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Γξαθείν Πξνκεζεηώλ 
Πιεξ: θα Αιεμάλδξα Τδψλνπ 
Τει.: 2313 32.3115, fax: 2313 32.3969 
Ηιεθηξ. Γ/λζε:pr@papageorgiou-hospital.gr 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΧΝ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΟΤ ΠΔ ή ΣΔ ΜΔ 

ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΟΤ, ΔΝΟ (1) ΔΣΟΤ, ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ  20.000,00 € ΜΔ Φ.Π.Α., ΜΔ 

CPV:851140000-2 (α/α Γ12.2022). 

Τν Ννζνθνκείν,  θαηφπηλ ηεο ππ. αξηζ. πξση. 619_20.04.2022/Θ.9ν  απφθαζεο ηνπ Γ.Σ., αλαξηά πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ ελφο δηαηηνιφγνπ ΠΔ ή ΤΔ,  γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

Τκήκαηνο Κιηληθήο Γηαηξνθήο, κε ζχκβαζε έξγνπ γηα έλα έηνο.  

 

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

 

1.ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 

 Πηπρίν ΑΔΙ ηνπ Τκήκαηνο Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο-Γηαηξνθήο ηεο Σρνιήο Δπηζηεκψλ Υγείαο & Αγσγήο ηνπ 

Φαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ή πηπρίν ΤΔΙ Γηαηηνινγίαο-Γηαηξνθήο ή αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδψλ ηεο 

Αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη 

Πιεξνθφξεζεο. 

 Άδεηα Αζθήζεσο Δπαγγέικαηνο Γηαηηνιφγνπ-Γηαηξνθνιφγνπ. 

 Μέινο ηνπ Παλειιήληνπ Σπιιφγνπ Γηαηηνιφγσλ-Γηαηξνθνιφγσλ (Π.Σ.Γ.Γ.) ή κέινο ηεο Έλσζεο Γηαηηνιφγσλ-

Γηαηξνθνιφγσλ Διιάδνο (Δ.Γ.Γ.Δ.) - Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο ζπιιφγνπο 

 Γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ LOWER CERTIFICATE ή αληίζηνηρνπ πηπρίνπ). 

 Γλψζε  Η/Υ (απνδεηθλχεηαη κε: α) πηζηνπνηεηηθφ ECDL ή ΑΚΤΑ ή ηζνδχλακν ή  β) κε ηίηινπο ζπνπδψλ, 

βαζηθνχο ή/θαη κεηαπηπρηαθνχο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη Τερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή 

βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη νη ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ 

καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη’ επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Υ). 

 Πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζηνλ ηνκέα θιηληθήο δηαηηνινγίαο (απνδεηθλχεηαη κε θαηάιιειεο 

βεβαηψζεηο εξγνδνηψλ  ή αληίγξαθα ζπκβάζεσλ ή ηηκνινγίσλ ζε ρψξνπο φπσο λνζνθνκεία, ηδησηηθέο θιηληθέο 

θ.ν.θ., ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο είλαη απηναπαζρνινχκελνο, κε θαηάζεζε ππεχζπλεο δήισζεο κε 

ηελ νπνία ν ππνςήθηνο ζα δεζκεχεηαη γηα ην φηη έρεη εκπεηξία ζε πεξηζηαηηθά θιηληθήο δηαηξνθήο). 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

Θεζ/λίθε, 18.05.2022 
Αξ. Πξση. 14553 
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Θα εθηηκεζεί : Η εμεηδίθεπζε ζηελ εθαξκνγή ηεο θεηνγνληθήο δίαηηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε παηδηαηξηθψλ θαη 

ελήιηθσλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ επηιεςία (απνδεηθλχεηαη κε: α) βεβαίσζε λεπξνιφγνπ πνπ εμεηδηθεχεηαη 

ζηελ εθαξκνγή ηεο θεηνγνληθήο δίαηηαο ή/θαη β) βεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο θιηληθψλ ζεκηλαξίσλ/ζπλεδξίσλ 

αληίζηνηρεο ζεκαηνινγίαο). 

 

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε :  ν ππνςήθηνο λα είλαη πιήξσο εκβνιηαζκέλνο έλαληη ηεο λόζνπ covid-19, ζύκθσλα 

κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 206 ηνπ Ν. 4820/2021. 

 

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 ππνγεγξακκέλε ππεύζπλε δήισζε, 

ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηα ηνπο.  

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

ηνΤπνπξγείν 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). Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα επηθπξσκέλε είηε από πξόζσπν αξκόδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 

είηε από πξόζσπν θαηά λόκν αξκόδην ηεο ρώξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν, ζύκθσλα κε ηελ 

παξ.14 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017. Προσκομίζονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραυα ή ευκρινή 

υωτοαντίγραυα αυτών, σύμυωνα με το Ν.4250/26.3.2014 ή απιά θσηναληίγξαθα ζπλνδεπόκελα από 

ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο. 

• Οη ππεύζπλεο δειώζεηο πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερόκελν, άιισο επηθέξνπλ θπξώζεηο. Γελ 

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

κπνξνύλ λα είλαη ζηα Αγγιηθά. 

• 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 ελδηαθεξφκελνη – ππνςήθηνη ζπκβαζηνχρνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ θάθειν πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

1) πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, 2) ηελ αίηεζή ηνπο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνπλ: α) φηη έρνπλ ιάβεη πιήξσο 

γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη β) ηελ εηήζηα πξν ΦΠΑ ακνηβή πνπ 

επηζπκνχλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ζπλνιηθφο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

16.129,03 €, ρσξίο ην ΦΠΑ θαη 3) φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ σο 

άλσ άξζξνπ1νπ.  

2.2 Αηηήζεηο πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ επαξθή ηεθκεξίσζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ άξζξνπ 1νπ ή πνπ 

θαζνξίδνπλ ακνηβή εθηφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ απνξξίπηνληαη.  

2.3 Σε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ηζνηηκία (απφθιηζε πξνζθεξφκελεο ακνηβήο ζε πνζνζηφ έσο 1%) 

αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο ππνςεθίνπο, ζα επηιεγεί κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο: 

 ν ππνςήθηνο αλάδνρνο κε ηελ  εμεηδίθεπζε ζηελ εθαξκνγή ηεο θεηνγνληθήο δίαηηαο  
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 ν ππνςήθηνο αλάδνρνο κε ηελ κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία  

 ν ππνςήθηνο αλάδνρνο κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ πηπρίνπ ζε ΑΔΙ. 

 ν ππνςήθηνο αλάδνρνο κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ πηπρίνπ  ζε ΤΔΙ. 

 ν ππνςήθηνο αλάδνρνο κε ην πςειφηεξν επίπεδν ζηηο μέλεο γιψζζεο, 

 

2.4 Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη κε ηνλ κεηνδφηε ππνςήθην πνπ θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηνπ 

άξζξνπ1νπ. Μφλν ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ θαηαηεζεί ή έρνπλ απνξξηθζεί φιεο νη πξνζθνξέο ιφγσ κε 

πιήξσζεο ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ, δχλαηαη λα γίλεη δεθηή πξνζθνξά κε κηθξή απφθιηζε απφ ηα 

απαηηνχκελα πξνζφληα, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ 

λνζνθνκείνπ.  

2.5 Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο 

πνπ επηιέρζεθε λα θαηαζέζεη: 

 Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα 

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

επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

 Πηζηνπνηεηηθό πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή 

ελεκεξφηεηα) θαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Πηζηνπνηεηηθό πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο, ήηνη  ηελ έλαξμε    

επηηεδεχκαηνο    απφ    ηελ    αληίζηνηρε    Γεκφζηα    Οηθνλνκηθή Υπεξεζία θαη ηηο ηπρφλ 

κεηαβνιέο. 

 
3 ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη έλα (1) έηνο θαη δχλαηαη λα παξαηαζεί, γηα έλα (1) αθφκε έηνο ην κέγηζην, 

κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη  ηε ζχκθσλε γλψκε  ηνπ ζπκβαζηνχρνπ 

δηαηηνιφγνπ. 

 

4 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  ΔΡΓΑΙΧΝ  ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΟΤ 

Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη,  ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηαηηνιφγν ηνπ λνζνθνκείνπ, είλαη νη εμήο: 

4.1 Η επίβιεςε δηαηηεηηθψλ ζρεκάησλ φισλ ησλ λνζειεπφκελσλ αζζελψλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο παξαγγειίαο γεπκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ ζηηο θιηληθέο πνπ ζα είλαη ππ’ επζχλε ηνπ. 

4.2 Ο ζρεδηαζκφο, πξνγξακκαηηζκφο θαη ε επίβιεςε εηδηθψλ δηαηηεηηθψλ ζρεκάησλ ησλ αζζελψλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ βάζε ηαηξηθψλ νδεγηψλ (φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ), ζηηο θιηληθέο πνπ 

ζα είλαη ππ’ επζχλε ηνπ. 

4.3 Η εθηίκεζε θαηάζηαζεο ζξέςεο ησλ λνζειεπφκελσλ αζζελψλ  θαη ν ζρεδηαζκφο, εθαξκνγή θαη 

παξαθνινχζεζε ηερλεηήο δηαηξνθηθήο ππνζηήξημεο (εληεξηθήο-παξεληεξηθήο ζίηηζεο) φηαλ θξίλεηαη 

απαξαίηεην απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ, ζηηο θιηληθέο πνπ ζα είλαη ππ’ επζχλε ηνπ. 

4.4. Η δηαηξνθηθή εθπαίδεπζε ελδνλνζνθνκεηαθψλ θαη εμσηεξηθψλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληεο 

παζήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηξνθή. 
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4.5. Η εθηίκεζε θαηάζηαζεο ζξέςεο, ε δηαηξνθηθή εθπαίδεπζε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε επίβιεςε εμαηνκηθεπκέλσλ 

ζεξαπεπηηθψλ δηαηηεηηθψλ ζρεκάησλ αζζελψλ πνπ λνζειεχνληαη ζε εηδηθέο κνλάδεο (ΜΔΚ) ζηηο βάξδηεο 

ζπγθεθξηκέλσλ εκεξψλ αλά εβδνκάδα (Τξίηε- Πέκπηε- Σάββαην). 

4.6. Ο ζρεδηαζκφο θαη ππνινγηζκφο ησλ ζεξαπεπηηθψλ δηαηηψλ ησλ ζηηηδφκελσλ αζζελψλ ζε πεξηφδνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, φπνηε αιιάδεη ην λνζνθνκεηαθφ κελνχ, θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ κελνχ ησλ 

ζηηηδφκελσλ Ιαηξψλ. 

4.7.  Θα έρεη ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δμσηεξηθψλ Ιαηξείσλ ηνπ Σπκβνπιεπηηθνχ Γξαθείνπ Γηαηξνθήο 

πνπ γίλεηαη θάζε Πέκπηε θαη ηελ δηαηηνινγηθή παξαθνινχζεζε ελήιηθσλ αζζελψλ πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο 

δηαηηεηηθήο αγσγήο. 

4.8. Η παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο αλάδνρεο εηαηξείαο 

ππεχζπλεο γηα ηε ζίηηζε ηνπ λνζνθνκείνπ.  

4.9. Η επίβιεςε πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Τκήκαηνο Γηαηηνινγίαο-Γηαηξνθήο (2 

θνηηεηέο αλά εμάκελν). 

4.10. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ κελνχ ηνπ Παηδηθνχ Σηαζκνχ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ε επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο αλάδνρεο εηαηξείαο γηα ηε ζίηηζε ηνπ Παηδηθνχ Σηαζκνχ, εθ πεξηηξνπήο κε ηνλ 

δηαηηνιφγν πνπ εξγάδεηαη ήδε ζην Τκήκα Γηαηξνθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

4.11. Ο έιεγρνο ηηκνινγίσλ κεξίδσλ ησλ λνζειεπφκελσλ αζζελψλ, εηδηθψλ κνλάδσλ (ΜΔΚ-Φεηξνπξγεία), 

ηαηξψλ θαη θνηηεηψλ, εθ πεξηηξνπήο κε ηνλ δηαηηνιφγν θαη ηνλ ηερλνιφγν ηξνθίκσλ πνπ εξγάδνληαη ήδε ζην 

Τκήκα Γηαηξνθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

4.12. Η θάιπςε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ επηηειεί ην Τκήκα Γηαηξνθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ πεξίπησζε 

απνπζίαο ηνπ δηαηηνιφγνπ πνπ ήδε εξγάδεηαη εθεί (δηαηηνινγηθή θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ θιηληθψλ/αζζελψλ 

ζηελ πεξίπησζε πξνγξακκαηηζκέλεο ή έθηαθηεο άδεηαο). 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δηαζέηεη θαη εμεηδίθεπζε ζηελ εθαξκνγή θεηνγνληθήο δίαηηαο ζην 

αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ δηαηηψλ αζζελψλ 

πνπ βξίζθνληαη ππφ θεηνγνληθή δίαηηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επηιεςίαο ή άιισλ αζζελεηψλ θαη ήδε 

παξαθνινπζνχληαη απφ ην Κέληξν Δθαξκνγήο Κεηνγνληθήο Γίαηηαο ηνπ λνζνθνκείνπ, ζηελ πεξίπησζε 

απνπζίαο (κε πξνγξακκαηηζκέλε ή έθηαθηε άδεηα) ηνπ ππεχζπλνπ δηαηηνιφγνπ γηα ηηο θεηνγνληθέο δίαηηεο (θ. 

Καηζαλίθα). 

 

5 ΑΠΑΥΟΛΗΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΙΑ 

5.1. Ο ζπκβαζηνχρνο δηαηηνιφγνο πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ππνγξάςεη ζχκβαζε ζα απαζρνιείηαη ζην Τκήκα 

Γηαηξνθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ, (ζαξάληα (40) ψξεο ηελ εβδνκάδα), ζε 

βάζε κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, ζε πξσηλφ σξάξην πνπ ζα 

θαζνξηζηεί απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

5.2. Ο ζπκβαζηνχρνο δηαηηνιφγνο ζα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Τκήκαηνο Γηαηξνθήο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ (δηαηηνιφγν θαη ηερλνιφγν ηξνθίκσλ) θαη ζα βξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γηνηθεηηθήο 

Γηεπζχληξηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηηο εληνιέο θαη ζηηο νδεγίεο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα πεηζαξρεί. Κάζε 

πεξίπησζε απεηζαξρίαο ή αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνπο αζζελείο ή ηνπο ζπλνδνχο ηνπο ή ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, απνηειεί ζνβαξφ ιφγν γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηαγγειία ηεο 

ζχκβαζεο. Οκνίσο ζνβαξφ ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ε εθ κέξνπο ηνπ ζπκβαζηνχρνπ 
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παξαβίαζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο. 

5.3. Ο ζπκβαζηνχρνο δηαηηνιφγνο ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεη δήιν θαη πξνζπκία πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ θαη ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ηξέρνπζεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνπ ηνκέα 

κε βάζε ηηο νδεγίεο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ. 

5.4. Η ζχκβαζε πνπ ζα πξνθχςεη, ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα αλαγλσξίδεηαη θαη ζπκθσλείηαη απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, φηη δελ δεκηνπξγεί νπνηαδήπνηε ζρέζε λνκηθήο εμάξηεζεο κεηαμχ ηνπο θαη φηη θακία 

δηάηαμε απηήο δελ ζεκειηψλεη, νχηε κπνξεί λα ζεκειηψλεη κεηαμχ ηνπο ζρέζε εληνιήο, άκεζεο ή έκκεζεο 

πιεξεμνπζηφηεηαο, θνηλσλίαο, πξαθηφξεπζεο, κεζηηείαο, εξγαζίαο θαη ελ γέλεη νπνηαδήπνηε άιιεο ζρέζεο,  

πέξαλ ηεο κίζζσζεο έξγνπ. 

 

 

6 ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ -  ΔΥΔΜΤΘΔΙΑ 

6.1. Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα,  πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη θάζε 

άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή ζηνηρείν πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν 

δηαηηνιφγν θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ 

απφιπηε ηδηνθηεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

6.2. Ο ζπκβαζηνχρνο δηαηηνιφγνο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

δελ απνθαιχπηεη θακία πιεξνθνξία πνπ ηνπ δφζεθε, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία ή έγγξαθα ησλ νπνίσλ έιαβε 

γλψζε ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ.  

6.3. Σε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν δηαηηνιφγν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ην Ννζνθνκείν 

δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη: α) ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ηνπ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςεη, ζπλεπεία ηεο 

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

εγγξάθσλ – ζηνηρείσλ, ζε ηξίηνπο, ζην κέιινλ. 

6.4. Ο ζπκβαζηνχρνο δηαηηνιφγνο, κε θαλέλα ηξφπν, δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο, 

ζρεηηδφκελεο κε ηελ ελ γέλεη θαηάζηαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή άδεηα ηεο 

Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η επεμεξγαζία, απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν δηαηηνιφγν, επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ αζζελψλ, αιιά θαη φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Ννζνθνκείν, ζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 2472/1997 (ΦΔΚ Α 50/10-04-1997). 

 

 

7 ΑΜΟΙΒΗ – ΠΛΗΡΧΜΔ – ΔΙΦΟΡΔ 

7.1 Η ακνηβή ηνπ δηαηηνιφγνπ γηα ηελ άζθεζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ σο άλσ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεψλ 

ηνπ θαζνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζηελ αίηεζε ηνπ θαη ζα 

θαηαβάιιεηαη ζε απηφλ ηζφπνζα κεληαίσο. Τν πνζφ απηφ δελ επηδέρεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ή 

αλαπξνζαξκνγή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

7.2 Σηελ σο άλσ ακνηβή επίζεο ζα πεξηιακβάλνληαη νη θάζε θχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, νη νπνίεο 

βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ζπκβαζηνχρν. 

7.3 Η κεληαία ακνηβή ζα θαηαηίζεηαη, θαηά ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα θάζε κήλα, ζε ινγαξηαζκφ ηεο 

Τξάπεδαο Πεηξαηψο κε πξψην δηθαηνχρν ηνλ ζπκβαζηνχρν, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ζα γλσζηνπνηήζεη 

ζηελ ππεξεζία εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
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7.4 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα θάζε πιεξσκή/θαηάζεζε είλαη ε πξνζθφκηζε λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ(π.ρ. 

ηηκνινγίνπ ή απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ θ.ά.) θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζε ηζρχ θνξνινγηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο, 

ζπλνδεπφκελσλ θάζε θνξά απφ έγγξαθε Βεβαίσζε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ηνπ γηα ην ζρεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα απφ ηελ Γηνηθεηηθή 

Γηεπζχληξηα. 

7.5 Σε θάζε πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κ.Φ.Γ. 

7.6 Ο ΦΠΑ ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

 

 

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

ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ην Κ.Η.Μ.ΓΗ.. Θα θνηλνπνηεζεί επίζεο πξνο αλάξηεζε ζηελ Έλσζε Γηαηηνιφγσλ – 

Γηαηξνθνιφγσλ Διιάδνο θαη ζηνλ Παλειιήλην Σχιινγν Γηαηηνιφγσλ. 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ζα κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ην Ννζνθνκείν θαη λα 

ιάβνπλ γλψζε ησλ επί ηφπνπ ζπλζεθψλ θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ 

Γηαηηνιφγν, θα Καηζαλίθα Δηξήλε, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 2313-323000 (εζση.4207), κε ηελ νπνία κπνξνχλ 

επίζεο λα επηθνηλσλνχλ γηα ηηο φπνηεο δηεπθξηλίζεηο. 

 

 

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

επθξηλψο ν ηίηινο θαη ν α/α ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

έσο ηελ ψξα 12:00 ηελ 30ε Μαΐνπ 2022 (εκέξα Γεπηέξα). 

Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ Φαθέισλ: ε 30ε Μαΐνπ 2022, ψξα 14:00 (εκέξα Γεπηέξα). 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

ΜΙΥΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΧΣΗ 




