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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, 07/08/2017 

Αρ. Πρωτ.: 1450 

 

 

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 επιστημονικό προσωπικό στον καταυλισμό προσφύγων και μεταναστών 

στο Καρά Τεπέ Λέσβου 

 
Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου 

«Improving the health status of refugees in Chios and Lesvos» και κωδικό : GRCO1 / 2017 / 0000000125 / 000, 

το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.  

 

Π Ρ Ο Κ Υ Ρ Η Σ Ε Ι  
 

Μία (1) θέση ψυχιάτρου για ημι-απασχόληση 

 

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 
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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  

 

Στο πλαίσιο του έργου «Improving the health status of refugees in Chios and Lesvos» (GRCO1 / 2017 / 

0000000125 / 000), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με 

διάρκεια υλοποίησης από 01/07/2017 έως και 31/12/2017, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία 

επιθυμούν να προσλάβουν έναν ιατρό με ειδικότητα ψυχιάτρου με ημι-απασχόληση για την υποστήριξη της 

υλοποίησης του έργου παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής και ψυχιατρικής 

υποστήριξης του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού στο Καταυλισμό Προσφύγων και Μεταναστών 

στο Καρά Τεπέ Λέσβου. Η διάρκεια της συνεργασίας ορίζεται από την 1/9/2017 – 31/12/2017. 

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

Βασικές Αρμοδιότητες και Ευθύνες :  

 

 Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας: διάγνωση και συνεδρίες 

 Συνταγογράφηση  

 Συστηματική παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των ασθενών 

 Καταγραφή στοιχείων και ιστορικού (ψυχικής) διαταραχής 

 Παρακολούθηση δεικτών του προγράμματος σε συνεργασία με την κοινωνική ομάδα του προγράμματος  

 Παραπομπή στο δευτεροβάθμιο σύστημα υγείας εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο 

 Τήρηση αρχείου ψυχιατρικών συμβάντων  

 Διασφάλιση της επαρκούς προμήθειας/παροχής φαρμάκων σε συνεννόηση με το ιατρικό κλιμάκιο στη 

Λέσβο 

 Οι ενέργειες γίνονται με σεβασμό στον ασθενή και υπόκεινται στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. 

 

 

4. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

1. Τίτλος σπουδών ιατρικής 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ 

3. Τουλάχιστον ένα έτος προϋπηρεσίας 

4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες) 

5. Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  

6. Γνώση Αγγλικών 

7. Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ 

 

 

 

 



 
 

3 

 

Δεξιότητες: 

 Γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά άπταιστα (γραπτά και προφορικά). Οι γνώσεις Αραβικών, Φαρσί, 

Κουρδικών θα συνεκτιμηθούν 

 Δέσμευση στις ανθρωπιστικές αξίες 

 Δέσμευση στις αξίες των Γιατρών του Κόσμου 

 Θετική και επαγγελματική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να ηγηθεί και να 

εργαστεί σωστά μέσα σε μια ομάδα 

 Έντονη ικανότητα να διατηρεί την αυτοκυριαρχία του/της, να θέτει προτεραιότητες κάτω υπό πίεση 

και να εργαστεί σε ένα απαιτητικό περιβάλλον 

 Προσωπικές ιδιότητες: Να λειτουργεί παραγωγικά, προάγοντας την ομαδικότητα, να νιώθει άνετα σε 

ένα πολυ-πολιτισμικό περιβάλλον, να είναι ευέλικτος/η και να μπορεί να εργαστεί υπό πίεση 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Η διαδικασία επιλογής θα βασιστεί στα ακόλουθα κριτήρια: 
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ 

α. Πιστοποιήσεις 10 μόρια 
Αντίγραφο Πτυχίου, Ειδικότητας, Αντίγραφο 
Μεταπτυχιακού τίτλου, Αντίγραφο άδειας 

ασκήσεως επαγγέλματος 

Πτυχίο Προαπαιτούμενο 

Μεταπτυχιακό 10 μόρια 

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Προαπαιτούμενο 

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

40 μόρια 

Συστατικές επιστολές, αντίγραφα συμβάσεων 
με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση 15 μόρια 

Γενική εργασιακή εμπειρία 20 μόρια 

Εθελοντισμός 5 μόρια 

γ. Ειδικά προσόντα 20 μόρια 

Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις φορέων, 
Αντίγραφα 

Γνώση Αγγλικών 10 μόρια 

Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ 5 μόρια 

Δίπλωμα οδήγησης 5 μόρια 

δ. Συνέντευξη 30 μόρια Συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατά τη 
διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης Διενέργεια συνέντευξης 30 μόρια 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

 

 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική 

επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hr@mdmgreece.gr με την ένδειξη 

«Ψυχίατρος»,  έως τις 18 Αυγούστου.  

 

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι   Τ Ο Υ   Κ Ο Σ Μ Ο Υ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 

Σαπφούς 12, ΤΚ 105 53, Αθήνα, 5ος όροφος 

 

mailto:hr@mdmgreece.gr
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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, δεσμευόμενη για τη διαφύλαξη των προσωπικών στοιχείων των 

ενδιαφερομένων. 
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