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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ (ΠΡΩΗΝ Θ.Ψ.Π.Χ.) 
 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4368/2016 (ΦΔΚ 21/Α721-2-2016) φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

κε ην άξζξν 51 ηνπ Ν4384/2016 

2. Σελ ππ'αξηζκ. πξση.: Γ.Π.νηθ.22273/22-03-2016 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο «χλαςε 

λέσλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θηηξίσλ Ν.Π.Γ.Γ θαη Ν.Π.Ι.Γ πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο ζχκθσλα κε ην αξ. 97 ηνπ Ν.4368/2016» (ΑΓΑ: 

ΧΝΟ465ΦΤΟ-62Θ). 

3. Σελ ππ΄αξηζκ. πξση.: Α2β/Γ.Π.νηθ.26994/11-4-2016 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

«Γηεπθξηληζηηθέο Οδεγίεο γηα ηε ζχλαςε λέσλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα ησλ θηηξίσλ ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ, πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 97 ηνπ λ. 4368/2016. 

4. Σελ ππ΄ αξηζκ.2/πξθ.9/11-5-2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3528/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007. 

4. Σν Α.Ν.1846/1951 θαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ππαγσγήο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 
 

ΚΑΛΟΤΜΔ 
 
Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαλ ή απαζρνινχληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο 

ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» θαη Φπρηαηξηθνχ Σνκέα (πξψελ 

Θ.Φ.Π.Υ.), λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, κέζσ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο γηα ηε ζύλαυε 

αηοκηθής ζύκβαζες κίζζφζες έργοσ, γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γ.Ν.Υ. «Ο 

ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» θαη Φπρηαηξηθνχ Σνκέα (Πξψελ Θ.Φ.Π.Υ.). Οη ζπκβάζεηο πνπ ζα ζπλαθζνχλ 

είλαη:  

-  Γηα ηο Γεληθό Νοζοθοκείο Υαλίφλ : ΔΞΗΝΣΑ (60) ΤΜΒΑΔΙ  

-  Γηα ηολ Φστηαηρηθό Σοκέα (πρώην Θ.Ψ.Π.Χ.): ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ (22) ΤΜΒΑΔΙ  
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Η δηάρθεηα ηφλ ζσκβάζεφλ κίζζφζες έργοσ γηα ηελ θαζαρηόηεηα ζα είλαη από ηελ σπογραθή 

ηοσς έφς θαη ηελ 31-12-2017. 

ηελ δηαδηθαζία ζσκκεηέτοσλ οη ηδηώηες  (θαζαρηζηές θαη θαζαρίζηρηες): 

Α. Πνπ εμαθνινπζνχλ λα απαζρνινχληαη ή απαζρνινχληαλ, ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ ελ ιφγσ 

θηηξίσλ θαη ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο. Γειαδή είλαη αδηάθνξν εάλ πιένλ δελ 

απαζρνινχληαη ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ ελ ιφγσ θηηξίσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, 

εθφζνλ είραλ απαζρνιεζεί γηα νπνηαδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα ζην παξειζφλ. Δίλαη 

επλφεην φηη δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πξφζσπα ζηα νπνία ζπληξέρνπλ νη αξλεηηθέο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3528/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007. 

Β. Πνπ απαζρνιήζεθαλ ή απαζρνινχληαη ζηνλ θαζαξηζκφ κε νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε 

εξγαζίαο. σλεπώς εκπίπηοσλ όια ηα θσζηθά πρόζφπα, ποσ παρείταλ ηελ σπερεζία 

θαζαρηόηεηας ζε ζσγθεθρηκέλο θηίρηο ή σπερεζία θαζαρηόηεηας ηοσ  Γ.Ν.Υ. «Ο 

ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» θαη ηοσ Φστηαηρηθού Σοκέα (πρώελ Θ.Φ.Π.Υ.): α) ηα πιαίζηα 

ζχκβαζεο έξγνπ ή εξγαζίαο ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πνπ είρε θαηαξηηζηεί κεηαμχ 

ηνπ επνπηεπφκελνπ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ, εθφζνλ ε παξνρή ηεο εξγαζίαο ήηαλ απηνπξφζσπε απφ ην 

ελδηαθεξφκελν πξφζσπν, ρσξίο ηελ απαζρφιεζε απφ απηφ πξνζσπηθνχ, ή β) ηα πιαίζηα 

ζχκβαζεο ζρέζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ πνπ είρε θαηαξηηζηεί κεηαμχ 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ηδηψηε θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ (θπζηθφ πξφζσπν, σο αηνκηθή 

επηρείξεζε ή λνκηθφ πξφζσπν), ζηνλ νπνίν είρε αλαηεζεί ε ππεξεζία παξνρήο 

θαζαξηφηεηαο ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» θαη Φπρηαηξηθφ 

Σνκέα (πξψελ Θ.Φ.Π.Υ.). 

Οη αλφηέρφ προϋποζέζεης σπό Α & Β πρέπεη λα ζσληρέτοσλ ζφρεσηηθά. 

Η επηιογή ζα γίλεη κε απόθαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηοσ Νοζοθοκείοσ, 

ζύκθφλα κε αληηθεηκεληθά θρηηήρηα θαηά ηελ αθόιοσζε ζεηρά προηεραηόηεηας: 

1. Ιδηψηεο κε ηελ κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζην Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» & Φπρηαηξηθφ Σνκέα (πξψελ Θ.Φ.Π.Υ.), 

2. Ιδηψηεο κε ηελ κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο νπνπδήπνηε, 

3. Ιδηψηεο πνπ είλαη άλεξγνη θαηφπηλ θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο ηνπο,  

4. Ιδηψηεο πνπ είλαη άλεξγνη απφ νπνηαδήπνηε αηηία. 

Οη ζπκβάζεηο ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4368/201697(ΦΔΚ 21/Α721-2-

2016), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 51 ηνπ Ν4384/2016 θαη είλαη ζπκβάζεηο κίζζσζεο θαη 

ακνηβήο κε βάζε ην παξερφκελν έξγν θαη φρη εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Σα πξφζσπα πνπ ζπλάπηνπλ 

ηηο ζπκβάζεηο απηέο ζα ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ε δε θαηαβνιή ηεο ακνηβήο θαη 

ε παξαθξάηεζε εηζθνξψλ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε λνκνζεζία ηνπ ΙΚΑ – 

ΔΣΑΜ γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο κε ζχκβαζε έξγνπ θαηά θχξην ή ζπγθχξην επάγγεικα.  

Σν θφζηνο ζχλαςεο ζχκβαζεο εθάζηνπ ζπκβαιιφκελνπ θαζνξίδεηαη ζε κεληαία βάζε γηα θάζε 

αηνκηθή ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο κηθηέο απνδνρέο, πνπ ζα ειάκβαλε έλαο 

κφληκνο ππάιιεινο θαζαξηφηεηαο, θαηεγνξίαο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (ΤΔ) ζηνλ ίδην θνξέα, 

ζχκθσλα κε ην εληαίν κηζζνιφγην (Ν.4354/2015), ιακβαλνκέλσλ  ππφςε φισλ ησλ επηδνκάησλ 

θαη πξνζαπμήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Η ρξεκαηηθή αληηπαξνρή δηακνξθψλεηαη  αλαινγηθά πξνο ην ρξνληθφ πιαίζην (σξάξην) εκεξήζηαο 

παξνρήο ηνπ  έξγνπ (8σξν ή 7σξν ή 6σξν ή 5σξν). Σν ρξνληθφ πιαίζην ζα θαζνξίδεηαη θαηά ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

Σα παξαπάλσ πξφζσπα δελ εθδίδνπλ γηα ηελ ακνηβή ηνπο Απφδεημε ή Σηκνιφγην Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ. 
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Οη ελδηαθερόκελοη ηδηώηες ζα σποβάιοσλ αίηεζε κε ηα αθόιοσζα δηθαηοιογεηηθά: 

1. Αληίγξαθν Αζηπλνκηθνχ Γειηίνπ Σαπηφηεηαο, ή (γηα ηνπο αιινδαπνχο) λφκηκε άδεηα δηακνλήο 

πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, γηα ηελ παξνρή έξγνπ (π.ρ. 

Δ.Γ.Σ.Ο., Άδεηα Γηακνλήο γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ ή Έξγνπ, επί Μαθξφλ Γηακέλνληνο θιπ.) 

2. Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γεληθήο Υξήζεο  

3. Οπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο παξνρήο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ζην Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» & Φπρηαηξηθφ Σνκέα (πξψελ Θ.Φ.Π.Υ.), ήηνη: 

α) βεβαίσζε εξγνδφηε, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ν ηφπνο ηεο 

απαζρφιεζεο ή β) θαηάινγνο ελζήκσλ ΙΚΑ ή βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, κε 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνπ ζα αλαγξάθεη ηφζν ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απηνπξφζσπεο παξνρήο εξγαζίαο θαζαξηφηεηαο φζν θαη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν (θηίξην ή 

ππεξεζία) ηεο απαζρφιεζήο ηνπ ή γ) αληίγξαθν ζχκβαζεο εξγαζίαο ή γλσζηνπνίεζε φξσλ 

αηνκηθήο ζπκβάζεσο εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνπ 

ζα αλαγξάθεη ηφζν ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξνρήο εξγαζίαο θαζαξηφηεηαο φζν θαη ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηφπν (θηίξην ή ππεξεζία) ηεο απαζρφιεζήο ηνπ. 

4. Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θακία απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξ.1 ηνπ Ν.3528/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 43 παξ.1 ηνπ 

Π.Γ.60/2007. (τορηγείηαι με ηο ένησπο ηης αίηηζης ποσ παρέτεηαι ζηον ενδιαθερόμενο). 

5. (γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο) Καηαγγειία πκβάζεσο Δξγαζίαο θαη Βεβαίσζε Αλεξγίαο. 

Σα   αλσηέξσ   δηθαηνινγεηηθά   θαηαηίζεληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν είηε απηνπξνζψπσο είηε κε 

άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο, 

ζεσξεκέλε απφ Γεκφζηα Αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή κε ζέκα: «Δθδήισζε 

ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζχλαςε  αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ 

Γ.Ν. Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» & Φπρηαηξηθνχ Σνκέα, ζηελ Γηεχζπλζε: Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» (Γξαθείν Πξσηνθφιινπ 1
νο

 φξνθνο),  Αγίνπ 

Διεπζεξίνπ 28, Μνπξληέο Υαλίσλ, 73300  ΥΑΝΙΑ. 

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο, θξίλεηαη κε 

βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ 

επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Η προζεζκία  σποβοιής ηφλ αηηήζεφλ αρτίδεη από ηελ αλάρηεζε ηες παρούζες ζηε 

ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζηελ ηζηοζειίδα ηοσ Γεληθού Νοζοθοκείοσ Υαλίφλ κέτρη  θαη ηελ 3-6-2016. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ηεο αίηεζεο θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ζην   

Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ καο www.chaniahospital.gr . 

Η πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, λα αλαξηεζεί ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ, θαζψο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ. 
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ            

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:                     ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΑΝΙΧΝ 

- Γξαθείν Γηνηθεηή              «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» 
- Πξντζηακέλνπο Γ/λζεο Γ/θνχ (Γ.Ν.Υ. & Φ.Σ.)                α/α 

- Πξντζηακέλε Τπνδ/λζεο Οηθνλνκηθνχ        ΓΔΧΡΓΙΟ ΑΡΥΟΝΣΑΚΗ 

-Πξντζηάκελν Σκ. Αλζξψπ. Γπλακ.                Γ/ΝΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Γ.Ν.Υ. 

- Πξντζηακέλε Γξακκαηείαο 

- Πίλαθεο Αλαθνηλψζεσλ   
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