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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21.02.2016) όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρου 51 του ν.4384/2016.
2.
Την αριθ.πρωτ. Γ.Π οικ.22273/23.03.2016 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 αριθ.97 του
ν.4368/2016».
3.
Την αριθ.πρωτ.Α2β/Γ.Π οικ.26994/11.04.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας
«∆ιευκρινιστικές οδηγίες για τη 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 άρθρου 97 του ν.4368/2016».
4.
Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.∆
60/2007.
5.
Το Α.Ν. 1846/1951 και οι ισχύουσες διατάξεις περί υπαγωγής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
6.
Την αριθ.16η/31.05.2016 (θέµα 9ο) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γενικού
Νοσοκοµείου Πέλλας.
ΚΑΛΟΥΜΕ
Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν ή απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας του Γ.Ν.Πέλλας-Ν.Μ.Γιαννιτσών να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, µέσω
υποβολής σχετικής αίτησης για τη σύναψη ατοµικής σύµβασης µίσθωσης έργου, για την
καθαριότητα των χώρων του Νοσοκοµείου.
Θα συναφθούν είκοσι τρεις (23) συµβάσεις µίσθωσης έργου, η διάρκεια των
οποίων θα είναι από την υπογραφή τους έως και την 31.12.2017.
Οι ώρες εργασίας θα κυµαίνονται από τέσσερις (4) έως επτά (7) ηµερησίως κατά
περίπτωση ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου. Οι αντισυµβαλλόµενοι του
Γ.Ν.Πέλλας-Ν.Μ.Γιαννιτσών τίθενται υπό την επίβλεψη του τµήµατος επιστασίας
του Νοσοκοµείου για την εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου.
Στην διαδικασία συµµετέχουν οι ιδιώτες (καθαριστές και καθαρίστριες):
Α. 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, πρόσωπα στα οποία συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του
άρθρου 8 του ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.∆ 60/2007.
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Β. Που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται στον καθαρισµό µε οποιοδήποτε έννοµη σχέση
εργασίας. Συνεπώς εµπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρείχαν την υπηρεσία
καθαριότητας σε συγκεκριµένο κτίριο ή υπηρεσία καθαριότητας του Νοσοκοµείου: α)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 β)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 οποίο είχε ανατεθεί η υπηρεσία παροχής καθαριότητας
στο Γ.Ν.Πέλλας-Ν.Μ.Γιαννιτσών.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις υπό Α & Β πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.
Η επιλογή θα γίνει µε απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γ.Ν.Πέλλας, σύµφωνα µε
αντικειµενικά κριτήρια κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
1.
Ιδιώτες µε τη µεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο
Γ.Ν.Πέλλας-Ν.Μ.Γιαννιτσών
2.
Ιδιώτες µε την µεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
οπουδήποτε
3.
Ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας τους
4.
Ιδιώτες που είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία.
Προτιµάται έναντι οποιουδήποτε τρίτου, ο ιδιώτης που έχει τη µεγαλύτερη
προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στη Ν.Μ.Γιαννιτσών.
Σε περίπτωση που η προϋπηρεσία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων είναι ίδια
(ως προς το χρονικό διάστηµα και το κτίριο)προτιµάται ο υποψήφιος που έχει τη
µεγαλύτερη προϋπηρεσία παροχής υπηρεσιών καθαριότητας γενικώς.
Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων, τόσο ως προς την
προϋπηρεσία στη παροχή καθαριότητας στο κτίριο της Ν.Μ.Γιαννιτσών, όσο και γενικώς
προτιµώνται οι ιδιώτες που είναι άνεργοι λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας τους και
ούτω καθ΄εξής.Η πλήρωση του πρώτου κριτηρίου (µεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας στη Ν.Μ.Γιαννιτσών) αποκλείει τους υποψηφίους που έχουν τις
προϋποθέσεις του επόµενου κριτηρίου κατά σειρά προτεραιότητας (µεγαλύτερη
προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας γενικά), ακόµη και αν υπερέχουν σε
αυτό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων, µε βάση τα ανωτέρω
κριτήρια σωρευτικά, τότε προτιµώνται οι υποψήφιοι κατά την χρονική σειρά κατάθεσης της
αίτησης και των δικαιολογητικών.
Οι συµβάσεις συνάπτονται στο πλαίσιο του άρθρου 97 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ
21/Α’/21.02.2016) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 51 του ν.4384/2016 και είναι
συµβάσεις µίσθωσης και αµοιβής µε βάση το παρεχόµενο έργο και όχι εξαρτηµένης
εργασίας. Τα πρόσωπα που συνάπτουν τις συµβάσεις αυτές θα υπάγονται στην ασφάλιση
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η δε καταβολή της αµοιβής και η παρακράτηση εισφορών διενεργείται
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη νοµοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους απασχολούµενους µε
σύµβαση έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελµα.
Το κόστος σύναψης σύµβασης εκάστου συµβαλλόµενου καθορίζεται σε µηνιαία
βάση για κάθε ατοµική σύµβαση µίσθωσης έργου, σύµφωνα µε τις µικτές αποδοχές που θα
ελάµβανε ένας µόνιµος υπάλληλος καθαριότητας, κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(Υ.Ε) στον ίδιο φορέα, σύµφωνα µε το ενιαίο µισθολόγιο (ν.4354/2015) λαµβανοµένων
υπόψη όλων των επιδοµάτων και προσαυξήσεων που προβλέπονται από την κείµενη
νοµοθεσία.
Η χρηµατική αντιπαροχή διαµορφώνεται αναλογικά προς το χρονικό πλαίσιο (ωράριο)
ηµερήσιας παροχής του έργου. Το χρονικό πλαίσιο θα καθορίζεται κατά τη σύναψη της
σύµβασης και θα καταβάλλεται στο τέλος εκάστου µήνα προς τον αντισυµβαλλόµενο/η.
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Τα παραπάνω πρόσωπα δεν εκδίδουν για την αµοιβή τους απόδειξη ή τιµολόγιο παροχής
υπηρεσιών.
Οι ενδιαφερόµενοι ιδιώτες θα υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.
Αίτηση συµµετοχής
2.
Αντίγραφο Αστυνοµικού ∆ελτίου Ταυτότητας ή (για τους αλλοδαπούς) νόµιµη άδεια
διαµονής που παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, για την
παροχή έργου (π.χ. Ε.∆.Τ.Ο Αδεια ∆ιαµονής για Παροχή Υπηρεσιών ή Εργου, επί
Μακρόν ∆ιαµένοντος κ.λ.π)
3.
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης.
4.
Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας στο
Γ.Ν.Πέλλας-Ν.Μ.Γιαννιτσών, ήτοι: α)βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναγράφεται
το χρονικό διάστηµα και ο τόπος της απασχόλησης ή β)κατάλογος ενσήµων ΙΚΑ ή
βεβαίωση του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα, µε υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερόµενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστηµα αυτοπρόσωπης
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.
5.
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 (χορηγείται µε το έντυπο της αίτησης που παρέχεται στον
ενδιαφερόµενο).
6.
(για ειδικές περιπτώσεις)καταγγελία συµβάσεως εργασίας και βεβαίωση ανεργίας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά 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 τη σύναψη ατοµικών συµβάσεων µίσθωσης έργου
για την καθαριότητα του Γ.Ν.Πέλλας-Ν.Μ.Γιαννιτσών» (τµήµα Γραµµατεία 1ος όροφος)
τέρµα Σεµερτζίδη 58100 Γιαννιτσά.
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.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες και ορίζεται από 06.06.2016
έως και 17.06.2016 ώρα 14.00 µ.µ.
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης
δήλωσης στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Γ.Ν.Πέλλας-Ν.Μ.Γιαννιτσών
και στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.gng.gr
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής η υπηρεσία µας αναρτά πίνακα
κατάταξης των υποψηφίων στον πίνακα ανακοινώσεων του Νοσοκοµείου.
Κατά του πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δύο (2) εργασίµων ηµερών, η οποία αρχίζει από την εποµένη ηµέρα
της ανάρτησής του. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή στη
διεύθυνση του Νοσοκοµείου. Η ένσταση εξετάζεται από τριµελή επιτροπή που έχει ορισθεί
στο Νοσοκοµείο µας, η οποία αποφαίνεται και ενηµερώνει τον υποψήφιο εντός χρονικού
διαστήµατος δύο (2) ηµερών.
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Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το έντυπο της σχετικής αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και η Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του ν.1599/86 να
αναρτηθούν στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Πέλλας-Ν.Μ.Γιαννιτσών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
του Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
α/α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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