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Μαρούσι 31/08/2016 

                                                                           Αρ. πρωτ.: 2092 

 

                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ατομικών 

συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα.» 

 

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο 
από τον Υπουργό Υγείας και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Υγείας, που εδρεύει 
στην Αθήνα, οδός Αβέρωφ αρ.10 στεγάζεται στο Μαρούσι (Αγράφων 3-5) και 
εκπροσωπείται εν προκειμένω νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., αναπληρωτή 
Καθηγητή Χειρουργικής κ.Θεόφιλο Ρόζενμπεργκ. 
 
Έχοντας υπόψη꞉ 
 

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 

 Του Ν. 2071/1992 (άρθρο  26) – σύσταση του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών 

Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.) ως Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από ΥΥΚΑ 

 Του Π.Δ. 358/1992 – οργάνωση, λειτουργία, αρμοδιότητες Κ.Ε.Ε.Λ. 

 Την Υ1/οικ. 5028/2001, ΦΕΚ 831/Β/29.6.2001, «Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ.» 

 Του Π.Δ. 407/1993, ΦΕΚ 174/Α/5.10.1993, «Εξαίρεση από το Δημόσιο Τομέα 

του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)» 

 Του Ν. 3370/2005, Άρθρο 20, ΦΕΚ 176/Α/11.7.2005 «Οργάνωση και 

Λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις», μετονομασία 

του Κ.Ε.Ε.Λ. σε ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και λοιπές ρυθμίσεις 

 Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
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νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 

112 Α΄) 

 Του άρθρου 97 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄) 
 

2.Τις αποφάσεις 

 υπ’αριθμ. Γ.Π. οικ.22273/22-03-2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας Α.Ξανθού 

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» 

 υπ’αριθμ.Α2β/Γ.Π. οικ.26994/11-04-2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας 

Α.Ξανθού με θέμα  «Διευκρινιστικές Οδηγίες 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» 

 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ που ελήφθη κατά την 19η//22-07-

2016 Συνεδρίαση  

 

ΚΑΛΕΙ 

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν Αίτηση και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 

για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για σύναψη ατομικής σύμβασης 

μίσθωσης έργου για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο ΚΕΕΛΠΝΟ και σύμφωνα με 

τους παρακάτω όρους. 

 

1.ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δυνατότητα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4368/2016 

και την υπ’αριθμ. Γ.Π. οικ.22273/22-03-2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας έχουν 

ιδιώτες꞉ 

1. Που εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των 

εν λόγω κτιρίων και υπηρεσιών καθαριότητας. Δηλαδή είναι αδιάφορο εάν 

πλέον δεν απασχολούνται στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και των 

υπηρεσιών καθαριότητας, εφόσον είχαν απασχοληθεί για οποιοδήποτε χρονικό 

διάστημα στο παρελθόν. Είναι ευνόητο ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν 
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πρόσωπα, στα οποία συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/8-08-2016). 

2. Που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται στον καθαρισμό με οποιαδήποτε 

έννομη σχέση εργασίας. Συνεπώς εμπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που 

παρείχαν υπηρεσίες καθαριότητας σε συγκεκριμένο κτίριο ή υπηρεσία 

καθαριότητας του νομικού προσώπου꞉ 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 στο εν 

λόγω κτίριο του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Ι.Δ. 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις υπό 1 και 2 πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. 

 

2.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία 

επιλογής για σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας στο ΚΕΕΛΠΝΟ, πρέπει μαζί με την αίτηση να 

προσκομίσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά꞉ 

 Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή νόμιμη άδεια διαμονής 

που παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας για την 

παροχή έργου (για τους αλλοδαπούς) 

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης  

 Οποιοδήποτε από τα παρακάτω αποδεικτικό στοιχείο της παροχής 

υπηρεσίας καθαριότητας στο συγκεκριμένο κτίριο του νομικού 

προσώπου και ιδίως꞉ 

1) Βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό 

διάστημα και ο τόπος απασχόλησης 
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2)Κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ, με υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το 

γνήσιο της υπογραφής) του ενδιαφερομένου που θα αναγράφει τόσο το 

χρονικό διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και το 

συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία)της απασχόλησής του 

3)Αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικής 

σύμβασης εργασίας ή σύμβαση έργου με υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής 

εργασίας καθαριότητας όσο και το συγκεκριμένο τόπο της απασχόλησής 

του. (απαιτείται ένα από τα τρία) 

4) Κάθε άλλο αποδεικτικό έγγραφο της απασχόλησής του στο 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (π.χ. παρουσιολόγιο κ.λπ.) 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του 

ενδιαφερόμενου καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-08-2016). Αυτή η υπεύθυνη δήλωση 

εμπεριέχεται σε έντυπο που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο. 

 Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας και Βεβαίωση Ανεργίας (όταν 

συντρέχει αντίστοιχη περίπτωση) 

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η επιλογή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με 

αντικειμενικά κριτήρια κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας 

1) Ιδιώτες με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 

στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (κτίριο ή υπηρεσία) 

2) Ιδιώτες με τη 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 
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4.ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης έργου είναι ενός έτους (1) από την ημερομηνία 

υπογραφής της. 

 

5.ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση παροχής έργου καθαριότητας παρέχεται σε πενθήμερη-οκτάωρη 

ημερήσια εργασία, συνεχόμενη ή τμηματική, ώστε να καλύπτονται όλα τα τμήματα 

του έργου και οι εν γένει ανάγκες καθαριότητας του ΚΕΕΛΠΝΟ στα παρακάτω κτίρια : 

 

α/α Διεύθυνση Επιφάνεια σε τ.μ. Άτομα Ώρες εργασίας 

ανά ημέρα 

1. Αγράφων 3-5, Μαρούσι  2.387 τ.μ. 5 Έως 8 

2. Αμ. Φλέμινγκ 34, Βάρη 5.000 τ.μ 6 Έως 8 

3. Βασιλικών 7, Καμίνια Πειραιάς 420 τ.μ. 2 Έως 8 

4. Κολοκυνθούς 18, Μεταξουργείο 351 τ.μ. 2 Έως 8 

5. 3ης Σεπτεμβρίου 56, Αθήνα 335 τ.μ 2 Έως 8 

 

Είναι δυνατή η παροχή έργου με μειωμένες ώρες απασχόλησης (τρίωρο ή πεντάωρο 

ανά ημέρα απασχόλησης), ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες ανά κτίριο. 

 

6.ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το κόστος σύναψης της 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.Σε περίπτωση μειωμένωνωρών 

απασχόλησης θα προσαρμόζεται αντίστοιχα η αμοιβή.Οι συμβαλλόμενοι θα 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. 
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7.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

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

συνημμένα έντυπα, και να τα υποβάλουν μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονταιπαρα πάνω στην παρ. 2της παρούσας σε σφραγισμένο φάκελο, είτε 

αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (η 

εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), 

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΚΕΕΛΠΝΟ, 

στη διεύθυνση Αγράφων 3-5 Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15123. 

 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο 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 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr) και στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων και λήγει εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στην 

ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ, και μέχρι την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12 μ. 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της Αίτησης και της Υπεύθυνης 

Δήλωσης του άρθρου 8 παρ.4 του Ν.1599/1986 ꞉  

Α) Από το Γραφείο Πρωτοκόλλου 

Β)Από την ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ  

 

Για το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

 

Καθ. Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ 

Πρόεδρος Δ.Σ.  

 

http://www.keelpno.gr/
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Συνημμένα : -2- παραρτήματα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΤΟ 

ΚΤΙΡΙΟ: 

Α’ ΕΠΙΛΟΓΗ ………………………….. 

Β΄ΕΠΙΛΟΓΗ …………………………… 

Επώνυμο :  

Όνομα :  

Όνομα πατρός :  

Αριθμός τηλεφώνου οικίας ή κιν. :  

Ε-mail :  

Ημερομηνία γέννησης :  

Υπηκοότητα :  

Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες) : Απαλλαγή          

Εκπληρωμένη     από : .... /.... /.....  

                           έως : …. /.... /..... 

Υποβάλω την πρότασή μου για το έργο του καθαρισμού του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., σύμφωνα 

με τις παραπάνω επιλογές ως προς τα κτίρια. 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:  

Α) διαθέτω όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν όσα αναφέρω στην παρούσα 

(σε πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα)  

Β)  για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της συμφωνηθείσας αμοιβής δεν 

συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπό µου και σε αντίθετη περίπτωση, θα 

φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η παρούσα 

πρότασή µου γίνει δεκτή. 

Ημερομηνία: .…/.…/2016 

Ονοματεπώνυμο(ολογράφως) 

 

Υπογραφή 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Επισυνάπτω τα κάτωθι δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρ.2 της πρόσκλησης  : 

1. ……………………………………………………. 

2. ………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………… 

 

 


