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

 
Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου 
“Providing Education & Immediate Accommodation to Migrant Children in Greece - PEDIA” και σε 
συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.  
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 

Οκτώ (8) θέσεις Νοσηλευτών για τις ξενοδοχειακές δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, ως 
ακολούθως: 
 

 Κοζάνη: Μια (1) θέση Νοσηλευτή.  

 Καστοριά: Μια (1) θέση Νοσηλευτή.  

 Σέρρες: Μια (1) θέση Νοσηλευτή.  

 Κόνιτσα: Μια (1) θέση Νοσηλευτή.  

 Μεσολόγγι: Μια (1) θέση Νοσηλευτή.  

 Χαλκιδική: Μια (1) θέση Νοσηλευτή.  

 Θεσσαλονίκη: Δυο (2) θέσεις Νοσηλευτή.  
 
 

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 28 χρόνια συνεχούς δράσης το 2018, οι 
Γιατροί του Κόσμου έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική 
οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας. Με δεκάδες αποστολές 
ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί, υγειονομικό 
προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Περισσότεροι από 600 
εθελοντές έχουν βρεθεί σε πάνω από 50 χώρες του πλανήτη προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. 
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 
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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  
 
Συγκεκριμένα οι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης έχουν αναλάβει 
την υλοποίηση του έργου “Providing Education & Immediate Accommodation to Migrant Children in Greece - 
PEDIA”, για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασυνόδευτους ανηλίκους. Η δράση έχει ξεκινήσει τη λειτουργία 
της τα μέσα Ιουλίου 2018 και αντιστοιχεί στη λειτουργία ξενοδοχείων στην Αθήνα και την Βόρεια Ελλάδα για 
προσωρινή φιλοξενία, στο πλαίσιο της επείγουσας ανταπόκρισης στην παρουσία ασυνόδευτων ανηλίκων 
προσφύγων και μεταναστών στα ελληνικά νησιά. Οι Γιατροί του Κόσμου λειτουργούν ιατρικές κινητές 
μονάδες, οι οποίες παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε προσφυγικό / μεταναστευτικό πληθυσμό που διαβιεί σε 
ξενοδοχειακές δομές. Η κάθε κινητή ιατρική μονάδα έχει  8ώρη καθημερινή λειτουργία και απαρτίζεται από: 
έναν (1) ιατρό, έναν (1) νοσηλευτή και έναν (1) οδηγό. Οι Γιατροί του Κόσμου έχουν το δικαίωμα ματαίωσης 
της διαδικασίας επιλογής νοσηλευτών, σε περίπτωση διαφοροποίησης των συνθηκών υλοποίησης του έργου.  
 
 
 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας των συγκεκριμένων θέσεων  περιλαμβάνει εργασίες ως ακολούθως:  
 

 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 

 Τήρηση ιατρικού αρχείου ασθενών / ωφελούμενων 

 Εκπόνηση αναφορών προόδου της δράσης στο συντονιστή 

 Ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας των Γιατρών του Κόσμου 
 
 

4. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ  
1. Βιογραφικό 
2. Τίτλος σπουδών  
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
4. Εντοπιότητα 
5. Εργασιακή εμπειρία (κατά τη συνέντευξη) 
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6. Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση 
7. Γνώση Αγγλικών 
8. Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ 
9. Δίπλωμα οδήγησης 
10. Συμπλήρωση επισυναπτόμενης αίτησης με τεκμηρίωση για τη θέση εργασίας 
11. Συμπλήρωση/υπογραφή φόρμας συναίνεσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων (επισυνάπτεται) 
 
 
 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Η διαδικασία επιλογής θα βασιστεί στα ακόλουθα κριτήρια: 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ 

α. Πιστοποιήσεις και εντοπιότητα 10 μόρια Αντίγραφο σχετικού Πτυχίου, αντίγραφο άδειας 
ασκήσεως επαγγέλματος. Για την εντοπιότητα 

αποδεικτικό ΔΕΚΟ ή σχετικό πιστοποιητικό 
κατοικίας από ΚΕΠ ή άλλο φορέα.  

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής  Προαπαιτούμενο 

Εντοπιότητα 10 μόρια 

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Προαπαιτούμενο 

β. Ειδική εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια 
θέση, Ειδική εργασιακή εμπειρία και 
εθελοντισμός  

50 μόρια 
Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων, 

Αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή 
καθηκόντων, αντίγραφα ενσήμων, κλπ.  

Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση 30 μόρια 

Γενική εργασιακή εμπειρία 15 μόρια 

Εθελοντισμός 5 μόρια 

γ. Ειδικά προσόντα 20 μόρια 

Βεβαιώσεις, Πιστοποιήσεις, Αντίγραφα 
Γνώση Αγγλικών 10 μόρια 

Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ 5 μόρια 

Δίπλωμα οδήγησης 5 μόρια 

δ. Συνέντευξη 20 μόρια Ερωτηματολόγιο κατά τη διεξαγωγή της 
προσωπικής συνέντευξης Διενέργεια συνέντευξης 20 μόρια 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

 
 
6. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι  σε ξενοδοχειακές δομές φιλοξενίας σε Μεσολόγγι, Κόνιτσα, Σέρρες, 
Κοζάνη, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη και Καστοριά, βάση των αναγκών του έργου καθώς και όπου αλλού 
απαιτηθεί για τις ανάγκες εκτέλεσής του.  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. 
Σημαντική κρίνεται και η εντοπιότητα των υποψηφίων, η οποία ορίζεται εντός του Νομού υλοποίησης των 
δράσεων.  Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων με εντοπιότητα, δίνεται προτεραιότητα 
σε υποψηφίους από όμορους νομούς. 
 
 

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση nikolaidou.mdmgreece@gmail.com, έως την Παρασκευή 
23/11/2018 και ώρα 17.00. 
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8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κυρία Νικολαΐδου Ιωάννα στο τηλέφωνο 210 32 13 150 
ή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nikolaidou.mdmgreece@gmail.com.   

 
Ο Πρόεδρος  

Κανάκης Νικήτας 
 

 

 
 
 
 

Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο 
«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(Αριθ. Πρωτ. ….-…/…/2018) 
 
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

Επώνυμο:  

Όνομα:  

Όνομα πατρός:  

Αριθμός τηλεφώνου οικίας:  

Αριθμός τηλεφώνου κινητού:  

E-mail:  

Ημερομηνία γέννησης:  

Αριθμός ταυτότητας ή Διαβατηρίου  

Υπηκοότητα:  

Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες): Απαλλαγή      Εκπληρωμένη  από: …/…/…. έως : …/…/…. 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος        Έγγαμος  

 
 
Β. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
1. Βιογραφικό: 

2. Τίτλος σπουδών Νοσηλευτικής: 

3. Εντοπιότητα:  

4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος: 

5. Εργασιακή εμπειρία: 

6. Εθελοντισμός: 

7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας 

8. Πιστοποιητικό δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ 

9. Δίπλωμα οδήγησης: 

10. Φόρμα για την προστασία προσωπικών δεδομένων: 

11. Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε): 

12. Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) : 

13. Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε):  
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Γ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ημερομηνία: …………………………………. 
 
 
 
Υπογραφή: …………………………………….. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 
Ο / Η υπογραφόμενος/η, δηλώνω ότι ενημερώθηκα από το Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική 
Αντιπροσωπεία και παρέχω τη συγκατάθεσή μου ειδικώς και ελευθέρως για την εκ μέρους του Σωματείου Γιατροί 
του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα 
με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των 
προσωπικών δεδομένων μου, τα οποία οικειοθελώς προσκομίζω στο πλαίσιο της παρούσας αίτησης 
υποψηφιότητας κάλυψης θέσης εργασίας. Τα δεδομένα αυτά δύναται να επεξεργαστεί ο Φορέας κατά την 
αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής μου.  
 
Το Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία δεσμεύεται ότι θα περιορίζεται στη νόμιμη 
επεξεργασία μόνο των απολύτως αναγκαίων για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως αυτά δηλώνονται από το υποκείμενο αυτών ή με τη συνδρομή του και ότι θα αποφεύγει την 
καταχώρηση ευαίσθητων δεδομένων. Το Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία δεσμεύεται για 
την τήρηση εχεμύθειας και απορρήτου των παραπάνω δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία θα διεξάγεται 
αποκλειστικά και μόνο κατ’ εντολή του Σωματείου Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία, από πρόσωπα 
που πληρούν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις για να διασφαλίζουν την τήρηση του απορρήτου και τα οποία τελούν 
υπό τον έλεγχο του Σωματείου Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία.  
 
Το Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή 
οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, 
τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.  
 
 
Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 
 
Ημερομηνία: ………………………………………………….. 
 
 
Υπογραφή: …………………………………………………….. 
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