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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  
 

Σην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο Ακνηβώλ θαη Τηκώλ Ιαηξνηερλνινγηθώλ 

Πξντόλησλ ηνπ Δ.Ο.Π.Υ.Υ., όπσο έρεη νξηζηεί κε ηελ ππ. αξηζκ. ΔΑΛΔ /Γ.Π. νηθ. 

58781/02.08.2018 Υπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΔΚ 3190/η.Β/2018), αλαθνηλώλεηαη ε έλαξμε 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ θάησζη εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ γηα ηα νξνζεηηθά ζηνλ HIV άηνκα: 

 

 ΕΞΕΣΑΗ ΠΟΟΣΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ HIV RNA ΠΛΑΜΑΣΟ 
 ΕΞΕΣΑΗ ΓΟΝΟΣΤΠΙΚΗ ΑΝΣΟΧΗ 
 ΕΞΕΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΓΟΝΟΣΤΠΟ HLA B5701 

 
Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη (δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα, ηδ.θιηληθέο θ.α.)  λα ππνβάιινπλ αίηεζε 

ζπκκεηνρήο  γηα δηαπξαγκάηεπζε, αθνύ ζπκπιεξώζνπλ θαη απνζηείινπλ ηελ ζπλεκκέλε αίηεζε 

ζπκκεηνρήο ζην email: ed@eopyy.gov.gr έσο 25/01/2019. Σε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο  

Σπιιόγνπ, Σσκαηείνπ, θ.ι.π. ζα πξέπεη λα δεισζεί ν λόκηκνο εθπξόζσπνο γηα ηελ δηεμαγσγή 

ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ηελ εθπξνζώπεζε ησλ κειώλ ηνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο όηη, ζύκθσλα κε ην ζρέδην δξάζεο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Υγείαο γηα ηε δηελέξγεηα  ειέγρνπ  ηηθνύ θνξηίνπ ζε HIV νξνζεηηθνύο αζζελείο κέζσ 

πηζηνπνηεκέλσλ ηδησηηθώλ εξγαζηεξίσλ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ παλειιαδηθή δηαζπνξά 

θαη θάιπςε ηεο ππεξεζίαο πγείαο, λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο – δηαπηζηεύζεηο, 

εγγπεκέλε πνηόηεηα θαη αζθάιεηα ζηε ιήςε, κεηαθνξά θαη έιεγρν ησλ βηνινγηθώλ πιηθώλ, ηελ 

έγθαηξε εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ελεκέξσζε ηαηξώλ θαη αζζελώλ κε 

αλσλπκνπνηεκέλα θαη απζηεξά πξσηόθνιια πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 

Θα αθνινπζήζεη ελεκέξσζε από ηνλ Σπληνληζηή ηεο Υπνεπηηξνπήο Γηαγλσζηηθώλ Κέληξσλ πξνο 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζα έρνπλ θαηαζέζεη εκπξόζεζκα αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία θαη ν ηόπνο πνπ ζα δηεμαρζεί ε 

πξώηε ζπλάληεζε εξγαζίαο. Η πξνζέιεπζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ππνρξεσηηθή. 

Γηα πιεξνθνξίεο: - Γξακ. Δπηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο 2106871707, 708 

- Τκ. Γηαπξαγκάηεπζεο Σπκβάζεσλ ΔΟΠΥΥ 210 8110625-8  

 
                                                                                                                Ο Πρόεδρος  

Επιηροπής Διαπραγμάηεσζης 
 

 ΣΑΤΡΟ ΝΣΕΓΙΑΝΝΑΚΗ 
 

mailto:ed@eopyy.gov.gr


 

Υπνεπηηξνπή Γηαγλσζηηθώλ Κέληξσλ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. 

 

 

ΑΙΣΗΗ 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ 

(ςφμφωνα με την 14/01/2019 Ανακοίνωςη τησ Επιτροπήσ Διαπραγμάτευςησ ΕΟΠΤΤ) 

 

1. Πληροφορίεσ:  

      

Επωνυμία:   

Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ:   

Διεφθυνςη:   

Νομόσ / Πόλη:  Σ.Κ. :  

Σηλ. Επικοινωνίασ  ταθερό:   Κινητό:  

Ηλεκτρ. Διεφθυνςη (email):  

 
2. Νομική μορφή :       

Ατομική Επιχείρηςη  ☐     

Εταιρική Επιχείρηςη ☐      Περιγραφι (ΑΕ,ΕΠΕ κλπ):  ________________ 

 

φλλογοσ (εκπρ. αςθενών) / Ζνωςη / ωματείο /ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ ☐     Περιγραφι: ____________  

 
3. Εκπροςώπηςη κατά τη διαδικαςία διαπραγμάτευςησ : 
 
τοιχεία υμμετζχοντα/όντων:  ____________________  

Ιδιότητα: ______________   

 
4. Τφιςτάμενη ςυμβατική ςχζςη με ΕΟΠΤΤ :   
 

      ΝΑΙ   ☐       Περιγραφή αντικειμζνου φμβαςησ : ________________________________ 

      ΟΧΙ   ☐ 

 

Με τθν παροφςα αίτθςθ αποδζχομαι ότι θ προςζλευςθ μου ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ είναι υποχρεωτικι, 

δυνάμει τθσ με Αρικμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 58781/ 02.08.2018 Υπουργικισ Απόφαςθσ και ςυγκεκριμζνα τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 7, όπου ορίηεται θ διαδικαςία για τθν υποβολι αιτιματοσ ενδιαφερομζνου. 

Βεβαιώνω ότι τα παραπάνω ςτοιχεία είναι αλθκι και ακριβι. 

________ 

Ημερομηνία, φραγίδα-υπογραφζσ        

 

Αντικείμενο Διαπραγμάτευςησ 

 ΕΞΕΣΑΗ ΠΟΟΣΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ HIV RNA ΠΛΑΜΑΣΟ 

 ΕΞΕΣΑΗ ΓΟΝΟΣΤΠΙΚΗ ΑΝΣΟΧΗ 

 ΕΞΕΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΓΟΝΟΣΤΠΟ HLA B5701 

 


