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              Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ, για ηην πλήπυζη 1(μίαρ) θέζηρ έκηακηος πποζυπικού ενόρ (1) Φςσιάηπος με 

ζύμβαζη ανάθεζηρ έπγος – ζςνολικήρ πποϋπολογιζηικήρ δαπάνηρ 49.895,28€ ζςμπεπιλαμβανομένος ηςσόν Φ.Π.Α. 24%, 

ζηο πλαίζιο ηηρ ςλοποίηζηρ ηηρ εγκεκπιμένηρ Ππάξηρ με ηίηλο  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ 

ΝΟΗΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΣOY Γ.N.Θ. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΜΔ ΓΟΜΔ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ» και κυδικό 

ΟΠ (MIS) 5045643, η οποία έσει ενηασθεί ζηο Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Κενηπική Μακεδονία 2014-2020». 

 

               Έρνληαο ππ‟ φςε: 

1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4314 / 2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα 
ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156 /16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην”. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412 / 2016, πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (ΦΔΚ Α΄ 147 / 08-08-
2016)φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 

3. . Σελ ππ΄ αξηζ. Α.Π. 1003 / 19-02-2019 πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο κε θσδηθφ: 153.9iv, κε αχμνληα αξηζκφ ΟΠ ΔΠΑ: 3535.   

4. Σελ ππ‟ αξηζ. πξσηΓ3α / Γ.Π. νηθ.7706 (ρεη: 3139, 6263) έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο ηεο αλάπηπμεο Ιαηξείσλ Μλήκεο θαη Ννεηηθψλ 
Λεηηνπξγηψλ ζε Γεληθά θαη Παλεπηζηεκηαθά Ννζνθνκεία.   

5. Σελ ππ΄ αξηζ. 3870 / 01-07-2019 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ έληαμε ηεο Πξάμεο κε ηίηιν 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΝΟΗΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΣOY  Γ.N.Θ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ  ΜΔ ΓΟΜΔ 
ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ» θαη θσδηθφ ΟΠ (MIS) 5045643, ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κεληξηθή Μαθεδνλία 
2014 - 2020». 

6. Σελ απφ 30-07-2019 απφθαζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο – Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, γηα ηελ έγθξηζε 
ηνπ λένπ ηξνπνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ Απφθαζεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ (1) ηεο Πξάμεο κε ηίηιν: «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΝΟΗΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΣOY Γ.N.Θ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΜΔ ΓΟΜΔ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ 
ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ» θαη θσδηθφ ΟΠ (MIS) 5045643. 

7. Σελ  ππ‟ αξηζ. 546/22.08.2019 (Θέκα 22ν),απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 
δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληαο. 

8. Σελ  ππ‟ αξηζ. 546/22.08.2019 (Θέκα 23ν),απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε 
ην ζρέδην απφθαζεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ (1) ηεο Πξάμεο κε ηίηιν: «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΙΑΣΡΔΙΟΤ 
ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΝΟΗΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΣOY Γ.N.Θ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΜΔ ΓΟΜΔ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ» θαη 
θσδηθφ ΟΠ (MIS) 5045643. 

Σν Ννζνθνκείν, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πιήξσζε κίαο (1) ζέζεο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε αλάζεζεο 
έξγνπ,ενόρ (1) Ιαηπού – Φςσιάηπος, ζην πιαίζην ηεο Πξάμεοκε ηίηιν «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ 
ΝΟΗΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΣOY Γ.N.Θ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΜΔ ΓΟΜΔ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ» θαη θσδηθφ ΟΠ 
(MIS) 5045643, ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014 - 2020». 



 

Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπλ ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα πξνζφληα: 

Α) ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΙΑΣΡΟΤ ΦΤΥΙΑΣΡΟΤ 

 ΠηπρίνΙαηξηθήο. 

 Σίηινο εηδηθφηεηαο Φπρηαηξηθήο. 

 Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο. 

 Δγγξαθή ζηνλ ηαηξηθφ ζχιινγν Θεζζαινλίθεο. 

 Πξνυπεξεζία σο εηδηθφο ηαηξφο (ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ). 

 Απνδεδεηγκέλε θιηληθή εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα λεπξνγλσζηηθψλ δηαηαξαρψλ - άλνηα/ Αιηζράηκεξ (ηνπιάρηζηνλ 2 

εηψλ). 

 Απνδεδεηγκέλε θιηληθή εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα ςπρνγεξηαηξηθήο (ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ). 

 Γλψζε θαη εθπαίδεπζε ζε ςπρνκεηξηθέο δνθηκαζίεο. 

 Πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλψζε Αγγιηθψλ.  

 Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

 

ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

 Μεηαπηπρηαθφο ή δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπλαθήο κε ςπρνγεξηαηξηθή, ηαηξείν κλήκεο ή λεπξνγλσζηηθέο δηαηαξαρέο. 

 Γεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν άλνηα/ Αιηζράηκεξ. 

Δπιζημαίνεηαι όηι: 

 Όια ηα πξνζθνκηδόκελα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη πξωηόηππα ή επηθπξωκέλα αληίγξαθα ηωλ πξωηνηύπωλ ή 

επθξηλή θωηναληίγξαθα απηώλ, ζύκθωλα κε ην Ν.4250/26.3.2014. 

 Σα μελόγιωζζα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή θαη επηθπξωκέλα από ην Τπνπξγείν 

Εμωηεξηθώλ ή από επίζεκν κεηαθξαζηηθό γξαθείν ή από δηθεγόξν. Σηα αλλοδαπά δημόζια έγγραθα και 

δικαιολογηηικά εθαρμόζεηαι η Σσνθήκη ηης Χάγης, ηης 5.10.1961, ποσ κσρώθηκε με ηο Ν. 1497/1984 (Α 188). 

Πξνζθνκίδνληαη πξωηόηππα ή επηθπξωκέλα αληίγξαθα ή επθξηλή θωηναληίγξαθα απηώλ, ζύκθωλα κε ην 

Ν.4250/26.3.2014. 

 Οη ππεύζπλεο δειώζεηο  πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερόκελν, άιιωο  επηθέξνπλ θπξώζεηο. Δελ 

απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.Μόλνλ νη δεκνζηεύζεηο ζηνλ μέλν ηύπν (απνζπάζκαηα) κπνξνύλ 

λα είλαη ζηα Αγγιηθά. 

 Γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, ηωλ νπνίωλ νη ηίηινη ζπνπδώλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (πξνπηπρηαθώλ θαη 

κεηαπηπρηαθώλ) απνηεινύλ απαηηνύκελν ή πξόζζεην ηππηθό πξνζόλ θαη έρνπλ ρνξεγεζεί από ηδξύκαηα ηνπ 

εμωηεξηθνύ απηνί πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά αλαγλώξηζεο ηνπ ΔΟΑΣΑΠ.  

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ – ΔΠΙΛΟΓΗ 

2.1.Η επιλογή ηυν ςποτηθίυν για ηην θέζη ηος ιαηπού τςσιάηπος ππαγμαηοποιείηαι μεηά από αξιολόγηζη 

/βαθμολόγηζη ηυν ςποβληθειζών αιηήζευν υρ ππορ ηα κπιηήπια πος πεπιγπάθονηαι ζηον παπακάηυ Πίνακα 1 



 

A/A ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  - ΚΡΙΣΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

1 ΒΑΘΜΟ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΓΧΝ 
 

ΒΑΘΜΟ x 100 

 

2 

ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ Χ ΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΟ ΙΑΣΡΟ  50 ΜΟΡΙΑ  / ΔΣΟ  ΜΔ ΑΝΧΣΑΣΟ 

ΟΡΙΟ ΣΑ 150 

3 

ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ 

Δ ΘΔΜΑΣΑ ΝΔΤΡΟΓΝΧΣΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΡΑΥΧΝ – ΑΝΟΙΑ/ 

ΑΛΣΥΑΙΜΔΡ 

50 ΜΟΡΙΑ  / ΔΣΟ  ΜΔ ΑΝΧΣΑΣΟ 

ΟΡΙΟ ΣΑ 150 

4 
ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ 

Δ ΘΔΜΑΣΑ ΦΤΥΟΓΗΡΙΑΣΡΙΚΗ  

50 ΜΟΡΙΑ  / ΔΣΟ  ΜΔ ΑΝΧΣΑΣΟ 

ΟΡΙΟ ΣΑ 150 

5 
ΓΝΧΗ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Δ ΦΤΥΟΜΔΣΡΙΚΔ 

ΓΟΚΙΜΑΙΔ  
100 ΜΟΡΙΑ   

6 
ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ ΤΓΔΙΑ 
100 ΜΟΡΙΑ   

7 ΑΡΙΣΗ ΓΝΧΗ ΑΓΓΛΙΚΧΝ 70 ΜΟΡΙΑ 

8 ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΔΧ 100 ΜΟΡΙΑ 

 

A/A ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  - ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

 

1 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ „Η  ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟ  ΣΙΣΛΟΤΝΑΦΗ 

ΜΔ ΦΤΥΟΓΗΡΙΑΣΡΙΚΗ, ΙΑΣΡΔΙΟ ΜΝΗΜΗ Η 

ΝΔΤΡΟΓΝΧΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ 

150 ΚΑΙ 300  ΜΟΡΙΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΑ 

2 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 
30 ΜΟΡΙΑ / ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΜΔ 

ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΙΟ ΣΑ 120 ΜΟΡΙΑ 

Οη ππνςήθηνη πνπ ζα πξνθξηζνχλ ζα θιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε κε θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ 

Πίλαθα 2 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 ΓΝΧΗ ΣΟΤ ΘΔΧΡΗΣΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ ΣΟΤ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

20 

2 ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ  20 

3 ΑΝΣΙΛΗΦΗ – ΚΡΙΗ  20 

4 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΧΝ – ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ  40 

 ΤΝΟΛΟ  100 

 

 



 

2.2.Οη  ππνςεθηφηεηεο θάζε ζέζεο αμηνινγνχληαη απφ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ 3 ηαθηηθά θαη 3 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε πξνεξρφκελα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν έλα ηαθηηθφ κέινο ζα είλαη ν Δπηζηεκνληθά 

Τπεχζπλνο ή πλππεχζπλνο ηεο Πξάμεο. Η Δπηηξνπή ζα νξηζηεί κε Απφθαζε ηνπ  Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η 

Δπηηξνπή ζα παξακείλεη ίδηα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξάμεο. Δπί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξφηαζεο, δελ επηηξέπεηαη ηα κέιε 

ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο λα έρνπλ ζρέζεηο ζπγγέλεηαο έσο γ‟ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο κε νπνηνλδήπνηε ππνςήθην. 

Η αμηνιφγεζε ζα νινθιεξσζεί κε ζχληαμε πίλαθα θαηάηαμεο (δελ απαηηείηαη ζχληαμε πίλαθα θαηάηαμεο φηαλ έρεη ππνβιεζεί 

κφλν κία πξφηαζε ή φηαλ κφλν κία πξφηαζε αμηνινγεζεί / βαζκνινγεζεί). Τπνβιεζείζα πξφηαζε ε νπνία δελ πιεξνί ηα 

απαηηνχκελα πξνζφληα ηεο πξφζθιεζεο δελ βαζκνινγείηαη θαη απνξξίπηεηαη. Η εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ην πξαθηηθφ 

πξνσζείηαη ζην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο έγθξηζε. 

2.3.Οη ππνςήθηνη πνπ ζα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο 

ένζηαζηρ θαηά ηεο θαηάηαμήο ηνπο εληφο πξνζεζκίαο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο αλάξηεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ, κε γξαπηή αίηεζή ηνπο πξνο ην Γ.Ν. Παπαγεσξγίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 . 

2.4.Οη ελδηαθεξφκελνη – ππνςήθηνη ζπκβαζηνχρνη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηελ Αίηηζή ηνπο κε φια ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ σο άλσ άξζξνπ1νπ. ηελ αίηεζε ηνπο ζα αλαγξάθνπλ:όηι έσοςν λάβει 

πλήπυρ γνώζη θαη ζπκθσλνχλ κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο . 

2.5.Αηηήζεηο πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ επαξθή ηεθκεξίσζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ άξζξνπ 1νπή πνπ πξνβιέπνπλακνηβή εθηφο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο  παξαγξάθνπ 6.1.,απνξξίπηνληαη.  

2.6. Μεηά ηελ αλάδεημε ησλ ζπκβαζηνχρσλ θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη ν θάζε ππνςήθηνο πνπ 

επηιέρζεθε λα θαηαζέζεη: 

 Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 Πιζηοποιηηικό πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) 

θαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Πιζηοποιηηικό πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 
3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπ ιαηπού Φςσιάηπος ζα είλαη δηάξθεηαο είκοζι ηεζζάπυν (24) μηνών πλήποςρ 

απαζσόληζηρ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, εθφζνλ παξαηαζεί ε ιήμε ηνπ έξγνπ θαη ππάξρεη εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο. 

 

4. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΘΔΗ : Λεηηνπξγία ηνπ εληαίνπ ηαηξείνπ κλήκεο θαη λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (θιηληθή δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη 

παξαθνινχζεζε αζζελψλ, ελεκέξσζε θξνληηζηψλ θαη εθπαίδεπζε θξνληηζηψλ ησλ αζζελψλ, πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

γλσζηηθήο απνθαηάζηαζεο, παξνρή ςπρνεθπαίδεπζεο θαη ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, αμηνιφγεζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

κε εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ιαηξείνπ Μλήκεο θαη Ννεηηθψλ Λεηηνπξγηψλ απφ ηνπο δέθηεο ησλ 

ππεξεζηψλ).Γηθηχσζε ηνπ Ιαηξείνπ κε ηηο Γνκέο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (δηθηχσζε θαη ζπλεξγαζία κε κε 

θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο Alzheimer, ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ, γεξνθνκεία, θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα θιπ, νξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ 



 

εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ, εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζπλεδξίσλ, δηνξγάλσζε εκεξψλ δσξεάλ αλίρλεπζεο γλσζηηθήο 

έθπησζεο ζε δήκνπο, επηζθέςεηο ζε Κέληξα Τγείαο, ΣΟΜΤ θαη ινηπέο δνκέο πξσηνβάζκηαο  θξνληίδαο θαη επηθνπξία ησλ 

ηαηξψλ ησλ δνκψλ απηψλ σο πξνο ηε δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ κε άλνηα,  πξαγκαηνπνίεζε 

„‟On the jobtraining” ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ Γνκψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

ηνπ Ιαηξείνπ Μλήκεο θαη Ννεηηθψλ Λεηηνπξγηψλ, δηεπηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο γηα θιηληθά θαη  δηαδηθαζηηθά ζέκαηα, 

ζπκκεηνρή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Αλνηψλ, δηαζχλδεζε θαη ππνζηήξημε κέζσ ηεο κνλάδαο ηειεταηξηθήο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ κε δνκέο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ζηαζκνχο ηειεταηξηθήο). 

 

5. ΠΑΚΔΣΑ ΔΡΓΑΙΑ – ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

 
          Παθέην εξγαζίαο : ΠΔ1 

          Παξαδνηέα 

   Μεληαίεο απνινγηζηηθέο εθζέζεηο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

   Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

   Φάθεινη αζζελψλ. 

 

Η νξζή εθηέιεζε θαη ν έιεγρνο ησλ παξαδνηέσλ σο αλσηέξσ, ζα πηζηνπνηείηαη κε κεληαία βεβαίσζε παξαιαβήο θαη θαιήο 

εθηέιεζεο ηνπο, ε νπνία ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν ή πλππεχζπλν  ηνπ έξγνπ γηα ην Ννζνθνκείν 

Παπαγεσξγίνπ.  

 

ΣΟΠΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

Χο ηφπνο απαζρφιεζεο ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ νξίδεηαη ε έδξα ηνπ Γ.Ν.Θ Παπαγεσξγίνπ, ζηελ Πεξηθεξεηαθή νδφ 

Θεζζαινλίθεο, Νέα Δπθαξπία, Θεζζαινλίθε.  

 

6. ΑΜΟΙΒΗ – ΠΛΗΡΧΜΔ – ΔΙΦΟΡΔ 

6.1. Η ακνηβή ηνπ Φπρηάηξνπ, γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπ ζην έξγν κε ηίηιν «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΙΑΣΡΔΙΟΤ 

ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΝΟΗΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΣOY  Γ.N.Θ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ  ΜΔ ΓΟΜΔ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ 

ΤΓΔΙΑ» θαη θσδηθφ ΟΠ (MIS) 5045643, ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014 - 2020», 

θαζνξίδεηαηζηα 49.895,28€, γηα διάπκεια 24 μηνών.Σν πνζφ απηφ πεξηιακβάλεη ην  Φ.Π.Α., εάλ ππάξρεη ηέηνηα 

ππνρξέσζε. 

6.2. ην σο άλσ πνζφ πεξηιακβάλνληαη νη θάζε θχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο(ζπκβαζηνχρνπ θαη εξγνδφηε), θαζψο θαη 

νη θάζε θχζεσο θφξνη, δηάθνξα έμνδα, θηι. 

6.3. Η κεληαία ακνηβή ζα θαηαηίζεηαη, ζην α‟ δεθαήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα ηνπ παξαρζέληνο έξγνπ, ζε ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ πνπ ζα ππνδεηρζεί κε πξψην δηθαηνχρν ηνλ θάζε έλα απφ ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ 

ζα γλσζηνπνηήζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 



 

6.4. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα θάζε πιεξσκή/θαηάζεζε είλαη ε πξνζθφκηζε λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ(π.ρ. ηηκνινγίνπ ή 

απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ θ.ά.) θαη πηζηνπνηεηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ζε ηζρχ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο, ζπλνδεπφκελσλ θάζε θνξά απφ έθζεζε ηνπ αλαδφρσλγηα ην 

παξαρζέλ έξγν,γηα ην ζρεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο θαη βεβαίσζε παξαιαβήο κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα απφ 

ηνλ επηζηεκνληθά ππεχζπλν ηνπ έξγνπ. 

6.5. ε θάζε πιεξσκή παξαθξαηείηαηθφξνο εηζνδήκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ.. 

 
 

Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ,ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ην 

Κ.Η.Μ.ΓΗ.. 

Οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να καηαθέζοςν ηην Αίηηζη ηοςρ ζςνοδεςόμενη από ηααπαιηούμενα δικαιολογηηικά 

για ηην ηεκμηπίυζη ηυν πποζόνηυν ηος άπθπος1ος ηηρ παπούζηρ, εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη 

λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ν ηίηινο ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο,ζηο Γπαθείο Ππομηθειών ηος Νοζοκομείος έυρ ηελ ψξα 

11:00 ηηρ 24ηρ επηεμβπίος2019 (ημέπα Σπίηη). 

Θα ιεθζνχλ ππφςε κφλν νη αηηήζεηο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ή ζα απνζηαινχλ θαη ζα παξαιεθζνχλ απφ ην Γξαθείν 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Γ.Ν. Παπαγεσξγίνπ, κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ σο άλσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη 

ψξα ππνβνιήο αηηήζεσλ.   

Ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ ηυν Φακέλυν: η 24η επηεμβπίος 2019 και ώπα 12:00 (ημέπα  Σπίηη). 

 

 

         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

                                                                                                                         ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑ 

 

 

 

 


