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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, 01.06.2017  

ΑΠ:1374 

 

Απόσπασμα Πρακτικών 

Έκτακτου 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 την 1η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.00 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 a comprehensive package of 

Psychosocial Support & Primary Health Care services for refugees and migrants stranded on Lesvos 

Island ”  

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

Αντιπροσωπεία», λαμβάνοντας υπόψιν: 

 Το με Α.Π. 1763/31.05.2017  Έγγραφο εκ  μέρους του Συμβουλίου Εκπαίδευσης, Πολιτισμού 

και Διεθνούς Συνεργασίας, αναφορικά με τη Συμφωνία μεταξύ του Δημοτικού Συμβουλίου 

της Gijón (Ayuntamiento de Gijón) και της Οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου για την παροχή 

ανθρωπιστικής δράσης στο έργο με τίτλο: «Access to a comprehensive package of 

Psychosocial Support & Primary Health Care services for refugees and migrants stranded on 

Lesvos Island». 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

1. Την έγκριση του έργου με τίτλο “Access to a comprehensive package of Psychosocial Support 

& Primary Health Care services for refugees and migrants stranded on Lesvos Island”, 

συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ, με διάστημα υλοποίησης από 

01/06/2017 έως 30/09/2017. Εταίρος Υλοποίησης είναι οι «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική 
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Αντιπροσωπεία», Φορέας Χρηματοδότησης το «Δημοτικό Συμβούλιο της Gijón 

(Ayuntamiento de Gijón)»  και Εταίρος Χρηματοδότησης οι «Γιατροί του Κόσμου – Ισπανίας»  

(Médicos del Mundo Espana). 

2. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 40.000 Ευρώ, με 100% 

χρηματοδότηση από τον Φορέα Χρηματοδότησης («Δημοτικό Συμβούλιο της Gijón 

(Ayuntamiento de Gijón)», και κατανέμεται ως εξής στα παρακάτω ποσοστά / ποσά μεταξύ 

των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπία (ΓτΚ Ελλάδας)  και Γιατρών του Κόσμου 

Ισπανίας (ΓτΚ Ισπανίας) βάσει της σχετικής Σύμβασης: 

 Εταίρος Υλοποίησης 

(ΓτΚ Ελλάδας) 

Εταίρος Χρηματοδότησης 

(ΓτΚ Ισπανίας) 

 Ποσό % Ποσό % 

Ίδιοι Πόροι 120,00€ 0,3% - - 

Κρατικοί Πόροι - - - - 

Ιδιωτικοί Πόροι 37.050,00€ 92% 2.950,29€ 8% 

Τοπικά Συμβόλαια - - - - 

Σύνολο 37.170,00€ 92% 2.950,29€ 8% 

 

3. 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, για 

το διάστημα από 01/06/2017 έως και 30/09/2017,  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 ενισχυθούν οι παρεχόμενες από το κλιμάκιο των Γιατρών του Κόσμου 

υπηρεσίες στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στη θέση Καρά Τεπέ στη 

Λέσβο και ειδικότερα η παροχή κοινωνικής συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης του 

ιδιαίτερα ευάλωτου προσφυγικού πληθυσμού: 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 

1.  Ιατρός 
Κωστόπουλος 

Γρηγόρης 
Ιατρός, σύμβαση ανάθεσης έργου, διάθεση 

100% του ανθρωποχρόνου στον τόπο 
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υλοποίησης του έργου, καθήκοντα βάση 

αναλυτικού καθηκοντολογίου της σύμβασης 

2.  
Κοινωνικός 

Λειτουργός 
Μπάκας Γιώργος 

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.  Νοσηλευτής 
Πλωμαρίτης 

Θεόφιλος 

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 

4.  Ψυχολόγος Δούρος Παναγιώτης 

Σύμβαση μισθωτού ορισμένου χρόνου, 5ήμερη 

εργασία, 8ωρη απασχόληση στον τόπο 

υλοποίησης του έργου, διάθεση 100% του 

ανθρωποχρόνου στο έργο, καθήκοντα βάση 

καθηκοντολογίου της σύμβασης 

 

 Κωστόπουλος Γρηγόρης 

Ο κ. Γρηγόρης Κωστόπουλος, είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης. Ο κύριος Κωστόπουλος έχει προτεραία εμπειρία με προσφυγικό 

πληθυσμό καθώς έχει εργαστεί στο ιατρικό κλιμάκιο των Γιατρών του Κόσμου, στο κέντρο 

φιλοξενίας στο Καρά Τεπέ. Τέλος, έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώση χειρισμού 

των Η/Υ καθώς έχει εργαστεί 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. 

 

 Μπάκας Γιώργος 

Ο κ. Μπάκας είναι κοινωνικός λειτουργός, πτυχιούχος του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του 

ΤΕΙ Αθήνας. Γνωρίζει καλά αγγλικά και έχει άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Ο κ. Μπάκας έχει πολύχρονη εμπειρία στην προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών σε μετανάστες 

και πρόσφυγες,  έχει εργαστεί στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων στη Σπερχειάδα Φθιώτιδας, στο 

ψυχοκοινωνικό κλιμάκιο των ΓτΚ στο νησί της Χίου και ως συντονιστής της κινητής μονάδας των 

ΓτΚ στην πόλη της Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο προγράμματος στήριξης προσώπων που πιθανώς 

χρήζουν διεθνούς προστασίας σε πόλεις της Δυτικής Ελλάδας. Ως κοινωνικός λειτουργός έχει 

χειριστεί πλήθος κοινωνικών αιτημάτων και περιστατικών, έχει άριστη γνώση κατάρτισης 

στατιστικών δελτίων, παραπομπής και διασύνδεσης κοινωνικών υπηρεσιών  και εκτίμησης και 

αντιμετώπισης περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής αρωγής. 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 
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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: "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. 

 

 Πλωμαρίτης Θεόφιλος 

Ο κος Πλωμαρίτης  διαθέτει πτυχίο Νοσηλευτικής στη Σχολή Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας 

του ΤΕΙ Πατρών με πρακτική άσκηση στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» αλλά και 

ως σύμβουλος στην εταιρεία «Oriflame». Επίσης, διαθέτει βασική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

και άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ. 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. 

 

 Δούρος Παναγιώτης 

Ο κος Δούρος έχει πτυχίο στην ψυχολογία και μεταπτυχιακό τίτλο στην ψυχολογία της υγείας. 

Έχει εργαστεί ως ψυχολόγος για την Ελληνική Αστυνομία στο Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών στην 

Αμυγδαλέζα. Επιπρόσθετα έχει εργαστεί με ανήλικους μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς 

σε Γυμνάσια και Λύκεια της Αττικής. Έχει αποκτήσει ειδική κλινική εμπειρία με θεραπευόμενους 

μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς εργζόμενους στο NHSP του Λονδίνου. Ο κος Δούρος 

γνωρίζει άπταιστα την αγγλική γλώσσα καθώς και την Βουλγαρική και έχει εργαστεί στο 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. 

4. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτηθεί για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου 
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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, 01/06/2017 

 

Ο Πρόεδρος 

Κανάκης Νικήτας 

< ακριβές αντίγραφο > 
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