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(Γ.29/2022) 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΧΝ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ, ΠΡΟ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ, ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΝΟ (1) ΔΣΟΤ, 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 18.000,00€ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΚΡΑΣΗΔΧΝ, ΑΦΑΛΙΣΙΚΧΝ 

ΔΙΦΟΡΧΝ ΚΑΙ Φ.Π.Α. 24%, ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΣΑΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ.  

 

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 ησλ άξζξσλ 15 θαη 17 ηεο απφ 24-05-1991 χκβαζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ιδξχκαηνο 

«Ίδξπκα Παπαγεσξγίνπ», πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1964 / 1991 (ΦΔΚ 146 / ηεχρνο Α΄ / 26-09-1991), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

3. Σελ ππ’ αξηζ. Γ4β / Γ.Π. 91604 / 2019 / 11-02-2020 (ΦΔΚ 106 / 14-02-2020, Σεχρνο Y.O.Γ.Γ.) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τγείαο πεξί ζπγθξφηεζεο θαη νξηζκνχ κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ», αξκνδηφηεηαο 3εο 

Τ.Πε. Μαθεδνλίαο. 

4. Σνλ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 

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

5. Σελ ππ. αξ. πξση. 635ε / 02-11-2022απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε αλάξηεζε 

πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, γηα ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ Φπζηθνζεξαπεπηή, κε ζχκβαζε έξγνπ, πξνο 

θάιπςε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ ηνπ ηκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο, 

πξνυπνινγηζηηθήο δαπάλεο 18.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη Φ.Π.Α. 24%, κε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο γηα επηπιένλ έλα (1) έηνο. 

 

ΠΡΟΚΑΛΔΙ 

 

θάζε ελδηαθεξφκελν λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ Φπζηθνζεξαπεπηή κε ζχκβαζε έξγνπ, γηα ην 
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ηκήκα Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, σο θαησηέξσ : 

 

1. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ/Α 

 λα θαηέρεη Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο 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, 

 άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Φπζηθνζεξαπεπηή ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Φπζηθνζεξαπεπηή, 

 ηαπηφηεηα κέινπο ηνπ Παλειιήληνπ πιιφγνπ Φπζηνζεξαπεπηψλ (Π..Φ), ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ έθδνζή ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 3599/2007  

ή Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ Π..Φ γηα φζνπο εγγξάθνληαη γηα πξψηε θνξά, ε νπνία ηζρχεη κέρξη ην ηέινο ηνπ 

έηνπο πνπ εθδφζεθε   ή Βεβαίσζε αλαλέσζεο εγγξαθήο ζηνλ Π..Φ. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

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

 Γλψζε  Η/Τ (απνδεηθλχεηαη κε: α) πηζηνπνηεηηθφ ECDL ή ΑΚΣΑ ή ηζνδχλακν ή  β) κε ηίηινπο ζπνπδψλ, βαζηθνχο 

ή/θαη κεηαπηπρηαθνχο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη Σερλνινγηθήο 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/Τ). 

 Πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ζηνλ ηνκέα Φπζηθνζεξαπείαο, κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ ε νπνία λα 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 ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ Φπζηθνζεξαπεπηή. 

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

 

 

 Απαραίηηηη προϋπόθεζη : Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο λα είλαη πιήξσο εκβνιηαζκέλνο/ε έλαληη ηεο λφζνπ covid-

19, ζχκθσλα κε ηηο 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). 

 

 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 
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• Όια ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή επθξηλή 

θσηναληίγξαθα απηψλ, ζχκθσλα κε ην Ν.4250/26.3.2014.  Δπίζεο ηα ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη 

ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππνγεγξακκέλε ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηα 

ηνπο.  

• Σα μελφγισζζα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή θαη επηθπξσκέλα απφ ην Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ ή απφ επίζεκν κεηαθξαζηηθφ γξαθείν ή απφ δηθεγφξν.  ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο, ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984 (Α 188). Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά 

έγγξαθα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν 

αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη 

ζπληαρζεί ην έγγξαθν, ζχκθσλα κε ηελ παξ.14 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017. Πξνζθνκίδνληαη πξσηφηππα ή 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα ή επθξηλή θσηναληίγξαθα απηψλ, ζχκθσλα κε ην Ν.4250/26.3.2014 ή απιά θσηναληίγξαθα 

ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο. 

• Οη ππεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερφκελν, άιισο επηθέξνπλ θπξψζεηο. Γελ απαηηείηαη 

ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. Μφλνλ νη δεκνζηεχζεηο ζηνλ μέλν ηχπν (απνζπάζκαηα) κπνξνχλ λα είλαη ζηα 

Αγγιηθά. 

• Γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ησλ νπνίσλ νη ηίηινη ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ) 

απνηεινχλ απαηηνχκελν ή πξφζζεην ηππηθφ πξνζφλ θαη έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ απηνί πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζεο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ ή ηνπ ΑΔΠ. 

 

2.ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΔΠΙΛΟΓΗ 

2.1  Οη ελδηαθεξφκελνη – ππνςήθηνη ζπκβαζηνχρνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

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 

18.000€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ θαη 3) φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά/πηζηνπνηεηηθά 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  ε 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 κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία. 

 ν ππνςήθηνο κε ηε κεγαιχηεξε επηκφξθσζε, πνπ απνθηήζεθε έπεηηα απφ ηελ απφθηεζε ηνπ Πηπρίνπ 

Φπζηθνζεξαπείαο.  

 ν ππνςήθηνο αλάδνρνο κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ πηπρίνπ. 

 

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 
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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.. ηνπ λνζνθνκείνπ.  

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

επηιέρζεθε λα θαηαζέζεη: 

• Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη 

θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

• Πηζηνπνηεηηθφ πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαηαβνιήο, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

• Πηζηνπνηεηηθφ 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 Τπεξεζία θαη ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο. 

 

3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη έλα (1) έηνο θαη δχλαηαη λα παξαηαζεί, γηα επηπιένλ έλα (1) έηνο, κεηά απφ ζρεηηθφ 

αίηεκα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θπζηθνζεξαπεπηή. 

 

4. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  ΔΡΓΑΙΧΝ  ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ 

Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη,  ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, είλαη νη εμήο: 

Η απαζρφιεζε ζα είλαη απνθιεηζηηθά ζηα Δμσηεξηθά Ιαηξεία ηνπ ηκήκαηνο θπζηθνζεξαπείαο.   

Ο αλάδνρνο κεηά ηελ εθπαίδεπζε πνπ ζα έρεη ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα κεραλήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα αλαιακβάλεη, κε 

ηελ επίβιεςε ηνπ  ππεχζπλνπ ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, ηνπο εμσηεξηθνχο αζζελείο ηνπ ηκήκαηνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο εμσηεξηθνχο αζζελείο θαη λα δηαηεξεί ηε ζρεηηθή ιίζηα 

αλακνλήο εμσηεξηθψλ αζζελψλ γηα θπζηθνζεξαπεία. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εηδνπνίεζε ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ θαη 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θπζηθνζεξαπεηψλ πνπ έρνπλ δεηεζεί.  Θα πξέπεη δειαδή λα ειέγρεη θαη λα θαζνδεγεί ηνπο αζζελείο, 

ψζηε λα έρνπλ ηαθηνπνηεκέλα θαη έγθπξα παξαπεκπηηθά, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα εθηεινχληαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ 

λνζνθνκείνπ.  

Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ αζζελή θαη ζηε ζπλέρεηα ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ηεο θπζηθνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο.  

Καηαγξαθή θαη δηαηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ αξρείσλ φισλ ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλεδξηψλ . 

Θα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ Τπεχζπλν ηνπ ηκήκαηνο θαη φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην ηκήκα γηα ηελ εχξπζκε θαη 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ Δμσηεξηθψλ Ιαηξείσλ , αιιά θαη ηνπ ηκήκαηνο γεληθφηεξα.  

Δπίζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο, κπνξεί λα ηνπ δεηεζεί λα παξέκβεη θπζηθνζεξαπεπηηθά ζε αζζελείο ησλ 

θιηληθψλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 

5. ΑΠΑΥΟΛΗΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΙΑ 

5.1. Ο ζπκβαζηνχρνο θπζηθνζεξαπεπηήο πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ππνγξάςεη ζχκβαζε, ζα απαζρνιείηαη ζην Σκήκα 

Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ, ζαξάληα (40) ψξεο ηελ εβδνκάδα, γηα ηελ 
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εμππεξέηεζε θαη’ ειάρηζηνλ δεθαπέληε (15) αζζελψλ, ζε βάζε κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο απφ Γεπηέξα έσο 

Παξαζθεπή, ζε πξσηλφ σξάξην πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

5.2. Ο ζπκβαζηνχρνο θπζηθνζεξαπεπηήο ζα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ 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 παξαβίαζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο. 

5.3. Ο ζπκβαζηνχρνο θπζηθνζεξαπεπηήο 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. Σα πξνγξάκκαηα,  πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή ζηνηρείν πνπ απνθηάηαη, 

ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν θπζηθνζεξαπεπηή θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο 

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

6.2. Ο ζπκβαζηνχρνο θπζηθνζεξαπεπηήο, 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. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν θπζηθνζεξαπεπηή 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 θπζηθνζεξαπεπηήο, 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 θπζηθνζεξαπεπηή, 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 
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7.1 Η ακνηβή ηνπ θπζηθνζεξαπεπηή 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. Σν πνζφ απηφ δελ επηδέρεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ή αλαπξνζαξκνγή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

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

απνθιεηζηηθά ηνλ ζπκβαζηνχρν. 

7.3 Η κεληαία ακνηβή ζα θαηαηίζεηαη, εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ ηνπ επφκελνπ κήλα ηεο παξαρζείζαο ππεξεζίαο, 

ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα ππνδείμεη ν ίδηνο.  

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 ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο θαη ηε Γηνηθεηηθή Γηεπζχληξηα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

7.5 ε 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..  

 

 

Οι ενδιαθερόμενοι θα πρέπει να καηαθέζοσν ηον Φάκελο ηοσς, ζηον οποίο θα πρέπει να αναγράθονηαι εσκρινώς ο 

ηίηλος και ο α/α ηης πρόζκληζης εκδήλωζης ενδιαθέρονηος, ζηο Γραθείο Προμηθειών ηοσ Νοζοκομείοσ έως ηην 

ώρα 11:00 π.μ. ηην 28η Γεκεμβρίοσ 2022 (ημέρα Σεηάρηη). 

Ημερομηνία αποζθράγιζης ηων Φακέλων: η 28η-12-2022, ώρα 12:00 ηο μεζημέρι (ημέρα Σεηάρηη). 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

                                           ΜΙΥΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΧΣΗ 
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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.29/2022πξφζθιεζεο, 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 (αληίγξαθν πνηληθνχ 

κεηξψνπ). 

Η αίηεζή κνπ αθνξά ηελ θαηεγνξία ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ κε κεληαία κηθηήακνηβή………….…………………..……….……€ 

(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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