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                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ                                                              
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ  (40) ΣΑΡΑΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ  

(∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΗΝ 409, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ,Κ.Ψ.Υ &∆.Ι.Ε.Κ.) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις  του άρθρου 97 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ  21 /Α΄/21-2-2016). 

2.Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. Γ.Π.οικ.22273/22-3-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ¨Σύναψη νέων 

συµβάσεων µίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτιρίων Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. που  

εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας σύµφωνα µε το άρθρο 97 του ν. 4368/2016  

(Α∆Α: ΩΣΝΟ465ΦΥΟ-62Θ).   

3.Την µε αρτιθµ.Α2β/Γ.Π.οικ.26994/11-4-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας 

¨∆ιευκρινιστικές Οδηγίες για την σύναψη νέων συµβάσεων  µίσθωσης έργου για την καθαριότητα 

των κτιρίων Ν.Π.∆.∆. και  Ν.Π.Ι.∆. που   εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας  σύµφωνα µε το 

άρθρο 97 του ν. 4368/2016. 

4.Την µε αριθµ.17/6-5-2016  (Θέµα ΕΗ∆ 4
ον

) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γ.Ν. 

Πατρών.          

5.Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3528/2007 και του άρθρου 43  παρ.1 του Π.∆.60/2007. 

6.Τις ισχύουσες διατάξεις περί υπαγωγής στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ: 

 

                                                   ΚΑΛΟΥΜΕ 

Α).Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν  ή απασχολούνται  στον καθαρισµό των χώρων του 

Γ.Ν. Πατρών να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση  για την σύναψη 

(40) σαράντα ατοµικών  συµβάσεων  µίσθωσης έργου για την καθαριότητα των χώρων του Γ.Ν. 

Πατρών. 

Β).Η διάρκεια των συµβάσεων µίσθωσης έργου για την καθαριότητα  θα είναι  από την υπογραφή 

τους έως τις 31-12-2016. 

Γ).Στην διαδικασία συµµετέχουν ιδιώτες (καθαριστές και καθαρίστριες): 

1)Που εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισµό των εν λόγω κτιρίων 

και υπηρεσιών καθαριότητας. ∆ηλαδή είναι αδιάφορο εάν πλέον δεν απασχολούνται στον 

καθαρισµό των εν λόγω κτιρίων και των υπηρεσιών καθαριότητας, εφόσον είχαν απασχοληθεί για 

οποιαδήποτε χρονικό διάστηµα στο παρελθόν. Είναι ευνόητο ότι δεν µπορούν να συµµετέχουν 
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πρόσωπα, στα οποία συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.3528/2007 και 

του άρθρου 43 παρ.1. του Π.∆.60/2007. 

2).Που απασχολήθηκαν ή  απασχολούνται στον καθαρισµό µε  οποιαδήποτε έννοµη σχέση 

εργασίας. Συνεπώς εµπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρείχαν την υπηρεσία καθαριότητας 

σε συγκεκριµένο κτίριο ή υπηρεσία καθαριότητας του νοµικού προσώπου: 

i) Στα πλαίσια σύµβασης έργου ή εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου, που είχε καταρτιστεί 

µεταξύ του εποπτευόµενου από το Υπουργείο Υγείας νοµικού προσώπου και του ενδιαφερόµενου 

φυσικού προσώπου, εφόσον η παροχή της εργασίας ήταν αυτοπρόσωπη από το ενδιαφερόµενο 

πρόσωπο, χωρίς την απασχόληση από αυτό προσωπικού, ή ii) Στα πλαίσια σύµβασης σχέσης 

εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου που είχε καταρτιστεί µεταξύ του ενδιαφερόµενου ιδιώτη 

και οποιουδήποτε τρίτου (φυσικό πρόσωπο, ως ατοµική επιχείρηση ή νοµικό πρόσωπο), στον 

οποίον είχε ανατεθεί η υπηρεσία παροχής καθαριότητας στο εν λόγω κτίριο του εποπτευόµενου 

από το Υπουργείο µας Ν.Π.∆.∆, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. (∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΗΝ 409, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

ΘΩΡΑΚΟΣ,Κ.Ψ.Υ &∆.Ι.Ε.Κ.) 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις της περίπτωσης 1 & 2 της παραγράφου Γ΄ πρέπει να συντρέχουν 

σωρευτικά. 

∆. Η επιλογή θα γίνει µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου σύµφωνα µε τα αντικειµενικά 

κριτήρια κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: i) Ιδιώτες µε την µεγαλύτερη προϋπηρεσία 

στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο (κτίριο ή υπηρεσία), 

ii) Ιδιώτες µε την µεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οπουδήποτε, 

iii) Ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας τους, iv) Ιδιώτες που 

είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία.  

Ε). Οι συµβάσεις  συνάπτονται στο πλαίσιο του άρθρου 97 ν. 4368/2016,  είναι συµβάσεις 

µίσθωσης και αµοιβής µε βάση το παρεχόµενο έργο και όχι   εξαρτηµένης εργασίας. Τα πρόσωπα 

που συνάπτουν τις συµβάσεις αυτές  υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ   η δε καταβολή  

της αµοιβής και η παρακράτηση εισφορών διενεργείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 

νοµοθεσία του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ για τους απασχολούµενους µε σύµβαση έργου κατά κύριο ή 

συγκύριο επάγγελµα.  

Τα παραπάνω πρόσωπα δεν εκδίδουν για την αµοιβή τους Απόδειξη ή Τιµολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών. 

ΣΤ).Οι ενδιαφερόµενοι ιδιώτες θα υποβάλλουν αίτηση µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1) Αντίγραφο Αστυνοµικού ∆ελτίου Ταυτότητας, ή  (για τους αλλοδαπούς) νόµιµη άδεια 

διαµονής που παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, για την παροχή έργου 

(π.χ. Ε.∆.Τ.Ο., Άδεια ∆ιαµονής για Παροχή Υπηρεσιών ή Έργου, επί Μακρόν ∆ιαµένοντος κλπ.).   

2) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης.  

3) Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας στο συγκεκριµένο 

κτίριο του νοµικού προσώπου, ήτοι: 

 α) βεβαίωση εργοδότη, εκ του οποίου θα αναγράφεται το χρονικό διάστηµα και ο τόπος της 

απασχόλησης, ή   

β) κατάλογος ενσήµων ΙΚΑ, µε υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου που θα αναγράφει τόσο το 

χρονικό διάστηµα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον συγκεκριµένο τόπο (κτίριο ή 

υπηρεσία) της απασχόλησής του ή γ) αντίγραφο σύµβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων 

ατοµικής συµβάσεως εργασίας ή σύµβαση έργου µε υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου που 

θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστηµα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον 

συγκεκριµένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησής του.  

4) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόµενου καµία από τις 

περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.∆.60/2007 

όπως: 
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 α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργηµα και οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή 

και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, 

απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, 

καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής 

εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  

β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για 

πληµµέληµα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί. 

γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί 

η στέρηση αυτή. 

δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική 

δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

Αυτή η υπεύθυνη δήλωση µπορεί να εµπεριέχεται σε έντυπο αιτήσεως που παρέχεται στον 

ενδιαφερόµενο.  

Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε δηµόσια σύµβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων, εις βάρος του 

οποίου υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή 

περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους. 

i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

(EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EEL 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 

ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν.3424/2005 (Α΄ 305). 

5) (για ειδικές περιπτώσεις) Καταγγελία Συµβάσεως Εργασίας και Βεβαίωση Ανεργίας.  

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο είτε αυτοπροσώπως  είτε µε 

άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους, 

θεωρηµένη από ∆ηµόσια Αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή  µε θέµα: «Εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για την σύναψη (40) ατοµικών συµβάσεων  µίσθωσης έργου  για την καθαριότητα 

του Γ.Ν. Πατρών» στην ∆ιεύθυνση του Γ.Ν. Πατρών, Τµήµα   Γραµµατείας (κτίριο 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ  2
ος

 όροφος ) Καλαβρύτων 37 Τ.Κ.26335 Πάτρα.  

Στην  περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο της αίτησης, κρίνεται µε 

βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή  του 

επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Ι) Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσης στη 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ  και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Πατρών µέχρι και την 23-5-2016.   

Οι υποψήφιοι µπορούν  να αναζητήσουν τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στη 

Γραµµατεία του Γ.Ν. Πατρών. 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του 

Γ.Ν. Πατρών. 

                                                                                       Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                            α/α Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

                                                                                      ΕΛΕΝΗ ΘΕΟ∆ΩΡΗ 
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