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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΙΑΣΡΟ 

ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΟ (α/α Α.01.20)  πξνϋπνινγηζηηθήο δαπάλεο 36.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ, 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία θαη ηπρόλ Φ.Π.Α. 24%,  κε CPV: 85140000-2  (α/α Α.02.19). 

 

Έρνληαο ππ’ όςε: 

  

Τελ  ππ’ αξηζ.   566/03.06.2020 (Θέκα 3ν) απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηεο 

παξνύζαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάζεζε ησλ θαζεθόλησλ ηαηξνύ Αλαηζζεζηνιόγνπ,  γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνύ ηκήκαηνο κε ζύκβαζε έξγνπ δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο. 

Οη  ελδηαθεξόκελνη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ζπγθεληξώλνπλ ηα παξαθάησ πξνζόληα: 

1.ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 

1. Πηπρίν Α.Δ.Ι. Ιαηξηθήο. 

2. Άδεηα Αζθήζεσο Δπαγγέικαηνο. 

3. Τίηιν εηδηθόηεηαο Αλαηζζεζηνινγίαο. 

Δπηπιένλ ζα ζπλεθηηκεζνύλ ηα πξόζζεηα πξνζόληα: 

4. Πξνϋπεξεζία. 

5. Πξνεγνύκελε ζπλαθή εκπεηξία. 

6. Πηζηνπνηεκέλεο θιηληθέο δεμηόηεηεο. 

7. Δμεηδηθεύζεηο, Μεηεθπαηδεύζεηο. 

8. Δθπαηδεπηηθό θαη ζπγγξαθηθό έξγν.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη: 

   Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραυα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραυα των πρωτοτύπων ή 

ευκρινή υωτοαντίγραυα αυτών, σύμυωνα με το Ν.4250/26.3.2014. Δπίζεο ηα ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα 

γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία 

βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

δηαθήξπμεο. 

   Σα μελόγισζζα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή θαη επηθπξσκέλα από ην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ 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). Προσκομίζονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραυα ή ευκρινή υωτοαντίγραυα αυτών, 

σύμυωνα με το Ν.4250/26.3.2014.  
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   Οη αηηήζεηο/ππεύζπλεο δειώζεηο  πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερόκελν, άιισο  επηθέξνπλ 

θπξώζεηο. Γελ απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.  

    Γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, ησλ νπνίσλ νη ηίηινη ζπνπδώλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (πξνπηπρηαθώλ θαη 

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

εμσηεξηθνύ απηνί πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά αλαγλώξηζεο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ ή ηνπ ΑΔΠ. 

  

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΔΠΙΛΟΓΗ 

2.1. Οη ελδηαθεξόκελνη – ππνςήθηνη ζπκβαζηνύρνη ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ ηελ αίηεζή ηνπο κε όια ηα 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ηππηθώλ θαη πξόζζεησλ πξνζόλησλ ηνπ σο άλσ 

άξζξνπ 1, θαζώο επίζεο θαη κε Τπεύζπλε Γήισζε όηη έρνπλ ιάβεη πιήξσο γλώζε θαη ζπκθσλνύλ κε 

ηνπο όξνπο ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο. 

2.2.Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθέξνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο, νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά, ηελ κεληαία ακνηβή 

πνπ επηζπκνύλ λα ιαβαίλνπλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηπρόλ Φ.Π.Α., θόξσλ θαη ζπλνιηθώλ αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ ειεύζεξνπ  επαγγεικαηία  ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη αλώηεξε ηνπ πνζνύ ησλ 3.000,00€.  

2.3. Αηηήζεηο πνπ δελ ζπλνδεύνληαη από επαξθή ηεθκεξίσζε ησλ ηππηθώλ πξνζόλησλ ηνπ άξζξνπ 1 ή πνπ 

θαζνξίδνπλ ακνηβή εθηόο ησλ νξίσλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ απνξξίπηνληαη.  

2.4. Σε πεξίπησζε πνπ πξνθύςεη ηζνηηκία (απόθιηζε πξνζθεξόκελεο ακνηβήο ζε πνζνζηό έσο 5%) 

αλάκεζα ζε δύν ή πεξηζζόηεξνπο ππνςεθίνπο, ζα επηιεγεί κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο: 

 απηόο κε ηε κεγαιύηεξε πξνϋπεξεζία  

 απηόο κε ηηο πεξηζζόηεξεο εμεηδηθεύζεηο – κεηεθπαηδεύζεηο 

 απηόο κε ηηο πεξηζζόηεξεο πηζηνπνηεκέλεο θιηληθέο δεμηόηεηεο 

 

2.5. Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ ζπκβαζηνύρνπ θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο 

πνπ επηιέρζεθε λα θαηαζέζεη: 

 Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, από ην νπνίν λα 

πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο. 

 Πηζηνπνηεηηθό πεξί ηνπ όηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο (θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα) 

θαηαβνιήο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 Πηζηνπνηεηηθό πεξί ηνπ όηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεώζεηο θαηαβνιήο ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο, ήηνη  ηελ έλαξμε    επηηεδεύκαηνο    από    

ηελ    αληίζηνηρε    Γεκόζηα    Οηθνλνκηθή Υπεξεζία θαη ηηο ηπρόλ κεηαβνιέο. 

3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη έλα (1) έηνο θαη δύλαηαη λα παξαηείλεηαη αλά έηνο, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ 

λνζνθνκείνπ, κεηά από ζρεηηθό αίηεκα ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνύ ηκήκαηνο Ννζνθνκείνπ ή ηνπ 

Γηεπζπληή ηεο Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο θαη  ηε ζύκθσλε γλώκε  ηνπ ζπκβαζηνύρνπ ηαηξνύ. 

4. ΑΠΑΥΟΛΗΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΙΑ 



4.1.Ο ζπκβαζηνύρνο ηαηξόο πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ππνγξάςεη ζύκβαζε ζα απαζρνιείηαη ζην Αλαηζζεζηνινγηθό 

ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ απηνπξόζσπε παξνπζία ηνπ, ζε θαζεκεξηλή 8σξε απαζρόιεζε κε σξάξην 8π.κ.-

3κ.κ.ζε βάζε κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο πνπ ζα θαζνξίδεηαη ηνλ πξνεγνύκελν κήλα εξγαζίαο θαη πνπ ζα 

ζπκθσλείηαη κε ηε Γηεύζπλζε ηνπ ηκήκαηνο.  

4.2. Ο ζπκβαζηνύρνο ηαηξόο πέξαλ ηεο εξγαζίαο σο αλαηζζεζηνιόγνο ηαηξόο ζα έρεη θαη ζπκβνπιεπηηθό ξόιν θαηά 

ηελ θαηάξηηζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο ρνξήγεζεο αλαηζζεζίαο ζηηο δηάθνξεο ρεηξνπξγηθέο θιηληθέο θαη ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ησλ ζηειερώλ ηνπ ηκήκαηνο, εληόο θαη εθηόο ησλ ρώξσλ ηνπ 

ρεηξνπξγείνπ. Πεξαηηέξσ, ν ζπκβαζηνύρνο ζα ζπλεπηθνπξεί ζην επηζηεκνληθό πξόγξακκα ηνπ ηκήκαηνο θαη δε ζηα 

καζήκαηα εηδηθώλ θαη εηδηθεπνκέλσλ ηαηξώλ, ζηελ έξεπλα, ζε επηζηεκνληθά πξσηόθνιια, επηζηεκνληθέ εξγαζίεο θαη 

δεκνζηεύζεηο, θαζώο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξώλ ηνπ ηκήκαηνο. 

4.3. Ο ζπκβαζηνύρνο ηαηξόο ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απέρεη από ηελ παξνρή ησλ σο άλσ ππεξεζηώλ γηα είθνζη 

εξγάζηκεο εκέξεο αλά έηνο θαη έσο δέθα πιένλ απηώλ ησλ εκεξώλ ζα κπνξεί λα απέρεη από ηελ παξνρή ησλ 

πξναλαθεξόκελσλ ππεξεζηώλ εθηάθησο, γηα ηε ζπκκεηνρή ζε επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

απνπζίαο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη αλσηέξσ ζα εμαθνινπζεί λα θαηαβάιιεηαη ε ακνηβή ηεο. 

4.4. Ο ζπκβαζηνύρνο ηαηξόο ζα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην πξνζσπηθό ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ  θαη ζα 

βξίζθεηαη ππό ηελ επνπηεία ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ηκήκαηνο, ζηηο εληνιέο θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ νπνίνπ 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. 

4.5.Ο ζπκβαζηνύρνο ηαηξόο ζα πξέπεη λα επηδεηθλύεη δήιν θαη πξνζπκία πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ.  

4.6.Η ζύκβαζε πνπ ζα πξνθύςεη, ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα αλαγλσξίδεηαη θαη ζπκθσλείηαη από ηα ζπκβαιιόκελα 

κέξε, όηη δελ δεκηνπξγεί νπνηαδήπνηε ζρέζε λνκηθήο εμάξηεζεο κεηαμύ ηνπο θαη όηη θακία δηάηαμε απηήο δελ 

ζεκειηώλεη, νύηε κπνξεί λα ζεκειηώλεη κεηαμύ ηνπο ζρέζε εληνιήο, άκεζεο ή έκκεζεο πιεξεμνπζηόηεηαο, θνηλσλίαο, 

πξαθηόξεπζεο, κεζηηείαο, εξγαζίαο θαη ελ γέλεη νπνηαδήπνηε άιιεο ζρέζεο,  πέξαλ ηεο κίζζσζεο έξγνπ. 

4.7. Η νξζή εθηέιεζε – έιεγρνο παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, ζα πηζηνπνηείηαη κε βεβαίσζε παξαιαβήο θαη θαιήο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ από ηελ Γηεπζύληξηα ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνύ ηκήκαηνο ή ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Φεηξνπξγηθνύ ηνκέα. 

5. ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ -  ΔΥΔΜΤΘΔΙΑ 

5.1.Όιεο νη πιεξνθνξίεο,  πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη θάζε  άιιν ζρεηηθό έγγξαθν ή ζηνηρείν πνπ απνθηάηαη, 

ζπγθεληξώλεηαη ή θαηαξηίδεηαη από ηνλ ζπκβαζηνύρν ηαηξό θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνύζαο 

ζπκβάζεσο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απόιπηε ηδηνθηεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

5.2.Ο ζπκβαζηνύρνο ηαηξόο, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, δελ 

απνθαιύπηεη θακία πιεξνθνξία πνπ ηνπ δόζεθε, νύηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία ή έγγξαθα ησλ νπνίσλ έιαβε γλώζε ζε 

ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ.  

5.3.Σε πεξίπησζε αζέηεζεο από ηνλ ζπκβαζηνύρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ην Ννζνθνκείν δηθαηνύηαη λα 

απαηηήζεη: α) ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ηνπ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθύςεη, ζπλεπεία ηεο θνηλνπνηήζεσο 

εγγξάθσλ – ζηνηρείσλ,  ζε ηξίηνπο θαη β) ηελ άκεζε θαη ζην δηελεθέο παύζε θνηλνπνίεζεο εγγξάθσλ – ζηνηρείσλ, 

ζε ηξίηνπο, ζην κέιινλ. 



5.4.Ο ζπκβαζηνύρνο ηαηξόο, κε θαλέλα ηξόπν, δελ δύλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκόζηεο δειώζεηο, ζρεηηδόκελεο κε 

ηελ ελ γέλεη θαηάζηαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε γξαπηή άδεηα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Η επεμεξγαζία, από ηνλ ζπκβαζηνύρν ηαηξό, επαίζζεησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ αζζελώλ, αιιά θαη όισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην Ννζνθνκείν,  δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2472/1997 (ΦΔΚ Α 50/10-04-1997) θαζώο θαη 

από ηνλ ππ’ αξηζ. ΔΔ 2016/679 Καλνληζκό Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ (G.D.P.R.) θαη ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Υπεύζπλνπ Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ (D.P.O.) ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

6.           ΑΜΟΙΒΗ – ΠΛΗΡΧΜΔ – ΔΙΦΟΡΔ 

6.1. Η ακνηβή ηνπ ηαηξνύ γηα ηελ άζθεζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ σο άλσ θαζεθόλησλ θαη ππνρξεώζεώλ ηνπ 

θαζνξίδεηαη ζην πνζό πνπ πξνθύπηεη από ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ζηελ αίηεζε ηνπ θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζε απηόλ 

ηζόπνζα κεληαίσο. Τν πνζό απηό δελ επηδέρεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεώξεζε ή αλαπξνζαξκνγή γηα νπνηνλδήπνηε 

ιόγν. 

6.2.Σηελ σο άλσ ακνηβή επίζεο ζα πεξηιακβάλνληαη ην ζύλνιν ησλ  θάζε θύζεο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 

ειεύζεξνπ επαγγεικαηία. 

6.3.Η κεληαία ακνηβή ζα θαηαηίζεηαη, εληόο ηνπ πξώηνπ δεθαεκέξνπ ηνπ επόκελνπ κήλα, ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό 

πνπ ζα ππνδείμεη ν ίδηνο κε πξώην δηθαηνύρν ηνλ ζπκβαζηνύρν, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ 

ππεξεζία εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

6.4.Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα θάζε πιεξσκή/θαηάζεζε είλαη ε πξνζθόκηζε λόκηκνπ παξαζηαηηθνύ (π.ρ. 

ηηκνινγίνπ ή απόδεημεο παξνρήο ππεξεζηώλ θ.ά.) θαη πηζηνπνηεηηθώλ ζε ηζρύ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξόηεηαο, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο, ζπλνδεπόκελσλ θάζε θνξά 

από έγγξαθε Βεβαίσζε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ γηα ην ζρεηηθό ρξνληθό 

δηάζηεκα, κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα από ηελ  Γηεπζύληξηα ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνύ ηκήκαηνο. 

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

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ζπκβαζηνύρν. 

Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηε ΓΙΑΥΓΔΙΑ 

θαη ην Κ.Η.Μ.ΓΗ... Θα θνηλνπνηεζεί επίζεο πξνο αλάξηεζε ζηνλ Ιαηξηθό Σύιινγν Θεζζαινλίθεο.  

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηνλ Φάθειν ηνπο, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

επθξηλώο ν ηίηινο θαη ν α/α ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

έσο ηελ ώξα 11:00 ηελ 22ε    Ινπλίνπ 2020 (εκέξα Γεπηέξα). 

Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ Φαθέισλ: ε 22ε Ινπλίνπ 2020,  ώξα 14:00 (εκέξα Γεπηέξα). 

 

                                                                         Ο   ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
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