
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΔΩΝ 
 

«ΠΔΡΙΟΥΗ ΗΠΔΙΡΟΤ - ΘΔΑΛΙΑ - ΓΤΣ.ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

(Ν.ΘΔ/ΝΙΚΗ - Ν.ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ - Ν.ΠΔΛΛΑ - Ν.ΗΜΑΘΙΑ - Ν.ΠΙΔΡΙΑ - 
Ν.ΚΙΛΚΙ) 
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1. θνπόο ηνπ παξόληνο είλαη ε ελεκέξσζή ζαο γηα ηελ ύκβαζε πνπ ζα 

ππνγξάςεηε κε ην ΤΠΔΘΑ/ΓΔ. Ο θάζε ελδηαθεξόκελνο πνπ επηζπκεί λα ζπλάςεη 
ζύκβαζε κε ην ΤΠΔΘΑ/ΓΔ ζα πξέπεη: 
 
  α. Να εθηππώζεη ηελ αλάινγε Αίηεζε ύκβαζεο. (Γηα θάζε 
επαγγεικαηηθό θιάδν ζηνλ ηνκέα πγείαο ππάξρεη θαη ν αληίζηνηρνο θάθεινο. ε 
θάζε έλα θάθειν βξίζθεηαη ε αλάινγε Αίηεζε ύκβαζεο θαη ελεκεξσηηθά έληππα 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ νξζή ζύληαμε θ ππνβνιή ηεο δαπάλεο) 
 
  β. Να ζπγθεληξώζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηελ Αίηεζε. 
 
  γ. Να ζπκπιεξώζεη θαη λα ππνγξάςεη (θαη κε ζθξαγίδα) ηελ Αίηεζε. 

 
  δ. Να απνζηείιεη ηελ Αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, κε 
ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη επάλσ ζηελ Αίηεζε. 
 

2. Μεηά ηελ παξαιαβή θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ην Σκήκα 
πκβάζεσλ ηεο ΜΔΡΤΠ  ζα ζαο απνζηαινύλ (5) πέληε αληίγξαθα ζύκβαζεο, 
ππνγεγξακκέλα από ηνλ Γληή ηεο ΓΤΓ/ΜΔΡΤΠ σο λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ 
ΤΠΔΘΑ/ΓΔ. Όηαλ πάξεηε ηα πέληε (5) αληίγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζα πξέπεη λα ηα 
ππνγξάςεηε ζηελ ηειεπηαία ζειίδα (ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή). Η ζύκβαζε ζα είλαη 
ζε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηε ζηελ πξώηε ζειίδα. Δπάλσ ζηε 
ζύκβαζε αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ζύκβαζεο. Ο παξαπάλσ αξηζκόο είλαη 
ΜΟΝΑΓΙΚΟΣ, ΑΤΟΜΙΚΟΣ θαη δελ αιιάδεη αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε ιήμεο θαη 
επαλαζύλαςεο ζύκβαζεο. 

  
3. Από ηα (5) πέληε αληίγξαθα ηεο ύκβαζεο ν ζπκβαιιόκελνο θξαηάεη ην 

(1) έλα θαη ηα ππόινηπα (4) ηέζζεξα αληίγξαθα  απνζηέιινληαη ζηε ΜΔΡΤΠ/ΓΤΓ 
ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί ε ύκβαζε. 
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4. Σα (4) ηέζζεξα αληίγξαθα απνζηέιινληαη από ην Σκήκα πκβάζεσλ 

ηεο ΜΔΡΤ/ΓΤΓ ζηηο Γηεπζύλζεηο ησλ Λνηπώλ Κιάδσλ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ 
(Πνιεκηθή Αεξνπνξία – Πνιεκηθό Ναπηηθό) θαη Ληκεληθό ώκα πξνθεηκέλνπ λα 
ελεξγνπνηεζεί ε ύκβαζε θαη κε ηνπο παξαπάλσ θιάδνπο. 
 



5. ε πεξίπησζε κε απνδνρήο-ππνγξαθήο από ηνλ αηηνύληα ησλ όξσλ 
ηεο ζύκβαζεο, παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Σκήκαηνο πκβάζεσλ γηα 
ηνπο ιόγνπο κε απνδνρήο. 
 

6. Οη απεζηαικέλεο ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο πκβάζεηο ζα ηεξνύληαη ζε 
αλακνλή κέρξη ηελ παξαιαβή ησλ ππνγεγξακκέλσλ γηα 2 κήλεο. Δθόζνλ δελ 
επηζηξαθνύλ ζηε ΜΔΡΤΠ/ΓΤΓ ζηε ζπλέρεηα ζα ζεσξνύληαη άθπξεο θαη ζα 
θαηαζηξέθεηαη ν θάθεινο ηνπο. 
 

7. ε πεξίπησζε αιιαγήο ρξήζεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θνξέα (π.ρ. από 
ηδηώηε ζε εηαηξεία ή ην αληίζεην) ή πξνζζήθεο λέσλ Δηδηθνηήησλ ή Ιαηξηθώλ 
Σκεκάησλ θιπ, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ην Σκήκα πκβάζεσλ γηα 
ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο ύκβαζεο. 


