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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ Γ.21/2022 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 

ΠΑΡΑΨΑΣΡΙΚΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ, ΓΙΑ ΣΗΝ  ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ ΑΠΟ 

ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΜΔΣΡΟΤ ΣΗ ΑΝΑΣΟΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΧΝ (ΒΑΔΙ ΣΟΤ Ν. 4820 / 2021), ΜΔ 

ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΟΤ ΓΔΚΑ (10) ΑΣΟΜΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ, ΔΝΟ (1) ΑΣΟΜΟΤ 

ΠΛΗΡΧΜΑΣΟ ΑΘΔΝΟΦΟΡΟΤ / ΓΙΑΧΣΗ ΔΚΑΒ, ΔΝΟ (1) ΑΣΟΜΟΤ ΒΟΗΘΟΤ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΧΝ, ΔΝΟ (1) ΑΣΟΜΟΤ ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΧΝ ΚΑΙ ΓΤΟ (2) ΑΣΟΜΧΝ ΓΔ 

ΥΔΙΡΙΣΧΝ ΑΠΔΙΚΟΝΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ, ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ ΣΔΑΡΧΝ (4) ΜΗΝΧΝ (CPV 85140000-

2). 

 

Σν Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  Ν. 4820/2021 (ΦΔΚ 130 / η. Α’ / 23-07-2021) «Οξγαληθφο Νφκνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη 

άιιεο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 206 γηα ηελ ππνρξεσηηθφηεηα εκβνιηαζκνχ θαηά ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19 φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ (ηαηξηθνχ, παξαταηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ) ζε 

ηδησηηθέο, δεκφζηεο θαη δεκνηηθέο δνκέο πγείαο, φπσο ηξνπνπνηεκέλεο ηζρχνπλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ λφκσλ 

Ν.4829/2021, Ν.4839/2021 θαη Ν.4917/2022 (ΦΔΚ 67 / η. Α’ / 31-03-2022) πνπ παξαηείλνπλ ην κέηξν ηεο 

ππνρξεσηηθφηεηαο ηνπ εκβνιηαζκνχ έσο ηηο 31-12-2022. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4825 / ΦΔΚ 157 / Α΄ /  04-09-2021 θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ζρεηηθά κε ηελ 

«Αλάζεζε Τπεξεζηψλ ζε ηξίηνπο», γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

δηνηθεηηθνχ κέηξνπ ηεο αλαζηνιήο θαζεθφλησλ, δπλάκεη ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ γηα ηελ ππνρξεσηηθφηεηα 

εκβνιηαζκνχ θαηά ηνπ θνξσλντνχ Covid-19.  

4. Σελ  ππ. αξ. πξση. 23600/08-08-2022 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε, ε αλάξηεζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ππνζηήξημεο ζηελ Ννζειεπηηθή Τπεξεζία θαη ζην Σκήκα Παξαταηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ δηνηθεηηθνχ κέηξνπ ηεο αλαζηνιήο θαζεθφλησλ  
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(βάζεη ηνπ Ν. 4820/2021), κε ζχκβαζε έξγνπ δέθα (10) αηφκσλ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο Ννζειεπηηθήο (ΣΔ), 

ελφο (1) αηφκνπ Πιεξψκαηνο Αζζελνθφξνπ / Γηαζψζηε ΔΚΑΒ, ελφο (1) αηφκνπ Βνεζνχ Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ 

Δξγαζηεξίσλ, ελφο (1) αηφκνπ ΣΔ Σερλνιφγν Ιαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ θαη δχν (2) αηφκσλ ΓΔ Υεηξηζηψλ 

Απεηθνληζηηθψλ Μεραλεκάησλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελψλ θαη κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, θαηφπηλ ςήθηζεο ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

5. Σν γεγνλφο φηη έσο ζήκεξα παξακέλνπλ ζε αλαζηνιή εξγαζίαο, δψδεθα (12) άηνκα ΣΔ θαη ΓΔ Ννζειεπηηθήο, έλα 

(1) άηνκν Πιήξσκα Αζζελνθφξνπ/Γηαζψζηεο ΔΚΑΒ, έλα (1) άηνκν ΓΔ Βνεζεηηθψλ Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ 

Δξγαζηεξίσλ, έλα (1) άηνκν ΣΔ Σερλνιφγνο Ιαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ θαη ηξία (3) άηνκα ΓΔ Υεηξηζηψλ 

Απεηθνληζηηθψλ Μεραλεκάησλ, νη ζέζεηο ησλ νπνίσλ δελ έρνπλ αλαπιεξσζεί. 

 

ΠΡΟΚΑΛΔΙ 

 

θΪζε ελδηαθεξόκελν λα θαηαζΫζεη πξνζθνξΪ γηα ηελ αλΪζεζε ππεξεζηώλ ππνζηάξημεο ζηε Ννζειεπηηθά 

Τπεξεζέα  θαη ζην Σκάκα Παξαταηξηθώλ Δξγαζηάξησλ ηνπ Ννζνθνκεένπ, κε ζύκβαζε Ϋξγνπ, σο θαησηΫξσ: 

 Καηεγνξέα Α : Σερλνινγηθάο Δθπαέδεπζεο δΫθα (10) Ϊηνκα ΣΔ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ.  

 Καηεγνξέα Β : ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο Ϋλα (1) Ϊηνκν Πιάξσκα Αζζελνθόξνπ / Γηαζώζηεο ΔΚΑΒ. 

 Καηεγνξέα Γ : ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο (1) Ϊηνκν Βνεζόο Ιαηξηθώλ θαη Βηνινγηθώλ Δξγαζηεξέσλ.  

 Καηεγνξέα Γ : Σερλνινγηθάο Δθπαέδεπζεο (1) Ϊηνκν ΣΔ Σερλνιόγνο Ιαηξηθώλ Δξγαζηεξέσλ.  

 Καηεγνξέα Δ : ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο δύν (2) Ϊηνκα ΓΔ Υεηξηζηώλ Απεηθνληζηηθώλ ΜεραλεκΪησλ. 

Γηα ηελ Καηεγνξέα Α ζε πεξέπησζε πνπ νη δεηνύκελεο ζΫζεηο ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ δελ θαιπθζνύλ από ππεξεζέεο 

Σερλνινγηθάο Δθπαέδεπζεο ΣΔ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ, ηόηε κπνξνύλ λα γέλνπλ απνδεθηΫο πξνζθνξΫο θαη από 

ππεξεζέεο ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο ΓΔ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. 

 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΙΑ 

 Ο ελδηαθεξφκελνο πνπ ζα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ηελ Καηεγνξέα Α ζα πξνζθέξεη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο 

ζηε Ννζειεπηηθή Τπεξεζία, κε ηελ απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ, ζε βάζε νθηαψξνπ, πελζήκεξνπ, 

ελαιιαζζφκελνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο (απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή, ζε ψξεο 07:00-15:00 ή 15:00-23:00 ή 

23:00-07:00).  Η παξνρή ηνπ έξγνπ θαηά ηηο ψξεο 23:00-07:00 ππνινγίδνληαη θαη’εθηίκεζε ζε έμη (6) ηνλ κήλα, ελψ 

ε παξνρή ηνπ έξγνπ ζε εκέξεο Κπξηαθήο-Αξγίαο ππνινγίδνληαη ζε ηξεηο (3) ηνλ κήλα.   

 Ο ελδηαθεξφκελνο πνπ ζα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ηελ Καηεγνξέα Β ζα πξνζθέξεη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο 

ζηε Ννζειεπηηθή Τπεξεζία σο Γηαζψζηεο Πιήξσκα Αζζελνθφξνπ, κε ηελ απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ, ζε 

βάζε νθηαψξνπ, πελζήκεξνπ, ελαιιαζζφκελνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο (απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, ζε ψξεο 

08:00-16:00 ή 14:00-22:00).   

 Ο ελδηαθεξφκελνο πνπ ζα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ηελ Καηεγνξέα Γ ζα πξνζθέξεη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο 

ζην Σκήκα Παξαταηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα δηελεξγεί ζηα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα ηνπ 

λνζνθνκείνπ κηθξνβηνινγηθέο, βηνρεκηθέο, αηκαηνινγηθέο θαη αλνζνινγηθέο ηερληθέο ζε βηνινγηθά πγξά (π.ρ αίκα, 

νχξα, πηχεια, θφπξαλα, Δ.Ν.Τ.) ή άιια δείγκαηα. Θα παξαιακβάλεη θαη πξνεηνηκάδεη ηα πξνο εμέηαζε δείγκαηα, 

ζα ζπκκεηέρεη ζηηο αηκνιεςίεο ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, δίλνληαο νδεγίεο ζηνπο εμεηαδφκελνπο γηα ηε ζσζηή 
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ζπιινγή δείγκαηνο γηα ηελ εθάζηνηε εμέηαζε θαη ζα απαζρνιείηαη κε ηελ απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ, ζε βάζε 

νθηαψξνπ, πελζεκέξνπ, πξσηλνχ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. 

 Ο ελδηαθεξφκελνο πνπ ζα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ηελ Καηεγνξέα Γ ζα πξνζθέξεη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο 

ζην Σκήκα Παξαταηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα απαζρνιείηαη ζηα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα ηνπ 

λνζνθνκείνπ, ζα παξαζθεπάδεη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά, αληηδξαζηήξηα θαη δηαιχκαηα θαη ζα αλαιακβάλεη 

ππεχζπλα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ-αλαιπηψλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Θα 

αλαιακβάλεη επίζεο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ ζχγρξνλσλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη ζα πξαγκαηνπνηεί ηηο αηκνιεςίεο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ  

λνζνθνκείνπ, κε ηελ απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ, ζε βάζε νθηαψξνπ, πελζεκέξνπ, πξσηλνχ πξνγξάκκαηνο 

εξγαζίαο. 

 Ο ελδηαθεξφκελνο πνπ ζα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ηελ Καηεγνξέα Δ ζα πξνζθέξεη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο 

ζην Σκήκα Παξαταηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα ρεηξίδεηαη ηα κεραλήκαηα θαη ηηο ζπζθεπέο ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ αθηηλνδηαγλσζηηθνχ εξγαζηεξίνπ, ζα βνεζά ζηελ εθηέιεζε ηεο αηηνχκελεο απφ ηνλ θιηληθφ γηαηξφ 

αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο, ζα αλαιακβάλεη αξκνδηφηεηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ, ζα δηελεξγεί αθηηλνγξαθίεο ζην εξγαζηήξην αιιά θαη επί θιίλεο 

(θνξεηά) ζχκθσλα πάληα κε ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ζα ζπκκεηέρεη ζηηο εθεκεξίεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ, κε ηελ απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ, ζε βάζε εθηαψξνπ πελζήκεξνπ ελαιιαζζφκελνπ 

πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή, ζε ηξεηο βάξδηεο (πξσηλή, απνγεπκαηηλή, βξαδηλή).  Η 

παξνρή ηνπ έξγνπ ζε βξαδηλέο βάξδηεο ππνινγίδεηαη θαη’εθηίκεζε ζε έμη (6) ηνλ κήλα, ελψ ε παξνρή ηνπ έξγνπ ζε 

εκέξεο Κπξηαθήο-Αξγίαο ππνινγίδνληαη ζε ηξεηο (3) ηνλ κήλα.   

 

ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, ζα πξέπεη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο : 

 λα εξγάδνληαη λνκίκσο ζηελ Διιάδα, γλσξίδνληαο άπηαηζηα ηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 λα είλαη εκβνιηαζκέλνη έλαληη ηεο λφζνπ Covid-19, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 207 ηνπ Ν. 

4820/2021 θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Δηδηθφηεξα ν ελδηαθεξφκελνο πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά:  

 γηα ηελ Καηεγνξέα Α - ΣΔ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ζα πξέπεη : 

 Να θαηέρεη θαη’ ειάρηζην Πηπρίν Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο Ννζειεπηηθήο ή ζε πεξίπησζε πνπ ζα πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, λα δηαζέηεη αληίζηνηρν πηπρίν (Λπθείνπ ή ΙΔΚ) εηδηθφηεηαο 

Ννζειεπηηθήο. 

 Να θαηέρεη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο. 

 Να είλαη εγγεγξακκέλνο (γηα ηηο ππεξεζίεο ΣΔ Ννζειεπηηθήο) ζηελ Έλσζε Ννζειεπηψλ Διιάδνο (ΔΝΔ). 

 γηα ηελ Καηεγνξέα Β - ΓΔ ΠΛΗΡΧΜΑ ΑΘΔΝΟΦΟΡΟΤ / ΓΙΑΧΣΗ ΔΚΑΒ ζα πξέπεη λα θαηέρεη : 

 Δπαγγεικαηηθή Άδεηα Οδήγεζεο Γ’ ή C’ θαηεγνξίαο (ΠΓ 51/2012 φπσο ηζρχεη). 

 Γίπισκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηεο εηδηθφηεηαο «Πιήξσκα Αζζελνθφξνπ-Γηαζψζηεο» ηνπ ΙΔΚ ΔΚΑΒ ή 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο 

 Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο «Γηαζψζηε Πιήξσκα 
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Αζζελνθφξνπ» (λ.3919/2011 φπσο ηζρχεη, Τ.Α.Γ4β/ΓΠ/νηθ.16276/4-3-2015, ΦΔΚ 1486/16-7-2015/η.Β’ θαη 

Τ.Α.Γ4α/Γ.Π. νηθ.34218/8-5-2017, ΦΔΚ 1729/19.5.2017/η.Β’), πνπ ρνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ ή Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Υψξαο.  

 γηα ηελ Καηεγνξέα Γ - ΓΔ ΒΟΗΘΟ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΧΝ ζα πξέπεη λα θαηέρεη : 

 Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξην ηίηιν εηδηθφηεηαο Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ - Αηκαηνινγηθνχ 

Δξγαζηεξίνπ ή Βνεζνχ Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ-Αηκαηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ή Βνεζνχ Ιαηξηθψλ 

θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ-Βηνρεκηθνχ θαη Μηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ή Ιαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ή Ιαηξηθψλ 

θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ Βηνρεκηθνχ θαη Μηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ή Βνεζψλ Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ 

Δξγαζηεξίσλ ή Βνεζφο Ιαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ή Βνεζφο Ιαηξηθψλ-Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ ή αληίζηνηρν πηπρίν 

ή δίπισκα ή απνιπηήξην ηίηιν ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ 

Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ 

Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή 

Ν.3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

 Δξγαζηαθή εκπεηξία  ζηηο αηκνιεςίεο ζα αμηνινγεζεί ζαλ επηπξφζζεην πξνζφλ, ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο. 

  γηα ηελ Καηεγνξέα Γ - ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΧΝ ζα πξέπεη λα θαηέρεη: 

 Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Ιαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ΣΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

Δπηινγήο(Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 

ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.   

 Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα  ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Σερλνιφγνπ Ιαηξηθψλ 

Δξγαζηεξίσλ. 

 Δξγαζηαθή εκπεηξία  ζηηο αηκνιεςίεο ζα αμηνινγεζεί ζαλ επηπξφζζεην πξνζφλ, ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο. 

 γηα ηελ Καηεγνξέα Δ - ΓΔ ΥΔΙΡΙΣΧΝ ΑΠΔΙΚΟΝΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ζα πξέπεη λα θαηέρεη : 

 Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξην ηίηιν εηδηθφηεηαο Ιαηξηθψλ πζθεπψλ Απεηθνλίζεσλ ή Ιαηξηθψλ πζθεπψλ 

Αθηηλνζεξαπείαο ή Βνεζψλ Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ ή Υεηξηζηψλ Ιαηξηθψλ πζθεπψλ ή Βνεζψλ Ιαηξηθψλ 

πζθεπψλ ή Βνεζφο Ραδηνινγίαο θαη Αθηηλνινγίαο ή Βνεζφο Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ αληίζηνηρν πηπρίν ή 

δίπισκα ή απνιπηήξην ηίηιν ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ 

Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ 

Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 

3475/2006 ή άιιν ηζφηηκν ηίηιν ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.  

 

Ο ελδηαθεξφκελνο πνπ αζθεί ειεχζεξν  επάγγεικα ζα εθδίδεη Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Τ.Π.Υ.) 

 

ε πεξέπησζε πνπ ν ελδηαθεξόκελνο δελ εέλαη ειεύζεξνο επαγγεικαηέαο ζα κπνξεέ λα ζπκκεηΫρεη ζην δηαγσληζκό 

θαη εθόζνλ επηιεγεέ  ζα ακεέβεηαη γηα ηηο ππεξεζέεο ηνπ κε ηελ Ϋθδνζε θνξνινγηθνύ παξαζηαηηθνύ «Σηκνιόγην 
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Λάςεο Τπεξεζηώλ» (πξώελ  «Σέηινο  Κηάζεο» ) πνπ ζα εθδέδεη ην Ννζνθνκεέν ζην όλνκΪ ηνπ. 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη ππνςάθηνη γηα ηελ θΪιπςε ησλ ζΫζεσλ απηώλ θαινύληαη, λα ππνβΪινπλ θιεηζηό θΪθειν πξνζθνξΪο ζην 

Γξαθεέν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκεένπ, νξέδνληαο ηελ κεληαέα κηθηά ακνηβά πνπ επηζπκνύλ λα ιακβΪλνπλ. 

 

Οξίδεηαη φηη ε κεληαέα κηθηά ακνηβά ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ λα εέλαη κηθξόηεξε από : 

 ρέιηα νθηαθόζηα επξώ (1.800,00 €) γηα ηελ θαηεγνξέα Α γηα ηηο ππεξεζέεο ΣΔ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ, ελώ γηα ηηο 

ππεξεζέεο ΓΔ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ δελ πξΫπεη λα εέλαη κηθξόηεξε από ρέιηα πεληαθόζηα πελάληα επξώ 

(1.550,00 €). 

 ρέιηα πελάληα επξώ (1.050,00 €) γηα ηηο θαηεγνξέεο Β θαη Γ γηα ηηο ππεξεζέεο Πιάξσκα Αζζελνθόξνπ / 

Γηαζώζηεο ΔΚΑΒ θαη ΓΔ Βνεζόο Ιαηξηθώλ θαη Βηνινγηθώλ Δξγαζηεξέσλ 

 ρέιηα δηαθόζηα επξώ (1.200,00 €) γηα ηηο θαηεγνξέεο Γ θαη Δ γηα ηηο ππεξεζέεο ΣΔ Σερλνιόγνο Ιαηξηθώλ 

Δξγαζηεξέσλ θαη ΓΔ Υεηξηζηώλ Απεηθνληζηηθώλ ΜεραλεκΪησλ.  

 

Πξνζθνξά κε κεληαία κηθηή ακνηβή κηθξφηεξε ησλ αλσηέξσ δελ γέλεηαη απνδεθηά. 

Δπηζεκαέλεηαη όηη ζηε κεληαέα κηθηά ακνηβά ζα πξΫπεη: 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη ειεύζεξνο επαγγεικαηέαο θαη κπνξεί λα εθδψζεη Σ.Π.Τ., λα 

πεξηιακβΪλνληαη νη αζθαιηζηηθΫο εηζθνξΫο πνπ ηνλ βαξύλνπλ σο ειεύζεξν επαγγεικαηέα, ν ηπρόλ 

Φ.Π.Α. θαη ε παξαθξΪηεζε θόξνπ εηζνδάκαηνο ειεπζΫξσλ επαγγεικαηηώλ 20%, όπσο πξνβιΫπεηαη από 

ην λόκν, ν νπνένο παξαθξαηεέηαη από ην Ννζνθνκεέν θαη απνδέδεηαη ζηελ νηθεέα Γ.Ο.Τ. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο ζα ακείβεηαη κε «Σηκνιόγην Λάςεο Τπεξεζηώλ» (πξψελ «Σίηινο  

Κηήζεο») πνπ ζα εθδίδεη ην Ννζνθνκείν ζην φλνκά ηνπ, λα πεξηιακβΪλνληαη ε παξαθξΪηεζε θόξνπ 20%, 

ραξηνζάκνπ 3,6% θαζώο θαη νη θξαηάζεηο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 20,28% ζην πνζό κεηΪ ηελ 

παξαθξΪηεζε ηνπ θόξνπ). 

 

ΚΑΣΑΘΔΗ  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 

Ο θιεηζηόο θΪθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα θαηαηεζεέ ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκεένπ, είηε 

απηνπξνζψπσο είηε κε εηαηξεία θνχξηεξ, ζηελ δηεχζπλζε:  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΟΓΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

Σ.Κ. 56403 Ν.ΔΤΚΑΡΠΙΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ. 2313 323115,19 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Γ.21/2022 «ΑΝΑΘΔΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΨΑΣΡΙΚΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ» 

Ο θιεηζηόο θΪθεινο ζα πεξηιακβΪλεη: 
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 «ΑΙΣΗΗ - ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ», ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’, ππνγεγξακκΫλε, 

νξέδνληαο ηελ θαηεγνξέα πξνζσπηθνύ γηα ηελ νπνέα πξνζθΫξνπλ θαη ηε κεληαέα κηθηά ακνηβά πνπ 

επηζπκνύλ λα ιακβΪλνπλ.  

 Αληίγξαθν ειιεληθήο ηαπηφηεηαο ή ειιεληθνχ δηαβαηεξίνπ. 

 Αληίγξαθν Σίηινπ ζπνπδψλ  

 Άδεηα Αζθήζεσο Δπαγγέικαηνο, εθφζνλ απαηηείηαη.  

 Βηνγξαθηθφ εκείσκα, πνπ ζα αλαγξάθεηαη θαη ε ηπρφλ εκπεηξία ζηελ δεηνχκελε ζέζε απαζρφιεζεο, κε ηηο 

αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο απαζρφιεζεο. 

 Έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο επαγγέικαηνο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ειεχζεξν επαγγεικαηία. 

 Φεθηαθό Πηζηνπνηεηηθό COVID-19 ηεο Δ.Δ. ή βεβαίσζε εκβνιηαζκνχ ή βεβαίσζε ζεηηθνχ δηαγλσζηηθνχ 

ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 207 ηνπ Ν. 4820 / 2021 θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΔΠΙΛΟΓΗ 

Η αμηνιφγεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζα γίλεη απφ επηηξνπή νξηδφκελε απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Γηα φζεο πξνζθνξέο θαιχπηνπλ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ζα ζπληαρζεί ζπγθξηηηθφο πίλαθαο 

αμηνιφγεζεο γηα θάζε θαηεγνξία.  Δηδηθφηεξα γηα ηηο ππεξεζίεο ΣΔ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ, ζα ζπληαρζεί ζπγθξηηηθφο πίλαθαο 

αμηνιφγεζεο βάζεη ηεο ρακειφηεξεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  ε πεξίπησζε πνπ νη δέθα ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ηηο 

πξνζθνξέο γηα ππεξεζίεο ΣΔ Ννζειεπηηθήο ζα ζπληαρζεί θαη ζπγθξηηηθφο πίλαθαο αμηνιφγεζεο, βάζεη ηεο ρακειφηεξεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ησλ πξνζθνξψλ γηα ππεξεζίεο ΓΔ Ννζειεπηηθήο, πξνο θάιπςε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεηνχκελσλ. 

 

Η ζύκβαζε ππνγξΪθεηαη κε ηνλ ππνςάθην πνπ  θαηΫζεζε ηελ ρακειόηεξε πξνζθνξΪ (κεληαέα κηθηά ακνηβά). 

ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ηζνηηκία αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο ππνςεθίνπο, ζα επηιεγεί κε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο: 

 απηφο κε ηελ κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία ζε θάζε θαηεγνξία. 

 απηφο κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ πηπρίνπ. 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ζα ζπληαρζεί πίλαθαο θαηαθχξσζεο θαη κε απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ζα αλαδεηρζνχλ 

νη Αλάδνρνη γηα ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο. 

 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο πνπ επηιέρζεθε λα θαηαζέζεη: 

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

δελ ππάξρνπλ θαηαδίθεο πνπ λα θσιχνπλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 Σαπηόηεηα κΫινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηώλ/ηξηώλ ΔιιΪδνο (ΔΝΔ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4, 

παξ. 5 ηνπ λ. 3252/2004, γηα ηηο ππεξεζίεο ΣΔ Ννζειεπηηθήο. 

 

ΑΜΟΙΒΗ – ΠΛΗΡΧΜΔ – ΔΙΦΟΡΔ 

Ο ππνςήθηνο πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ππνγξάςεη ζχκβαζε, ζα ακείβεηαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ κεληαίσο ζχκθσλα κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ αλαινγνχλησλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ θξαηήζεσλ). 
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Η κεληαία ακνηβή ζα θαηαηίζεηαη, εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ ηνπ επφκελνπ κήλα, ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ζα 

ππνδείμεη ν ίδηνο κε πξψην δηθαηνχρν ηνλ ζπκβαζηνχρν, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ ππεξεζία εληφο 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα θάζε πιεξσκή/θαηάζεζε είλαη ε πξνζθφκηζε ηνπ λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ («Σηκνιφγην Λήςεο 

Τπεξεζηψλ» πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ην Ννζνθνκείν ή «Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ» πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ηνλ ειεχζεξν 

επαγγεικαηία), ζπλνδεπφκελν θάζε θνξά απφ έγγξαθε Βεβαίσζε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ 

ηνπ γηα ην ζρεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο πνπ εξγάδεηαη. 

 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ηΫζζεξηο (4) κάλεο θαη δχλαηαη λα παξαηαζεί θαηφπηλ ςήθηζεο ησλ ζρεηηθψλ 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

ΛΟΙΠΟΙ  ΟΡΟΙ 

Ο ππνςήθηνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, 

θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ 

απηήλ  θαη  ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν ζηελ θαηάηαμε ππνςήθην. 

Κάζε πεξίπησζε απεηζαξρίαο ή αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο απνηειεί ζνβαξφ ιφγν γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο.  Οκνίσο ζνβαξφ ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ε εθ κέξνπο ηνπ ζπκβαζηνχρνπ 

παξαβίαζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο. 

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. 

 

Οη ππνςάθηνη ζα πξΫπεη λα θαηαζΫζνπλ ηνλ ΦΪθειν ηνπο, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ν ηίηινο 

θαη ν α/α πξσηνθφιινπ ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκεένπ Ϋσο 

ηελ 11ε ώξα π.κ. ηεο 18εο Απγνύζηνπ 2022 (εκΫξα ΠΫκπηε). 

Η απνζθξΪγηζε ησλ ΦαθΫισλ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ηελ ΠΫκπηε 18 Απγνύζηνπ 2022 θαη ώξα 12:00 ην κεζεκΫξη. 

 

                                                                                                                                           Ο   ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

 

 

                                                                                                                                              ΜΙΥΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΧΣΗ 

 

 

                                                 Αθνινπζεέ ην ΠαξΪξηεκα Α’ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

(ΑΙΣΗΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ)  

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 
1599/1986) 

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν  
Παηέξα: 

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν  
Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):  

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ  

Σαπηφηεηαο: 
 Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  
Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ (Δmail): 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη 
κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο – απνζηνιήο ηεο ζπκκεηνρήο κνπ: 

1)  Έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. Γ.21/2022 πξφζθιεζεο, αξ. πξση ……………….……... 

2)  Όια ηα έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά πξνο απφδεημε ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ, είλαη αθξηβή αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ηα νπνία θαη ζα επηδείμσ 
εάλ κνπ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία.  

3)  Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα θαηαζέζσ  φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (πηζηνπνηεηηθφ εκβνιηαζκνχ θαη αληίγξαθν 

πνηληθνχ κεηξψνπ). 

 

4) Η αίηεζή κνπ αθνξά ηηο ππεξεζίεο……………………………….…………….……………………..... κε κεληαία κηθηή ακνηβή………….…………….……€ 

(νινγξάθσο:…………………………………………………………………………………………………………) 

 

 

Ηκεξνκελία: 

 

Ο/Η Γει……………                                                                                                                                                                                                                            
(Τπνγξαθή) 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε 
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ 
φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα. 
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