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ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα 
Ταχ. Κώδικας: 105 53 
Τηλέφωνο: 210.32.13.150 
Fax: 210.32.13.850 
Ιστοσελίδα: http://mdmgreece.gr/ 

Αθήνα, 24.08.20 

 Αρ. Πρωτ. : 229 

 

 

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 

για μία (1) θέση Ιατρικού Συντονιστή με έδρα την Αθήνα σε πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας 

 

 

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο της δράσης 
«Υποστήριξη του Εθνικού Σχεδίου Απόκρισης COVID-19 για την προστασία των πλέον ευάλωτων 
πληθυσμών». 

 

Π Ρ Ο Κ Υ Ρ Η Σ Σ Ε Ι   
 

Μία (1) θέση Ιατρικού Συντονιστή 

 

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται 

από 16 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τουρκία). 

Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, 

ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της 

πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ευάλωτων κοινωνικά πληθυσμιακών ομάδων. Η δράση 

της οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας. Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική τους 

εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον 

της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.  

 

 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ σε συνεργασία με το Ελβετικό τμήμα της οργάνωσης και με την χρηματική υποστήριξη 

της Ελβετικής κυβέρνησης (SDC: Swiss Development Cooperation) υλοποιούν ένα ιατρικό πρόγραμμα το οποίο 

απευθύνεται τόσο σε Έλληνες όσο και σε πολίτες τρίτων χωρών. Ο γενικότερος στόχος του έργου είναι να 



 
 

2 

 

υποστηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας ώστε αυτό να μπορέσει να ανταποκριθεί επαρκώς στην πανδημία 

COVID-19, προστατεύοντας και ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα των πλέον ευάλωτων πληθυσμών 

στην χώρα. Στο πλαίσιο του έργου αυτού με τίτλο «Υποστήριξη του Εθνικού Σχεδίου Απόκρισης COVID-19 για 

την προστασία των πλέον ευάλωτων πληθυσμών», οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία 

επιθυμούν να προσλάβουν έναν (1) Ιατρικό Συντονιστή.Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της 

πρόσκλησης ή και πρόσληψης για κάλυψη των παραπάνω θέσεων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.  

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

Η πρόσκληση αναφέρεται σε μία (1) θέση Ιατρικού Συντονιστή, για πλήρη απασχόληση 5 ημέρες την 
εβδομάδα, ήτοι 40 ώρες την εβδομάδα.  
 
Οι βασικές αρμοδιότητες για τη θέση του Ιατρικού Συντονιστή περιλαμβάνουν: 
• Υπεύθυνος για την καλή οργάνωση των ιατρικών δράσεων και την εύρυθμη παροχή των ιατρικών 
υπηρεσιών του φορέα  
• Συντονίζει τις ιατρικές πτυχές της δράσης των ΓτΚ σε συνεργασία με το τμήμα Προγραμμάτων και τους 
συντονιστές και σε επικοινωνία όποτε χρειαστεί με τα υπόλοιπα μέλη του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του 
Κόσμου. 
• Εποπτεύει την εφαρμογή της στρατηγικής και των δραστηριοτήτων των ΓτΚ στην Ελλάδα 
• Εκπροσωπεί τους ΓτΚ σε ιατρικές συναντήσεις  
• Εξασφαλίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων και την κατάρτιση όλου του ιατρικού προσωπικού για τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 
• Συμμετέχει στην ανάπτυξη της γενικής στρατηγικής για τις δραστηριότητες των ΓτΚ στους τομείς της 
δημόσιας υγείας και των ιατρικών υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 
• Συνεργάζεται με την ομάδα διοίκησης όσον αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των ιατρικών 
δραστηριοτήτων και με την ομάδα logistics σχετικά με τις προμήθειες και την ορθή κατανομή ιατρικού 
εξοπλισμού και φαρμάκων στις δομές και τα προγράμματα 
• Παρέχει ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και συμμετέχει σε δράσεις πρόληψης, 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης υγείας 
• Είναι υπεύθυνος για τις ιατρικές αναφορές και σχετικές εκθέσεις των προγραμμάτων και των δράσεων 
των ΓτΚ 
• Παρέχει τεχνική υποστήριξη  στην ιατρική ομάδα του Έργου σχετικά με την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων υγείας μέσω τακτικών επιτόπιων επισκέψεων 
• Αξιολογεί τις ανάγκες κατάρτισης του ιατρικού προσωπικού και αναπτύσσει / εφαρμόζει σχέδιο 
ανάπτυξης ικανοτήτων 
• Προσδιορίζει τις ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό του προγράμματος, συντάσσει τις περιγραφές 
εργασίας και λαμβάνει μέρος στις προσλήψεις από τεχνική άποψη 
• Λαμβάνει μέρος στην αξιολόγηση των επιδόσεων του ιατρικού προσωπικού 
• Εξασφαλίζει το συντονισμό με άλλες ΜΚΟ, φορείς υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τις 
υγειονομικές περιφέρειες και τις ιατρικές αρχές των Δήμων όπου οι ΓτΚ εργάζονται 

 
4. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ  
1. Αίτηση (επισυνάπτεται) 
2. Βιογραφικό 
3. Τίτλος σπουδών / Πτυχίο ιατρικής  
4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
5. Ειδική εργασιακή εμπειρία με μεταναστευτικό πληθυσμό και ευάλωτες ομάδες 
6. Γενική εργασιακή εμπειρία 
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7. Επιθυμητή εξειδίκευση σε δημόσια/παγκόσμια υγεία 
8. Γνώση Αγγλικών 
9. Επιθυμητή γνώση Γαλλικών  
10. Συμπλήρωση/υπογραφή φόρμας για την προστασία προσωπικών δεδομένων (επισυνάπτεται) 

 

 

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρακάτω 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hr@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Ιατρικός Συντονιστής,  έως την 

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου.  

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση 

εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση 

την αρχή των ίσων ευκαιριών 

 
Η Πρόεδρος  

Τζιουβάρα Χαρίκλεια 
 
 
 

………………………………………………………… 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο  

«Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία» 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(Αριθ. Πρωτ. ….-…/…/2020) 
 
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 (εφόσον απαιτείται από τη θέση) 

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται από τη θέση) 

4. Άδεια εργασίας / άδεια παραμονής (εφόσον απαιτείται από τη θέση) 

5. Ειδική εργασιακή εμπειρία με μεταναστευτικό πληθυσμό και ευάλωτες ομάδες 

6. Γενική εργασιακή εμπειρία 

7. Εξειδίκευση σε δημόσια/παγκόσμια υγεία (εάν υπάρχει) 

8. Γνώση Αγγλικών 

9. Γνώση Γαλλικών (εάν υπάρχει) 

10. Συμπλήρωση επισυναπτόμενης αίτησης με τεκμηρίωση για τη θέση εργασίας 

11. Συμπλήρωση/υπογραφή φόρμας για την προστασία προσωπικών δεδομένων (επισυνάπτεται) 

12. Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε): 

 

Γ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 



 
 

5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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: …………………………………………………….. 

 

 


