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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

(σποβολή αιηήζεφν για ζύναυη αηομικής ζύμβαζης μίζθφζης έργοσ για ηην 

παροτή σπηρεζιών ζίηιζης) 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ.97 ηνπ λ.4368/2016 (ΦΔΚ 21/η.Α΄/21-2-2016), όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηε δηάηαμε ηνπ αξζ.51 ηνπ λ.4384/2016 (ΦΔΚ 78/η.Α΄/26-4-

2016). 

2. Σελ ππ’ αξηζκ.110/2015 ππνγξαθείζα ζύκβαζε κε ηελ εηαηξεία JCB Security & 

Facility SA (15SYMV003545680), θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζκ.12/13-4-2016 (ζέκα 

14
ν
) απόθαζε ηνπ Γ.. (ΑΓΑ:6Ο8Π4690Χ-ΓΦΥ), ζρεηηθά κε ηε δίκελε 

παξάηαζε απηήο έσο θαη 23-6-2016.  

3. Σελ ππ’ αξηζκ.8999/24-6-2016 απόθαζε Γηνίθεζεο (ΑΓΑ:73ΧΦ4690Χ-ΓΚΒ), 

ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο έσο θαη 23-7-2016. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ.8 ηνπ λ.3528/2007 (ΦΔΚ 26/η.Α΄/9-2-2007) θαη ηνπ 

αξζ.43§1 ηνπ π.δ.60/2007 (ΦΔΚ 64/η.Α΄/16-3-2007). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Β΄ ηνπ λ.4354/2015 (ΦΔΚ 176/η.Α΄/16-12-2015). 

6. Σηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί ππαγσγήο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ. 

 

κ α λ ο ύ μ ε  
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ηνπο ιδιώηες – θσζικά πρόζφπα πνπ εμαθνινπζνύλ λα απαζρνινύληαη ή 

απαζρνινύληαλ ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζίηηζεο ζην Γ.Ν.Α. «Ιππνθξάηεην» λα 

εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, ππνβάιινληαο ζρεηηθή αίηεζε, γηα ηε ζύλαςε 

δώδεκα (12) αηνκηθώλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ππεξεζηώλ ζίηηζεο ζην Γ.Ν.Α. 

«Ιππνθξάηεην», δηάξθεηαο από 24-7-2016 έφς 31-12-2017. 

 ηε δηαδηθαζία ζσμμεηέτοσν νη ηδηώηεο – θπζηθά πξόζσπα πνπ: 

α. Δμαθνινπζνύλ λα απαζρνινύληαη ή απαζρνινύληαλ ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

ζίηηζεο ζηα λνκηθά πξόζσπα πνπ επνπηεύνληαη από ην Τπνπξγείν Τγείαο. 

β. Γελ ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό ηνπο νη αξλεηηθέο πξνϋπνζέζεηο ηνπ αξζ.8 ηνπ 

λ.3528/2007 θαη ηνπ αξζ.43§1 ηνπ π.δ.60/2007. 

γ. Δίραλ αλαιάβεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζίηηζεο ζην Γ.Ν.Α. «Ιππνθξάηεην», ην 

νπνίν  θαη ζα είλαη ε αληηζπκβαιιόκελε αλαζέηνπζα αξρή.  

δ. Απαζρνιήζεθαλ ή απαζρνινύληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζίηηζεο κε 

νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε εξγαζία ζηα λνκηθά πξόζσπα. πλεπώο εκπίπηνπλ όια ηα 

θπζηθά πξόζσπα πνπ παξείραλ ππεξεζίεο ζίηηζεο (i) ζην πιαίζην ζύκβαζεο έξγνπ ή 

κίζζσζεο έξγνπ ή παξνρήο ππεξεζηώλ ή εξγαζίαο ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πνπ 

είρε θαηαξηηζηεί κεηαμύ ηνπ επνπηεπόκελνπ από ην Τπνπξγείνπ Τγείαο λνκηθνύ 

πξνζώπνπ θαη ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ, είηε σο εξγαδόκελνπ είηε σο 

αηνκηθήο επηρείξεζεο, εθόζνλ ε παξνρή ηεο εξγαζίαο ήηαλ απηνπξόζσπε από ην 

ελδηαθεξόκελν πξόζσπν, ρσξίο ηελ απαζρόιεζε από απηόλ πξνζσπηθνύ, (ii) ζην 

πιαίζην ζύκβαζεο ζρέζεο εξγαζίαο ή έξγνπ ή κίζζσζεο έξγνπ ή παξνρήο ππεξεζηώλ 

νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξόλνπ πνπ είρε θαηαξηηζηεί κεηαμύ ηνπ ελδηαθεξόκελνπ 

ηδηώηε θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ (θπζηθό πξόζσπν, σο αηνκηθή επηρείξεζε ή λνκηθό 

πξόζσπν), ζηνλ νπνίν είρε αλαηεζεί ε ππεξεζία παξνρήο ζίηηζεο ζε επνπηεπόκελν 

από ην Τπνπξγείν Τγείαο λνκηθό πξόζσπν, εθόζνλ ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο ήηαλ 

απηνπξόζσπε από ηνλ ελδηαθεξόκελν, ρσξίο ηελ απαζρόιεζε από απηόλ 

πξνζσπηθνύ. 

Οι ανφηέρφ προϋποθέζεις σπό α΄ - δ΄ πρέπει να πληρούνηαι ζφρεσηικά. 

 Η επιλογή ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ ζα γίλεη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, θαηά ηελ αθόινπζε ζεηξά 

πξνηεξαηόηεηαο: (i) ηδηώηεο κε ηε κεγαιύηεξε πξνϋπεξεζία ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

ζίηηζεο ζην Γ.Ν.Α. «Ιππνθξάηεην», (ii) ηδηώηεο κε ηε κεγαιύηεξε πξνϋπεξεζία ζηελ 

παξνρή ππεξεζηώλ ζίηηζεο νπνπδήπνηε, (iii) ηδηώηεο πνπ είλαη άλεξγνη θαηόπηλ 

θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ηνπο, (iv) ηδηώηεο πνπ είλαη άλεξγνη από 
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νπνηαδήπνηε αηηία. Η πιήξσζε ηνπ πξώηνπ θξηηεξίνπ απνθιείεη ηνπο ππνςεθίνπο 

πνπ έρνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ επόκελνπ θξηηεξίνπ θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, 

αθόκε θαη εάλ ππεξέρνπλ ζε απηό. ε πεξίπησζε κε ππεξνρήο δύν ή πεξηζζνηέξσλ 

ππνςεθίσλ κε βάζε ηα αλσηέξσ θξηηήξηα ζσξεπηηθά, ηόηε πξνηηκώληαη νη ππνςήθηνη 

θαηά ηε ρξνληθή ζεηξά θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

 Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ νξίδεηαη από 24-7-2016 

έσο 31-12-2017, ελώ ην ρξνληθό πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ζα θαζνξηζηεί 

θαηά ηε ζύλαςε ηεο ζύβαζεο θαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ζίηηζεο ηνπ Γ.Ν.Α. 

«Ιππνθξάηεην». 

 Οη ζπκβάζεηο ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηνπ αξζ.97 ηνπ λ.4368/2016, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηε δηάηαμε ηνπ αξζ.51 ηνπ λ.4384/2016, είλαη ζπκβάζεηο 

ακνηβήο κε βάζε ηελ παξερόκελε ππεξεζία θαη όρη εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.  

Όζνλ αθνξά ην θόζηνο ζύλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ, θαζνξίδεηαη ζε κεληαία 

βάζε ρξεκαηηθή αληηπαξνρή γηα θάζε ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ηηο 

κηθηέο κεληαίεο απνδνρέο πνπ ιακβάλεη έλαο κόληκνο ππάιιεινο ηεο αληίζηνηρεο 

θαηεγνξίαο θαη θιάδνπ (ΤΔ Πξνζσπηθνύ Δζηίαζεο), θαηά ην ηζρύνλ εληαίν 

κηζζνιόγην, ιακβαλνκέλσλ ππόςε όισλ ησλ επηδνκάησλ θαη πξνζαπμήζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία (λ.4354/2015 θαη ηα πξνβιεπόκελα 

κηζζνινγηθά θιηκάθηα ζηελ ππ’ αξηζκ.2/2015/ΓΔΠ/5-1-2016 – ΑΓΑ:ΦΑΔΦΗ-ΠΟ7 –  

εγθύθιην  ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ). Η παξαπάλσ ρξεκαηηθή παξνρή, βάζεη ησλ 

σο άλσ κηθηώλ κελαίσλ απνδνρώλ, δηακνξθσκέλε αλαινγηθά πξνο ην ρξνληθό 

πιαίζην (σξάξην) εκεξήζηαο παξνρήο ηνπ έξγνπ, θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο εθάζηνπ 

κήλα πξνο ηνλ αληηζπκβαιιόκελν/ε. ύκθσλα κε ηνλ α.λ.1846/1951, ηνλ Καλνληζκό 

Αζθάιηζεο ΙΚΑ θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί αζθάιηζεο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ζηελ 

δηακνξθνύκελε θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξόπν ζπκθσλεζείζα κελαία ακνηβή δελ 

πεξηιακβάλνληαη θαη δελ παξαθξαηνύληαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, νη νπνίεο θαη 

ππνινγίδνληαη σο πνζνζηό (αλάινγα κε ην παθέην θάιπςεο) επηπιένλ ζην αλσηέξσ 

πνζό, ελώ νη θξαηήζεηο εηζθνξώλ αζθαιηζκέλνπ (εξγαηηθέο) παξαθξαηνύληαη σο 

πνζνζηό, δειαδή αθαηξνύληαη από ηελ σο άλσ κελαία ακνηβή. Δπίζεο, από ηελ 

πξναλαθεξόκελε κεληαία ακνηβή αθαηξνύληαη θαη νη ινηπέο θξαηήζεηο (θόξσλ θιπ).  

 Οη αληηζπκβαιιόκελνη δελ εθδίδνπλ γηα ηελ ακνηβή ηνπο Απόδεημε ή 

Σηκνιόγην Παξνρήο Τπεξεζηώλ. 

Οη ελδηαθεξόκελνη ηδηώηεο ζα ππνβάιινπλ αίηηζη με ηα ακόλοσθα 

δικαιολογηηικά: 
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1. Αληίγξαθν Αζηπλνκηθνύ Γειηίνπ Σαπηόηεηαο ή Δηδηθό Γειηίν Σαπηόηεηαο 

Οκνγελνύο ή Γηαβαηήξην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ή Κξάηνπο-Μέινπο ηεο Δ.Δ. 

θαη αληίζηνηρε άδεηα κόληκεο δηακνλήο αιινδαπνύ Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δ.Δ.  

2. Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ Γεληθήο Υξήζεο. 

3. Πηζηνπνηεηηθό Τγείαο, ζύκθσλα κε ηελ πγεηνλνκηθή δηάηαμε ππ’ 

αξηζκ.Τ1γ/Γ.Π.νηθ.35797/4-4-2012 (ΦΔΚ 1199/η.Β΄/11-4-2012) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, όπσο θάζε θνξά ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηελ 

ππ’ αξηζκ.Τ1γ/Γ.Π.νηθ.96967/8-10-2012 (ΦΔΚ 2718/η.Β΄/8-10-2012) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

4. Οπνηνδήπνηε απνδεηθηηθό ζηνηρείν ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ζίηηζεο ζην Γ.Ν.Α. 

«Ιππνθξάηεην», ήηνη: α) βεβαίσζε εξγνδόηε, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην 

ρξνληθό δηάζηεκα θαη ν ηόπνο ηεο απαζρόιεζεο ή β) θαηάινγνο ελζήκσλ ΙΚΑ ή 

βεβαίσζε ηνπ αξκόδηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα, κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

ελδηαθεξόκελνπ πνπ ζα αλαγξάθεη ηόζν ην ρξνληθό δηάζηεκα απηνπξόζσπεο 

παξνρήο ππεξεζηώλ ζίηηζεο  όζν θαη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηόπν ηεο απαζρόιεζήο ηνπ 

ή γ) αληίγξαθν ζύκβαζεο εξγαζίαο ή γλσζηνπνίεζε όξσλ αηνκηθήο ζύκβαζεο 

εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ή παξνρήο ππεξεζηώλ κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

ελδηαθεξόκελνπ πνπ ζα αλαγξάθεη ηόζν ην ρξνληθό δηάζηεκα παξνρήο ππεξεζηώλ 

ζίηηζεο όζν θαη ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία θαη ηνλ ηόπν ηεο απαζρόιεζήο ηνπ.  

5. Τπεύζπλε δήισζε όηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπν ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θακία 

από ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ αξζ.8§1 ηνπ λ.3528/2007 θαη ηνπ αξζ.43§1 ηνπ 

π.δ.60/2007.Απηή ε ππεύζπλε δήισζε κπνξεί λα εκπεξηέρεηαη ζην έληππν ηεο 

αηηήζεσο πνπ παξέρεηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν. (η σπεύθσνη δήλωζη εμπεριέτεηαι 

ζηο ένησπο ηης αίηηζης)  

6. (γηα εηδηθέο πεξηπηώζεηο) Καηαγγειία πκβάζεσο Δξγαζίαο θαη Βεβαίσζε 

Αλεξγίαο.  

Η αίηεζε θαη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά καηαηίθενηαι ζην Σκήκα 

Γξακκαηείαο ηνπ Γ.Ν.Α. «Ιππνθξάηεην» είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν 

εμνπζηνδνηεκέλν, από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ηδηώηεο πξόζσπν, εθόζνλ ε 

εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε 

ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή κε ζέκα: «Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηε 

ζύλαςε ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζίηηζεο ζην Γ.Ν.Α. «Ιππνθξάηεην» ζηε 

ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε Βαζηιίζζεο νθίαο 114, Σ.Κ. 115 27, Αζήλα. ηελ 

πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο, ην εκπξόζεζκν ηεο αίηεζεο 
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θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ 

απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ αξρίδεη από ηελ αλάξηεζή ηεο 

παξνύζαο ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Ν.Α. «Ιππνθξάηεην» 

(www.hippocratio.gr), κέρξη θαη ηελ 19
η
-7-2016. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα ζρεηηθά έληππα ζην Σκήκα 

Γξακκαηείαο ηνπ Γ.Ν.Α. «Ιππνθξάηεην», θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα απηνύ 

(www.hippocratio.gr).  

Η πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο λα αλαξηεζεί ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Ν.Α. «Ιππνθξάηεην» (www.hippocratio.gr), θαζώο θαη ζην Πίλαθα 

Αλαθνηλώζεσλ απηνύ. 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 
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