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ΘΕΜΑ: Υποβολι προςφορών για τθν ανάδειξη Ιατροφ Εργαςίασ ωσ εξωτερικοφ ςυνεργάτη (α/α 
Π.01.14). 

 
Σασ γνωρίηουμε ότι το Νοςοκομείο, προκειμζνου να αναδείξει εξωτερικό ςυνεργάτθ Ιατρό 

Εργαςίασ, κα προβεί ςε ςυλλογι προςφορών. 
 

Ο ςυνεργάτθσ Ιατρόσ Εργαςίασ κα αναδειχκεί αυτόσ που κα μειοδοτιςει ςτθν ανωτζρω 
ςυλλογι προςφορών και ο (θ) οποίοσ (α) κα πρζπει να πλθροί τισ προχποκζςεισ που αναλυτικά 
περιγράφονται ςτουσ παρακάτω νόμουσ και προεδρικά διατάγματα αναφορικά με τα τυπικά 
προςόντα και τισ αρμοδιότθτεσ του: 

 

 Ν.3850/2010. Κύρφζε ηοσ θώδηθα λόκφλ γηα ηελ σγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηφλ εργαδοκέλφλ. 

 Ν.1568/1985. Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ηφλ εργαδοκέλφλ.   

 Π.Δ. 294/88. Ειάτηζηος τρόλος απαζτόιεζες ηετληθού αζθαιείας θαη γηαηρού εργαζίας, 
επίπεδο γλώζεφλ θαη εηδηθόηεηα ηετληθού αζθαιείας γηα ηης επητεηρήζεης, εθκεηαιιεύζεης θαη 
εργαζίες ηοσ άρζροσ 1 παράγραθος 1 ηοσ Ν.1568/1985 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ηφλ 
εργαδοκέλφλ».   

 Π.Δ. 17/96. Μέηρα γηα ηελ βειηίφζε ηες αζθάιεηας θαη ηες σγείας ηφλ εργαδοκέλφλ θαηά ηελ 
εργαζία ζε ζσκκόρθφζε κε ηης οδεγίες 89/391/ΕΟΚ θαη 91/383/ΕΟΚ.  
  

Η πιήρφζε ηφλ αλφηέρφ προϋποζέζεφλ αποδεηθλύεηαη κε ηελ σποβοιή Τπεύζσλες Δήιφζες, 
ζηε οποία ζα δειώλεηαη ε πιήρφζε ηφλ προϋποζέζεφλ ηφλ αλφηέρφ λόκφλ θαη ε δέζκεσζε ηες 
θαηάζεζες όιφλ ηφλ απαραίηεηφλ ζηοητείφλ θαη δηθαηοιογεηηθώλ από ηολ σπουήθηο ποσ ζα 
αλαδεητζεί κεηοδόηες, πρηλ ηελ σπογραθή ηες ζύκβαζες αλάζεζες. 
Επίζες, ε προζθερόκελε ηηκή ζηελ οηθολοκηθή προζθορά ζα πρέπεη λα σποιογηζηεί θαη λα 
σποβιεζεί ζε εηήζηα βάζε από ηοσς σπουήθηοσς ζσλεργάηες. 
 
Σφμφωνα με υπολογιςμοφσ που απορρζουν από τθν εφαρμογι του Π.Δ. 294/88, ο Ιατρόσ 

Εργαςίασ κα προςφζρει ετθςίωσ 661 ώρεσ εργαςίασ και κα πρζπει να αναλάβει τα κακικοντα του 
από τθν 01.12.2014 με ςφμβαςθ διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ και δυνατότθτα παράταςθσ.  

 
Η πλθρωμι του ςυνεργάτθ Ιατροφ Εργαςίασ κα γίνεται με βάςθ τα νόμιμα παραςτατικά (π.χ.  

ΤΠΥ) που κα εκδίδονται κάκε φορά και θ αμοιβι του κα καταβάλλεται ςε αυτόν μθνιαίωσ από το 
Νοςοκομείο. Σε κάκε πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ, κατά τα προβλεπόμενα από τισ 
διατάξεισ του Κ.Φ.Δ. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, κα μποροφν να επιςκζπτονται το 

Νοςοκομείο και να λάβουν γνώςθ των επί τόπου ςυνκθκών κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ώρεσ, 
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Προϊςταμζνθ Τμιματοσ Ποιοτικοφ Ελζγχου, κα Μιχαηλίδου Λιάνα, 
τθλζφωνο επικοινωνίασ 2313-32.3720, με τθν οποία μποροφν επίςθσ να επικοινωνοφν για τισ όποιεσ 
διευκρινίςεισ.    



 
Παρακαλοφμε όπωσ καταθζςατε την Οικονομική ςασ προςφορά ςυνοδευόμενη από την ωσ 

ανωτζρω αναφερόμενη Υπεφθυνη Δήλωςη, εντόσ ςφραγιςμζνου φακζλου, ςτον οποίο κα πρζπει 

να αναγράφονται ευκρινώσ ο τίτλοσ και ο α/α του διαγωνιςμοφ, ςτο Γραφείο Προμηθειών του 

Νοςοκομείου ζωσ τθν ώρα 15.00 τησ 29ησ Οκτωβρίου 2014.              
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