
                                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ                                                                              Ηράκλειο 21/7/2016 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ                                                  Αριθ.πρωτ. 10109 

ΤΜΗΜΑ: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ                   

Ταχυδροµική ∆/νση: 3ο χιλ. Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών,  

Εσταυρωµένος -   Ηράκλειο   

Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1285 

Πληροφορίες: Μ. Καραµαλάκη  

Τηλέφωνο: 2813404423 

Τηλεο-οµοιοτυπία (fax): 2813404428 

Ηλεκτρονική ∆/νση (e-mail): mkaramalaki@hc-crete.gr 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕ∆Υ- ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΙΡΩΝ 

ΤΗΣ 7
ης

 ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α721-2-2016) όπως αντικαταστάθηκε 

µε το άρθρο 51 του Ν.4384/2016 

2. Την υπ΄ αριθµ. 283/7-6-16 απόφαση της ∆ιοικήτριας 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης 

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

4. Το Α.Ν.1846/1951 και οι ισχύουσες διατάξεις περί υπαγωγής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

5. Το µε αρ. Α2β/Γ.Π.46113/30-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας. 
6. Την  µε αρ. 7756/14-6-16 (2

η
) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της  

      υπηρεσίας µας. 
7. Την µε αρ. 283/7-6-16 απόφαση για την συγκρότηση  Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων των    
      υποψηφίων. 
8. Το µε αρ.  10019/20-7-16 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων.  
9. Τις αιτήσεις ακύρωσης υποβολής υποψηφιοτήτων δύο (2) υποψηφίων. 
10. Την µε αρ. 283/7-6-16 απόφαση για την συγκρότηση  Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων των    
      Υποψηφίων 
11. Την µε αρ. 362/21-7-16 απόφαση για την έκδοση νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για      

       τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των χωρών όπου  

        στεγάζονται οι υπηρεσίες της κεντρικής υπηρεσίας της 7ης υπε Κρήτης -Μονάδες Υγείας-Κέντρα  

        Υγείας με τα περιφερειακά ιατρεία ευθύνης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης 
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  ΚΑΛΟΥΜΕ  

 

Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν ή απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 

κτιρίων των υπηρεσιών ή άλλων εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Υγείας να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους, µέσω υποβολής σχετικής αίτησης για τη σύναψη ατοµικής σύµβασης µίσθωσης 

έργου, για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων των µονάδων όπως αυτές περιγράφονται στον 

πίνακα που ακολουθεί:  

ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΤΟΜΩΝ 4 

ΩΡΟΥ 

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 

Κ.Υ ΒΙΑΝΝΟΥ 1 ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Κ.Υ ΜΟΙΡΩΝ 

2 
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ Π.Π.Ι. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 3   

 

 

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης έργου είναι από την ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης 

µέχρι και την 31-12-2017.  

Στην διαδικασία συµµετέχουν οι ιδιώτες  (καθαριστές και καθαρίστριες): 

 Που εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση εργασίας , 

στον καθαρισµό των κτιρίων των υπηρεσιών ή άλλων εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου 

Υγείας. ∆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.  

 Συνεπώς εµπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που εξακολουθούν να απασχολούνται ή 

απασχολούνταν µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση εργασίας , στον καθαρισµό των κτιρίων των 

υπηρεσιών ή άλλων εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Υγείας.  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), στο οποίο είχε ανατεθεί η υπηρεσία παροχής 

καθαριότητας στους παραπάνω φορείς. 

 

Η επιλογή θα  γίνει µε απόφαση της ∆ιοικήτριας της 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης, σύµφωνα µε 

αντικειµενικά κριτήρια κατά  σειρά προτεραιότητας  µε τη µεγαλύτερη προϋπηρεσία στην 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια των υπηρεσιών ή άλλων εποπτευόµενων 

φορέων του Υπουργείου Υγείας . 

        Οι συµβάσεις συνάπτονται στο πλαίσιο του άρθρου 97 του Ν. 4368/201697(ΦΕΚ 21/Α721-2-

2016), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 51 του Ν4384/2016 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 
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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 (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. 

Η χρηµατική αντιπαροχή διαµορφώνεται  αναλογικά προς το χρονικό πλαίσιο (ωράριο) ηµερήσιας 

παροχής του  έργου (8ωρο ή  6ωρο ή 4ωρο). Το χρονικό πλαίσιο θα καθορίζεται κατά τη σύναψη της 

σύµβασης. 

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 στην Κεντρική Υπηρεσία της 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης.  

2.  Aντίγραφο Αστυνοµικού ∆ελτίου Ταυτότητας, ή (για τους αλλοδαπούς) νόµιµη άδεια  

     παραµονής που παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, για την 

            παροχή έργου (Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς, ή ∆ιαβατήριο της Ελληνικής  

            ∆ηµοκρατίας ή Κράτους – Μέλους της Ε.Ε και αντίστοιχη άδεια µόνιµης διαµονής 

            αλλοδαπού Κράτους Μέλους της Ε.Ε. 

3. Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας στις µονάδες 

που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα δηλαδή: 

          α) βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστηµα και ο τόπος 

           απασχόλησης, 

          β) κατάλογος ενσήµων ΙΚΑ ή βεβαίωση του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα, µε  

          υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό  

          διάστηµα αυτοπρόσωπης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, όσο και τον  

          συγκεκριµένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησής του 

          γ) αντίγραφο σύµβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατοµικής συµβάσεως 

          εργασίας ή σύµβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών µε υπεύθυνη δήλωση του 

          ενδιαφερόµενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστηµα παροχής υπηρεσιών  

          καθαριότητας όσο και την συγκεκριµένη υπηρεσία και τον τόπο της απασχόλησης  

          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.  Η υπεύθυνη δήλωση εµπεριέχεται στο έντυπο της αιτήσεως που   

         παρέχεται στον ενδιαφερόµενο.  

       

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο  

εξουσιοδοτηµένο  από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή 

τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, µε θέµα: 

Eκδήλωση ενδιαφέροντος για την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου για την 

καθαριότητα στην διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7
Ης

 ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 3ο χιλ. Εθνικής 

Οδού Ηρακλείου - Μοιρών, Εσταυρωµένος -   Ηράκλειο, 71500. 
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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. 

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

Εξυπηρέτησης Πολιτών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης, (ισόγειο)  καθώς και στις 

αντίστοιχες Μονάδες Υγείας – Κέντρα Υγείας και στην ιστοσελίδα: https://www.hc-crete.gr   

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να αναρτηθεί στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα της 

Κεντρικής Υπηρεσίας της 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης. 

 

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

και στην ιστοσελίδα: https://www.hc-crete.gr  δηλαδή από 22-07-2016 µέχρι και την 28-

07-2016 

 

 

                                                                Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

                                                    ΕΛΕΝΗ  Ε.  ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ 
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Α Ι Τ Η Σ Η 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................  

ΟΝΟΜΑ: ............................................................................  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ..................................................................  

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

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 ...............................................................................................  

Α.Φ.Μ.: ...................................................  

Δ.Ο.Υ.: .....................................................  

ΑΜΚΑ: .....................................................  

ΠΟΛΗ: .....................................................  

ΟΔΟΣ: ......................................................  

ΑΡΙΘΜΟΣ: ...............................................  

Τ.Κ.: .........................................................  

ΤΗΛ.ΣΤΑΘΕΡΟ:.........................................  

ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ: ...........................................  

 

                                ΠΡΟΣ:         

            

           Κεντρική Υπηρεσία 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης 

           
 

Δηλώνω την επιθυμία μου να συνάψω ατομική 

σύμβαση μίσθωσης έργου με το 

φορέα……………………………………………………………………

………….με ημερομηνία λήξης την 31-12-2017, για 

την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο 

ανωτέρω ίδρυμα (ΝΠΔΔ), στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  υπ΄ 

αριθμ. πρωτ.:8550/18-5-2016 , σύμφωνα με τις 

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

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 51 του 

Ν.4384/2016, επειδή εμπίπτω στο πεδίο 

εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ............./ .......... / ...........  

 

                            Η/Ο ΑΙΤ .….. 

 

 

Συνημμένα υποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά: (επιλέξτε τα δικαιολογητικά που υποβάλλετε συνημμένα) 
□ Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή (για τους 

αλλοδαπούς) νόμιμη άδεια διαμονής. 

□ Βεβαίωση εργοδότη. 

□ Κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ, υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερόμενου. 

□ Αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικής 

συμβάσεως εργασίας ή σύμβαση έργου υποχρεωτικά με υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερόμενου. 

□ Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986. 

□ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης σε ισχύ 

□ (για ειδικές περιπτώσεις) Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας και 

Βεβαίωση Ανεργίας.
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7
Η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

                                                 

                                                       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)

:  

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 δεν έχω κώλυµα : 

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, γ) ότι 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 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 
της 29.1.1998, σελ. 1), β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 
26

ης
 Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του Συµβουλίου (ΕΕ 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 (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), δ) 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, της 10

ης
 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ΕΕ L 344 
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν.3424/2005 
(Α΄305). 

 

Ηµεροµηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η ∆ηλ. 

 

 
(Υπογραφή) 
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