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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, για το έργο “Emergency
support to assist most vulnerable migrants stranded in Greece” σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό
Μετανάστευσης, θα υλοποιήσει 3 παράλληλες δράσεις στα πλαίσια του Ταμείου για το Άσυλο, τη
Μετανάστευση και την Ενσωμάτωση (Τ.Α.Μ.Ε.) - Asylum, Migration and Integration Fund – Emergency
Assistance of the DG Directorate General Migration and Home Affairs.
Στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ
Για τις (α) και (β) δομές φιλοξενίας:
(α) Reception Centre for vulnerable migrants (60 spaces):
Μια (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού, μία (1) θέση Δικηγόρου, δύο (2) θέσεις Διερμηνέων (Φαρσί, Αραβικά).
(β) Reception Centre for unaccompanied minors (100 spaces):
Μια (1) θέση Λογιστή/Βοηθού Λογιστή, δύο (2) θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων, επτά (7) θέσεις Κοινωνικών
Λειτουργών, τρεις (3) θέσεις Ψυχολόγων, δύο (2) θέσεις Δικηγόρων, έξι (6) θέσεις Διερμηνέων (Αραβικά,
Φαρσί, Ουρντού), πέντε (5) θέσεις Φροντιστών, δύο (2) θέσεις Προσωπικού Καθαριότητας, μία (1) θέση
Συντηρητή Κτιρίου, δύο (2) θέσεις Οδηγών, δύο (2) θέσεις Μαγείρων, δύο (2) θέσεις Βοηθοί Μαγείρων.
(γ) Για τις πέντε( 5) κινητές ιατρικές μονάδες:
Πέντε (5) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών, πέντε (5) θέσεις Οδηγών, πέντε (5) θέσεις Διοικητικών/
Συντονιστών Πεδίου, πέντε (5) θέσεις Γιατρών, πέντε (5) θέσεις Παιδιάτρων, πέντε (5) θέσεις Νοσηλευτών,
πέντε (5) θέσεις Ψυχολόγων, είκοσι (20) θέσεις Διερμηνέων.

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 15 συνολικά τμήματα. Συμπληρώνοντας 26 χρόνια συνεχούς δράσης το 2016, οι
Γιατροί του Κόσμου έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική
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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.
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, διατηρώντας την αυτονομία τους, τόσο επιχειρησιακή όσο και οικονομική,
διοργανώνουν, στελεχώνουν και χρηματοδοτούν αποστολές μέσω του ελληνικού τμήματος. Αποτελώντας
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.

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το ως άνω πρόγραμμα αναφέρεται στις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ταμείου για το Άσυλο,
τη Μετανάστευση και την Ενσωμάτωση (Τ.Α.Μ.Ε.) - Επείγουσα βοήθεια της ΓΔ Γενικής Διεύθυνσης
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων.
Πιο συγκεκριμένα οι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης θα
αναλάβουν την υλοποίηση των εξής προγραμμάτων:
(α) ένα κέντρο υποδοχής για τη φιλοξενία 60 ευάλωτων αιτούντων άσυλο
(β) ένα κέντρο υποδοχής για τη φιλοξενία 100 ασυνόδευτων παιδιών
Αυτές οι δράσεις αποσκοπούν στην παροχή ολιστικής υποστήριξης σε προσφυγικό και μεταναστευτικό
πληθυσμό που βρίσκεται στην Ελλάδα, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα τους. Μέσα από την παροχή
κατάλληλων υπηρεσιών, σχεδιασμένων και προσαρμοσμένων στις ανάγκες των δικαιούχων, αποσκοπούμε
στην ενίσχυση της προστασίας τους και στη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής τους στην Ελλάδα. Τα Κέντρα
Υποδοχής θα προσφέρουν διαμονή, ημερήσια γεύματα, είδη προσωπικής υγιεινής, νομική συμβουλευτική,
ιατρική περίθαλψη, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, υπηρεσίες διερμηνείας και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε
άτομα που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα ή είναι υποψήφιοι για μετεγκατάσταση, σε άτομα που ακολουθούν τη
διαδικασία οικογενειακής επανένωσης και ασυνόδευτους ανήλικους.
(γ) Ιατρικές υπηρεσίες σε προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό στις ανοιχτές κατασκηνώσεις
Η τρίτη και τελευταία αυτή δράση αποσκοπεί μέσω πέντε (5) κινητών ιατρικών μονάδων να παρέχει ιατρική
και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό που βρίσκεται στην Ελλάδα και
διαβιεί σε ανοιχτές κατασκηνώσεις εντός και εκτός Αττικής.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας των συγκεκριμένων θέσεων περιλαμβάνει τη συμβολή στην εκπόνηση
των ακόλουθων παραδοτέων του έργου:
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(α) Κέντρο Υποδοχής για ευάλωτους αιτούντες άσυλο (60 θέσεις):
Η λειτουργία των 60 θέσεων φιλοξενίας για τους ευάλωτους αιτούντες άσυλο έχει στόχο να προσφέρει
υπηρεσίες υποδοχής σε περισσότερους από 64 ανθρώπους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (οκτώ
μήνες).
Το κέντρο υποδοχής είναι ένα 5όροφο ανακαινισμένο κτίριο. Στο ισόγειο υπάρχει 1 χώρος υποδοχής με 1
ανεξάρτητο γραφείο για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, 1 χώρος για κοινή χρήση με 1 τηλεόραση μαζί
με τραπέζια και καρέκλες, και 1 ανεξάρτητο δωμάτιο πλυντηρίων. Στους υπόλοιπους 4 ορόφους, υπάρχουν
17 δωμάτια συνολικά με μέγιστη χωρητικότητα 64 κλίνες. Ειδικότερα, στον 1ο και 2ο όροφο υπάρχουν 5
δωμάτια, στον 3ο όροφο υπάρχουν 4 δωμάτια, και στον 4ο όροφο υπάρχουν 3 δωµάτια. Κάθε όροφος έχει
3 τουαλέτες για κοινή χρήση και κάθε δωμάτιο έχει δικό του ντους και νιπτήρα, καθώς και 1 διπλή ντουλάπα.
Όλοι οι όροφοι διαθέτουν αυτόνομο σύστημα air-condition με κεντρικό έλεγχο από το χώρο υποδοχής.
Επίσης υπάρχει ανελκυστήρας μέγιστης χωρητικότητας 3 ατόμων. Στον 5ο όροφο υπάρχει επιπλέον ένα
δωμάτιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο για ιδιωτικές συναντήσεις με τον κοινωνικό
λειτουργό. Η κάλυψη των επισιτιστικών αναγκών του πληθυσμού γίνεται με την παροχή 3 γευμάτων
ημερησίως.
Ταυτόχρονα παρέχονται υπηρεσίες υγείας στους 60 δικαιούχους και συγκεκριμένα πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας και φάρμακα όπου χρειάζεται μέσω του «Ανοιχτού Πολυϊατρείου» των Γιατρών του Κόσμου στην
Αθήνα, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 5 λεπτών με τα πόδια από το κέντρο φιλοξενίας. Επίσης παρέχεται
προληπτική φροντίδα και αγωγή υγείας, πλήρης ιατρική περίθαλψη των ανηλίκων, μέσω του παιδιατρικού
τμήματος και των γυναικών μέσω του γυναικολογικού τμήματος.
Η κοινωνική υποστήριξη γίνεται μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας (επαφή με κοινωνικό λειτουργό,
διευκόλυνση στην εύρεση στέγασης και απασχόλησης, παραπομπή σε νομικό σύμβουλο, φορείς και μη
κυβερνητικούς οργανισμούς). Επίσης παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη και νομική πληροφόρηση για την
επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης ασύλου και τη διασφάλιση της πρόσβασης τους ή την επίλυση
πιθανών προβλημάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος ασύλου. Ταυτόχρονα
παρέχονται εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες.
(β) Κέντρο Υποδοχής για ασυνόδευτους ανηλίκους (100 θέσεις):
Η ίδρυση και λειτουργία των 100 θέσεων φιλοξενίας, χωρίζεται σε 70 και 30, με στόχο να προσφέρει
υπηρεσίες υποδοχής σε περισσότερους από 105 ασυνόδευτους ανήλικους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
έργου (οκτώ μήνες)
Το Κέντρο Υποδοχής θα βρίσκεται στο κτίριο «Περιβολάκι» που είναι περίπου 2.000 m2 και περιλαμβάνει
λειτουργικούς χώρους και κοιτώνες που πληρούν τα κορυφαία πρότυπα υγιεινής. Το κτίριο περιλαμβάνει
επίσης τουαλέτες, λουτρά, παιδότοπους, δωμάτια, εσωτερική παιδική χαρά, 2 κουζίνες με τραπέζια και
καρέκλες, 600 μ2 βοηθητικούς χώρους για την αποθήκευση υλικών, ερμάρια, πλυντήρια και στεγνωτήρια,
κοινόχρηστους χώρους, γραφεία προσωπικού, κ.λπ. Ταυτόχρονα, , το κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο τριών
στρεμμάτων, διαμορφωμένο με κήπο με δέντρα ελιάς, λεβάντα, κλπ, ένα αίθριο, ένα αμφιθέατρο για
πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, ένα θερμοκήπιο, έναν υπαίθριο παιδότοπο, κ.λπ.
Η εγκατάσταση έχει επίσης δύο λεωφορεία, ένα από τα οποία είναι 15-θέσεων και ένα χωρητικότητας 9ατόμων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για μετακινήσεις των παιδιών σε υπηρεσίες. Μέσω του
προγράμματος καλύπτονται πλήρως οι επισιτιστικές ανάγκες των παιδιών με την παροχή ημερησίως 5
γευμάτων, ενώ προάγονται και δράσεις για τη σωματική τους υγεία.

3
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»
Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53, Τηλ: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850, www.mdmgreece.gr

Τα παιδιά του Κέντρου θα επωφελούνται από τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός μας
(ιατρικές επισκέψεις, φαρμακευτική υποστήριξη, προληπτική φροντίδα, ανοσοποίηση, παιδιατρική εξέταση
κλπ.). Ειδικότερα θα υπάρχει μέριμνα για τη σωστή διατροφή των παιδιών, για τη σωματική τους
δραστηριότητα, ενώ θα εξασφαλίζεται πρόσβαση σε κατάλληλες συνθήκες υγιεινής. Έμφαση θα δοθεί στις
δράσεις για την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών (ατομικές συνεδρίες, ψυχο-εκπαιδευτικές ομάδες,
ομάδες ενδυνάμωσης κλπ.), ενώ ταυτόχρονα θα ακολουθούνται παρεμβάσεις με στόχο την προαγωγή της
ψυχικής τους υγείας μέσω παρουσιάσεων για το άγχος, το πολιτισμικό σοκ, το τραύμα / το πένθος ή άλλες
συναισθηματικές δυσκολίες. Η δυνατότητα άμεσης κοινωνικής υποστήριξης, νομικής βοήθειας αλλά και η
πληθώρα δραστηριοτήτων για την ομαλή ένταξη των παιδιών είναι κάτι που θα διασφαλίζει το πρόγραμμα με
την εισαγωγή των παιδιών στο Κέντρο.
(γ) Ιατρικές υπηρεσίες σε προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό στις ανοιχτές κατασκηνώσεις (Open
Camps)
Η δράση αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία 5 ιατρικών κινητών μονάδων οι οποίες θα παρέχουν ιατρικές
υπηρεσίες σε προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό που διαβιεί στις ανοιχτές κατασκηνώσεις. Οι
κατασκηνώσεις θα επιλεγούν σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης μετά από αξιολόγηση
αναγκών για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Η κάθε κινητή ιατρική μονάδα θα έχει 8ώρη καθημερινή
λειτουργία και θα απαρτίζεται από: 1 γενικό ιατρό, 1 παιδίατρο, 1 νοσηλευτή, 1 ψυχολόγο, 1 κοινωνικό
λειτουργό, 1 διοικητικό υπάλληλο/συντονιστή πεδίου και 4 διερμηνείς στις ακόλουθες γλώσσες(φαρσί,
αραβικά, κουρδικά). Η κάθε ιατρική κινητή μονάδα θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει 40 ατομικές ιατρικές
συνεδρίες , ενώ θα μπορεί να παρέχει 30 ενέργειες/ δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας των συγκεκριμένων θέσεων στις επιμέρους δράσεις του προγράμματος
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(α) Για το Κέντρο Υποδοχής για ευάλωτους αιτούντες άσυλο (60 θέσεις):
Α. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (1)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος:
•
•
•
•
•
•
•

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας / κοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες/κοινωνική
συμβουλευτική
Συνεργασία με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες ή φορείς προκειμένου να γίνετε παραπομπή /μεταβίβαση
των διαφόρων περιστατικών στις κατάλληλες υπηρεσίες.
Ανάληψη διαδικαστικών θεμάτων στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η παραπομπή
περιστατικού.
Διατήρηση αρχείου περιστατικών και κατάρτιση στατιστικών δελτίων απαραίτητων για τη σύνδεση
των φορέων καθώς και για την ενημέρωση του αρμόδιου φορέα του προγράμματος.
Προγραμματισμός των κοινωνικών υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες, τα αιτήματα και τους στόχους
του προγράμματος.
Συνεργασία με άλλα τμήματα της οργάνωσης προκειμένου να προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες στις
περιπτώσεις που απαιτείται.
Εκτίμηση και αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών του πληθυσμού και αναγνώριση περιστατικών
που πιθανά χρήζουν ειδικής αρωγής. Προτεραιότητα στην αρχική ιατρική εξέταση 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.
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•
•

•
•
•

•

Οι ενέργειες του προσωπικού του κλιμακίου κοινωνικής υποστήριξης γίνονται με σεβασμό στον
εξυπηρετούμενο και υπόκεινται στον κώδικα δεοντολογίας των κοινωνικών λειτουργών.
Λήψη κοινωνικού ιστορικού (με τη συνδρομή μεταφραστή όπου κρίνεται αναγκαίο). Εάν το
κοινωνικό ιστορικό είναι σε έντυπη μορφή θα υπογράφεται από τον κοινωνικό λειτουργό. 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.
Ο / Η κοινωνικός λειτουργός οφείλει να ενημερώνει το διοικητικό προσωπικό για τυχόν ελλείψεις σε
απαραίτητο υλικό.
Ο/Η κοινωνικός λειτουργός οφείλει να ασκεί διασυνδετική εργασία με δημόσιες υπηρεσίες και μη
κυβερνητικές οργανώσεις / συνεργασία με το ευρύτερο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών
Ο/Η κοινωνικός λειτουργός οφείλει να προσφέρει συνεχή ενημέρωση στο συντονιστή του σχεδίου και
στη γενική διεύθυνση της οργάνωσης για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του
κοινωνικού τμήματος του προγράμματος
Ο/ Η κοινωνικός λειτουργός 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.

Β. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ (1)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:
•
Την προάσπιση των δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο, ασυνόδευτων ανηλίκων και των προσώπων που
χρήζουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, συμπεριλαμβανομένης και
εμπειρίας σε ζητήματα διοικητικού δικαίου, προσφυγικού δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή άλλων
συναφών πεδίων.
•
Την πρόσβαση των ως άνω ομάδων στη διαδικασία του ασύλου, διαδικασία οικογενειακής
επανένωσης, διαδικασία μετεγκατάστασης
•
Τη νομική συμβουλευτική, τη νομική συνδρομή
•
Την παρακολούθηση του αιτήματος ασύλου και των λοιπών διαδικασιών, ακολουθώντας όλες τις
απαραίτητες νομικές ενέργειες
Β. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ (1) ΑΡΑΒΙΚΑ (1) ΦΑΡΣΙ
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:
•
Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας
•
Συνεργασία με το προσωπικό και την ψυχοκοινωνική υπηρεσία
•
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 στις άλλες ειδικότητες του προσωπικού
(β) Για το Κέντρο Υποδοχής για ασυνόδευτους ανηλίκους (100 θέσεις):
Α. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗ/ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ (1)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος:
• Οικονομική παρακολούθηση του έργου
• Τήρηση φακέλων / οικονομικού αρχείου
• Ενημέρωση αρχείων
• Επίβλεψη της λειτουργίας των οικονομικών ζητημάτων και
των ζητημάτων ανεφοδιασμού
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Β. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (2)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος:
•
•
•
•
•

Ανάληψη διαδικαστικών θεμάτων
Συστηματική παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας του έργου σε συνεργασία με το προσωπικό.
Διατήρηση αρχείου και κατάρτιση στατιστικών δελτίων απαραίτητων για τη σύνδεση των φορέων
καθώς και για την ενημέρωση του αρμόδιου φορέα του προγράμματος.
Διατήρηση παρουσιολογίων προσωπικού
Διατήρηση και ενημέρωση διοικητικών φακέλων προσωπικού

Γ. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (7)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας
Συνεργασία με άλλες κοινωνικές οργανώσεις προκειμένου να γίνετε παραπομπή /μεταβίβαση των
διαφόρων περιστατικών στις κατάλληλες υπηρεσίες.
Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους επωφελούμενους.
Ανάληψη διαδικαστικών θεμάτων στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η παραπομπή
περιστατικού.
Διατήρηση αρχείου περιστατικών και κατάρτιση στατιστικών δελτίων απαραίτητων για τη σύνδεση
των φορέων καθώς και για την ενημέρωση του αρμόδιου φορέα του προγράμματος.
Προγραμματισμός των κοινωνικών υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες, τα αιτήματα και τους στόχους
του προγράμματος.
Συνεργασία με άλλα τμήματα της οργάνωσης προκειμένου να προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες στις
περιπτώσεις που απαιτείται.
Εκτίμηση και αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών του πληθυσμού και αναγνώριση περιστατικών
που πιθανά χρήζουν ειδικής αρωγής. Προτεραιότητα στην αρχική ιατρική εξέταση 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 ψυχοκοινωνικής υποστήριξης γίνονται με σεβασμό στον
εξυπηρετούμενο και υπόκεινται στον κώδικα δεοντολογίας των κοινωνικών λειτουργών.
Λήψη κοινωνικού ιστορικού (με τη συνδρομή μεταφραστή όπου κρίνεται αναγκαίο). Εάν το
κοινωνικό ιστορικό είναι σε έντυπη μορφή θα υπογράφεται από τον κοινωνικό λειτουργό. 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.
Ο / Η κοινωνικός λειτουργός οφείλει να ενημερώνει το διοικητικό προσωπικό για τυχόν ελλείψεις σε
απαραίτητο υλικό.
Ο/Η κοινωνικός λειτουργός οφείλει να ασκεί διασυνδετική εργασία με δημόσιες υπηρεσίες και μη
κυβερνητικές οργανώσεις / συνεργασία με το ευρύτερο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών
Ο/Η κοινωνικός λειτουργός 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
κοινωνικού τμήματος του προγράμματος
Ο/ Η κοινωνικός λειτουργός 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.
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Δ. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (3)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης
Συνεργασία με άλλες οργανώσεις ψυχικής υγείας προκειμένου να γίνετε παραπομπή /μεταβίβαση
των διαφόρων περιστατικών στις κατάλληλες υπηρεσίες.
Ανάληψη διαδικαστικών θεμάτων στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η παραπομπή
περιστατικού.
Διατήρηση αρχείου περιστατικών και κατάρτιση στατιστικών δελτίων απαραίτητων για τη σύνδεση
των φορέων καθώς και για την ενημέρωση του αρμόδιου φορέα του προγράμματος.
Προγραμματισμός των υπηρεσιών ψυχολογικής φροντίδας ανάλογα με τις ανάγκες, τα αιτήματα και
τους στόχους του προγράμματος.
Συνεργασία με άλλα τμήματα της οργάνωσης προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες ψυχολογικής
φροντίδας στις περιπτώσεις που απαιτείται.
Εκτίμηση και αντιμετώπιση των ψυχολογικών 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 ψυχοκοινωνικής υποστήριξης γίνονται με σεβασμό στον
εξυπηρετούμενο και υπόκεινται στον κώδικα δεοντολογίας των ψυχολόγων.
Λήψη ψυχοκοινωνικού ιστορικού με τη συνδρομή μεταφραστή/ διερμηνέα. Εάν το κοινωνικό
ιστορικό είναι σε έντυπη μορφή θα υπογράφεται από τον/ την 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.
Το προσωπικό του κλιμακίου ψυχοκοινωνικής υποστήριξης αναλαμβάνει την οργάνωση ομαδικών
δραστηριοτήτων για τη στήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων
Ο / Η ψυχολόγος οφείλει να ενημερώνει το διοικητικό προσωπικό για τυχόν ελλείψεις σε απαραίτητο
υλικό.
Ο/Η ψυχολόγος οφείλει να ασκεί διασυνδετική εργασία με δημόσιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικές
οργανώσεις / συνεργασία με το ευρύτερο δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας
Ο/Η ψυχολόγος 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
ψυχολογικού τμήματος του προγράμματος
Ο/ Η ψυχολόγος 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.

Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ (2)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:
•

•
•

Την προάσπιση των δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο, ασυνόδευτων ανηλίκων και των προσώπων που
χρήζουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, συμπεριλαμβανομένης και
εμπειρίας σε ζητήματα διοικητικού δικαίου, προσφυγικού δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή άλλων
συναφών πεδίων.
Την πρόσβαση των ως άνω ομάδων στη διαδικασία του ασύλου, διαδικασία οικογενειακής
επανένωσης, διαδικασία μετεγκατάστασης
Τη νομική συμβουλευτική, τη νομική συνδρομή
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•

Την παρακολούθηση του αιτήματος ασύλου και των λοιπών διαδικασιών

Ζ. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ (2) ΑΡΑΒΙΚΑ (2) ΦΑΡΣΙ (2) ΟΥΡΝΤΟΥ
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:
•
•
•
•
•

Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας
Συνεργασία με το προσωπικό και την ψυχοκοινωνική υπηρεσία
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 στις άλλες ειδικότητες του προσωπικού

Η.ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ (5)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος:
•
•
•

•

Εποπτεία, φροντίδα παιδιών που φιλοξενούνται στο Κέντρο
Επίβλεψη της εύρυθμης λειτουργίας του κέντρου φιλοξενίας και διασφάλιση της τήρησης των
συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας
Εκτέλεση λοιπών υποστηρικτικών καθηκόντων που θα του/της ανατίθενται, ανάλογα με τις
καθημερινές ανάγκες των φιλοξενούμενων παιδιών αλλά και τις σχετικές ανάγκες της καλής
λειτουργίας του χώρου
Συμμόρφωση με τους κανονισμούς εμπιστευτικότητας και διαφύλαξης της ασφάλειας των παιδιών

Θ.ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (2)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος:
•
•

Καθαριότητα του χώρου
Επίβλεψη του χώρου ώστε να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής

Ι.ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (1)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος:
•
•

Συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου
Επισκευές βλαβών κτιρίου

Κ.ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ (2)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος:
•
•
•
•
•
•

Οδήγηση Οχημάτων του Κέντρου με γνώμονα την ασφάλεια των επιβατών
Διασφάλιση εγγράφων οχημάτων(ισχύς, ανανέωση, ασφάλεια κλπ.)
Φόρτωση/ Εκφόρτωση Αγαθών και υλικών στα αυτοκίνητα
Πραγματοποίηση μικρών αγορών και εργασιών εφοδιαστικής κάλυψης
Μετακινήσεις για τις ανάγκες των παιδιών από και προς το χώρο του Κέντρου
Συντήρηση οχημάτων
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Λ. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ (2)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος:
•
•
•
•
•
•

Προετοιμασία φαγητού
Καθαρισμός κουζίνας
Υπεύθυνος για τις προμήθειες φαγητού
Υγιεινή συντήρηση των τροφίμων και των υλικών
Κατάρτιση του ημερήσιου κατάλογου φαγητών, τα οποία και παρασκευάζει
Καθορισμός της ποσότητας που θα ετοιμάσει ώστε οι μερίδες που θα προκύψουν να είναι επαρκείς
για τον αριθμό των φιλοξενούμενων

Μ. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑ (2)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος:
•
•
•
•
•
•

Βοήθεια στην προετοιμασία του φαγητού
Καθαρισμός κουζίνας
Υπεύθυνος για τις προμήθειες φαγητού
Υγιεινή συντήρηση των τροφίμων και των υλικών
Κατάρτιση του ημερήσιου κατάλογου φαγητών, τα οποία και παρασκευάζει
Καθορισμός της ποσότητας που θα ετοιμάσει ώστε οι μερίδες που θα προκύψουν να είναι επαρκείς
για τον αριθμό των φιλοξενούμενων

(γ) Για τις Ιατρικές υπηρεσίες σε προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό σε 5 ανοιχτές κατασκηνώσεις
(Open Camps)
Α. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (5)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας
Συνεργασία με άλλες κοινωνικές οργανώσεις προκειμένου να γίνετε παραπομπή /μεταβίβαση των
διαφόρων περιστατικών στις κατάλληλες υπηρεσίες.
Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους επωφελούμενους.
Ανάληψη διαδικαστικών θεμάτων στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η παραπομπή
περιστατικού.
Διατήρηση αρχείου περιστατικών και κατάρτιση στατιστικών δελτίων απαραίτητων για τη σύνδεση
των φορέων καθώς και για την ενημέρωση του αρμόδιου φορέα του προγράμματος.
Προγραμματισμός των κοινωνικών υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες, τα αιτήματα και τους στόχους
του προγράμματος.
Συνεργασία με άλλα τμήματα της οργάνωσης προκειμένου να προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες στις
περιπτώσεις που απαιτείται.
Εκτίμηση και αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών του πληθυσμού και αναγνώριση περιστατικών
που πιθανά χρήζουν ειδικής αρωγής. Προτεραιότητα στην αρχική ιατρική εξέταση 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 ψυχοκοινωνικής υποστήριξης γίνονται με σεβασμό στον
εξυπηρετούμενο και υπόκεινται στον κώδικα δεοντολογίας των κοινωνικών λειτουργών.
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•

•
•
•

•

Λήψη κοινωνικού ιστορικού (με τη συνδρομή μεταφραστή όπου κρίνεται αναγκαίο). Εάν το
κοινωνικό ιστορικό είναι σε έντυπη μορφή θα υπογράφεται από τον κοινωνικό λειτουργό. 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.
Ο / Η κοινωνικός λειτουργός οφείλει να ενημερώνει το διοικητικό προσωπικό για τυχόν ελλείψεις σε
απαραίτητο υλικό.
Ο/Η κοινωνικός λειτουργός οφείλει να ασκεί διασυνδετική εργασία με δημόσιες υπηρεσίες και μη
κυβερνητικές οργανώσεις / συνεργασία με το ευρύτερο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών
Ο/Η κοινωνικός λειτουργός 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
κοινωνικού τμήματος του προγράμματος
Ο/ Η κοινωνικός λειτουργός 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.

Β.ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ (5)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος:
•
•
•
•
•
•

Οδήγηση Κινητών Ιατρικών Μονάδων με γνώμονα την ασφάλεια των επιβατών
Διασφάλιση εγγράφων οχημάτων(ισχύς, ανανέωση, ασφάλεια κλπ.)
Φόρτωση/ Εκφόρτωση Αγαθών και υλικών στα αυτοκίνητα
Πραγματοποίηση μικρών αγορών και εργασιών εφοδιαστικής κάλυψης
Μετακινήσεις για τις ανάγκες των επωφελούμενων όταν κρίνεται απαραίτητο
Συντήρηση οχημάτων

Γ. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΔΙΟΥ (5)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος:
•
•
•
•
•

Ανάληψη διαδικαστικών θεμάτων
Συστηματική παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας του έργου σε συνεργασία με το προσωπικό.
Διατήρηση αρχείου και κατάρτιση στατιστικών δελτίων απαραίτητων για τη σύνδεση των φορέων
καθώς και για την ενημέρωση του αρμόδιου φορέα του προγράμματος.
Διατήρηση παρουσιολογίων προσωπικού
Διατήρηση και ενημέρωση διοικητικών φακέλων προσωπικού

Δ. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ(5)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος:
•
•
•
•
•
•
•

Παροχή ιατρικών υπηρεσιών
Παροχή πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα
Παραπομπές σε υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο
Τήρηση ιατρικών φακέλων και παρακολούθηση των ιατρικών περιστατικών
Παροχή φαρμάκων
Τήρηση βιβλίου ιατρικών συμβάντων
Προμήθειες φαρμάκων
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•
•

Συλλογή ιατρικών δεδομένων/ Σύνταξη αναφορών, συμπεριλαμβανομένης επιδημιολογικής
επιτήρησης
Ανάληψη αρμοδιοτήτων και καθηκόντων ως μέλος διεπιστημονικής ομάδας/ Συνεργασία με
διαπολιτισμικούς μεσολαβητές

Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ (5)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος:
•
•
•
•
•
•

Παροχή παιδιατρικής κλινικής εξέτασης
Παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης
Παραπομπές σε υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο
Παρακολούθηση εμβολιασμών/ Παρακολούθηση παιδιατρικών περιστατικών
Συλλογή ιατρικών δεδομένων/ Σύνταξη αναφορών, συμπεριλαμβανομένης επιδημιολογικής
επιτήρησης
Ανάληψη αρμοδιοτήτων και καθηκόντων ως μέλη μιας διεπιστημονικής ομάδας/ Συνεργασία με
διαπολιτισμικούς μεσολαβητές

Ζ. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ (5)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος:
•
•
•
•
•
•
•

Παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας
Συνεργασία με τους ιατρούς και παραπομπή των περιστατικών όταν κρίνεται αναγκαίο
Ανάληψη διαδικαστικών θεμάτων στην περίπτωση που η παραπομπή θεωρηθεί αναγκαία
Συστηματική παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των περιπτώσεων σε συνεργασία με τους
ιατρούς
Διατήρηση αρχείου περιστατικών και κατάρτιση στατιστικών δελτίων 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.

Η. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (5)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος:
•
•
•
•
•
•

Παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης
Συνεργασία με άλλες οργανώσεις ψυχικής υγείας προκειμένου να γίνετε παραπομπή /μεταβίβαση
των διαφόρων περιστατικών στις κατάλληλες υπηρεσίες.
Ανάληψη διαδικαστικών θεμάτων στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η παραπομπή
περιστατικού.
Διατήρηση αρχείου περιστατικών και κατάρτιση στατιστικών δελτίων απαραίτητων για τη σύνδεση
των φορέων καθώς και για την ενημέρωση του αρμόδιου φορέα του προγράμματος.
Προγραμματισμός των υπηρεσιών ψυχολογικής φροντίδας ανάλογα με τις ανάγκες, τα αιτήματα και
τους στόχους του προγράμματος.
Συνεργασία με άλλα τμήματα της οργάνωσης προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες ψυχολογικής
φροντίδας στις περιπτώσεις που απαιτείται.
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•

•
•

•

•
•
•

•

Εκτίμηση και αντιμετώπιση των ψυχολογικών 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 ψυχοκοινωνικής υποστήριξης γίνονται με σεβασμό στον
εξυπηρετούμενο και υπόκεινται στον κώδικα δεοντολογίας των ψυχολόγων.
Λήψη ψυχοκοινωνικού ιστορικού με τη συνδρομή μεταφραστή/ διερμηνέα. Εάν το κοινωνικό
ιστορικό είναι σε έντυπη μορφή θα υπογράφεται από τον/ την 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.
Το προσωπικό του κλιμακίου ψυχοκοινωνικής υποστήριξης αναλαμβάνει την οργάνωση ομαδικών
δραστηριοτήτων για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και
οι οικογένειες με παιδιά.
Ο / Η ψυχολόγος οφείλει να ενημερώνει το διοικητικό προσωπικό για τυχόν ελλείψεις σε απαραίτητο
υλικό.
Ο/Η ψυχολόγος οφείλει να ασκεί διασυνδετική εργασία με δημόσιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικές
οργανώσεις / συνεργασία με το ευρύτερο δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας
Ο/Η ψυχολόγος 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
ψυχολογικού τμήματος του προγράμματος
Ο/ Η ψυχολόγος 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.

Θ. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ (10) ΑΡΑΒΙΚΑ (5) ΦΑΡΣΙ (5) ΚΟΥΡΔΙΚΑ
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:
•
•
•
•
•

Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας
Συνεργασία με το προσωπικό και την ψυχοκοινωνική υπηρεσία
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 στις άλλες ειδικότητες του προσωπικού

5. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
1. Αίτηση υποψηφιότητας(επισυνάπτεται στην παρούσα)
2. Πτυχίο Νομικής
3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σχετική με την προάσπιση δικαιωμάτων αιτούντων
άσυλο και πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου,
συμπεριλαμβανομένης και εμπειρίας σε ζητήματα διοικητικού δικαίου, προσφυγικού δικαίου,
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή άλλων συναφών πεδίων
4. Άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης υπολογιστών (MS Office, Internet)
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5. Μεταπτυχιακός τίτλος νομικών επιστημών ή άλλος τίτλος σπουδών σε συναφή θέματα καθώς και η
γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ
1. Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται στην παρούσα)
2. Επιθυμητός οποιοσδήποτε τίτλος παρακολούθησης εκπαίδευσης ως διαπολιτισμικός μεσολαβητής
3. Καλή γνώση ελληνικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
4. Θα ληφθεί υπόψη πιστοποίηση ελληνικής γλώσσας
5. Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον ένα(1) έτος
6. Γνώση Αραβικών, Φαρσί, Ουρντού ή Κουρδικών
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
1. Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται στην παρούσα)
2. Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
4. Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον ένα(1) έτος
5. Γνώση Αγγλικών
6. Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
1. Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται στην παρούσα)
2. Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΤΕ/ΠΕ
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
4. Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον ένα(1) έτος
5. Γνώση Αγγλικών
6. Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
1. Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται στην παρούσα)
2. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
3. Εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον για ένα(1)έτος
4. Γνώση Αγγλικών
5. Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και
υπηρεσιών διαδικτύου.
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΔΙΟΥ
1. Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται στην παρούσα)
2. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
3. Εμπειρία σε ανάλογη θέση ή σε ανάλογο πρόγραμμα τουλάχιστον για ένα(1)έτος
4. Γνώση Αγγλικών
5. Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και
υπηρεσιών διαδικτύου.
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗ/ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ
1.
2.
3.
4.

Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται στην παρούσα)
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (Χρηματοοικονομικά, Οικονομικές Επιστήμες, Λογιστική)
Εμπειρία τουλάχιστον ένα (1) έτος σε ανάλογη θέση
Άριστη γνώση αγγλικών
13
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5. Άριστη γνώση Η/Υ( Word, Excel, Access)
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ
1. Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται στην παρούσα)
2. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ. 151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής Τέχνης
διετούς κύκλου σπουδών
3. Πιστοποιητικό Υγείας ή Βιβλιάριο Υγείας σε Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑ
1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ. 151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής Τέχνης
διετούς κύκλου σπουδών
2. Πιστοποίηση Certified Commis Chef – CCCh (Πιστοποιημένος Βοηθός Μάγειρα)
3. Πιστοποιητικό Υγείας ή Βιβλιάριο Υγείας σε Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. ΔΕ (Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
2. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα ( άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ
1. Κάτοχος Τίτλου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτών
2. Κάτοχος Τίτλου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε Κοινωνικές ή Παιδαγωγικές επιστήμες
3. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον ένα(1) έτος
4. Γνώση Αγγλικών
5. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
1. Απόφοιτος ΔΕ

2.Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ ,Κλάδος Μηχανολογικός
3.Εμπειρία σε συντήρηση κτιρίων τουλάχιστον ένα (1) έτος
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ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ
1. Επαγγελματικό Δίπλωμα οδήγησης
2. Εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον ένα (1) έτος

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ
1. Τίτλος Σπουδών Ιατρικής
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
3. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση
4. Άριστη γνώση Αγγλικών
5. Εμπειρία στον τομέα διαχείρισης κρίσεων
6. Ικανότητα διαχείρισης ομάδας
7. Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
8. Άριστη γνώση Αγγλικών
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ
1. Τίτλος Σπουδών Ιατρικής με Ειδικότητα Παιδιατρική
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
3. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση με ευάλωτες ομάδες
4. Άριστη γνώση Αγγλικών
5. Εμπειρία στον τομέα διαχείρισης κρίσεων
6. Ικανότητα διαχείρισης ομάδας
7. Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
8. Άριστη γνώση Αγγλικών

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
1. Τίτλος σπουδών Νοσηλευτικής / Βοηθός Νοσηλευτή
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
3. Εργασιακή εμπειρία
4. Εργασιακή εμπειρία 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:
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
α. Πιστοποιήσεις
Πτυχίο Νομικής
Μεταπτυχιακό
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
β. Ειδική εργασιακή εμπειρία σε
παρόμοια θέση, Ειδική εργασιακή
εμπειρία και εθελοντισμός
Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
Γενική εργασιακή εμπειρία
Εθελοντισμός
γ. Ειδικά προσόντα
Γνώση Αγγλικών
Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
Δίπλωμα οδήγησης
δ. Συνέντευξη
Διενέργεια συνέντευξης
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
10 μόρια
Προαπαιτούμενο
10 μόρια
Προαπαιτούμενο

ΤΡΟΠΟΣ
Αντίγραφο Πτυχίου, Αντίγραφο
Μεταπτυχιακού τίτλου, Αντίγραφο άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος

50 μόρια
30 μόρια
15 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
10 μόρια
5 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
20 μόρια

Συστατικές επιστολές, αντίγραφα συμβάσεων
με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων

Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων,
Αντίγραφα
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατά τη
διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης

100

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
α. Πιστοποιήσεις
Πιστοποιητικό διαπολιτισμικής
μεσολάβησης
Πιστοποιητικό ελληνικής γλώσσας
β. Ειδική εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια
θέση, Ειδική εργασιακή εμπειρία και
εθελοντισμός
Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
Γενική εργασιακή εμπειρία
Εθελοντισμός
γ. Ειδικά προσόντα
Γνώση Αγγλικών
Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
δ. Συνέντευξη
Διενέργεια συνέντευξης
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
10 μόρια
5 μόρια
5 μόρια
50 μόρια
30 μόρια
15 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
10 μόρια
10 μόρια
20 μόρια
20 μόρια
100

ΤΡΟΠΟΣ
Αντίγραφο πιστοποίησης εκπαιδευτικού
προγράμματος ως διαπολιτισμικός
μεσολαβητής, Αντίγραφο πιστοποίησης
εκμάθησης ελληνικής γλώσσας
Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων,
Αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή
καθηκόντων

Βεβαιώσεις, Πιστοποιήσεις, Αντίγραφα
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατά τη
διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης
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ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
α. Πιστοποιήσεις
Πτυχίο Ψυχολογίας
Μεταπτυχιακό
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
β. Ειδική εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια
θέση, Ειδική εργασιακή εμπειρία και
εθελοντισμός
Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
Γενική εργασιακή εμπειρία
Εθελοντισμός
γ. Ειδικά προσόντα
Γνώση Αγγλικών
Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
Δίπλωμα οδήγησης
δ. Συνέντευξη
Διενέργεια συνέντευξης
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
10 μόρια
Προαπαιτούμενο
10 μόρια
Προαπαιτούμενο
50 μόρια
30 μόρια
15 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
10 μόρια
5 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
20 μόρια
100

ΤΡΟΠΟΣ
Αντίγραφο σχετικού Πτυχίου, Αντίγραφο
μεταπτυχιακού, Αντίγραφο άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος

Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων,
Αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή
καθηκόντων

Βεβαιώσεις, Πιστοποιήσεις, Αντίγραφα
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατά τη
διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
α. Πιστοποιήσεις
Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
Μεταπτυχιακό
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
β. Ειδική εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια
θέση, Ειδική εργασιακή εμπειρία και
εθελοντισμός
Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
Γενική εργασιακή εμπειρία
Εθελοντισμός
γ. Ειδικά προσόντα
Γνώση Αγγλικών
Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
Δίπλωμα οδήγησης
δ. Συνέντευξη
Διενέργεια συνέντευξης
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
10 μόρια
Προαπαιτούμενο
10 μόρια
Προαπαιτούμενο
50 μόρια
30 μόρια
15 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
10 μόρια
5 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
20 μόρια
100

ΤΡΟΠΟΣ
Αντίγραφο σχετικού Πτυχίου, Αντίγραφο
μεταπτυχιακού, Αντίγραφο άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος

Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων,
Αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή
καθηκόντων

Βεβαιώσεις, Πιστοποιήσεις, Αντίγραφα
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατά τη
διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης
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ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
α. Πιστοποιήσεις
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό
β. Ειδική εργασιακή εμπειρία σε
παρόμοια θέση, Ειδική εργασιακή
εμπειρία και εθελοντισμός
Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
Γενική εργασιακή εμπειρία
Εθελοντισμός
γ. Ειδικά προσόντα
Γνώση Αγγλικών
Άριστη Γνώση Η/Υ
Δίπλωμα οδήγησης
δ. Συνέντευξη
Διενέργεια συνέντευξης
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
10 μόρια
Προαπαιτούμενο
10 μόρια
50 μόρια
30 μόρια
15 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
10 μόρια
5 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
20 μόρια
100

ΤΡΟΠΟΣ
Αντίγραφο σχετικού Πτυχίου, αντίγραφο
μεταπτυχιακού

Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων,
Αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή
καθηκόντων

Βεβαιώσεις, Πιστοποιήσεις, Αντίγραφα
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατά τη
διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΔΙΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
α. Πιστοποιήσεις
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό
β. Ειδική εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια
θέση, Ειδική εργασιακή εμπειρία και
εθελοντισμός
Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
Γενική εργασιακή εμπειρία
Εθελοντισμός
γ. Ειδικά προσόντα
Γνώση Αγγλικών
Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
Δίπλωμα οδήγησης
δ. Συνέντευξη
Διενέργεια συνέντευξης
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
10 μόρια
Προαπαιτούμενο
10 μόρια
50 μόρια
30 μόρια
15 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
10 μόρια
5 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
20 μόρια
100

ΤΡΟΠΟΣ
Αντίγραφο σχετικού Πτυχίου, αντίγραφο
μεταπτυχιακού

Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων,
Αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή
καθηκόντων

Βεβαιώσεις, Πιστοποιήσεις, Αντίγραφα
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατά τη
διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης
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ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗ/ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
α. Πιστοποιήσεις
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ(Χρηματοοικονομικά,
Οικονομικές Επιστήμες, Λογιστική)
Μεταπτυχιακό
β. Ειδική εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια
θέση, Ειδική εργασιακή εμπειρία και
εθελοντισμός
Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
Γενική εργασιακή εμπειρία
Εθελοντισμός
γ. Ειδικά προσόντα
Γνώση Αγγλικών
Άριστη Γνώση Η/Υ
Δίπλωμα οδήγησης
δ. Συνέντευξη
Διενέργεια συνέντευξης
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
10 μόρια
Προαπαιτούμενο
10 μόρια
50 μόρια
30 μόρια
15 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
10 μόρια
5 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
20 μόρια
100

ΤΡΟΠΟΣ
Αντίγραφο σχετικού Πτυχίου, αντίγραφο
μεταπτυχιακού, αντίγραφο άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος

Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων,
Αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή
καθηκόντων

Βεβαιώσεις, Πιστοποιήσεις, Αντίγραφα
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατά τη
διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
α. Πιστοποιήσεις
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός
Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των
παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή
πτυχίο Βασικής Εκπαίδευσης του
Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ.
151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής Τέχνης
διετούς κύκλου σπουδών
Μεταπτυχιακό
Πιστοποιητικό Υγείας ή Βιβλιάριο Υγείας σε
Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
β. Ειδική εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια
θέση, Ειδική εργασιακή εμπειρία και

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
10 μόρια

ΤΡΟΠΟΣ

Προαπαιτούμενο

Αντίγραφο σχετικού Πτυχίου, αντίγραφο
μεταπτυχιακού, πιστοποιητικό υγείας ή
βιβλιάριο υγείας σε επιχειρήσεις υγειονομικού
ενδιαφέροντος

10 μόρια
Προαπαιτούμενο
50 μόρια

Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων,
Αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ
εθελοντισμός
Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
Γενική εργασιακή εμπειρία
Εθελοντισμός
γ. Ειδικά προσόντα
Γνώση Αγγλικών
Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
Δίπλωμα οδήγησης
δ. Συνέντευξη
Διενέργεια συνέντευξης
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
30 μόρια
15 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
10 μόρια
5 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
20 μόρια
100

ΤΡΟΠΟΣ
καθηκόντων

Βεβαιώσεις, Πιστοποιήσεις, Αντίγραφα
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατά τη
διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
α. Πιστοποιήσεις
Απόφοιτος ΔΕ
Πιστοποιητικό Υγείας ή Βιβλιάριο Υγείας σε
Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
10 μόρια
Προαπαιτούμενο

Απόφοιτος ΤΕΙ / ΑΕΙ
β. Ειδική εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια
θέση, Ειδική εργασιακή εμπειρία και
εθελοντισμός
Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
Γενική εργασιακή εμπειρία
Εθελοντισμός
γ. Ειδικά προσόντα
Γνώση Αγγλικών
Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
Δίπλωμα οδήγησης
δ. Συνέντευξη
Διενέργεια συνέντευξης
ΣΥΝΟΛΟ

10 μόρια

Προαπαιτούμενο

50 μόρια
30 μόρια
15 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
10 μόρια
5 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
20 μόρια
100

ΤΡΟΠΟΣ

Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου, Τίτλων
Σπουδών

Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων,
Αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή
καθηκόντων

Βεβαιώσεις, Πιστοποιήσεις, Αντίγραφα
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατά τη
διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης
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ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
α. Πιστοποιήσεις
Απόφοιτος ΔΕ
Απόφοιτος ΤΕΙ / ΑΕΙ
β. Ειδική εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια
θέση, Ειδική εργασιακή εμπειρία και
εθελοντισμός
Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
Γενική εργασιακή εμπειρία
Εθελοντισμός
γ. Ειδικά προσόντα
Γνώση Αγγλικών
Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
Δίπλωμα οδήγησης
δ. Συνέντευξη
Διενέργεια συνέντευξης
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
10 μόρια
Προαπαιτούμενο
10 μόρια
50 μόρια
30 μόρια
15 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
10 μόρια
5 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
20 μόρια
100

ΤΡΟΠΟΣ
Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου, Τίτλων
Σπουδών

Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων,
Αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή
καθηκόντων

Βεβαιώσεις, Πιστοποιήσεις, Αντίγραφα
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατά τη
διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
α. Πιστοποιήσεις
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής
Πτυχίο Κοινωνικών/Παιδαγωγικών
Επιστημών
Μεταπτυχιακό
β. Ειδική εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια
θέση, Ειδική εργασιακή εμπειρία και
εθελοντισμός
Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
Γενική εργασιακή εμπειρία
Εθελοντισμός
γ. Ειδικά προσόντα
Γνώση Αγγλικών
Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
Δίπλωμα οδήγησης
δ. Συνέντευξη
Διενέργεια συνέντευξης
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
10 μόρια
Προαπαιτούμενο

ΤΡΟΠΟΣ
Αντίγραφο σχετικού Πτυχίου, αντίγραφο
μεταπτυχιακού

10 μόρια
50 μόρια
30 μόρια
15 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
10 μόρια
5 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
20 μόρια
100

Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων,
Αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή
καθηκόντων

Βεβαιώσεις, Πιστοποιήσεις, Αντίγραφα
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατά τη
διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης
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ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
α. Πιστοποιήσεις
Απόφοιτος ΔΕ
Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών
Εγκαταστάσεων
ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ
Κλάδος Μηχανολογικός
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
Γενική εργασιακή εμπειρία
Εθελοντισμός
β. Ειδικά προσόντα
Γνώση Αγγλικών
Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
Δίπλωμα οδήγησης
γ. Συνέντευξη
Διενέργεια συνέντευξης
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
60 μόρια

Προαπαιτούμενο

Προαπαιτούμενο
30 μόρια
25 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
10 μόρια
5 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
20 μόρια
100

ΤΡΟΠΟΣ

Αντίγραφο σχετικού Πτυχίου, αντίγραφο άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος

Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων,
Αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή
καθηκόντων

Βεβαιώσεις, Πιστοποιήσεις, Αντίγραφα
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατά τη
διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
α. Πιστοποιήσεις
Απόφοιτος ΔΕ
Επαγγελματικό Δίπλωμα Οδήγησης
Απόφοιτος ΤΕΙ / ΑΕΙ
β. Ειδική εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια
θέση, Ειδική εργασιακή εμπειρία και
εθελοντισμός
Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
Γενική εργασιακή εμπειρία
Εθελοντισμός
γ. Ειδικά προσόντα
Γνώση Αγγλικών
Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
δ. Συνέντευξη
Διενέργεια συνέντευξης
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
10 μόρια
Προαπαιτούμενο
10 μόρια
50 μόρια
30 μόρια
15 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
10 μόρια
10 μόρια
20 μόρια
20 μόρια
100

ΤΡΟΠΟΣ
Αντίγραφο Απολυτηρίου, Τίτου Σπουδών,
αντίγραφο επαγγελματικού διπλώματος
οδήγησης

Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων,
Αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή
καθηκόντων

Βεβαιώσεις, Πιστοποιήσεις, Αντίγραφα
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατά τη
διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης
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ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
α. Πιστοποιήσεις
Πτυχίο Ιατρικής
Μεταπτυχιακό
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
β. Ειδική εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια
θέση, Ειδική εργασιακή εμπειρία και
εθελοντισμός
Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
Γενική εργασιακή εμπειρία
Εθελοντισμός
γ. Ειδικά προσόντα
Γνώση Αγγλικών
Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
Δίπλωμα οδήγησης
δ. Συνέντευξη
Διενέργεια συνέντευξης
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
10 μόρια
Προαπαιτούμενο
10 μόρια
Προαπαιτούμενο
50 μόρια
30 μόρια
15 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
10 μόρια
5 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
20 μόρια
100

ΤΡΟΠΟΣ
Αντίγραφο σχετικού Πτυχίου, αντίγραφο
μεταπτυχιακού, αντίγραφο άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος

Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων,
Αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή
καθηκόντων

Βεβαιώσεις, Πιστοποιήσεις, Αντίγραφα
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατά τη
διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
α. Πιστοποιήσεις
Πτυχίο Ιατρικής με Ειδικότητα Παιδιατρική
Μεταπτυχιακό
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
β. Ειδική εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια
θέση, Ειδική εργασιακή εμπειρία και
εθελοντισμός
Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
Γενική εργασιακή εμπειρία
Εθελοντισμός
γ. Ειδικά προσόντα
Γνώση Αγγλικών
Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
Δίπλωμα οδήγησης
δ. Συνέντευξη
Διενέργεια συνέντευξης
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
10 μόρια
Προαπαιτούμενο
10 μόρια
Προαπαιτούμενο
50 μόρια
30 μόρια
15 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
10 μόρια
5 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
20 μόρια
100

ΤΡΟΠΟΣ
Αντίγραφο σχετικού Πτυχίου, αντίγραφο
μεταπτυχιακού, αντίγραφο άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος

Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων,
Αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή
καθηκόντων

Βεβαιώσεις, Πιστοποιήσεις, Αντίγραφα
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατά τη
διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης
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ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
α. Πιστοποιήσεις
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής
Μεταπτυχιακό
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
β. Ειδική εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια
θέση, Ειδική εργασιακή εμπειρία και
εθελοντισμός
Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
Γενική εργασιακή εμπειρία
Εθελοντισμός
γ. Ειδικά προσόντα
Γνώση Αγγλικών
Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
Δίπλωμα οδήγησης
δ. Συνέντευξη
Διενέργεια συνέντευξης
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
10 μόρια
Προαπαιτούμενο
10 μόρια
Προαπαιτούμενο
50 μόρια
30 μόρια
15 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
10 μόρια
5 μόρια
5 μόρια
20 μόρια
20 μόρια
100

ΤΡΟΠΟΣ
Αντίγραφο σχετικού Πτυχίου, αντίγραφο
μεταπτυχιακού, αντίγραφο άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος

Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων,
Αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή
καθηκόντων

Βεβαιώσεις, Πιστοποιήσεις, Αντίγραφα
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατά τη
διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης

7. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι για την (α) δράση το Κέντρο Υποδοχής Ευάλωτων Αιτούντων Άσυλο
“House for All” στην οδό Δεληγιώργη 32, Μεταξουργείο, για τη δράση (β) το Κέντρο Υποδοχής Ασυνόδευτων
Ανηλίκων «Περιβολάκι» στην οδό Αναπαύσεως 37, Παιανία και για τη δράση (γ) Ιατρικές Υπηρεσίες σε
προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό στις ανοιχτές κατασκηνώσεις(οpen camps) εντός και εκτός Αττικής
,βάση των αναγκών του έργου καθώς και όπου αλλού απαιτηθεί για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου. Ο/Η
υποψήφιος/α που θα επιλεγούν θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες που θα
προκύπτουν καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής σε κλειστό
φάκελο με αναφορά στη θέση εργασίας και σε ποια δράση(α), (β) ή (γ), στη Γραμματεία της Αναθέτουσας
Αρχής, έως την Πέμπτη 28/07/2016 και ώρα 17.00 μ.μ., στη διεύθυνση:
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
Σαπφούς 12, ΤΚ 105 53, Αθήνα, 5ος όροφος

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κύριο Δημόπουλο Χρήστο, την κυρία Ρετινιώτη
Αθανασία και τον κύριο Υφαντή Αναστάσιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: shelter@mdmgreece.gr.
Ο Πρόεδρος
Κανάκης Νικήτας

Μη Κερδοσκοπικό Σωµατείο
«Γιατροί του Κόσµου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»
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