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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     

4Η Δ.Υ.ΠΕ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ                        Κομοτηνή: 24-05-2019 

"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"                                   Αριθ.Πρωτ:  7921 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

  

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  

Για Συνεργασία με τρία (3) άτομα ειδικοτήτων ΔΕ Τεχνικού, 1 ΔΕ Τεχνικού-Υδραυλικού και 2 ΔΕ 

Τεχνικού-Ηλεκτρολόγων, με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για 

παρεχόμενες υπηρεσίες στην Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν. Κομοτηνής. 

  

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 182 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/05-05-2014/τ.Α), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 34 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-2015/τ.Α). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4486/2017. 

4. Την υπ’αριθμ. 228/15ης/03-04-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, που 
αφορά «Υποβολή Αιτήματος στο Υπουργείο Υγείας για πρόσληψη με Σύμβαση Έργου Τεχνικού 
προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικού και ΔΕ Ηλεκτρολόγων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
44 του Ν. 4486/2017». 

5. Την υπ’αρίθμ. 382/23ης/23-05-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής που 
αφορά «Έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Παροχής 
Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών με έναν εξωτερικό συνεργάτη ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού-Υδραυλικού και δύο 

εξωτερικούς συνεργάτες ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού-Ηλεκτρολόγων»  
6. Την υπ’αριθμ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π. 32218 στις 22-05-2019 Εγκριτική Απόφαση του Υπουργού Υγείας με 

θέμα «Έγκριση συνεργασίας Νοσοκομείου με λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό με καθεστώς έκδοσης 

από αυτό δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών». 

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Κομοτηνής. 

 

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους Τεχνίτες ειδικοτήτων ΔΕ Τεχνικού - Υδραυλικούς και Ηλεκτρολόγους 

σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, έναντι 

συνολικής αμοιβής 54.000,00 ευρώ ετησίως συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών 

εισφορών και των λοιπών κρατήσεων. Η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση Σύμβασης Παροχής 

Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών με ειδικότητες ΔΕ Τεχνικού Υδραυλικού και Ηλεκτρολόγων, θα περιλαμβάνει : α) 

τη συντήρηση των Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Κομοτηνής, β) Επισκευές και 

αποκαταστάσεις Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών δικτύων, γ) τη συνεχή υποστήριξη της τεχνικής 

υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής σε θέματα υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 

αποκαταστάσεων, δ) την παροχή βοήθειας στους Τεχνολόγους Μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Γ.Ν. Κομοτηνής σε θέματα υδραυλικών και ηλεκτρολογικών βλαβών : 

Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικού Υδραυλικού μία (1) θέση : 

1. Μία (1) θέση με Σύμβαση Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών με έναν Τεχνίτη ειδικότητας ΔΕ 

Τεχνικού-Υδραυλικού διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης και για 12 μήνες, για βοηθητικές 

εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στις εγκαταστάσεις του Γ.Ν. Κομοτηνής και του 

ΚΕΦΙΑΠ. Συνολικός προϋπολογισμός 18.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των 

ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων. 

Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρολόγων δύο (2) θέσεις : 

2. Δύο (2) θέσεις με Σύμβαση Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών με δύο Τεχνίτες ειδικοτήτων ΔΕ 

Τεχνικού-Ηλεκτρολόγων διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης και για 12 μήνες, για 

βοηθητικές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στις εγκαταστάσεις του Γ.Ν. 

Κομοτηνής και του ΚΕΦΙΑΠ. Συνολικός προϋπολογισμός 36.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων. 
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Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι: 

1. Έλληνες πολίτες. 

2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της 

θέσης που επιλέγουν. 

3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιουπαλληλική ιδιότητα. 

4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή. 

5. Εφόσον επιλεχθούν να προσκομίσουν βεβαίωση έναρξης από την Δ.Ο.Υ. της επαγγελματικής τους 

έδρας. 

6.  Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

7. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. 

8. Να διαθέτουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. 

9. Να έχουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία ως Τεχνικοί. 

10. Να διαθέτουν εξοπλισμό και εργαλεία που απαιτεί η ειδικότητά τους, απαραίτητο για τις 

συντηρήσεις και αποκαταστάσεις των κτιρίων του Γ.Ν. Κομοτηνής και του ΚΕΦΙΑΠ. 

 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν  αίτηση  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 

από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση 

Σισμάνογλου 45, Τ.Κ. 69133 Κομοτηνή, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ». 

Με την αίτηση συνυποβάλλονται: 

α. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με 

την δημοσιουπαλληλική ιδιότητα. 

δ. Ακριβή αντίγραφα τίτλων σπουδών. 

ε. Άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

στ. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας. 

ζ. Άλλα πιστοποιητικά που πιστεύετε ότι μπορούν να συνεκτιμηθούν. 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες και ξεκινάει από  24-05-2019 έως 

και 28-05-2019. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η 

οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρίας 

ταχυμεταφοράς. 

 

 

 

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Κομοτηνής 

 

                   

                                                                                                                    Δρ. Γεώργιος Φιλιππίδης 

 

                                                                                                                                      


