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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ KOZANHΣ

Το ΕΚΑΒ – Παράρτημα ΚΟΖΑΝΗΣ λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4368/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρου 51 του
ν.4384/2016
2. Τα υπ΄ αριθμ. Γ.Π οικ.22273/23.03.2016 και Α2β/Γ.Π οικ.26994/11.04.2016 έγγραφα του
Υπουργείου Υγείας σχετικά με σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου για την
καθαριότητα των κτηρίων Ν.Π.∆.∆ και Ν.Π.Ι.∆ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας
σύμφωνα με το αριθ.97 του ν.4368/2016
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. Την υπ΄ αριθ. 20/18-7-16 θέμα 132 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ
6. Το γεγονός ότι υπάρχουν εγκριμένες πιστώσεις
7. Τις ανάγκες καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΕΚΑΒ Παράρτημα ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ
Καλεί
Όσες και όσους απασχολούνται ή απασχολήθηκαν στον καθαρισμό των κτηριακών
εγκαταστάσεων του ΕΚΑΒ – Παράρτημα ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ και επιθυμούν

να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν ξανά, να υποβάλουν αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε
κλειστό φάκελο.
1) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή (για τους αλλοδαπούς) νόμιμη άδεια
διαμονής που παρέχει την 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
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) 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.Δ.60/2007. Αυτή υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εμπεριέχεται σε έντυπο αιτήσεως που
παρέχεται στον ενδιαφερόμενο.
5) (για ειδικές περιπτώσεις) Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας και Βεβαίωση Ανεργίας.

Τα δικαιολογητικά παραδίδονται σε σφραγισμένο φάκελο έως την 30 Αυγούστου 2016 ώρα
14.00 στο Πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ – Παράρτημα ΚΟΖΑΝΗΣ που βρίσκεται στην οδό ΜΑΜΑΤΣΙΟΥ
1 στην Κοζανη.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Θα συναφθούν μια (1) συμβαση μίσθωσης έργου επτάωρης απασχόλησης, η διάρκεια των
οποίων θα είναι από την υπογραφή τους έως και την 31.7.2017.
Στη διαδικασία συμμετέχουν ιδιώτες (καθαριστές και καθαρίστριες)
α) 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 οποιαδήποτε χρονικό διάστημα στο παρελθόν. Είναι ευνόητο ότι δεν μπορούν
να συμμετέχουν πρόσωπα, στα οποία συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8
του ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.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.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις υπό α’ και β’ πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.
ΕΠΙΛΟΓΗ
Η επιλογή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια κατά την ακόλουθη
σειρά προτεραιότητας: i) Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (κτίριο ή υπηρεσία), ii) Ιδιώτες με την
μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οπουδήποτε, iii) Ιδιώτες που
είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας τους, iv) Ιδιώτες που είναι άνεργοι
από οποιαδήποτε αιτία.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Προτιμάται έναντι οποιουδήποτε τρίτου, ο ιδιώτης που έχει την μεγαλύτερη
προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο. Σε
περίπτωση που η προϋπηρεσία μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων είναι ίδια (ως προς το
χρονικό διάστημα και τον κτίριο) προτιμάται ο υποψήφιος που έχει την μεγαλύτερη
προϋπηρεσία παροχής υπηρεσιών καθαριότητας γενικώς. Εάν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων
υποψηφίων ουδείς υπερέχει τόσο ως προς την προϋπηρεσία στην παροχή καθαριότητας σε
συγκεκριμένο κτίριο, όσο και γενικώς, προτιμώνται οι ιδιώτες που είναι άνεργοι λόγω
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους και ούτω καθ’ εξής. Η πλήρωση του πρώτου
κριτηρίου (μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο συγκεκριμένο
Ν.Π.) αποκλείει τους υποψήφιους που έχουν τις προϋποθέσεις του επόμενου κριτήριου κατά

σειρά προτεραιότητας (μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
γενικά), ακόμη και εάν υπερέχουν σε αυτό. Σε περίπτωση μη υπεροχής δύο ή περισσοτέρων
υποψηφίων με βάση τα ανωτέρω κριτήρια σωρευτικά, τότε προτιμώνται οι υποψήφιοι κατά τη
χρονική σειρά κατάθεσης της αιτήσεως και των δικαιολογητικών.
ΣΥΜΒΑΣΗ
Οι συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο του άρθρου 97 ν. 4368/2016, είναι συμβάσεις μίσθωσης και
αμοιβής με βάση το παρεχόμενο έργο και όχι εξαρτημένης εργασίας. Όμως, εν προκειμένω δεν έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 46 του ν.3996/2011, περί υποχρεωτικής ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε.,
δεδομένου ότι δεν καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997. Τα
πρόσωπα που συνάπτουν τις συμβάσεις αυτές 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 συγκύριο
επάγγελμα. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το έργο θα παρέχεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως όσο χρόνο
καθορίζεται από αυτήν και όχι πέραν της 31.07.2017. Η απασχόληση θα είναι επτάωρη.
ΑΜΟΙΒΗ
Η αμοιβή θα είναι σε μηνιαία βάση για κάθε ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με
τις μικτές αποδοχές που θα λάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας, κατηγορίας
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε) στον ίδιο φορέα και σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο
(ν.4354/2015) λαμβανομένων υπόψη όλων των επιδομάτων και προσαυξήσεων που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Η χρηματική αντιπαροχή θα διαμορφώνεται αναλογικά προς το χρονικό πλαίσιο (ωράριο)
ημερήσιας παροχής του έργου και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Το χρονικό πλαίσιο
θα καθορίζεται στη σύμβαση.
Τα πρόσωπα που συνάπτουν τις συμβάσεις αυτές θα υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η
καταβολή της αμοιβής, η παρακράτηση εισφορών και οι λοιπές τυχών κρατήσεις θα γίνονται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου
κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα και την κείμενη νομοθεσία.
Η πρόσκλη ενδιαφέροντος, το έντυπο της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η
Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του ν.1599/86 να αναρτηθούν στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και
στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

