανιστάν, διαθέτει πλούσια εμπειρία ως διερμηνέας Φαρσί. 

Έχει μεγάλη εμπειρία εργασίας σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών και έχει 

εκτεταμένη προϋπηρεσία ως διερμηνέας με το κλιμάκιο των Γιατρών του Κόσμου στη Χίο από το 

2015. Τέλος, έχει εξειδικευμένη με το έργο εμπειρία, δεδομένου ότι έχει απασχοληθεί στο 

παρελθόν στο Σωματείο στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου με τίτλο: τίτλο "Emergency assistance 

for the effective management of immigration flows in the Greek territory", ISFB – Internal Security 

Fund – Borders and Visa – Emergency Assistance, με Application Reference Number: 

HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026-GR – Sub-action 2, που υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 

 Αδοσίδου Καρολίνα 

 Η κ. Αδοσίδου με καταγωγή από την Κύπρο διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην παροχή 

υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας στο Αμερικανικό κέντρο υγείας στη Λευκωσία της 

Κύπρου, καθώς και στο Κέντρο Υγείας St George στη Βηρυτό στο Λίβανο. Η εξοικείωσή της με την 

ιατρική ορολογία καθώς και το γεγονός ότι ομιλεί άπταιστα τέσσερεις ξένες γλώσσες, 

συμπεριλαμβανομένων Γαλλικών και Αραβικών, την καθιστά ιδανική για τη θέση του διερμηνέα 

σε ιατρική ομάδα. Επιπλέον έχει εξειδικευμένη με το έργο εμπειρία, δεδομένου ότι έχει 

απασχοληθεί στο παρελθόν στο Σωματείο στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου με τίτλο: 

«Επείγουσα βοήθεια για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υ.Π.Υ. για τη διαχείριση 

της ακραίας αύξησης των μεταναστευτικών ροών στη Ελληνική και Ευρωπαϊκή  επικράτεια»  

(“Emergency support enhancing the operational capacity of First Reception Service to manage the 

extreme rise in migration flows into Greek national and European territory”), ISBF – Internal 

Security Fund – Borders and Visa – Emergency Assistance 2015, με Application Reference Number: 

HOME/2015/ISBF/AG/EMAS/0007/EL – Sub-Action 5, που υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

καθώς και στο έργο με τίτλο: "Emergency assistance for the effective management of immigration 

flows in the Greek territory", ISFB – Internal Security Fund – Borders and Visa – Emergency 

Assistance, με Application Reference Number: HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026-GR – Sub-action 
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2, που υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 

 Maslem Amar 

Ο κ. Maslem με καταγωγή από τη Συρία ομιλεί άριστα Κουρδικά, Αραβικά και Ελληνικά ενώ 

διαθέτει και βασικές γνώσεις στα Τούρκικα και στα Αγγλικά. Ο κ. Maslem, με πολύχρονη εμπειρία 

στη διαπολιτισμική μεσολάβηση και στη διερμηνεία και το γεγονός ότι ο ίδιος είναι 

αναγνωρισμένος πρόσφυγας, τον καθιστά ιδανικό για τη θέση του διερμηνέα. Τέλος, διαθέτει 

σημαντικό υπόβαθρο στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στον προσφυγικό και 

μεταναστευτικό πληθυσμό ειδικά στο νησί της Λέσβου, μέσω προγραμμάτων των Γιατρών του 

κόσμου ήδη από τον Ιούνιο του 2016, ενώ έχει απασχοληθεί στο παρελθόν στο Σωματείο στο 

πλαίσιο της υλοποίησης έργου με τίτλο: τίτλο "Emergency assistance for the effective 

management of immigration flows in the Greek territory", ISFB – Internal Security Fund – Borders 

and Visa – Emergency Assistance, με Application Reference Number: 

HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026-GR – Sub-action 2, που υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 

 Alshek Issa Sekhini 

Ο κ. Alshekh με καταγωγή από την Συρία, διαθέτει πλούσια εμπειρία ως διερμηνέας Αραβικών 

και διαπολιτισμικός μεσολαβητής. Έχει λάβει εκπαίδευση πάνω στην διερμηνεία, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την ανθρωπιστική δράση, την παροχή πρωτοβάθμιας ψυχολογικής υποστήριξης 

και την νομικές διαδικασίες που αφορούν τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα. Περαιτέρω, έχει 

εργαστεί ως διερμηνέας σε εθελοντικές ομάδες στην Αθήνα, καθώς και στην ΜΚΟ ActionAid 

Hellas στη Λέσβο και ειδικότερα στα κέντρα προσφύγων και μεταναστών στη Μόρια και το Καρά 

Τεπέ και έχει προσφέρει εθελοντική βοήθεια στο κλιμάκιο των ΓτΚ στο κέντρο υποδοχής και 

ταυτοποίησης στη Μόρια. Τέλος, έχει απασχοληθεί στο παρελθόν στο Σωματείο στο πλαίσιο της 

υλοποίησης έργου με τίτλο: τίτλο "Emergency assistance for the effective management of 

immigration flows in the Greek territory", ISFB – Internal Security Fund – Borders and Visa – 

Emergency Assistance, με Application Reference Number: HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026-GR 

– Sub-action 2, που υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 Πετραδέλλης Κωνσταντίνος 

Ο κ. Πετραδέλλης είναι απόφοιτος της Θεολογικής σχολής του Α.Π.Θ. Η επαγγελματική του 

εμπειρία αφορά κυρίως υπεύθυνες διοικητικές θέσεις σε εταιρείες διανομής τροφίμων, 

ενοικιάσεως αυτοκινήτων κ.α. Επιπλέον έχε εργασθεί στην εταιρεία Dromeas office furniture ως 

υπεύθυνος συναρμολόγησης επίπλων και ως επιστάτης-αποθηκάριος σε βιολογικό αγρόκτημα. 

Περαιτέρω. Ο κ. Πετραδέλλης είναι κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος Γ΄κατηγορίας και 

διαθέτει πιστοποίηση χειρισμού Η/Υ. Τέλος, έχει καλή γνώση της αγγλικής και της γερμανικής 

γλώσσας και έχει προσφέρει υπηρεσίες στο κλιμάκιο των ΓτΚ στο κέντρο υποδοχής και 

ταυτοποίησης στη Μόρια στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου με τίτλο: τίτλο "Emergency 

assistance for the effective management of immigration flows in the Greek territory", ISFB – 

Internal Security Fund – Borders and Visa – Emergency Assistance, με Application Reference 

Number: HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026-GR – Sub-action 2, που υλοποιήθηκε από την 

http://www.mdmgreece.gr/
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Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης. 

3. Τις προμήθειες για τα κάτωθι είδη:  α) Φαρμακευτικά και Παρα-φαρμακευτικά Προϊόντα, 

συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών 

νόμιμων κρατήσεων, β) Ιατρικών Αναλωσίμων και Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 

9.510,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νόμιμων κρατήσεων, γ) Λοιπών 

αναλωσίμων γραφείου και γραφική ύλη, συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00 Ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων. 

4. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτηθεί για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου 

5. Την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα των Γιατρών του Κόσμου. 

 

Tο Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                            Τα Μέλη 

 

Υπογραφές 

 

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Γιατροί 

του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία. 

Αθήνα, 17/05/2017  
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