ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.

Τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη:
α) Αφενός μεν ο ………………………………….ιατρός, ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος
……………………………… με ΑΦΜ………………………….., εφεξής καλούμενος στο παρόν ο «Ιατρός»
Β) Αφετέρου δε το Ελληνικό Δημόσιο ως νομίμως εκπροσωπείται στη σύναψη του παρόντος
από τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας …………………….. εφεξής καλούμενο στο εξής
«Ελληνικό Δημόσιο» συμφωνούν τα ακόλουθα:

Άρθρο Πρώτο.
Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο Ελληνικό Δημόσιο.
1. Ο «Ιατρός» παρέχει τις υπηρεσίες στο Εθνικό σύστημα υγείας για χρονικό
διάστημα έξι (6) μηνών, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας
σύμβασης. Ο «Ιατρός» παρέχει τις υπηρεσίες του στο τομέα ειδίκευσής του, σε
νοσοκομείο που ορίζεται από τον οικείο Διοικητή της Υγειονομικής
Περιφέρειας, και σε συγκεκριμένη κλινική στο δυναμικό της οποίας εντάσσεται.
2. Η οργανική δομή παροχής υπηρεσιών υγείας του συμβαλλόμενου «Ιατρού»
στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης είναι η …………………..Κλινική του
Νοσοκομείου ……………………. της ……….Υγειονομικής Περιφέρειας.
3. Ο «Ιατρός» υπόκειται διοικητικά και επιστημονικά στον Διοικητή ή Πρόεδρο
του Νοσοκομείου και στον Διευθυντή της κλινικής/ή της ιατρικής υπηρεσίας
στην οποία υπηρετεί αντιστοίχως, εφαρμοζομένων αναλογικά των οριζόμενων
στο ν. 3329/2005 ως προς την διοικητική και επιστημονική εποπτεία του.

Άρθρο Δεύτερο.
Τρόπος και διάρκεια απασχόλησης .
1. Ο «Ιατρός» παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη απασχόληση, σε ωράριο που
διαμορφώνεται κατά τα ισχύοντα και για τους μόνιμους και επικουρικούς
ιατρούς.
2. Ο «Ιατρός» συμμετέχει στο πρόγραμμα εφημεριών της κλινικής, στο δυναμικό
της οποίας έχει ενταχθεί.
3. Ο «Ιατρός» δικαιούται όπως εξακολουθεί και παρέχει υπηρεσίες στο
προσωπικό ιατρείο που διατηρούσε πριν από την έναρξη της παρούσας
απασχόλησης, σε ωράριο διαφορετικό από το ωράριο της απασχόλησής του
στο Δημόσιο.
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4. Ο «Ιατρός» απαγορεύεται να δέχεται και να εισπράττει αμοιβή στο προσωπικό
του ιατρείο από ασθενείς προς τους οποίους παρείχε υπηρεσίες στο πλαίσιο
της παρούσας σύμβασης απασχόλησης στο Δημόσιο, για όλο το χρονικό
διάστημα απασχόλησής του σε αυτό.

Άρθρο Τρίτο.
Αποζημίωση για παρεχόμενες υπηρεσίες.
1. Ο «Ιατρός» εισπράττει ως αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του το
ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2000€) μηνιαίως, ποσό που ορίζεται ως ποσό
καθαρών αποδοχών, μετά από ασφαλιστικές κρατήσεις. Το ποσό αυτό
ορίζεται ως αφορολόγητο και ακατάσχετο.
2. Για την αμοιβή των εφημεριών ορίζεται ως ποσό το καταβαλλόμενο ανά
εφημερία κατά την κείμενη νομοθεσία για ιατρό αντίστοιχου βαθμού στο
ΕΣΥ. Η αντιστοίχιση του απασχολούμενου ιδιώτη ιατρού αποκλειστικά και
μόνο για το σκοπό εφαρμογής της παρούσας διάταξης ως προς το δικαίωμα
συμμετοχής και αποζημίωσης στις εφημερίες είναι η ακόλουθη:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
Έως έπτα (7) έτη
Από έπτα (7) έως δεκαπέντε (15) έτη
Άνω των δέκαπέντε (15) ετών

ΒΑΘΜΟΣ
Επιμελητής Β
Επιμελητής Α
Διευθυντής

Άρθρο Τέταρτο. Ασφαλιστική Κάλυψη και ευθύνη έναντι τρίτων.
1.

Για το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας του στο Δημόσιο ο «ιατρός»
καλύπτεται ασφαλιστικά από τον φορέα ασφάλισής του.
2. Για την ευθύνη έναντι τρίτων ισχύει αναλογικά η διάταξη περί ευθύνης
του ελληνικού δημοσίου.

Άρθρο Πέμπτο. Δυνατότητα Παράτασης.
1. Η παρούσα σύμβαση δύναται να παραταθεί με τους ίδιους όρους, επί
εξάμηνο, μετά από σχετική νομοθετική πρόβλεψη και αίτηση εκ μέρους
του «Ιατρού», που γίνεται αποδεκτή κατά τα οριζόμενα στη νομοθεσία
που θα προβλέψει τυχόν παράταση.
2. Ρητώς συμφωνείται μεταξύ των μερών, ότι η συγκεκριμένη σύμβαση
καλύπτει έκτακτες ανάγκες από την διάδοση του νέου Κορωνοϊού,
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συνεπώς δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Ελληνικού
Δημοσίου.
3. Ο χρόνος που διανύεται στο ελληνικό δημόσιο στο πλαίσιο της
παρούσας σύμβασης, αναγνωρίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας στο
ελληνικό δημόσιο κατά την κείμενη νομοθεσία.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
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