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                                 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Για την ςφναψη ςφμβαςησ με ζναν (1) εξωτερικό ςυνεργάτη ειδικότητασ ΠΕ 
Ακτινοφυςικήσ, με καθεςτϊσ ζκδοςησ  Δελτίου Απόδειξησ Παροχήσ Τπηρεςιϊν, 
για την ετήςια παροχή υπηρεςιϊν για την αςφαλή  λειτουργία  των μηχανημάτων 
του Ακτινολογικοφ Εργαςτηρίου του Γενικοφ Νοςοκομείου Διδυμοτείχου.  

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 41 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/22-3-2012) 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 182 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/05-05-
2014/τ.Α), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

3. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 και 3 του άρκρου 34 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-
2015/τ.Α). 

4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 44 του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/7-8-2017/τ.Α) 
«Ειδικότθτεσ επαγγελματιϊν ςυνεργαηόμενων με Φορείσ Παροχισ Τπθρεςιϊν 
Τγείασ» 

5.  Σο Π.Δ. 101/2018 (ΦΕΚ 194/20-11-2018) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ 
νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2013/59/Ευρατόμ του υμβουλίου, τθσ 5θσ 
Δεκεμβρίου 2013, για τον κακοριςμό βαςικϊν προτφπων αςφάλειασ για τθν 
προςταςία από τουσ κινδφνουσ που προκφπτουν από τισ ιοντίηουςεσ 
ακτινοβολίεσ και τθν κατάργθςθ των Οδθγιϊν 89/618/Ευρατόμ 
90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ 
L13/17.1.2014) Θζςπιςθ Κανονιςμϊν Ακτινοπροςταςίασ και ςυγκεκριμζνα του 
άρκρου  82 «Εμπειρογνϊμονασ ακτινοπροςταςίασ».  
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6. Σθν υπ’αρικμ. 45872/2019 Κοινι  Τπουργικι Απόφαςθ  «Διαδικαςίεσ 
κανονιςτικοφ ελζγχου πρακτικϊν ιοντιηουςϊν ακτινοβολιϊν - αναγνϊριςθ 
υπθρεςιϊν και εμπειρογνωμόνων» . (ΦΕΚ 1103/Β/3-4-2019) . 

7. Tθν  με αρικμ.1ο/9θσ/31-03-2022 απόφαςθ του Δ. του Γ. Ν. Διδυμοτείχου με 

κζμα «Τποβολι αιτιματοσ ςτο Τπουργείο Τγείασ, για ζκδοςθ Τπουργικισ 

απόφαςθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν Επιςτθμονικοφ 

προςωπικοφ (Ακτινοφυςικοφ Π.Ε.) με το Νοςοκομείο μασ, με ζκδοςθ Δελτίου 

Απόδειξθσ Παροχισ Τπθρεςιϊν».  

8. Σθν υπϋαρικμ. πρωτ. Γ4β/19247/10-6-2022 εγκριτικι απόφαςθ του Τπουργείου 

Τγείασ με κζμα «Ζγκριςθ ςυνεργαςίασ Γενικοφ Νοςοκομείου Διδυμοτείχου με 

ζναν (1) εξωτερικό ςυνεργάτθ ειδικότθτασ ΠΕ Ακτινοφυςικισ, με κακεςτϊσ 

ζκδοςθσ από αυτόν δελτίου απόδειξθσ παροχισ υπθρεςιϊν» 

9. Σθν με αρικμ. πρωτ. 1021/31-1-2023 απόφαςθ του Διοικθτι του Γενικοφ 

Νοςοκομείου Διδυμοτείχου ςχετικά με τον οριςμό τριμελοφσ επιτροπισ 

ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

10. Σο με αρ. πρωτ. 1781/21-02-2023 πρακτικό ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

τθσ οριςκείςασ με τθν με αρικμό πρωτοκόλλου 1021/31-1-2023 απόφαςθ του 

Διοικθτι του Γενικοφ Νοςοκομείου Διδυμοτείχου τριμελοφσ επιτροπισ. 

11. Tθν  με αρικμ. 2ο/5θσ/24-2-2023 απόφαςθ του Δ. του Γ. Ν. Διδυμοτείχου με 

Θζμα: Ζγκριςθ ζκδοςθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ςφναψθ 

ςφμβαςθσ με ζναν (1) εξωτερικό ςυνεργάτθ ειδικότθτασ ΠΕ Ακτινοφυςικισ, με 

κακεςτϊσ ζκδοςθσ Δελτίου Απόδειξθσ Παροχισ Τπθρεςιϊν, για τθν ετιςια 

παροχι υπθρεςιϊν για τθν αςφαλι  λειτουργία  των μθχανθμάτων του 

Ακτινολογικοφ Εργαςτθρίου του Γενικοφ Νοςοκομείου Διδυμοτείχου, αντί του  

ποςοφ των 5.000,00€ ετθςίωσ (ςυμπεριλαμβανομζνων νομίμων φόρων & 

κρατιςεων), ςφμφωνα με επιςυναπτόμενεσ από τθν οριςκείςα επιτροπι 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ και όρουσ. 

12. Σθν υπ’ αρικμ.πρωτ.2434/09-03-2023 Απόφαςθ (Δζςμευςθσ)  ΑΔΑ: 6ΡΗ44690Β9-

Α7Ο. 

Προσκαλούμε 

τουσ ενδιαφερόμενουσ ΠΕ Ακτινοφυςικοφσ ςε ςυνεργαςία με το Γενικό Νοςοκομείο 
Διδυμοτείχου για τθ ςφναψθ φμβαςθσ Παροχισ Τπθρεςιϊν,  με κακεςτϊσ ζκδοςθσ  
Δελτίου Απόδειξθσ Παροχισ Τπθρεςιϊν, για τθν ετιςια  παροχι υπθρεςιϊν για τθν 
αςφαλι  λειτουργία  των μθχανθμάτων του Ακτινολογικοφ Εργαςτθρίου του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Διδυμοτείχου, ζναντι ςυνολικισ αμοιβισ  πζντε χιλιάδων ευρϊ 
(5.000,00€) ετθςίωσ (ςυμπεριλαμβανομζνων νομίμων φόρων, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 
και των λοιπϊν κρατιςεων).  

ΠΡΟΟΝΣΑ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Θ υλοποίθςθ τθσ φμβαςθσ Παροχισ Τπθρεςιϊν με ειδικό ΠΕ Ακτινοφυςικό, κα 
πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ: 
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«ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΣΘΙΑ ΤΜΒΑΘ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΑΠΟ ΣΘΝ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΧΩΡΘΘ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΘΘ 
ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΘΝ ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ 
ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ – ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΦΤΙΚΘ – ΕΠΟΠΣΘ 
ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ» 

Σο Γενικό Νοςοκομείο  ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ διακζτει τον εξισ εξοπλιςμό : 

Αξονικόσ τομογράφοσ 2 τομϊν SIEMENS SOMATOM EMOTION DUO 

Ακτινοςκοπικό μθχάνθμα 
τθλεχειριηόμενο 

SIEMENS LUMINOS 

Ακτινολογικό μθχάνθμα BMI BRG 100R  

Φορθτό ακτινολογικό μθχάνθμα SMAM ROLLER -30 

Φορθτό ακτινολογικό μθχάνθμα JOLLY PLUS 30 BMS  

Φορθτό ακτινολογικό  μθχάνθμα  GMM, ACCORD DR -40  

Κινθτό ςφςτθμα ακτινογράφθςθσ AGFA DR 100e 

Κινθτό ςφςτθμα ακτινοςκόπθςθσ GE OEC BRIVO 785 

ΠΡΟΟΝΣΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να διακζτουν: 

Α. Για τα κακικοντα του εμπειρογνϊμονα Ακτινοπροςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 28, 
Αρικμ. 45872 Τ.Α. ΦΕΚ 1103Β/3-4-2019 κατ’ελάχιςτον τα εξισ : 

- Πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο και αντίςτοιχο τίτλο 
τθσ αλλοδαπισ αναγνωριςμζνο από το ΔΙΚΑΣΑ ι το ΔΟΑΣΑΠ 

- Αποδεικτικό μεταπτυχιακισ τυπικισ εκπαίδευςθσ ςε αντικείμενο ςυναφζσ με 
τθν ακτινοπροςταςία 

- Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν παροχι ςυμβουλϊν ακτινοπροςταςίασ ςτο πεδίο 
αναγνϊριςθσ 

- Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ Φυςικϊν Νοςοκομείων – Ακτινοφυςικϊν 
Ιατρικισ ςφμφωνα με τθν παρ. 1, αρκ. 79 του Π.Δ.101/2018. 

Β. Για τα κακικοντα του εμπειρογνϊμονα Ιατρικισ Φυςικισ ςφμφωνα με το άρκρο 29, 
Αρικ.45872 Τ.Α. ΦΕΚ 1103Β/3-4-2019 κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 

- Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ Φυςικϊν Νοςοκομείων – Ακτινοφυςικϊν 
Ιατρικισ 

- Αποδεικτικό μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ ςτισ ιατρικζσ εκκζςεισ, αναγνωριςμζνθ 
από εκνικοφσ ι διεκνείσ φορείσ 

- Αποδεδειγμζνθ τριετι εργαςιακι εμπειρία Φυςικοφ Νοςοκομείου – 
Ακτινοφυςικοφ Ιατρικισ 

Γ. Για τα κακικοντα του επόπτθ ακτινοπροςταςίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 30, Αρικ. 
45872 Τ.Α. ΦΕΚ 1103Β/3-4-2019, ιτοι να πλθροί τισ προχποκζςεισ του Παραρτιματοσ 
IVπερ. 2 και ωσ εξισ: 
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 Συπικι εκπαίδευςθ  Φυςικόσ Νοςοκομείου – Ακτινοφυςικόσ Ιατρικισ 

 Κάτοχοσ ςχετικισ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ 

Επίςθσ :  

- Να είναι ιδιοκτιτθσ ι νόμιμοσ κάτοχοσ (π.χ. από ενοικίαςθ ι παραχϊρθςθ) 
διακριβωμζνων οργάνων ελζγχου. Θ νόμιμθ κατοχι να αποδεικνφεται με 
Τπεφκυνθ διλωςθ του πραγματικοφ ιδιοκτιτθ για όλα τα όργανα που 
απαιτοφνται για να διενεργθκοφν οι ποιοτικοί ζλεγχοι. 

ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ 

Α. Κακικοντα εμπειρογνϊμονα ακτινοπροςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
Νομοκεςία (αρκ.82, Π.Δ. 101 ΦΕΚ 194/20-11-2018) και κατ’ ελάχιςτον: 

 Εκκζςεισ ακτινοπροςταςίασ και αςφάλειασ για τθν διαδικαςία αδειοδότθςθσ 
των ακτινολογικϊν εργαςτθρίων του Γ.Ν. ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ 

 Παροχι κατάλλθλων ςυμβουλϊν ςχετικά με τθ ςυμμόρφωςθ με τισ ιςχφουςεσ 
νομικζσ απαιτιςεισ, όςον φορά τθν επαγγελματικι ζκκεςθ και τθν ζκκεςθ του 
κοινοφ 

 υμβουλζσ ςτον βακμό που κατά περίπτωςθ απαιτείται, ςτα ακόλουκα κζματα, 
χωρίσ όμωσ να περιορίηονται ςε αυτά 

α) βελτιςτοποίθςθ και κζςπιςθ κατάλλθλων περιοριςτικϊν επιπζδων δόςθσ  

β) μελζτεσ εγκαταςτάςεων και αποδοχι για κζςθ ςε λειτουργία νζων ι 
τροποποιθμζνων πθγϊν ακτινοβολίασ αναφορικά με οποιουςδιποτε τεχνικοφσ 
ελζγχουσ, ςχεδιαςτικά χαρακτθριςτικά, χαρακτθριςτικά αςφάλειασ και διατάξεισ 
προειδοποίθςθσ που ςχετίηονται με τθν ακτινοπροςταςία 

γ) ταξινόμθςθ των ελεγχόμενων και επιβλεπόμενων περιοχϊν 

δ) ταξινόμθςθ των εργαηομζνων 

ε) προγράμματα παρακολοφκθςθσ του χϊρου εργαςίασ και των εργαηομζνων 
και τθ ςχετικι ατομικι δοςιμζτρθςθ, 

ςτ) κατάλλθλα όργανα παρακολοφκθςθσ τθσ ακτινοβολίασ 

η) διαςφάλιςθ ποιότθτασ 

θ) πρόγραμμα περιβαλλοντικισ παρακολοφκθςθσ 

κ) διαδικαςίεσ για τθ διαχείριςθ των ραδιενεργϊν αποβλιτων 

ι) διαδικαςίεσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων και ςυμβάντων 
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ια) ετοιμότθτα και απόκριςθ ςε κατθγορίεσ ζκκεςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

ιβ) προγράμματα κατάρτιςθσ και εκ νζου κατάρτιςθσ των εκτικζμενων 
εργαηομζνων 

ιγ)διερεφνθςθ και ανάλωςθ των ατυχθμάτων και ςυμβάντων και κατάλλθλεσ 
διορκωτικζσ ενζργειεσ 

ιδ) ςυνκικεσ απαςχόλθςθσ εγκφων και γαλουχουςϊν εργαηομζνων 

ιε) προετοιμαςία τθσ κατάλλθλθσ τεκμθρίωςθσ όπωσ εκ των προτζρων 
αξιολογιςεων κινδφνου και γραπτϊν διαδικαςιϊν 

Β. Κακικοντα εμπειρογνϊμονα Ιατρικήσ Φυςικήσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
Νομοκεςία (αρκ.83, Π.Δ. 101 ΦΕΚ 194/20-11-2018) και κατ’ ελάχιςτον: 

Ο εμπειρογνϊμονασ Ιατρικισ Φυςικισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ τθσ δοςιμετρίασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των φυςικϊν μετριςεων για τθν εκτίμθςθ τθσ δόςθσ που 
δζχεται ο αςκενισ και τα άλλα άτομα που υποβάλλονται ςε ιατρικι ζκκεςθ, παρζχει 
ςυμβουλζσ για τον ιατρικό ακτινικό εξοπλιςμό και ιδίωσ ςυμβάλλει ςτα εξισ:  

α) ςτθ βελτιςτοποίθςθ τθσ προςταςίασ αςκενϊν και άλλων ατόμων που υποβάλλονται 
ςε ιατρικι ζκκεςθ από τθν ακτινοβολία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εφαρμογισ και 
χριςθ διαγνωςτικϊν επιπζδων αναφοράσ 

β) ςτον ςχεδιαςμό και τθν εκτζλεςθ τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ του ιατρικοφ 
ακτινικοφ εξοπλιςμοφ, 

γ) ςτον ζλεγχο αποδοχισ του ιατρικοφ ακτινικοφ εξοπλιςμοφ 

δ) ςτθν κατάρτιςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν  για τον ιατρικό ακτινικό εξοπλιςμό και 
τον ςχεδιαςμό των εγκαταςτάςεων 

ε) ςτθν επιτιρθςθ των ιατρικϊν ακτινικϊν εγκαταςτάςεων 

ςτ) ςτθν ανάλυςθ περιςτατικϊν που ςυνεπάγονται ι ενδεχομζνωσ ςυνεπάγονται 
ιατρικι ζκκεςθ λόγω ατυχιματοσ ι ακουςίωσ 

η) ςτθν επιλογι του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ για τθν εκτζλεςθ μετριςεων 
ακτινοπροςταςίασ 

θ) ςτθν κατάρτιςθ των ιατρϊν και άλλου προςωπικοφ ςτισ ςχετικζσ πτυχζσ τθσ 
ακτινοπροςταςίασ 

Γ. Κακικοντα Επόπτη Ακτινοπροςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία 
(αρκ.84, Π.Δ. 101 ΦΕΚ 194/20-11-2018) και κατ’ ελάχιςτον: 

Σα κακικοντα του Επόπτθ Ακτινοπροςταςίασ ςτο πλαίςιο τθσ απαςχόλθςισ του ςτο 
Νοςοκομείο, ανάλογα με τθ φφςθ τθσ πρακτικισ, μποροφν να περιλαμβάνουν τα εξισ: 
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α) να εξαςφαλίηει ότι θ εργαςία με ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ εκτελείται ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ κακοριςμζνων διαδικαςιϊν ι τοπικϊν κανόνων 

β) να εποπτεφει τθν εφαρμογι του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ του χϊρου 
εργαςίασ, 

γ) να τθρεί κατάλλθλα αρχεία για όλεσ τισ πθγζσ ακτινοβολίασ 

δ) να εκτελεί περιοδικζσ αξιολογιςεισ τθσ κατάςταςθσ των αντίςτοιχων ςυςτθμάτων 
αςφαλείασ και προειδοποίθςθσ 

ε) να εποπτεφει τθν εφαρμογι του προγράμματοσ ατομικισ παρακολοφκθςθσ  

ςτ) να εποπτεφει τθν εφαρμογι του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ υγείασ 

η) να ενθμερϊνει τουσ νζουσ εργαηομζνουσ καταλλιλωσ για τουσ τοπικοφσ κανόνεσ και 
τισ διαδικαςίεσ 

θ) να παρζχει ςυμβουλζσ και ςχόλια επί των ςχεδίων εργαςίασ 

κ) να καταρτίηει ςχζδια εργαςίασ 

ι) να υποβάλλει, ιεραρχικά, αναφορζσ ςτθ διοίκθςθ, 

ια) να ςυμμετζχει ςτουσ μθχανιςμοφσ πρόςλθψθσ, ετοιμότθτασ και απόκριςθσ ςε 
καταςτάςεισ ζκκεςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

ιβ) να παρζχει πλθροφορίεσ και κατάρτιςθ ςτουσ εκτικζμενουσ εργαηομζνουσ 

Ο εμπειρογνϊμονασ ακτινοπροςταςίασ, ο επόπτθσ ακτινοπροςταςίασ και ο 
εμπειρογνϊμονασ ιατρικισ φυςικισ κα είναι το ίδιο φυςικό πρόςωπο.» 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι υποψιφιοι πρζπει: 

1. Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ. 
2. Να ζχουν τθν υγεία και φυςικι καταλλθλότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ 

των κακθκόντων τθσ κζςθσ που επιλζγουν. 
3. Να μθν ζχουν καταδικαςτεί για αδικιματα αςυμβίβαςτα με τθν 

δθμοςιοχπαλλθλικι ιδιότθτα. 
4. Οι άνδρεσ να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν 

νόμιμθ απαλλαγι. 
5. Εφόςον επιλεχκοφν να προςκομίςουν βεβαίωςθ ζναρξθσ από τθν Δ.Ο.Τ. τθσ 

επαγγελματικισ τουσ ζδρασ. 
6. Να διακζτουν όλα τα προςόντα που αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
7. Να διακζτουν διακριβωμζνα όργανα ελζγχου και πλιρθ ςειρά ομοιωμάτων για 

τον ζλεγχο και τθ λειτουργία των εργαςτθρίων . 
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ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν αίτθςθ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο 
αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, είτε 
ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτο Γενικό Νοςοκομείο Διδυμοτείχου, Σμιμα 
Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  ςτθ διεφκυνςθ 25θσ Μαΐου 152, Σ.Κ 68300 
ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ, επί του οποίου κα αναγράφονται  τα ςτοιχεία τουσ και θ  ζνδειξθ  

«ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ. 2620/15-03-
2023 ΓΙΑ ΤΝΑΨΘ ΤΜΒΑΘ ΜΕ ΠΕ ΑΚΣΙΝΟΦΤΙΚΟ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ» 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

Θ προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων  είναι δεκαπζντε  (15) θμζρεσ από τθν ανάρτθςθ 
τθσ πρόςκλθςθσ  εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ  ςτο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ιτοι ζωσ και τθν 
30-03-2023  κι ϊρα 14:30μ.μ. . Αιτιςεισ που κα κατατεκοφν μετά τθν ανωτζρω 
θμερομθνία κι ϊρα , κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και δεν αποςφραγίηονται.   

ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Θ πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ αναρτάται ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ κακϊσ και 
ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 Με τθν αίτθςθ ςυνυποβάλλονται:  

α. Αντίγραφο δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 

β. Πιςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάςταςθσ. 

γ. φντομο βιογραφικό. 

δ. Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρουν ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί για 
αδικιματα αςυμβίβαςτα με τθν δθμοςιοχπαλλθλικι ιδιότθτα. 

ε. Τπεφκυνθ διλωςθ ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Ν.1599/1986 ςτθν οποία να 
αναφζρουν ότι ζχουν τθν υγεία και φυςικι καταλλθλότθτα που απαιτείται για τθν 
εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ κζςθσ που επιλεγοφν. 

ςτ. Τπεφκυνθ διλωςθ ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Ν.1599/1986 ότι μζχρι και τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςισ τουσ είναι αςφαλιςτικά και φορολογικά ενιμεροι και ότι 
ςε περίπτωςθ επιλογισ κα προςκομίςουν τισ ςχετικζσ ενθμερότθτεσ. 
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η. Τπεφκυνθ διλωςθ ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Ν.1599/1986 ότι ο ακτινοφυςικόσ  δεν 
κατζχει κζςθ (μόνιμθ ι αορίςτου χρόνου ι με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου 
οποιαςδιποτε μορφισ, π.χ. επικουρικό προςωπικό) ςε Μονάδα Τγείασ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου ι οποιαδιποτε άλλθ κζςθ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο (π.χ., Ν.Π.Δ.Δ., ΤΠΕ κ.α.). 

θ. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν (προπτυχιακϊν – μεταπτυχιακϊν διδακτορικϊν). 

κ. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ. 

ι. Βεβαιϊςεισ επαγγελματικισ εμπειρίασ. 

ια. Απόφαςθ αναγνϊριςθσ ωσ εμπειρογνϊμονασ Ακτινοπροςταςίασ ςτο πεδίο Α, τθσ 
Ελλθνικισ Επιτροπισ ατομικισ Ενζργειασ – ΕΕΑΕ, θ οποία να βρίςκεται ςε ιςχφ. 

ιβ. Απόφαςθ αναγνϊριςθσ ωσ εμπειρογνϊμονασ ιατρικισ φυςικισ τθσ Ελλθνικισ 
Επιτροπισ ατομικισ Ενζργειασ – ΕΕΑΕ, θ οποία να βρίςκεται ςε ιςχφ. 

ιγ.  Άλλα πιςτοποιθτικά που πιςτεφετε ότι μποροφν να ςυνεκτιμθκοφν. 

κ. Τπεφκυνθ διλωςθ ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Ν.1599/1986 ςτθν οποία κα 
βεβαιϊνεται θ επάρκεια του εξοπλιςμοφ που διακζτει για τθν διενζργεια του ςυνόλου 
των απαιτοφμενων ελζγχων, ςφμφωνα με τον προσ ζλεγχο εξοπλιςμό του Νοςοκομείου 
Διδυμοτείχου  και τα αντίςτοιχα εφαρμοηόμενα πρωτόκολλα.  

Όλα τα ξενόγλωςςα πτυχία, πιςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ κα πρζπει να ζχουν 
μεταφραςτεί επίςθμα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα από τισ αρμόδιεσ προσ τοφτο αρχζσ τθσ 
θμεδαπισ , ϊςτε να είναι δυνατι θ αξιολόγθςι τουσ.  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ:  

 Σα κριτιρια κατάταξθσ – επιλογισ των υποψθφίων ζχουν ωσ εξισ : 

 100 μόρια για τα τυπικά προςόντα ωσ ορίηονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 16 μόρια κατϋ ζτοσ για προχπθρεςία ωσ Ακτινοφυςικόσ. 

 18 μόρια για διδακτορικό.  

 12 μόρια για μεταπτυχιακό. 

Θ Επιτροπι απορρίπτει τισ αιτιςεισ  που ζχουν υποβλθκεί εκπρόκεςμα, κακϊσ και 
τισ αιτιςεισ  των υποψθφίων που δεν πλθροφν τα απαραίτθτα τυπικά 
προςόντα για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. 

Διευκρινιςεισ δίνονται μόνο όταν ηθτοφνται από τθν αρμόδια επιτροπι. Από τισ 
διευκρινίςεισ που δίνονται λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα 
ςθμεία που ηθτικθκαν. 

Θ κατάταξθ των υποψθφίων κα γίνει από τριμελι επιτροπι του Νοςοκομείου 
και θ ςφμβαςθ κα υπογραφεί από τον Διοικθτι του Νοςοκομείου. ε περίπτωςθ 
ιςοβακμίασ των υποψθφίων εξετάηεται θ μοριοδοτοφμενθ ςφμφωνα με τθν πρόςκλθςθ 
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εμπειρία κι επιλζγεται αυτόσ με τθν περιςςότερθ. ε περίπτωςθ δεφτερθσ ιςοβακμίασ , 
πραγματοποιείται δθμόςια κλιρωςθ μεταξφ των ενδιαφερομζνων παρουςία τθσ 
τριμελοφσ  επιτροπισ του Νοςοκομείου.  

Όςον αφορά τθν προχπθρεςία  να κατατεκεί κατάςταςθ ςφραγιςμζνθ και 
υπογεγραμμζνθ  από το υποψιφιο, ςτθν οποία κα αναγράφονται επακριβϊσ τα ζργα , 
θ διάρκεια, ο εργοδότθσ (φυςικό πρόςωπο ι επωνυμία επιχείρθςθσ εφόςον πρόκειται  
για νομικό πρόςωπο). Για τθν απόδειξθ του είδουσ και τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ 
εμπειρίασ να προςκομιςκοφν βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα από τθν οποία να 
προκφπτει θ χρονικι διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ, ιδιωτικά ςυμφωνθτικά ι ςυμβάςεισ ι 
δελτία παροχισ υπθρεςιϊν και βεβαιϊςεισ-ςυςτατικζσ επιςτολζσ που να αποδεικνφουν 
τθν χρονικι διάρκεια και το είδοσ τθσ απαςχόλθςθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του 
εργοδότθ, φυςικοφ προςϊπου ι τθσ επωνυμίασ τθσ επιχείρθςθσ αν πρόκειται για 
νομικό πρόςωπο. Εργαςίεσ που ζλαβαν χϊρα ςτθν ίδια χρονικι διάρκεια δεν κα 
προςμετροφνται ακροιςτικά. 

Εμπειρία που τυχόν επικαλείται ο υποψιφιοσ και δεν προκφπτει από τα απαιτοφμενα 
προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά ορίςτθκαν ανωτζρω, δεν κα  
λαμβάνεται υπόψθ. 

Κατά του πίνακα κατάταξθσ υποψθφίων επιτρζπεται θ άςκθςθ ενςτάςεωσ εντόσ 
αποκλειςτικισ  προκεςμίασ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν επόμενθ θμζρα 
κοινοποίθςθσ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του πρακτικοφ  τθσ επιτροπισ . Θ ζνςταςθ 
επιτρζπεται για λόγουσ νομιμότθτασ και όχι για τθν ουςιαςτικι εκτίμθςθ τθσ 
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 

Θ ςυναφκείςα ςφμβαςθ κα διακοπεί  ςτθν περίπτωςθ που οι ανάγκεσ του 
νοςοκομείου καλυφκοφν με πρόςλθψθ αντίςτοιχου προςωπικοφ, θ δε αμοιβι κα 
καλυφκεί μζχρι και το χρονικό ςθμείο για το οποίο   παραςχζκθκαν οι υπθρεςίεσ του 
αντιςυμβαλλομζνου.  

Ο Διοικθτισ του Γενικοφ Νοςοκομείου Διδυμοτείχου, ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ 
του Νοςθλευτικοφ   Ιδρφματοσ, ζχει το δικαίωμα  να λφςει  μονομερϊσ τθν ςυναφκείςα 
ςφμβαςθ, ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων από τον 
αντιςυμβαλλόμενο και  να προβεί ςτθν αντικατάςταςθ του αντιςυμβαλλόμενου από 
τον αμζςωσ επόμενο υποψιφιο για το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα και μζχρι τθν 
ςυμπλιρωςθ τθσ διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ.  

ε περίπτωςθ που το Νοςοκομείο προμθκευκεί κατά τθν ιςχφ τθσ φμβαςθσ 
κάποιο νζο διαγνωςτικό μθχάνθμα, ο εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ Ακτινοφυςικόσ  
υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του και για αυτό, χωρίσ επιπλζον οικονομικι 
επιβάρυνςθ. 

Οι ζλεγχοι ποιότθτασ και αςφαλοφσ λειτουργίασ να πραγματοποιοφνται 
ςφμφωνα με τα πρωτόκολλα και απαιτιςεισ τθσ ΕΕΑΕ. Ο  αντιςυμβαλλόμενοσ κα είναι 
υπεφκυνοσ  ζναντι τθσ ΕΕΑΕ για τθν εφαρμογι των απαιτοφμενων και προβλεπόμενων 
από τουσ κανονιςμοφσ και εγκυκλίουσ τθσ ελζγχων και διαδικαςιϊν. Για τον ζλεγχο 
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αςφαλοφσ λειτουργίασ και ακτινοπροςταςίασ όλων των ακτινοδιαγνωςτικϊν 
μθχανθμάτων του Νοςοκομείου κα τθρείται πρωτόκολλο και κα υποβάλλονται ςχετικζσ 
εκκζςεισ. Ζκτακτοι ζλεγχοι κα πραγματοποιοφνται όταν ηθτθκεί από το Νοςοκομείο, ςε 
περίπτωςθ βλάβθσ και όποτε κρικεί απαραίτθτο. Θα ςυντάςςεται δε ζκκεςθ 
παρουςίασ, ελζγχου και παρατθριςεων. Οι ϊρεσ των επιςκζψεων κα κακοριςτοφν ςε 
ςυνεννόθςθ με τον Δ/ντι του Ακτινολογικοφ Εργαςτθρίου.  

Θ ζκδοςθ Απόδειξθσ Παροχισ Τπθρεςιϊν, κα γίνεται κάκε τρίμθνο  και κα 
ςυνοδεφεται από τθν ςχετικι  ζκκεςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε 
ιςχφουςα νομοκεςία κακϊσ και από φορολογικι  και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα. Κατά 
τθν εκκακάριςθ τθσ ΑΠΤ, κα παρακρατείται ο νόμιμοσ φόροσ,  ο οποίοσ κα αποδίδεται 
από το    Νοςοκομείο.  Θ εξόφλθςθ κα γίνεται εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ, 
μετά από πιςτοποίθςθ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν από τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ 
των εργαςιϊν και τθν ζκδοςθ Χρθματικοφ Εντάλματοσ Πλθρωμισ. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 
 

ΧΡΗΣΟ ΚΑΠΕΣΑΝΙΔΗ 
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