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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(υποβολή αιτήσεων για σύναψη ατοµικής σύµβασης µίσθωσης 

έργου για την παροχή καθαριότητας) 

 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας, βάσει του άρθρου 97 του Ν.4368/2016 και µε 

την αριθµ. 11/13-06-2016 (Θ: 9ο) απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποφάσισε την 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη ατοµικών συµβάσεων 

µίσθωσης έργου υπηρεσιών καθαριότητας οκτώ ( 8 ) ατόµων ως εξής:  

1. Για την Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, οκτώ ( 8 ) εργαζόµενοι, 

καθαριστές – καθαρίστριες. Επίσης, απαιτείται οι απασχολούµενοι -

καθαριστές-καθαρίστριες να έχουν εµπειρία και στον χειρισµό των 

περιστροφικών και πλυστικών µηχανών του Τοµέα Καθαριότητας.              

 

∆υνατότητα συµµετοχής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του 

Ν.4368/2016 και την αριθµ.πρωτ.Γ.Π.οικ.22273/22.03.2016 εγκυκλίου 

Υπουργείου Υγείας, έχουν 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 
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οποία συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.3528/2007 

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

β) 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.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆.  

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις υπό α’ και β’ πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. 

Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην διαδικασία επιλογής 

προσωπικού καθαριότητας χώρων του Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα 

Κυπαρισσίας), οφείλουν  µαζί µε την αίτηση να συνυποβάλουν 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) 
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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. Αυτή η υπεύθυνη δήλωση εµπεριέχεται σε 

έντυπο αιτήσεως που παρέχεται στον ενδιαφερόµενο.  

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

Ανεργίας.  

Τα δικαιολογητικά παραδίδονται σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την ηµεροµηνία και 

ώρα υποβολής των αιτήσεων. 

 

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης έργου είναι από την ηµεροµηνία υπογραφής 

σύµβασης (έως 31/12/2017). 

Η σύµβαση παροχής έργου καθαριότητας παρέχεται σε 5νθήµερη - 8ωρη 

ηµερήσια εργασία, ώστε να καλύπτονται όλα τα τµήµατα του έργου και οι εν γένει 

ανάγκες καθαριότητας του Ν.Π.∆.∆. 

Το κόστος σύναψης σύµβασης εκάστου συµβαλλόµενου καθορίζεται σε µηνιαία 

βάση για κάθε ατοµική σύµβαση µίσθωσης έργου, σύµφωνα µε τις µικτές µηνιαίες 

αποδοχές, που θα ελάµβανε ένας µόνιµος υπάλληλος καθαριότητας, κατηγορίας 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) στον ίδιο φορέα, σύµφωνα µε το ενιαίο 

µισθολόγιο Ν.4354/2015, λαµβανοµένων υπόψη όλων των επιδοµάτων και 

προσαυξήσεων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Οι συµβαλλόµενοι 

θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και θα διενεργείται η καταβολή της 

αµοιβής και η παρακράτηση εισφορών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 

νοµοθεσία του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για τους απασχολούµενους µε σύµβαση έργου κατά 

κύριο ή συνκύριο επάγγελµα. 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την σχετική αίτηση, καθώς και την 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν.1599/1986, σύµφωνα µε τα 

συνηµµένα έντυπα, και να τα υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο 

εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 

υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη 
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επιστολή, στο Τµήµα Πρωτοκόλλου, της Ν.Μ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (Αλ. Καλαντζάκου 

13 Κυπαρισσία, Τ.Κ.: 24500), απευθύνοντάς την στη Γραµµατεία. Επίσης πρέπει 

να συνυποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται. 

 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο των 

αιτήσεων 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 αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας 

στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

(www.nosokomeiokalamatas.gr) και στον Πίνακα Ανακοινώσεων, θα είναι εντός 10 

ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου 

Καλαµάτας, µέχρι και την 13-07-2016. 

 

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της Αιτήσεως και της 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης του άρθρου 8 παρ. 4. του Ν. 1599/1986: α) στο Τµήµα 

Πρωτοκόλλου, της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας, β) στο δικτυακό τόπο του 

Ιδρύµατος . 

Η Πρόσκληση αυτή, το έντυπο της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

η Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 παρ. 4. του Ν. 1599/1986 να αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα του Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – Ν.Μ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ. 

 

       Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΟΣ 

Συνηµµένα 

- Αίτηση συµµετοχής 

- Υπεύθυνη ∆ήλωση 
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Α Ι  Τ Η Σ Η  

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………..  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:…………………………………………………. 

Α.Δ.Τ./ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:…………………………………………………………. 

Α.Φ.Μ.:……………………………………………... 

Δ.Ο.Υ.:……………………………………………….. 

ΑΜΚΑ:……………………………………………….. 

ΠΟΛΗ:………………………………………………… 

ΟΔΟΣ:………………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ:………………………………………….. 

Τ.Κ.:…………………………………………………... 

ΤΗΛ.ΣΤΑΘΕΡΟ:…………………………………... 

ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ:……………………………………... 

ΠΡΟΣ:    ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

[ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ] 

ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΑΛ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ 13 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Τ.Κ.24500  

 

Δηλώνω την επιθυμία μου να συνάψω 

ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου με το Γ. Ν. 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ [Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ], με 

ημερομηνία λήξης της 31/12/2017, για την 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο 

ανωτέρω Ίδρυμα (Ν.Π.Δ.Δ.), στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ 

αριθμ. πρωτ. …………………………., σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4368/2016, 

επειδή εμπίπτω στο πεδίο εφαρμογής της εν 

λόγω ρύθμισης. 

□  

□  

Συνημμένα υποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

(επιλέξτε τα δικαιολογητικά που υποβάλλετε συνημμένα) 

□ Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή (για 

τους αλλοδαπούς) νόμιμη άδεια διαμονής.  

 

□ Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης.  

 

□ Βεβαίωση εργοδότη.  

 

□ Κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ, με υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερόμενου.  

 

□ Αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων 

ατομικής συμβάσεως εργασίας ή σύμβαση έργου με 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου.  

 

□ (για ειδικές περιπτώσεις) Καταγγελία Συμβάσεως 

Εργασίας και Βεβαίωση Ανεργίας. 

 

□ Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ….……./………../…………  

Η/Ο ΑΙΤ……. 

 

  

ΑΔΑ: 7Ν4Θ46904Υ-Κ04



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι               

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1)
: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2)
:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  
∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου (Εmail):  

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
1) των διατάξεων του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.3528/2007, όπως ισχύει  : α) δεν 
έχω καταδικαστεί για κακούργηµα και σε 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 δυσφήµιση, 
καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής 
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είµαι υπόδικος και δεν έχω παραπεµφθεί µε 
τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω 
και αν το αδίκηµα παραγράφηκε και γ) δεν έχω, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά µου 
δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δεν τελώ υπό δικαστική συµπαράσταση, 
και 
2) των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.∆.60/2007 και ειδικότερα α) 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), β) 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), γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (EE C 316 της27.11.1995, σελ. 48), δ) 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, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 
2331/1995 (Α F 173) και τροποποιήθηκε µε το ν.3424/2005 (Α F 305)  

 
Ηµεροµηνία:      ……….20…… 

                                                                                                                                                                     
                Ο – Η ∆ηλ. 

 
       (Υπογραφή) 
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η 
αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από 
τον δηλούντα ή την δηλούσα.   
 

 
 

Ηµεροµηνία:      ……….20…… 
                                                                                                                                                                     

                Ο – Η ∆ηλ. 
 

       (Υπογραφή) 
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