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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
για επιστημονικό προσωπικό στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ)
που λειτουργεί στη Μόρια Λέσβου
Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου
«Emergency assistance for the effective management of immigration flows in the Greek territory», το οποίο
είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από το Internal Security Fund (ISFBorders and Visa (EMAS - HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026-GR) και συντονιστή φορέα την Υπηρεσία
Υποδοχής και Ταυτοποίησης

ΠΡΟΚΥΡΗΣΕΙ
Επτά (7) θέσεις Ιατρών, έξι (6) θέσεις Νοσηλευτών, τρεις (3) θέσεις Ψυχολόγων, έντεκα (11) θέσεις
Κοινωνικών Λειτουργών, δύο (2) θέσεις διοικητικών, δύο θέσεις (2) logistics/γενικών καθηκόντων, δύο (2)
θέσεις παιδαγωγών, επτά (7) θέσεις διερμηνέων και μία (1) θέση Επόπτη-θεραπευτή

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 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 25 χρόνια συνεχούς δράσης το 2015, 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. 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
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αναπτυσσόμενο Τρίτο Κόσμο και στην πιο ουσιαστική μορφή οργάνωσης και συνεργασίας των πολιτών, σε
μια κοινωνία προσφοράς και συμπαράστασης.

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στο πλαίσιο του έργου «Emergency assistance for the effective management of immigration flows in the Greek
territory», το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από το Internal
Security Fund (ISF-Borders and Visa (EMAS - HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026-GR) και έχει ως συντονιστή
φορέα την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία
επιθυμούν να προσλάβουν συνεργάτες για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου παροχής
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του προσφυγικού και μεταναστευτικού
πληθυσμού στο Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) που λειτουργεί στη Μόρια Λέσβου. Επιπλέον, στο
συγκεκριμένο έργο προβλέπονται δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής
στήριξης και φροντίδας σε παιδιά που διαμένουν στον καταυλισμό της Μόριας στη Λέσβο και ειδικότερα στα
ασυνόδευτα ανήλικα. Τέλος, θα υπάρχει η δυνατότητα ψυχολογικής στήριξης και εποπτείας του προσωπικού
των Γιατρών του Κόσμου που παρέχει υπηρεσίες στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας των συγκεκριμένων θέσεων περιλαμβάνει τη συμβολή στην εκπόνηση
των ακόλουθων παραδοτέων του έργου:
Α) Ιατρικές Υπηρεσίες σε προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό
 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής και φαρμακευτικής κάλυψης σε ιατρεία του
Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στη Μόρια Λέσβου
 Την ενημέρωση του επικεφαλής του Κέντρου Υποδοχής για τις αναγκαίες παραπομπές σε δευτεροβάθμια
υγειονομική περίθαλψη, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.
 Την σύνταξη έγγραφων εισηγήσεων προς τον Διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) για
τον χαρακτηρισμό και την παραπομπή ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ήτοι: ασυνόδευτοι
ανήλικοι, άτομα με αναπηρία ή ανίατη ασθένεια, υπερήλικες, γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, μονογονεϊκές
οικογένειες με ανήλικα τέκνα, θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής,
σωματικής ή σεξουαλικής βίας κι εκμετάλλευσης, θύματα εμπορίας ανθρώπων.
Β) Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες σε προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό
 Παροχή πρωτοβάθμιας ψυχοκοινωνικής στήριξης στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στη
Μόρια Λέσβου
 Παροχή ψυχολογικής στήριξης και παρακολούθησης στα ασυνόδευτα ανήλικα για όσο διάστημα
διαμένουν εντός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στη Μόρια Λέσβου
 Την σύνταξη έγγραφων εισηγήσεων προς τον Διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) για
τον χαρακτηρισμό και την παραπομπή ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ήτοι: ασυνόδευτοι
ανήλικοι, άτομα με αναπηρία ή ανίατη ασθένεια, υπερήλικες, γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, μονογονεϊκές
οικογένειες με ανήλικα τέκνα, θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής,
σωματικής ή σεξουαλικής βίας κι εκμετάλλευσης, θύματα εμπορίας ανθρώπων.
Γ) Παροχή παιδαγωγικών δράσεων και υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης και φροντίδας σε παιδιά
 Παροχή φροντίδας και στήριξης σε παιδιά και ειδικότερα στα ασυνόδευτα ανήλικα που διαμένουν στο
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στη Μόρια Λέσβου, μέσω δράσεων δημιουργικής
απασχόλησης, άτυπων μορφών εκπαίδευσης και κοινωνικής στήριξης και φροντίδας.
Επιπλέον, το αντικείμενο εργασίας των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
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 Την τήρηση στατιστικών δεδομένων, τα οποία θα διαθέτει μόνο στον Τελικό Αποδέκτη (αριθμός
εξετασμένων, αριθμός και είδος πραγματοποιηθέντων εξετάσεων και συνεδριών, είδος υπηρεσιών σε
παιδιά και ασυνόδευτα ανήλικα, κ.α.) και στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
 Ο εργαζόμενος θα χρησιμοποιεί για την καταγραφή των ποικίλων δεδομένων και την ηλεκτρονική
εφαρμογή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ή κάποια εναλλακτική βάση δεδομένων, με βάση την
υπόδειξη του Τελικού Αποδέκτη.
 Για την παρακολούθηση της προόδου του έργου ο εργαζόμενος θα οφείλει να υποβάλλει προς το
Συντονιστή Έργου προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του έργου και συνοπτική έκθεση
αποτελεσμάτων σε μηνιαία βάση.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας των συγκεκριμένων θέσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Α. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ (7)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:
 Προστασία και προαγωγή της υγείας των ασθενών εντός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ)
στη Μόρια Λέσβου
 Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας
 Εκτίμηση και αντιμετώπιση των ιατρικών αναγκών του πληθυσμού και αναγνώριση περιστατικών που
πιθανά χρήζουν ειδικής αρωγής με χρήση του συστήματος διάγνωσης και έγκαιρου εντοπισμού ασθενών
(triage). Προτεραιότητα στην αρχική ιατρική εξέταση θα δίνεται σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες και εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταγραφής και εκτίμησης όπως έγκυες
γυναίκες, ανήλικοι (συνοδευόμενοι ή ασυνόδευτοι), ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες με
ανήλικα τέκνα, θύματα βασανιστηρίων και θύματα εμπορίας ανθρώπων.
 Παραπομπή όπου κρίνεται απαραίτητο των περιστατικών που χρήζουν δευτεροβάθμιας περίθαλψης
 Συστηματική παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των περιπτώσεων σε συνεργασία με το
νοσηλευτικό προσωπικό.
 Οι ενέργειες του προσωπικού του ιατρικού κλιμακίου γίνονται με σεβασμό στον ασθενή και υπόκεινται
στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας.
 Λήψη ιατρικού ιστορικού με τη συνδρομή του νοσηλευτή και διερμηνέα. Εάν το ιατρικό ιστορικό είναι σε
έντυπη μορφή θα υπογράφεται από τον/ την ιατρό. 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 πολίτης τρίτης χώρας ενημερώθηκε σε γλώσσα που κατανοεί.
 Χρήση και εισαγωγή δεδομένων στην ηλεκτρονική βάση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
 Χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων. Εάν η ιατρική βεβαίωση είναι σε έντυπη μορφή θα υπογράφεται από
τον/ την ιατρό. Όταν ενημερώνεται ο εξεταζόμενος για την ιατρική βεβαίωση που συντάχθηκε γι’ αυτόν,
υπογράφει και ο διερμηνέας/διαμεσολαβητής προκειμένου να πιστοποιείται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας
ενημερώθηκε σε γλώσσα που κατανοεί.
 Ο/Η ιατρός είναι υπεύθυνος/η για τη σωστή εκπλήρωση των καθηκόντων του νοσηλευτικού προσωπικού
 Ο/ Η ιατρός οφείλει να ενημερώνει το νοσηλευτικό προσωπικό για τυχόν ελλείψεις σε φαρμακευτικό ή
αναλώσιμο υλικό.
 Ο/Η ιατρός οφείλει να ασκεί διασυνδετική εργασία με δημόσιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικές
οργανώσεις / συνεργασία με το ευρύτερο δίκτυο ιατρικών υπηρεσιών
 Ο/Η ιατρός οφείλει να προσφέρει συνεχή ενημέρωση στον συντονιστή του έργου και στην γενική
διεύθυνση της οργάνωσης για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ιατρικού τμήματος
του προγράμματος
 Ο/Η ιατρός οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα του/ της πέρα από τις υποδείξεις της Οργάνωσης Γιατροί του
Κόσμου και με βάση τα αναφερόμενα στην ιατρική φροντίδα άρθρα του ΦΕΚ 2745/29.10.2013.
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Β. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ (6)
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:
 Προστασία και προαγωγή της υγείας των ασθενών εντός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ)
στη Μόρια Λέσβου
 Παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας
 Συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό της ομάδας προκειμένου να γίνεται παραπομπή /μεταβίβαση των
διαφόρων περιστατικών που χρήζουν δευτεροβάθμιας περίθαλψης
 Ανάληψη διαδικαστικών θεμάτων στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η παραπομπή περιστατικού,
υπό την εποπτεία του ιατρικού προσωπικού.
 Συστηματική παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των περιπτώσεων σε συνεργασία με το ιατρικό
προσωπικό.
 Διατήρηση αρχείου περιστατικών και στατιστικών δεδομένων απαραίτητων για τη σύνδεση των
εμπλεκομένων ιατρικών φορέων καθώς και για την ενημέρωση του συντονιστή του έργου.
 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.
 Συνεργασία στην εκτίμηση και αντιμετώπιση των ιατρικών αναγκών του πληθυσμού και αναγνώριση
περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής αρωγής. Προτεραιότητα θα δίνεται σε άτομα που ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες και εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταγραφής και εκτίμησης όπως
έγκυες γυναίκες, ανήλικοι (συνοδευόμενοι ή ασυνόδευτοι), ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες
με ανήλικα τέκνα, θύματα βασανιστηρίων και θύματα εμπορίας ανθρώπων.
 Οι ενέργειες του νοσηλευτικού προσωπικού γίνονται με σεβασμό στον εξυπηρετούμενο και υπόκεινται
στον κώδικα δεοντολογίας των νοσηλευτών και στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας.
 Ο υποψήφιος οφείλει να προσφέρει συνεχή ενημέρωση του συντονιστή του έργου και στη γενική
διεύθυνση της οργάνωσης για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του νοσηλευτικού
τμήματος του προγράμματος
 Ο υποψήφιος οφείλει να τελεί τα καθήκοντα του/ της πέρα από τις υποδείξεις της Οργάνωσης Γιατροί
του Κόσμου και με βάση τα αναφερόμενα στην ιατρική φροντίδα άρθρα του ΦΕΚ 2745/29.10.2013.
Γ. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (3)
 Παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης
 Συνεργασία με άλλες οργανώσεις/υπηρεσίες ψυχικής υγείας προκειμένου να γίνεται παραπομπή
περιστατικών.
 Ανάληψη των σχετικών διαδικαστικών θεμάτων στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η παραπομπή
περιστατικού σε υπηρεσίες εκτός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
 Διατήρηση αρχείου περιστατικών και συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων απαραίτητων για τη σύνδεση
των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών ψυχικής υγείας καθώς και για την ενημέρωση της οργάνωσης
των Γιατρών του Κόσμου.
 Προγραμματισμός των υπηρεσιών ψυχολογικής φροντίδας ανάλογα με τις ανάγκες και τα αιτήματα του
πληθυσμού που διαμένει στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια και τους στόχους του έργου.
 Συνεργασία με την κεντρική κοινωνική υπηρεσία της οργάνωσης.
 Εκτίμηση και αντιμετώπιση των ψυχολογικών/ψυχιατρικών 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 διαδικασίας
καταγραφής και εκτίμησης όπως έγκυες γυναίκες, ανήλικοι (συνοδευόμενοι ή ασυνόδευτοι), ηλικιωμένοι,
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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 διερμηνέα. Εάν το ψυχολογικό 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 πολίτης τρίτης χώρας ενημερώθηκε σε γλώσσα που κατανοεί.
Χρήση της ηλεκτρονικά διαμορφωμένης βάσης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
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 και να αναπτύσσει συνεργασίες με το ευρύτερο δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας
Ο/Η ψυχολόγος οφείλει να προσφέρει συνεχή ενημέρωση στον συντονιστή του έργου και στη γενική
διεύθυνση της οργάνωσης για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ψυχολογικού
τμήματος του έργου
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.

Δ. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (11)
 Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας
 Συνεργασία με άλλες κοινωνικές οργανώσεις προκειμένου να γίνεται παραπομπή των διαφόρων
περιστατικών στις κατάλληλες υπηρεσίες.
 Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους επωφελούμενους.
 Ανάληψη διαδικαστικών θεμάτων στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η παραπομπή
επωφελούμενου σε κατάλληλες δομές και υπηρεσίες.
 Διατήρηση αρχείου περιστατικών και καταγραφή στατιστικών δεδομένων απαραίτητων για τη σύνδεση
των φορέων καθώς και για την ενημέρωση της οργάνωσης των Γιατρών του Κόσμου.
 Προγραμματισμός των κοινωνικών υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες και τα αιτήματα του πληθυσμού
που διαμένει στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια και τους στόχους του έργου.
 Συνεργασία με την κεντρική κοινωνική υπηρεσία της οργάνωσης στις περιπτώσεις που απαιτείται.
 Εκτίμηση και αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών του πληθυσμού και αναγνώριση περιστατικών που
πιθανά χρήζουν ειδικής αρωγής. Προτεραιότητα θα δίνεται σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
και εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταγραφής και εκτίμησης 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 την συνδρομή διερμηνέα. 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 πολίτης τρίτης χώρας ενημερώθηκε σε γλώσσα που κατανοεί.
 Χρήση της ηλεκτρονικά διαμορφωμένης βάσης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
 Ο / Η κοινωνικός λειτουργός οφείλει να ενημερώνει το διοικητικό προσωπικό για τυχόν ελλείψεις σε
απαραίτητο υλικό.
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Ο/Η κοινωνικός λειτουργός οφείλει να ασκεί διασυνδετική εργασία με δημόσιες υπηρεσίες και μη
κυβερνητικές οργανώσεις και να αναπτύσσει συνεργασίες με το ευρύτερο δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής
υγείας.
Ο/Η κοινωνικός λειτουργός οφείλει να προσφέρει συνεχή ενημέρωση στον συντονιστή του έργου και στη
γενική διεύθυνση της οργάνωσης για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του κοινωνικού
τμήματος του έργου
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.

Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (2)
 Συντονισμός και διοικητική υποστήριξη έργου
 Τήρηση αρχείου ωφελουμένων έργου
 Συνεργασία με το ιατρικό και ψυχοκοινωνικό κλιμάκιο του έργου στο πεδίο
 Συνεργασία με τοπικούς και άλλους φορείς για τη βέλτιστη υλοποίηση του έργου
 Συνεργασία με τους εταίρους του συγκεκριμένου έργου οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στη Μόρια
Λέσβου
 Ανάληψη διαδικαστικών θεμάτων στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η παραπομπή περιστατικών,
υπό την εποπτεία του ιατρικού προσωπικού. Κατάρτιση και παρακολούθηση συστήματος παραπομπών.
 Διατήρηση παρουσιολογίων προσωπικού
 Συστηματική παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των περιπτώσεων σε συνεργασία με το ιατρικό
προσωπικό.
 Ανθρωπιστικό υλικό: καταμέτρηση, ποιοτικός έλεγχος και αποθήκευση, καταγραφή, ταξινόμηση υλικού,
τήρηση αρχείου υλικού σε συνεργασία με τον υπεύθυνο αποθήκης (logistics).

ΣΤ. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/LOGISTICS (2)
 Ανθρωπιστικό υλικό: καταμέτρηση, ποιοτικός έλεγχος και αποθήκευση, καταγραφή, ταξινόμηση υλικού,
τήρηση αρχείου υλικού
 Υπεύθυνος οργάνωσης αποθήκης σε συνεργασία με τον διαχειριστή του Κέντρου
 Συντονισμός και παρακολούθηση των προμηθειών (είδη πρώτης ανάγκης) που προορίζονται για διανομή
στους πολίτες τρίτων χωρών σε συνεργασία και τον διαχειριστή του Κέντρου
 Υπεύθυνος καταγραφής των αναγκών, ελλείψεων και ενημέρωση του τμήματος προμηθειών της
οργάνωσης και του συντονιστή του έργου
 Συμπλήρωση σχετικών εγγράφων παραγγελιών και παραλαβών των προμηθειών
 Συνεργασία και ενημέρωση του διοικητή του Κέντρου για ελλείψεις και παραλαβή νέου υλικού
Ζ. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ (7) ΑΡΑΒΙΚΑ, ΦΑΡΣΙ, ΟΥΡΝΤΟΥ (URDU), ΚΟΥΡΔΙΚΑ
 Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια
Λέσβου
 Συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό για τις κάλυψη των αναγκών διερμηνείας
 Συνδρομή στη λήψη ψυχοκοινωνικού ιστορικού και στις άλλες ειδικότητες του προσωπικού
 Οι ενέργειες γίνονται με σεβασμό στον εξυπηρετούμενο και υπόκεινται στον κώδικα δεοντολογίας των
μεταφραστών / διερμηνέων
Η. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ (2)
 Κάτοχος Τίτλου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στις Παιδαγωγικές επιστήμες ή πτυχίο Κοινωνικών
επιστημών με ειδίκευση και εμπειρία στην διαπολιτισμική εκπαίδευση
 Εμπειρία στην δημιουργική απασχόληση, τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης και τις νέες μορφές μάθησης
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Εμπειρία εργασίας με παιδιά από ποικίλα πολιτισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα

Θ. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (1)



Ψυχολογική στήριξη, ενδυνάμωση και εποπτεία στο προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες εντός του
Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια Λέσβου
Διενέργεια ομαδικών συνεδριών στο προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες εντός του Κέντρου Υποδοχής και
Ταυτοποίησης στη Μόρια Λέσβου δύο φορές το μήνα

5. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ
1. Αντίγραφο Πτυχίου
2. Ειδικότητα Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου ή Παιδιάτρου
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)
5. Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
6. Γνώση Αγγλικών
7. Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
Β. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ
1. Τίτλος σπουδών Νοσηλευτικής / Βοηθός Νοσηλευτή
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
3. Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)
5. Γνώση Αγγλικών
6. Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
Γ. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
1. Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
3. Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον για ένα (1) έτος
4. Γνώση Αγγλικών
5. Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
Δ. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
1. Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΤΕ/ΠΕ
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
3. Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον για ένα (1) έτος
4. Γνώση Αγγλικών
5. Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
2. Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον για ένα (1) έτος
3. Γνώση Αγγλικών
4. Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και
υπηρεσιών διαδικτύου.
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ΣΤ. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/LOGISTICS (2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΔΕ (Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
Γνώση Αγγλικών
Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
Δίπλωμα οδήγησης
Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

Ζ. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ
1. Επιθυμητός οποιοσδήποτε τίτλος παρακολούθησης εκπαίδευσης ως διερμηνέας ή/και διαπολιτισμικός
μεσολαβητής
2. Καλή γνώση ελληνικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
3. Θα ληφθεί υπόψη πιστοποίηση ελληνικής γλώσσας
4. Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον ένα(1) έτος
5. Γνώση Αραβικών, Φαρσί, Ουρντού ή Κουρδικών
Η. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ (2)
1. Τίτλος σπουδών Πτυχίου στις Παιδαγωγικές επιστήμες ή πτυχίο Κοινωνικών επιστημών με ειδίκευση και
εμπειρία στην διαπολιτισμική εκπαίδευση
2. Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
3. Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον ένα (1) έτος
4. Εμπειρία στη δημιουργική απασχόληση και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης
5. Γνώση Αγγλικών
6. Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ

Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΗ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
1.Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ή Ιατρικής με ειδικότητα Ψυχιατρικής, με ολοκληρωμένη τετραετή
εκπαίδευση επί Πιστοποιημένης Ψυχοθεραπευτικής Προσέγγισης
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
3.Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον πέντε (5) έτη
4.Γνώση Αγγλικών
5.Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η διαδικασία επιλογής θα βασιστεί στα ακόλουθα κριτήρια:
Α. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
α. Πιστοποιήσεις
Πτυχίο
Μεταπτυχιακό
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
β. Ειδική εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
10 μόρια
Προαπαιτούμενο
10 μόρια
Προαπαιτούμενο
50 μόρια

ΤΡΟΠΟΣ
Αντίγραφο Πτυχίου, Ειδικότητας, Αντίγραφο
Μεταπτυχιακού τίτλου, Αντίγραφο άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος
Συστατικές επιστολές, αντίγραφα συμβάσεων
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ
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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

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

Διενέργεια συνέντευξης

20 μόρια

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΡΟΠΟΣ
με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων

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

100

Β. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ
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

Γ. 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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
10 μόρια
Προαπαιτούμενο
10 μόρια
Προαπαιτούμενο
50 μόρια
30 μόρια

ΤΡΟΠΟΣ
Αντίγραφο σχετικού Πτυχίου, Αντίγραφο
μεταπτυχιακού, Αντίγραφο άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος
Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων,
Αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή
καθηκόντων
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Γενική εργασιακή εμπειρία
Εθελοντισμός
γ. Ειδικά προσόντα
Γνώση Αγγλικών
Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
Δίπλωμα οδήγησης
δ. Συνέντευξη
Διενέργεια συνέντευξης
ΣΥΝΟΛΟ

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

ΤΡΟΠΟΣ

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

Δ. 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

Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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

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

ΤΡΟΠΟΣ
Αντίγραφο σχετικού Πτυχίου, Αντίγραφο
μεταπτυχιακού, Αντίγραφο άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος
Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων,
Αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή
καθηκόντων

Βεβαιώσεις, Πιστοποιήσεις, Αντίγραφα
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ
δ. Συνέντευξη
Διενέργεια συνέντευξης
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
20 μόρια
20 μόρια
100

ΤΡΟΠΟΣ
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατά τη
διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης

ΣΤ. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/LOGISTICS
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

Ζ. 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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Η. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
α. Πιστοποιήσεις
Πτυχίο ΑΕΙ στις Παιδαγωγικές επιστήμες ή
πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών με εμπειρία
στην διαπολιτισμική εκπαίδευση
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

Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΗ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
α. Πιστοποιήσεις
Πτυχίο Ψυχολογίας ή Ιατρικής με
ειδικότητα ψυχιατρικής
Μεταπτυχιακό
Άδεια ασκήσεων επαγγέλματος
Τετραετή εκπαίδευση επί Πιστοποιημένης
Ψυχοθεραπευτικής Προσέγγισης
β. Ειδική εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια
θέση, Ειδική εργασιακή εμπειρία και
εθελοντισμός
Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
Γενική εργασιακή εμπειρία
γ. Ειδικά προσόντα
Γνώση Αγγλικών
Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
δ. Συνέντευξη
Διενέργεια συνέντευξης
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
30 μόρια
Προαπαιτούμενο
10 μόρια
Προαπαιτούμενο

ΤΡΟΠΟΣ

Αντίγραφο σχετικού Πτυχίου, Αντίγραφο
μεταπτυχιακού, Πιστοποίηση Ψυχοθεραπευτή,
Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

20 μόρια
40 μόρια
20 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

7. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια Λέσβου, βάση των
αναγκών του έργου καθώς και όπου αλλού απαιτηθεί για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου. Ο/Η
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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, στη Γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής, έως την 18η Αυγούστου
2016 και ώρα 17.00 μ.μ., στη διεύθυνση:
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
Σαπφούς 12, ΤΚ 105 53, Αθήνα, 5ος όροφος

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Αλέξανδρο Μπάλλα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
alexandros.ballas@mdmgreece.gr

O Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου

Κανάκης Νικήτας
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο
«Γιατροί του Κόσμου –
Ελληνική Αντιπροσωπεία»
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