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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΟΤ
ΜΔ ΙΑΣΡΟ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΟ (α/α Α.01.19)

Τν Γ.Ν. Παπαγεσξγίνπ, αλαξηά πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάζεζε ησλ θαζεθόλησλ ελόο ηαηξνύ
αλαηζζεζηνιόγνπ ΠΔ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνύ ηκήκαηνο, γηα ηξείο (3) εκέξεο/εβδνκάδα κε
ζύκβαζε έξγνπ δηάξθεηαο ελόο έηνπο.
Οη ελδηαθεξόκελνη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ζπγθεληξώλνπλ ηα παξαθάησ αλαθεξόκελα πξνζόληα:
1.ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ


Πηπρίν Α.Δ.Ι. Ιαηξηθήο.



Άδεηα Αζθήζεσο Δπαγγέικαηνο.



Τίηιν εηδηθόηεηαο Αλαηζζεζηνινγίαο.

Δπηπιένλ ζα ζπλεθηηκεζνύλ ηα πξόζζεηα πξνζόληα:


Πξνϋπεξεζία.



Πξνεγνύκελε ζπλαθή εκπεηξία.



Πηζηνπνηεκέλεο θιηληθέο δεμηόηεηεο.



Δμεηδηθεύζεηο, Μεηεθπαηδεύζεηο.



Δθπαηδεπηηθό θαη ζπγγξαθηθό έξγν.

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.



Τα μελόγιωζζα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή θαη επηθπξωκέλα από ην
Υπνπξγείν Εμωηεξηθώλ ή από επίζεκν κεηαθξαζηηθό γξαθείν ή από δηθεγόξν. Σηα αιιοδαπά δεκόζηα
έγγραθα θαη δηθαηοιογεηηθά εθαρκόδεηαη ε Σσλζήθε ηες Χάγες, ηες 5.10.1961, ποσ θσρώζεθε κε ηο Ν. 1497/1984
(Α 188). Πξνζθνκίδνληαη πξωηόηππα ή επηθπξωκέλα αληίγξαθα ή επθξηλή θωηναληίγξαθα απηώλ,
ζύκθωλα κε ην Ν.4250/26.3.2014.



Οη αηηήζεηο/ππεύζπλεο δειώζεηο πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερόκελν, άιιωο επηθέξνπλ
θπξώζεηο. Δελ απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΔΠΙΛΟΓΗ
2.1. Οη ελδηαθεξόκελνη – ππνςήθηνη ζπκβαζηνύρνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ θάθειν πνπ ζα
πεξηιακβάλεη: 1) πιήξεο βιογραθικό ζημείωμα, 2) ηελ αίηηζή ηνπο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνπλ: α)
όηη έτοσλ ιάβεη πιήρως γλώζε θαη ζπκθσλνύλ κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη β) ηελ
θαη’ απνθνπή εκεξήζηα προ Φ.Π.Α. ακοηβή πνπ επηζπκνύλ, ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν ζπλνιηθόο
εηήζηνο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 15.600,00€, ρσξίο ην Φ.Π.Α., ζπλεπώο ε
ηηκή πξνϋπνινγηζκνύ αλά εκέξα αλέξρεηαη ζε 100,00€, αθνύ 100,00€ ρ 3 εκέξεο/εβδνκάδα ρ 52
εβδνκάδεο/κήλα=15.600,00€, θαη 3) όια ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ
πξνζόλησλ ηνπ σο άλσ άξζξνπ1νπ.
2.2. Αηηήζεηο πνπ δελ ζπλνδεύνληαη από επαξθή ηεθκεξίσζε ησλ πξνζόλησλ ηνπ άξζξνπ 1νπ ή πνπ
θαζνξίδνπλ ακνηβή εθηόο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ απνξξίπηνληαη.
2.3. Σε πεξίπησζε πνπ πξνθύςεη ηζνηηκία (απόθιηζε πξνζθεξόκελεο ακνηβήο ζε πνζνζηό έσο 1%)
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

2.4. Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ ζπκβαζηνύρνπ θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο
πνπ επηιέρζεθε λα θαηαζέζεη:


Απόζπαζμα ποινικού μεηξώνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ 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.



Αποδεικηικά έγγραθα νομιμοποίηζης 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, κεηά από ζρεηηθό αίηεκα ηεο
Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 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
Τκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ απηνπξόζσπε παξνπζία ηνπ, ζε βάζε κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο πνπ ζα
θαζνξίδεηαη ηνλ πξνεγνύκελν κήλα εξγαζίαο, γηα ηξείο (3) εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη πνπ ζα ζπκθσλείηαη κε ηε
Γηεύζπλζε ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνύ ηκήκαηνο.

4.2. Ο ζπκβαζηνύρνο ηαηξόο ζα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην πξνζσπηθό ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνύ Τκήκαηνο ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη ζα βξίζθεηαη ππό ηελ επνπηεία ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ ηκήκαηνο, ζηηο εληνιέο θαη ζηηο νδεγίεο ηεο
νπνίαο 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.
4.3. Ο ζπκβαζηνύρνο ηαηξόο ζα πξέπεη λα επηδεηθλύεη δήιν θαη πξνζπκία πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ.
4.4. 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.
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
(GDPR) θαη ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Υπεύζπλνπ Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ (DPO)
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, νη
νπνίεο βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ζπκβαζηνύρν.

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.

6.6.

Ο Φ.Π.Α. ησλ ηηκνινγίσλ βαξύλεη ην Ννζνθνκείν.

Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ ιζηοζελίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηε ΓΙΑΥΓΔΙΑ
θαη ην Κ.Η.Μ.ΓΗ... Θα θνηλνπνηεζεί επίζεο πξνο αλάξηεζε ζηνλ Ιαηξηθό Σύιινγν Θεζζαινλίθεο.
Οι ενδιαθερόμενοι θα πρέπει να καηαθέζοσν ηον Φάκελο ηοσς, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη
επθξηλώο ν ηίηινο θαη ν α/α ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζηο Γραθείο Προμηθειών ηοσ Νοζοκομείοσ
έως ηελ ώξα 11.00 ηης 25ης Απριλίοσ 2019 (ημέρα Πέμπηη).
Ημερομηνία αποζθράγιζης ηων Φακέλων: η 25η Απριλίοσ 2019, ώξα 11.30 (ημέρα Πέμπηη).

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑ

