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Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην ππόζλητη, υρ έκηακηος πποζυπικού ηος νοζοκομείος με ζύμβαζη
έπγος ενόρ (1) έηοςρ, ενόρ ανειδίκεςηος βοηθού ηλεκηποηεσνίηη, πποϋπολογιζηικήρ δαπάνηρ 12.000,00 €
ζςμπεπιλαμβανομένυν κπαηήζευν, αζθαλιζηικών ειζθοπών και Φ.Π.Α. 24%, με CPV: 85140000-2.
Έρνληαο ππ’ όςε:
Σν ππ’ αξηζ. ΦΣΤ15/1242/16.09.2019 αίηεκα ηνπ Γηεπζπληή ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ην νπνίν αηηείηαη ηελ
δηελέξγεηα ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληαο.
Σο Νοζοκομείο πποηίθεηαι να πποβεί ζηην βπασύσπονη ππόζλητη, με ζύμβαζη έπγος ενόρ (1) έηοςρ, ενόρ
ανειδίκεςηος, πος θα απαζσολείηαι υρ βοηθόρ ηλεκηποηεσνίηηρ ζηα ζςνεπγεία ζςνηήπηζηρ ηυν ηλεκηπολογικών
εγκαηαζηάζευν και θα αμείβεηαι με ηην εξόθληζη καηάλληλος παπαζηαηικού πος θα εκδίδει ο ζςμβαζιούσορ (απόδειξη
παποσήρ ςπηπεζιών ή ηιμολόγιο).
Οη ελδηαθεξόκελνη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ζπγθεληξώλνπλ ηα παξαθάησ ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα:
1.

ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη:
1.1. Να είλαη ειηθίαο 25-50 εηώλ.
1.2. Να έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο.
1.3. Να δηαζέηνπλ απνιπηήξην γπκλαζίνπ ή ηζνδύλακν ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο.
2.

ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ
Δίλαη επηζπκεηά θαη ζα ζπλεθηηκεζνύλ ηα παξαθάησ πξόζζεηα πξνζόληα:
2.1.

Γλώζε ηεο Αγγιηθήο, πνπ ζα απνδεηθλύεηαη κε πηπρίν LOWER: Ιθαλνπνηεηηθά, PROFICIENCY: Μέγηζηα.

2.2.

Δκπεηξία ζηελ εθηέιεζε ειεθηξνινγηθώλ εξγαζηώλ, πνπ ζα απνδεηθλύεηαη κε θαηάιιειεο βεβαηώζεηο ή αληίγξαθα
ζπκβάζεσλ ή απνδεηθηηθά θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ζπλαθείο εξγαζίεο: Έσο 2 εηώλ: ηθαλνπνηεηηθά, άλσ ησλ 2
εηώλ: κέγηζηα.

2.3.

Σα σο άλσ πξνζόληα βαζκνινγνύληαη, γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο, σο εμήο:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΟΝ

Γλώζε Αγγιηθήο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΣΑ ΠΟΟ Ο ΑΙΣΩΝ
ΓΙΑΘΔΣΔΙ ΣΟ ΠΡΟΟΝ
ΚΑΘΟΛΟΤ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΑ

ΜΔΓΙΣΑ

1,0

1,2

1,6

Δκπεηξία ζε ειεθηξνινγηθέο ή ειεθηξνηερληθέο
εξγαζίεο

1,0

1,5

2,0

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. Δπίζηρ ηα ιδιυηικά έγγπαθα, μποπεί να γίνονηαι
αποδεκηά και ζε απλή θυηοηςπία, εθόζον ζςνςποβάλλεηαι ςπεύθςνη δήλυζη, ζηην οποία βεβαιώνεηαι η
ακπίβειά ηοςρ και η οποία θέπει τηθιακή ςπογπαθή μεηά ηην ημεπομηνία δημοζίεςζηρ ηηρ διακήπςξηρ.



Σα μελόγιωζζα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή θαη επηθπξωκέλα από ην Τπνπξγείν
Εμωηεξηθώλ ή από επίζεκν κεηαθξαζηηθό γξαθείν ή από δηθεγόξν. ηα αιινδαπά δεκόζηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά εθαξκόδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο, ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε κε ην Ν. 1497/1984 (Α 188). Διδικά
ηα αλλοδαπά ιδιυηικά έγγπαθα θα ππέπει να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα
επικςπυμένη είηε από ππόζυπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζυπο καηά
νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο, ζύμθυνα με ηην παπ.14 ηος άπθπος 107 ηος
Ν.4497/2017. Πξνζθνκίδνληαη πξωηόηππα ή επηθπξωκέλα αληίγξαθα ή επθξηλή θωηναληίγξαθα απηώλ, ζύκθωλα
κε ην Ν.4250/26.3.2014. ή απλά θυηοανηίγπαθα ζςνοδεςόμενα από ςπεύθςνη δήλυζη ζηην οποία βεβαιώνεηαι η
ακπίβειά ηοςρ.



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.

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ – ΔΠΙΛΟΓΗ
3.1. Οη ελδηαθεξόκελνη – ππνςήθηνη ζπκβαζηνύρνη ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ ηελ αίηηζή ηνπο κε όια ηα απαηηνύκελα
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ηππηθώλ θαη πξόζζεησλ πξνζόλησλ ησλ σο άλσ άξζξσλ 1 & 2, θαζώο επίζεο
θαη κε Τπεύθςνη Γήλυζη όηη έρνπλ ιάβεη πιήξσο γλώζε θαη ζπκθσλνύλ κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο.
3.2. Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθέξνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο, νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά, ηελ μηνιαία αμοιβή πνπ επηζπκνύλ λα
ιαβαίλνπλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., θόξσλ, θξαηήζεσλ (ζπκβαζηνύρνπ θαη εξγνδόηε) ε νπνία δελ κπνξεί λα
είλαη αλώηεξε ηνπ πνζνύ ησλ 1.000,00€.
3.3. Αηηήζεηο πνπ δελ ζπλνδεύνληαη από επαξθή ηεθκεξίσζε ησλ ηππηθώλ πξνζόλησλ ηνπ άξζξνπ 1 ή πνπ θαζνξίδνπλ
ακνηβή εθηόο ησλ νξίσλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ απνξξίπηνληαη.
3.4. Αηηήζεηο πνπ δελ ζπλνδεύνληαη από επαξθή ηεθκεξίσζε θάπνηνπ εθ ησλ πξόζζεησλ θαη βαζκνινγνύκελσλ πξνζόλησλ
ηνπ άξζξνπ 2 βαζκνινγνύληαη κε ηνλ βαζκό 1,0 γηα ην πξνζόλ απηό.
3.5. Θα επηιεγεί ν ππνςήθηνο ζπκβαζηνύρνο πνπ ζα παξνπζηάζεη ηελ ρακειόηεξε αλεγκέλε ζπκβαηηθή κεληαία ακνηβή Σα=
Πα/οπ, όπνπ:
● Πα είλαη ε πξνζθεξόκελε κεληαία ακνηβή ηεο αίηεζεο.
● οπ είλαη ην άζξνηζκα βαζκνιόγεζεο ησλ πξόζζεησλ πξνζόλησλ, πνπ ζπγθεληξώλεη ν ζπγθεθξηκέλνο
ππνςήθηνο κε βάζε ηνλ πίλαθα ηεο παξ. 2.3.
3.6. Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ ζπκβαζηνύρνπ θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο πνπ επηιέρζεθε λα
θαηαζέζεη:


Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος έθδνζεο ην πνιύ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρεη
θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο.



Πιζηοποιηηικό πεξί ηνπ όηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο (θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα) θαηαβνιήο,
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.



Πιζηοποιηηικό πεξί ηνπ όηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεώζεηο θαηαβνιήο ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο,

ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.

4.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Η ζύκβαζε έξγνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ βνεζνύ ειεθηξνηερλίηε ζα είλαη δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο, κε δηθαίσκα γηα κνλνκεξή εθ
κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ παξάηαζε γηα έμη (6) ην πνιύ κήλεο, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο.

5.

ΑΠΑΥΟΛΗΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΙΑ
5.1.

Ο ζπκβαζηνύρνο πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ππνγξάςεη ζύκβαζε ζα απαζρνιείηαη ζηα ειεθηξνινγηθά ζπλεξγεία ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηε βάζε κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, επί είθνζη δύν (22) εκέξεο αλά
κήλα, εξγάζηκεο ή αξγίεο ή άββαηα ή Κπξηαθέο, γηα έλα 8σξν ηελ εκέξα.

5.2.

Καηά ηε ζπλνιηθή εηήζηα δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ν ζπκβαζηνύρνο δηθαηνύηαη ακεηβόκελεο απνπζίαο είθνζη δύν (22)
εξγάζηκσλ εκεξώλ, ζηε βάζε πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηα αξκόδηα ζηειέρε ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο, θαηά ηα νξηδόκελα ζην πξνεγνύκελν άξζξν, ην δηθαίσκα απηό
ηνπ ζπκβαζηνύρνπ επεθηείλεηαη αλαινγηθά.

5.3.

Ο ζπκβαζηνύρνο βνεζόο ηερλίηε ζα εξγάδεηαη ππό ηελ επνπηεία ησλ αξκόδησλ ζηειερώλ ηεο Σερληθήο Γηεύζπλζεο
ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηηο εληνιέο θαη ηηο νδεγίεο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα πεηζαξρεί. Κάζε πεξίπησζε απεηζαξρίαο ή
αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνπο αζζελείο ή ηνπο ζπλνδνύο ηνπο ή ην πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ απνηειεί
ζνβαξό ιόγν γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο. Οκνίσο ζνβαξό ιόγν θαηαγγειίαο ηεο
ζύκβαζεο απνηειεί ε εθ κέξνπο ηνπ ζπκβαζηνύρνπ παξαβίαζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο.

5.4.

Ο ζπκβαζηνύρνο βνεζόο ηερλίηε ζα πξέπεη λα επηδεηθλύεη δήιν θαη πξνζπκία σο πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ
ηνπ, ηδηαίηεξα εθόζνλ εξγάδεηαη ζε απνγεπκαηηλή ή λπρηεξηλή βάξδηα θαη λα ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα ηνπ δνζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο.

6.

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
Σν Ννζνθνκείν νθείιεη θαη αλαιακβάλεη:
6.1.

Να παξέρεη ζηνλ ζπκβαζηνύρν ηελ απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ εθπαίδεπζε ζηηο
ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξώλ θαη αζζελώλ ξεπκάησλ.

6.2.

Να ρνξεγήζεη ζηνλ ζπκβαζηνύρν ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εξγαζία ηνπ είδε έλδπζεο θαη ππόδεζεο, θαζώο θαη ηα
βαζηθά εξγαιεία ειεθηξνιόγνπ.

6.3.
7.

Σελ εμαζθάιηζε αλεκπόδηζηεο πξόζβαζεο ηνπ ζπκβαζηνύρνπ ζηνπο ρώξνπο εθηέιεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ.

ΑΜΟΙΒΗ – ΠΛΗΡΧΜΔ – ΔΙΦΟΡΔ
7.1.

Η κηθηή κεληαία ακνηβή γηα ηελ απαζρόιεζε ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη ζην πνζό ηεο πξναλαθεξόκελεο ηηκήο πνπ
δελ ζα μεπεξλά ηα 1.000,00 €. Σν πνζό απηό δελ επηδέρεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεώξεζε ή αλαπξνζαξκνγή γηα
νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη πεξηιακβάλεη Φ.Π.Α. θαη θάζε θύζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (ζπκβαζηνύρνπ θαη εξγνδόηε),
θξαηήζεηο, θαζώο θαη θόξνπο, δηάθνξα έμνδα, θηι.

7.2.

Η κεληαία ακνηβή ζα θαηαηίζεηαη, ζην α’ δεθαήκεξν ηνπ επόκελνπ κήλα ηεο παξαρζείζαο ππεξεζίαο, ζε ηξαπεδηθό
ινγαξηαζκό πνπ ζα ππνδεηρζεί κε πξώην δηθαηνύρν ηνλ ζπκβαζηνύρν, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ζα γλσζηνπνηήζεη
ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.

7.3.

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα θάζε πιεξσκή/θαηάζεζε είλαη ε πξνζθόκηζε λόκηκνπ παξαζηαηηθνύ (π.ρ. ηηκνινγίνπ ή
απόδεημεο παξνρήο ππεξεζηώλ θ.ά.) θαη πηζηνπνηεηηθνύ θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο, ζε ηζρύ εθόζνλ απαηηείηαη,
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο, ζπλνδεπόκελσλ θάζε θνξά από έγγξαθε
βεβαίσζε κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα από ηνλ Γηεπζπληή Σερληθήο Τπεξεζίαο.

7.4.

ε θάζε πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο εηζνδήκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ.

8. ΣΟΠΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Ωο ηόπνο απαζρόιεζεο ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ νξίδεηαη ε έδξα ηνπ Γ.Ν.Θ Παπαγεσξγίνπ, ζηελ Πεξηθεξεηαθή νδό
Θεζζαινλίθεο, Νέα Δπθαξπία, Θεζζαινλίθε.
Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ην
ΚΗΜΓΗ.
Οη ελδηαθεξόκελνη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ζα κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ην Ννζνθνκείν θαη λα ιάβνπλ
γλώζε ησλ επί ηόπνπ ζπλζεθώλ θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο, θ. οθιαλίδη Γπηγόπιο, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 2313 32.3111, θαζώο θαη κε ηνλ θ. Παπανικολάος Αζηέπιο,
ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 2313 32.3105, κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ επίζεο λα επηθνηλσλνύλ γηα ηηο όπνηεο δηεπθξηλίζεηο.
Οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να καηαθέζοςν ηην αίηηζη ηοςρ ζςνοδεςόμενη από ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά
για ηην ηεκμηπίυζη ηυν ηςπικών και ππόζθεηυν πποζόνηυν ηυν υρ άνυ άπθπυν 1 & 2 ηηρ παπούζηρ, εληόο
ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ν ηίηινο θαη ν α/α ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο, ζηο Γπαθείο Ππομηθειών ηος Νοζοκομείος έυρ ηελ ώξα 10:00 ηηρ 04ηρ Οκηυβπίος 2019 (ημέπα
Παπαζκεςή).
Θα ιεθζνύλ ππόςε κόλν νη αηηήζεηο πνπ ζα θαηαηεζνύλ ή ζα απνζηαινύλ θαη ζα παξαιεθζνύλ από ην Γξαθείν
Πξνκεζεηώλ ηνπ Γ.Ν. Παπαγεσξγίνπ, κε επζύλε ηνπ ππνςεθίνπ, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ σο άλσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη
ώξα ππνβνιήο αηηήζεσλ.
Ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ ηυν θακέλυν: η 04η Οκηυβπίος 2019, ώξα 11:00 (ημέπα Παπαζκεςή).

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑ

