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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-02-2016) όπως αντικαταστάθηκαν 
με τι άρθρο 51 του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α΄/26-04-2016) περί της δυνατότητας σύναψης 
ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου μέχρι τις 31/12/2017, με ιδιώτες που απασχολούνται ή 
απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας, με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 

2. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π. οικ.22273/22-03-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Σύναψη 
νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που 
εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4368/2016» 

3. Την υπ’ αριθμ. 4/02-10-2016 απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας με θέμα 
«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας: ατομικές συμβάσεις έργου» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 και του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 
5. Το Α.Ν. 1846/1951, τον Κανονισμό Ασφάλισης ΙΚΑ και την κείμενη νομοθεσία περί ασφάλισης 

στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
6. Τις υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.26994/11-04-2016 διευκρινιστικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας 

για τη σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 
4368/2016. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.6 περ.6 και παρ.8 περ.18 & 21 του Ν.3329/2005  
8. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3496/Β/31-12-

2012 
9. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
10. Την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.18781/01-09-2016 απόφαση του Υπουργείου Υγείας που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 481/Υ.Ο.Δ.Δ./13-09-2016 περί «Ορισμού μελών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείο Άμφισσας» 

11. Το ΦΕΚ 356/Υ.Ο.Δ.Δ./08-07-2016 περί διορισμού της Διοικήτριας του Γ.Ν. Άμφισσας 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε  

Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται ή απασχολούνταν στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 
του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέσω υποβολής σχετικής 
αίτησης, για τη σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των χώρων του 
Γ.Ν. Άμφισσας. 

Θα συναφθούν (7) συμβάσεις μίσθωσης έργου σε 5νθήμερη εβδομαδιαία εργασία και 6ωρη 
ημερήσια απασχόληση, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότητας του Γ.Ν. Άμφισσας. 
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Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα θα είναι από 01/12/2016 έως και 
το ανώτατο όριο, όπως καθορίζεται από τη Νομοθεσία. 

Στη διαδικασία συμμετέχουν οι ιδιώτες-φυσικά πρόσωπα που πρέπει:  

Α. Να εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν (για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα στο 
παρελθόν) στον καθαρισμό του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας και υπηρεσιών καθαριότητας. 
Β. Που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται στον καθαρισμό του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας με 
οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας. 
Γ. Να μη συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 και του άρθρου 43 
παρ.1 του Π.Δ. 60/2007. 
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. 

Συνεπώς, εμπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες καθαριότητας στο Γενικό 
Νοσοκομείο Άμφισσας:  

i) στα πλαίσια σύμβασης έργου ή αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου, που είχε καταρτιστεί 
μεταξύ του φορέα 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, ατομική 
επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), στον οποίο είχε ανατεθεί η υπηρεσία παροχής καθαριότητας στο 
εν λόγω κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας. 

Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια 
κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 
1. Ιδιώτες με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Γ.Ν. 

Άμφισσας, 
2. Ιδιώτες με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οπουδήποτε, 
3. Ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας τους, εφόσον πάντοτε 

υφίσταται προϋπηρεσία καθαριότητας, 
4. Ιδιώτες που είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον πάντοτε υφίσταται προϋπηρεσία 

καθαριότητας. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση (η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου) συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
1. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή (για τους αλλοδαπούς) νόμιμη άδεια διαμονής 

που παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, για την παροχή έργου (π.χ. 
Ε.Δ.Τ.Ο., Άδεια Διαμονής για Παροχή Υπηρεσιών ή Έργου, επί Μακρόν Διαμένοντος κλπ.) 

2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης 
3. Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας στο Γ.Ν. Άμφισσας, 

ήτοι:  
α) βεβαίωση εργοδότη, εκ του οποίου θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα και ο τόπος 
απασχόλησης ή  
β) κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ, με δήλωση του Ν.1599/1986 (βρίσκεται αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό 
διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και το συγκεκριμένο κτίριο της 
απασχόλησής του ή  
γ) αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικών συμβάσεως εργασίας ή 
σύμβαση έργου με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (βρίσκεται αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό 
διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και το συγκεκριμένο κτίριο της 
απασχόλησής του 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δε 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.Δ. 60/2007 

5. Καταγγελία συμβάσεως εργασίας και βεβαίωση ανεργίας (για ειδικές περιπτώσεις). 



Φ6.1 3/ 3 
Κωδικός ΥΠΕ  

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, η υπηρεσία θα αναρτήσει πίνακα κατάταξης κατά 
σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων σύμφωνα με τα παραπάνω διαλαμβανόμενα, στον πίνακα 
ανακοινώσεων.  

Κατά του πίνακα επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (5) εργασίμων 
ημερών, αρχής γενομένης της επόμενης ημέρας από την ανάρτηση. Η ένσταση κατατίθεται στη 
Διεύθυνση του Νοσοκομείου και εξετάζεται από τριμελή επιτροπή που έχει ορισθεί από το Γ.Ν. 
Άμφισσας, η οποία αποφαίνεται και ενημερώνει τον υποψήφιο εντός χρονικού διαστήματος (5) 
εργασίμων ημερών. 

Οι συμβάσεις συνάπτονται στο πλαίσιο του άρθρου 97 του Ν.4368/2016 όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 51 του Ν.4384/2016, 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 και θα διενεργείται η καταβολή της αμοιβής και η παρακράτηση εισφορών 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους απασχολούμενους με 
σύμβαση έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα. 

Ως αντικείμενο του έργου προσδιορίζεται ο καθαρισμός στο κτηριακό συγκρότημα που απαρτίζει 
το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, συμπεριλαμβανομένων και των προαύλιων χώρων του, η 
μεταφορά ιματισμού και η μεταφορά υγειονομικού υλικού. 

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο όπου 
θα αναγράφεται, εκτός από το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, η ένδειξη: «Εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για τη σύναψη ατομικής σύμβασης έργου για την καθαριότητα», τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας, είτε αυτοπροσώπως είτε με 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

Επίσης, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία 
ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη Διεύθυνση: 
Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας 
Οικισμός Δροσοχωρίου 
331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ 
Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, 
είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. 
Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές. 
Το έντυπο της αίτησης καθώς και της Υπεύθυνης Δήλωσης για την αναγραφή του διαστήματος 
παροχής εργασίας καθαριότητας βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Άμφισσας. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι (12) ημέρες και αρχίζει από 27/10/2016 έως και 
07/11/2016. 

Η παρούσα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου 
Άμφισσας (gnamfissas@otenet.gr) καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
του Γ.Ν. Άμφισσας 

 
 

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
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