
 
 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Η Σ   Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 

 
Για τη σύναψη ατοµικών συµβάσεων µίσθωσης έργου για την καθαριότητα κτηρίων όπου 
στεγάζονται υπηρεσίες του Ψ.Ν.Α. «∆ροµοκαΐτειο» 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015) 

«Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις». 

 
β) Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/38/οικ.14652/14-5-2015 εγκύκλιο 
του Τµήµατος Προγραµµατισµού Ανθρώπινου ∆υναµικού της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
µε θέµα «Εξυπηρέτηση αναγκών τοµέα καθαριότητας βάσει του άρθρου 
49 του ν. 4325/2015». 

 
γ) Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/41/οικ. 16433/27-5-2015 ΚΥΑ των 
Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε θέµα 
«Παράταση και σύναψη νέων ατοµικών συµβάσεων καθαριότητας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄)»  

 
δ)   Τη µε αριθµό 2239/25-6-2015 θέµα 16ο, απόφαση του ∆.Σ.  µε θέµα: 

«Παράταση της σύµβασης καθαριότητας ή της ατοµικής σύµβασης 
έργου µε τους εργαζοµένους του συνεργείου καθαριότητας» 

 
ε) Τη µε αρ. 2247/24-9-2015 θέµα 8ο, απόφαση του ∆.Σ. µε θέµα: «Έγκριση 
για τη διενέργεια διαγωνισµών του Π.Π.Υ.Υ. 2014 που αφορά τους 
διαγωνισµούς εστίασης, τραπεζοκοµίας, υπηρεσίες φύλαξης και 
καθαρισµού κτηρίων του Νοσοκοµείου-‘Εγκριση προδιαγραφών 
διαγωνισµού καθαριότητας» 
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Αρ.πρωτ.: 12176/749386 
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Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 
 
Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν για την παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας σε κτήρια όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του Ψ.Ν.Α 
«∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των ανωτέρω 
αναφερόµενων διατάξεων, και των οποίων η εργασιακή σχέση ή σύµβαση έχει 

λήξει πρόσφατα ή πρόκειται να λήξει µέχρι την 31
η
-08-2015, να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους µέσω υποβολής σχετικής αίτησης για τη σύναψη ατοµικής 
σύµβασης µίσθωσης έργου για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας µε ηµεροµηνία 
λήξης την 31.12.2015. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης είναι η συνυποβολή 
δικαιολογητικών, από τα οποία να προκύπτει η προηγούµενη απασχόλησή τους µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», όπως 
φωτοαντίγραφο της τελευταίας συναφθείσας σύµβασης, και ελλείψει αυτού, 
βεβαίωση παροχής υπηρεσιών ή αποδεικτικά πληρωµής κλπ. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι συµβάσεις που θα συναφθούν θα αφορούν σε έργο / 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οκτάωρης  (8/ωρης) ή πεντάωρης  
(5/ωρης) διάρκειας ηµερησίως. 
 
Ειδικότερα, οι εν λόγω εργαζόµενοι που απασχολούνταν σε εταιρείες, οι οποίες 
παρείχαν υπηρεσίες καθαριότητας σε περισσότερους από έναν φορείς, δύναται να 
συνάψουν ατοµική σύµβαση µίσθωσης έργου για την καθαριότητα σε έναν µόνο 
φορέα. 
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι είναι περισσότεροι από τις θέσεις, η επιλογή 
θα γίνει µε βάση τους µήνες εργασίας τους στην καθαριότητα των χώρων του 
Νοσοκοµείου. 
 
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 επιστολή, στο Τµήµα Πρωτοκόλλου, του Ψ.Ν.Α. 
«∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»  (Ιερά Οδός 343 – Χαϊδάρι, Τ.Κ.: 124 61) , απευθύνοντάς 
την στο Τµήµα ∆ιοικητικού Προσωπικού.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 ανάρτησή της 
παρούσας στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»  
(www.dromokaiteio.gr ) µέχρι και την 27η.10.2015. 
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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, του Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», β) στο δικτυακό τόπο του 
Ιδρύµατος (www. dromokaiteio .gr ) και συγκεκριµένα στο χώρο των 
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ». 
 
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 Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ». 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 

 
                                                                       ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ  

 
 

ΑΔΑ: 6Π5Θ469Η27-9ΓΤ



 ΠΡΟΣ:  Το Πανεπιστήµιο Πατρών 
 

Α Ι Τ Η Σ Η 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών 

 

Τµήµα ∆ιοικητικού Προσωπικού 
 ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………...  
 

Κτήριο Α΄ Πανεπιστηµιούπολη 
 

ΟΝΟΜΑ:..………………………………..  
 

 Τ. Κ.: 265 04 Ρίο - Πάτρα 
 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:.…………………….........   
 

Α. ∆. Τ./ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Ή 
 

 

∆ηλώνω την επιθυµία µ ου να 
συνάψω ατοµική 

 

ΑΛΛΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
 

 

σύµβαση µ ίσθωσης έργου µ ε το 

Πανεπιστήµιο 
 

…………………..………………………… 

Πατρών,   µ ε   ηµεροµηνία   

λήξης   την 
 

31.12.2015,  για  την  παροχή  

υπηρεσιών 
 

Α. Φ. Μ. : :…………………………………… 
 

 

καθαριότητας στο ανωτέρω 

Ίδρυµα ( ΝΠ∆∆) , 
 

AMKA: …………………………………… 
 

 

στο  πλαίσιο  της  Πρόσκλησης  

Εκδήλωσης 
 

ΠΟΛΗ: ……………………:……………… 

Ενδιαφέροντος  υπ’  αριθµ.  

πρωτ.  4341/  
 

Ο∆ΟΣ: …………………..………………... 

18731/05-08-2015, σύµφωνα µ ε 

τις διατάξεις 
 

του  άρθρου  49  του  ν.  

4325/2015,  επειδή 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ: ………..……………………. 
 

 

εµπίπτω στο πεδίο εφαρµογής 

της εν λόγω 
 

Τ. Κ.: ……………………………………... ρύθµισης.  
 

ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ: ………………………… Η / Ο Αιτ…….. 
 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: …………………………...  
 

 
 
Συνηµµένα υποβάλλω τα 
κάτωθι δικαιολογητικά:   
(επιλέξτε το δικαιολογητικό που 
υποβάλλετε συνηµµένα) 

Τελευταία σύµβαση εργασίας.  
Βεβαίωση αποδοχών.  
Αποδεικτικά πληρωµής.   
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού 
Φορέα ή απογραφικό δελτίο ΙΚΑ.  

 
Αντίγραφο των δύο όψεων 
της αστυνοµικής ταυτότητας 
ή άλλου δηµοσίου εγγράφου 
από το οποίο να προκύπτουν 
τα στοιχεία της 

ταυτότητας.   
Πιστοποιητικό 
οικογενειακής 
κατάστασης σε 
ισχύ.  
Υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 
1599/1986.  
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.....…………………… 

Ονοµατεπώνυµο/ Υπογραφή 
 

 
 
Πάτρα, ……./ 08 
/2015  
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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)
: ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»   

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:  
            

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

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3
, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι δεν έχω κώλυµα κατά το άρθρο 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. 
 

Ηµεροµηνία: ……./ ……. / 2015 
 

Ο/Η ∆ηλ… 
 
 
 

………………………………………..  
(Υπογραφή) 

 
 
 
 
(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.  
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