
 
 

9η  ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ 

ΘΕΕΩΝΝΟΗΛΕΤΣΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  ΣΗΝ ΑΣΣΙΚΗ  

 

 

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ ταυρόσ (Ε.Ε..) απευκφνει 9η πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για 

την κάλυψη θζςεων Νοςηλευτϊν ςτην Αττική, ή Βοηθϊν Νοςηλευτϊν ςε μη ανταπόκριςη 

Νοςηλευτϊν, για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ «Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities 

in Greece» που χρθματοδοτείται από τθDGSANTE/Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςε  ςυνεργαςία με τθ 

Διεκνι Ομοςπονδία υλλόγων Ερυκροφ ταυροφ/Ερυκράσ Ημιςελινου (ΔΟΕ/IFRC) και 

υλοποιείται από τον ΕΕ. Σο πρόγραμμα αφορά ςτθ διενζργεια τεςτ ταχείασ ανίχνευςθσ 

αντιγόνου COVID-19 ςε ςτοχευμζνεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (μετανάςτεσ και  πρόςφυγεσ ςε όλθ τθν 

Ελλάδα, ΡΟΜΑ και άςτεγουσ ςτθν Αττικι). 

 

Οι Νοςθλευτζσ ι οι βοθκοί νοςθλευτϊν κα εργαςτοφν ςτισ Κινθτζσ Ομάδεσ Διενζργειασ Σεςτ του 

ΕΕ για διάςτθμα 4μθνϊν, με κακεςτϊσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ και κα υπογράψουν ατομικι 

ςφμβαςθ εργαςίασ ςτο πλαίςιο του προαναφερόμενου προγράμματοσ. Η βάςθ εργαςίασ για τουσ  

νοςθλευτζσ ι βοθκοφσ νοςθλευτϊν κα είναι θ Αττικι, αλλά κα πρζπει να καλφπτουν 

επιχειρθςιακζσ περιοχζσ και ςε άλλεσ Περιφζρειεσ/Περιφερειακζσ Ενότθτεσ, ςφμφωνα με τισ 

ανάγκεσ του προγράμματοσ. Η μετακίνθςθ κα γίνεται με υπθρεςιακά αυτοκίνθτα, κα καλφπτεται 

θ διανυκτζρευςθ και κα παρζχεται θ προβλεπόμενθ εκτόσ ζδρασ αποηθμίωςθ.  

 

Σθν πλιρθ περιγραφι τθσ κζςθσ και των απαιτοφμενων προςόντων μπορείτε να δείτε, ςτα 

ελλθνικά και αγγλικά, ςτα παραρτιματα που ακολουκοφν. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να ςτείλουν τα βιογραφικά τουσ, μζχρι την Παραςκευή 4 

Ιουνίου και ϊρα 16:00, ςτθ Διεφκυνςθ Προςωπικοφ του ΕΕ, υπόψιν  κ. . Γαβριλάκθ, ςτο  email: 

human-res@redcross.gr, με κζμα: «Θζςη Νοςηλευτή Αττικήσ Προγράμματοσ «Ιncreasing COVID-

19 Mobile Testing capacities in Greece». 

 

Σθλζφωνα επικοινωνίασ: 210 36 13 559 (Διεφκυνςθ Προςωπικοφ). 

 

mailto:human-res@redcross.gr


 

Περιγραφή θζςησ 
 

Σίτλοσ Θζςησ:      Νοςηλευτήσ/Νοςηλεφτρια Προγράμματοσ 
Περιοχή:  Αττικι 

Περιοχζσ ευθφνησ: Αττικι, Μαλακάςα, Λαφριο, Θιβα, Οινόφυτα, Λαμία, Χαλκίδα,  Κόρινκοσ, 
Πφργοσ, Κυλλινθ, Χίοσ, Λζροσ 

Αναφζρεται ςτον/ςτην: Σομεάρχθ Τγείασ (1οσ επικεφαλισ)  και τον/τθν υντονιςτι/ρια προγράμματοσ  
(2οσεπικεφαλισ)  

Πρόγραμμα: “Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece” Project of 
HRC/IFRC funded by DG SANTE 

 

Γενικό πλαίςιο 
 

Με δεδομζνο τθν αυξανόμενθ διάδοςθ τθσ πανδθμίασ COVID-19 ςτθν Ελλάδα, ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ 
ταυρόσ (ΕΕ) ακολουκεί ζνα ευρφ χζδιο Απόκριςθσ ςτθν COVID-19, ςτο πλαίςιο τθσ γενικισ απόκριςθσ 
του Κινιματοσ του Ερυκροφ ταυροφ, που ςτοχεφει να ςτθρίξει τθν μείωςθ τθσ εξάπλωςθσ του ιοφ και τον 
κοινωνικό, υγειονομικό και οικονομικό αντίκτυπο που αφινει θ πανδθμία ςε ευάλωτουσ πλθκυςμοφσ 
και/ι κοινότθτεσ. Σο πρόγραμμα «Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece” 
χρθματοδοτείτε από τθ DG SANTE, που ςυνεργάηεται με τθ Διεκνι Ομοςπονδία υλλόγων Ερυκροφ 
ταυροφ/Ερυκράσ Ημιςελινου (ΔΟΕ), και υλοποιείται από τον ΕΕ.  
 

Ο/Η νοςθλευτισ του προγράμματοσ “Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece”, με τθν 

κακοδιγθςθ τθσ Σομεάρχου Τγείασ και του/τθσ υντονιςτι/ριασ του προγράμματοσ, κα ζχει τθν ευκφνθ 

διαςφαλίςει ότι το πρόγραμμα υλοποιείται με αποτελεςματικό τρόπο ςτα ςθμεία ςτόχοσ ςτισ διάφορεσ 

γεωγραφικζσ περιοχζσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προγράμματοσ και το πρωτόκολλο των τεςτ για 

τον covid-19. Ο/Η νοςθλευτισ κα εργαςτεί ωσ μζροσ μιασ ομάδασ που αποτελείται από προςωπικό και 

εκελοντζσ, και ςε ςυνεργαςία με εμπλεκόμενεσ Διευκφνςεισ/Σομείσ/Τπθρεςίεσ του ΕΕ, ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ και των Αρχϊν και κανονιςμϊν του ΕΕ και τθσ ΔΟΕ. 

 
Περιγραφή καθηκόντων 

 
• υλλογι (swabing), επεξεργαςία και εκτζλεςθ δοκιμαςίασ δειγμάτων από τον πλθκυςμό ςτόχοςτισ 

κακοριςμζνεσ τοποκεςίεσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προγράμματοσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ 
ταχείασ ανίχνευςθσ αντιγόνου COVID-19, για τον ζλεγχο τθσ μόλυνςθσ από τονCOVID 19 

• Τποςτιριξθ τθσ οργάνωςθσ και του ςυντονιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ διενζργειασ τεςτ ςε κάκε πλθκυςμό 
ςτόχο ςε διάφορεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ και διαςφάλιςθ ότι όλεσ οι φάςεισ τθσ επιχείρθςθσ 
ολοκλθρϊνονται ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ του προγράμματοσ 

• Λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων για τθν  αποφυγι επιμόλυνςθσ των δειγμάτων και κατάλλθλθ 
προετοιμαςία των δειγμάτων που κα ςταλοφν για ζλεγχο (PCR) ςε εργαςτιριο 

• Διαςφάλιςθ ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποφυγι του ενδεχόμενου μετάδοςθσ του 
ιοφ ςτα μζλθ τθσ Κινθτισ Ομάδασ Διενζργειασ Σεςτ του ΕΕ και ςτον πλθκυςμό ςτόχο 

• Διαςφάλιςθ ότι τα τεςτ καταγράφονται και παρακολουκοφνται ςφμφωνα με τθν κακοριςμζνθ διαδικαςία 
και ότι όλεσ οι απαραίτθτεσ ςυλλογζσ και εγγραφζσ δεδομζνων πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τα 
ςυμφωνθμζνα πρωτόκολλα και τισ οδθγίεσ του προγράμματοσ, και τθροφν τισ απαιτιςεισ του κανονιςμοφ 
προςταςίασ δεδομζνων 

• Διατιρθςθ αρχείων με πλθρότθτα και ακρίβεια, ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι, για κάκε επιχειρθςιακό 
ςθμείο 

 Σιρθςθ του πρωτοκόλλου του προγράμματοσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των αποτελεςμάτων των τεςτ 



• Διαςφάλιςθ ότι θ ζκκεςθ καταγραφισ αποτελεςμάτων των τεςτ αποςτζλλεται ζγκαιρα ςε όλουσ τουσ 
ςυμφωνθμζνουσ παραλιπτεσ και παρζχονται οι απαραίτθτεσ εκκζςεισ (π.χ. εβδομαδιαία, κακθμερινά) ςτα 
Κεντρικά Γραφεία του ΕΕ 

• Σακτικι παροχι (ηθτοφμενθσ και μθ ηθτοφμενθσ) πλθροφόρθςθσ  ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του 
προγράμματοσ και διαςφάλιςθ ότι ο/θ ςυντονιςτισ και θ διαχειρίςτρια του προγράμματοσ ενθμερϊνονται 
ζγκαιρα για τυχόν αποκλίςεισ 

• Παροχι πλθροφοριϊν και κακοδιγθςθσ ςτθν ομάδα του προγράμματοσ ςτα κεντρικά γραφεία του ΕΕ 
ςχετικά με τθν απόδοςθ του προγράμματοσ ανά επιχειρθςιακό ςθμείο  

• υχνι παρακολοφκθςθ των καταςτάςεων απογραφισ των απαραίτθτων αναλϊςιμων και ζγκαιρθ υποβολι 
αιτθμάτων ανεφοδιαςμοφ ςτα Κεντρικά Γραφεία του ΕΕ, ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι υπάρχουν επαρκείσ 
ποςότθτεσ ςτο πεδίο για τθν εκτζλεςθ των τεςτ 

• Διαςφάλιςθ ότι όλα τα υποςτθρικτικά ζγγραφα είναι διακζςιμα για τισ εκκζςεισ, ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ των χορθγϊν και ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ του προγράμματοσ 

• Άλλα κακικοντα που ενδζχεται να  ανατεκοφν, εάν χρειάςτεί 
 

Καθήκοντα που ιςχφουν για όλο το προςωπικό του προγράμματοσ 
 

1. Εργάηεται ενεργά για τθν επίτευξθ των ςτόχων του προγράμματοσ 
2. Σθρεί και εργάηεται ςφμφωνα με τισ αρχζσ του Ερυκροφ ταυροφ / Ερυκράσ Ημιςελινου 
3. Εκτελεί οποιαδιποτε άλλα κακικοντα και ευκφνεσ ςχετικά με το πρόγραμμα που ενδζχεται να 

ανατεκοφν από τον υπεφκυνο του προγράμματοσ 
 
 

Προςόντα 
 

Γενικά Απαραίτθτο Επικυμθτό 

Ικανότθτα και ετοιμότθτα για ταξίδια και εργαςία ςε διαφορετικζσ περιοχζσ για όςο 
διάςτθμα απαιτθκεί, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ 

X  

Επαγγελματίασ με εχεμφκεια και ωριμότθτα  X  

Καινοτόμοσ και ικανόσ/ι να επιλφει προβλιματα X  

Ικανόσ/ι να διαχειρίηεται το ςτρεσ και τισ αλλαγζσ X  

Εκπαίδευςη   

Πτυχίο Νοςθλευτικισ ι δίπλωμα από ςχολζσ νοςθλευτικϊν ςπουδϊν όλων των 
εκπαιδευτικϊν βακμίδων X  

Εμπειρία   

Εμπειρία ςε προγράμματα υγείασ ςτθν κοινότθτα ι άλλθ εργαςία με τθν 
κοινότθτα  

X  

Εμπειρία ςτθν υποςτιριξθ προςωπικοφ και τθν εργαςία ςε ομάδα X  

Εμπειρία ςτθ ςφνταξθ εκκζςεων και υποβολι με αυςτθρζσ προκεςμίεσ X  

Εμπειρία εργαςίασ ςε πολφ-πολιτιςμικό περιβάλλον X  

Εμπειρία εργαςίασ με τον Ερυκρόσ ταυρό/Ερυκρά Ημιςζλθνο/ΕΕ  X 

Ικανότητεσ/Γνϊςεισ   

Ικανόσ/ι ςτθ χριςθ υπολογιςτι (Windows, Microsoft Office, spreadsheets, word-

processing, e-mail) 
X  

Άριςτθ γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ (γραπτόσ και προφορικόσ λόγοσ) X  

Άριςτεσ ικανότθτεσ ςτθν επικοινωνία και τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ X  



 
 
 

Job description 
 

 

Job title:      Project Nurse 
Location: Attica  

Responsible for: Attica, Malakasa, Lavrio, Thiva, Oinofyta, Lamia, Chalkida,  Korinthos, Pyrgos, 
Kyllini, Chios, Leros 

Reports to: Head of Health Sector (1st line manager)  and Project coordinator  (2nd line 
manager)  

Project: “Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece” Project of 
HRC/IFRC funded by DG SANTE 

 
 

Summary statement 
 

Given the increasing spread of the COVID-19 epidemic in Greece, Hellenic Red Cross (HRC) is following a 

comprehensive COVID-19 Response Plan, within Red Cross Movement general epidemic response, aiming 

to support the mitigation of the virus spread and the health, social and economic impact of the epidemic on 

vulnerable population and/or communities. The project “Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in 

Greece”, is funded by DG SANTE, in agreement with International Federation of the Red Cross/Red Crescent 

(IFRC) and HRC is the implementing partner. 

 

The nurse of the “Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece” project, under the direction of 

the Head Director of Health Sector and the project coordinator, will have the responsibility of ensuring that 

the project is implemented efficiently in the targeted sites in various geographical locations, according to 

project requirements and protocols on covid-19 testing. The project nurse will work as part of a team 

consisting of staff and volunteers, and in collaboration with relevant HRC Departments, within the scope of 

the project and the mandate of the Hellenic Red Cross and the IFRC.  

 

 
Key tasks and responsibilities  

 
 Collect (swabing), handle and test specimens from the targeted population in designated sites, 

according to project requirements and specifications of the COVID-19 antigen rapid test, to screen 
for COVID 19 infection 

 Support the organisation and coordination of the testing operation in each targeted site in various 
geographical locations, and ensure that all of its phases are completed as per project guidelines 

 Take all necessary measures to avoid contamination of specimens and prepare appropriately the 
specimens due for lab (PCR) testing 

 Ensure that all necessary measures are followed to avoid potential spread of the virus among the 
members of the HRC testing team and among the population 

 Ensure tests are logged and tracked according to set procedure and all necessary data collection 
and recording is done according to agreed protocols and project guidelines, and are adhering to the 
requirements of the data protection regulation  

 Maintain accurate files and records, both electronic and manual, for each site  



 Follow the project protocol regarding the management of the test results 
 Ensure that testing related report is sent in a timely manner to all agreed recipients and provide the 

necessary reporting (eg weekly, daily) to HRC HQs  
 Regularly provide (requested and non-requested) insight regarding the project implementation 

status, and ensure that the project coordinator & manager are timely informed of variances  
 Provide the HRC project team at HQs with information and guidance on project performance per 

site  
 Frequently monitor the inventory records of all necessary supplies and make timely supply requests 

to HQs, to ensure that adequate quantities are available in the field to perform each testing 
exercise  

 Ensure that all the supporting documents for reporting are made available according to donor 
requirements and as per project management procedures 

 Other duties as assigned, if needed 
 

Duties applicable to all project staff 
 

1. Actively work towards the achievement of the project goals 
2. Abide by and work in accordance with the Red Cross/Red Crescent principles 
3. Perform any other project related duties and responsibilities that may be assigned by the line manager 
 
 

Personal Specifications 
 

General Required Preferred 

Ability and readiness to travel and work in different locations for as long is needed, 
based on the project needs  

X  

Professional, with high level of confidentiality, and mature  X  

Innovative and at ease in problem solving X  

Capable of handling stress and changes  X  

Education/Qualifications   

Degree in Nursing or Diploma from Nursing schools of all levels X  

Experience   

Experience in community health projects or working with the community X  

Experience in supporting staff and working in a team environment X  

Experience in report-writing and product delivery to tight deadlines  X  

Experience in working in a multi-cultural context  X  

Experience of working for the Red Cross/Red Crescent movement  X 

Skills/knowledge   

Competent in computer use (Windows, Microsoft Office, spreadsheets, word-
processing, e-mail) 

X  

Fluent in English (spoken and written) X  

Excellent communication  and interpersonal skills X  

 


