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ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-02-2016) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 4384/2016.
2. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.Α2β/Γ.Π.οικ.26995/11-04-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας
«Παροχή Διευκρινήσεων για τη Σύναψη νέων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για τη
φύλαξη των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα
με το άρθρο 97 του Ν.4368/2016» (ΑΔΑ: ΨΘΕ6465ΦΥΟ-Μ6Ρ).
3. Την υπ΄αριθμ.1067/Αρ.Συνεδρίασης 320/1-12-2016 Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, (ΑΔΑ: 7ΗΨΣΟΞ7Μ-ΖΞΥ) όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθ
1096/Αρ. Συνεδρίασης 322 /7 -12-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ,
(ΑΔΑ:ΩΑΓΓΟΞ7Μ-ΑΧ2) με θέμα: «Σύναψη τριών (3) ατομικών συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών φύλαξης και πάντως μέχρι της συμπλήρωσης των δώδεκα φυλάκων για τα
κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ και του ΠΕΔΙ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Αχαρνών 96
Αθήνα»
4. Την υπ΄αριθμ.541/Αρ.Συνεδρίασης 370/18-05-2017 Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, με θέμα: «Έγκριση 3ης Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την σύναψη ατομικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών φύλαξης για τα
κτίρια που στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ. 1 του
Π.Δ. 60/2007.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 περ.α΄ έως ι΄ του Ν.2518/1997, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 2 του Ν.3707/2008 και ισχύει.
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2518/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
Ν.3707/2008 και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.2 του Ν.2518/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
του Ν.3707/2008 και ισχύει.
9. Την υπ΄αριθ.Α2β/Γ.Π.46113/30-06-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.
10.Την με αριθ. Πρ. ΔΒ1Δ/121/οικ 20331/27-5-2016 (ΑΔΑ: 77ΛΨΟΞ7Μ-ΣΟ3) Απόφαση του
Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ περί ορισμού της επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων
των υποψηφίων.
ΚΑΛΟΥΜΕ
Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν ή απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών
φύλαξης του ΕΟΠΥΥ ή οποιουδήποτε Φορέα του Υπουργείου Υγείας (σύμφωνα με το
άρθρο 97 του Ν. 4368/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 &1 του Ν. 4384/2016)
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέσω υποβολής σχετικής αίτησης για τη σύναψη
ατομικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων όπου στεγάζεται η Κ.Υ. του
ΕΟΠΥΥ: α) επί της οδού Απ. Παύλου 12 στο Μαρούσι β) επί της οδού Λ. Ειρήνης
54 στην Πεύκη γ) επί της οδού Μενάνδρου 64 στην Αθήνα (ΥΠΕΔΥΦΚΑ) και δ)
επί της οδού Πειραιώς 181 (ΚΜΕΣ) ε) ΠΕΔΙ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Αχαρνών 96
Αθήνα
Η διάρκεια των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης θα είναι από υπογραφής τους
έως και 31-12-2017.
Στην διαδικασία συμμετέχουν οι ιδιώτες-φυσικά πρόσωπα (φύλακες) που
πρέπει:
Α. Να εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν, για οποιαδήποτε χρονικό
διάστημα στο παρελθόν, στην φύλαξη κτιρίων όπου στεγάζεται η Κ.Υ. του ΕΟΠΥΥ ή σε
οποιοδήποτε κτίριο που στεγάζονται άλλες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.
Β. Να μην συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 (Α’ 26)
και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007 (Α’64).
Ειδικά εν προκειμένω είναι απαραίτητο να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι γενικές
προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ.1 περ.α’ έως ι’ του Ν.2518/1997 (Α’164), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν.3707/2008 (Α’209) και ισχύει.
Παράλληλα ο αιτών πρέπει να διαθέτει την ισχύουσα Άδεια Εργασίας A΄ Κατηγορίας της
παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.2518/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Ν.3707/2008
και ισχύει, εφόσον του ανατίθενται καθήκοντα παροχής υπηρεσιών για τις δραστηριότητες
των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
νόμου αυτού.
Γ. Να είχαν αναλάβει την παροχή υπηρεσίας φύλαξης των κτιρίων όπου στεγάζεται η Κ.Υ.
του ΕΟΠΥΥ , ή σε οποιοδήποτε κτίριο που στεγάζονται άλλες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, το
οποίο και θα είναι η αντισυμβαλλόμενη αναθέτουσα αρχή.
Δ. Να απασχολούνται ή να έχουν απασχοληθεί στην φύλαξη με οποιαδήποτε έννομη σχέση
εργασίας στον ΕΟΠΥΥ.
Ε. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ.Α2β/Γ.Π.οικ.46113/30-06-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Υγείας «Παροχή Διευκρινήσεων για την σύναψη νέων συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών για την φύλαξη των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύονται από το Υπουργείο
Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4368/2016 (ΑΔΑ: ΨΘΕ6465ΦΥΟ-Μ6Ρ) όπως
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αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 4384/2016 όπου στο άρθρο 4 «κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/26-4-2016), το
οποίο αντικατάστησε στο σύνολό του το άρθρο 97 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) και
ειδικότερα με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, εδάφιο α’ του εν λόγω άρθρου
και εφόσον οι αιτήσεις των προσώπων που έχουν εργαστεί ή εργάζονται σε κτίριο του
νομικού προσώπου , δεν επαρκούν για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών του φορέα, είναι
δυνατόν να γίνουν δεκτές αιτήσεις ενδιαφερομένων, οι οποίοι απασχολούνται ή
απασχολούνταν στην φύλαξη κτιρίων των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ή άλλων
εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση, κατά την επιλογή
των υποψηφίων προηγούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι απασχολούνται ή απασχολούνταν στα
κτίρια του ΕΟΠΥΥ, το οποίο εκδίδει την παρούσα πρόσκληση.
Η προϋπόθεση της προηγούμενης ή τρέχουσας απασχόλησης σε κτίριο ή κτίρια των
Νομικών Προσώπων του άρθρου 97 του Ν. 4368/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
είναι γενική και πρέπει να ισχύει για όλους τους αιτούντες, σε αντίθετη περίπτωση θα
αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.
Συνεπώς εμπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρείχαν την υπηρεσία
φύλαξης σε οποιοδήποτε κτίριο όπου στεγάζεται η Κ.Υ. του ΕΟΠΥΥ ή σε
οποιοδήποτε κτίριο που στεγάζονται άλλες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ ή σε
οποιοδήποτε κτίριο των Νομικών Προσώπων του άρθρου 97 του Ν. 4368/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
i) Στα πλαίσια σύμβασης έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών ή εργασίας
αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που είχε καταρτιστεί μεταξύ του εποπτευόμενου από το
Υπουργείο Υγείας ΕΟΠΥΥ και του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, είτε ως
εργαζόμενου είτε ως ατομικής επιχείρησης, εφόσον η παροχή της εργασίας ήταν
αυτοπρόσωπη από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, χωρίς την απασχόληση από αυτόν
προσωπικού,
ii) Στα πλαίσια σύμβασης σχέσης εργασίας ή έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής
υπηρεσιών 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 φύλαξης του ΕΟΠΥΥ,
εφόσον η παροχή της υπηρεσίας φύλαξης ήταν αυτοπρόσωπη από τον ενδιαφερόμενο,
χωρίς την απασχόληση από αυτόν προσωπικού.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις των υπό Α’ ή Γ΄ ή Δ’ και Β πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.
Σε περίπτωση δε, μη κάλυψης των απαιτούμενων θέσεων από τους υποψηφίους που
πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις (Α’ ή Γ΄ ή Δ’ και Β) τότε δύναται να καλυφθούν από
υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις Β’ και Ε’.
Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ,
σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
1. Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα κτίρια
όπου στεγάζεται η Κ.Υ. του ΕΟΠΥΥ.
2. Ιδιώτες με την μεγαλύτερη συνολική προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης
οπουδήποτε, εφόσον πάντοτε υφίσταται προϋπηρεσία φύλαξης στα κτίρια όπου στεγάζεται
η Κ.Υ. του ΕΟΠΥΥ ή σε οποιοδήποτε κτίριο που στεγάζονται άλλες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.
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3. Ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας τους, εφόσον
πάντοτε υφίσταται προϋπηρεσία φύλαξης στα κτίρια όπου στεγάζεται η Κ.Υ. του ΕΟΠΥΥ ή
σε οποιοδήποτε κτίριο που στεγάζονται άλλες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.
4. Ιδιώτες που είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον πάντοτε υφίσταται
προϋπηρεσία φύλαξης στα κτίρια όπου στεγάζεται η Κ.Υ. του ΕΟΠΥΥ ή σε οποιοδήποτε
κτίριο που στεγάζονται άλλες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.
5.
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ.Α2β/Γ.Π.οικ.46113/30-06-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Υγείας «Παροχή Διευκρινήσεων για την σύναψη νέων συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών για την φύλαξη των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύονται από το Υπουργείο
Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4368/2016 (ΑΔΑ: ΨΘΕ6465ΦΥΟ-Μ6Ρ)» όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 4384/2016 όπου στο άρθρο 4 «κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/26-4-2016)», το
οποίο αντικατάστησε στο σύνολό του το άρθρο 97 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) και
ειδικότερα με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, εδάφιο α’ του εν λόγω άρθρου
και εφόσον οι αιτήσεις των προσώπων που έχουν εργαστεί ή εργάζονται σε κτίριο του
νομικού προσώπου , δεν επαρκούν για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών του φορέα, είναι
δυνατόν να γίνουν δεκτές αιτήσεις ενδιαφερομένων, οι οποίοι απασχολούνται ή
απασχολούνταν στην φύλαξη κτιρίων των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ή άλλων
εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου Υγείας.
Οι συμβάσεις συνάπτονται στο πλαίσιο του άρθρου 97 του Ν.4368/2016 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.4384/2016 και είναι συμβάσεις αμοιβής με
βάση την παρεχόμενη υπηρεσία και όχι εξαρτημένης εργασίας.
Τα πρόσωπα που συνάπτουν τις συμβάσεις αυτές υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις γενικές ρυθμίσεις του Α.Ν.1846/1951 και τις ισχύουσες διατάξεις
περί υπαγωγής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η δε καταβολή της αμοιβής και η παρακράτηση εισφορών
διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους
απασχολούμενους με σύμβαση έργου (ή μίσθωσης έργου στο Δημόσιο) κατά κύριο ή
συγκύριο επάγγελμα στον Δημόσιο Τομέα.
Ως εκ τούτου, τα παραπάνω πρόσωπα δεν εκδίδουν για την αμοιβή τους Απόδειξη ή
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
Οι ενδιαφερόμενοι
δικαιολογητικά:

ιδιώτες

θα

υποβάλουν

αίτηση

με

τα

ακόλουθα

1) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή
Διαβατήριο της Ελληνικής Δημοκρατίας ή Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. και αντίστοιχη άδεια
μόνιμης διαμονής αλλοδαπού Κράτους Μέλους της Ε.Ε.
2) Αντίγραφο της απαιτούμενης Άδειας Εργασίας Α’ Κατηγορίας της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 του Ν.2518/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3707/2008.
3) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης.
4) Πιστοποιητικό περί μη Φυγόποινου-Φυγόδικου από την αρμόδια κατά τόπον
Εισαγγελική Αρχή.
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5) Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας φύλαξης στον ΕΟΠΥΥ ή σε
κτίριο ή κτίρια των Νομικών Προσώπων του άρθρου 97 του Ν. 4368/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, εποπτευόμενα του Υπουργείου Υγείας , ήτοι:
α) βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα και ο τόπος της
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 φύλαξης 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 φύλαξης όσο και την
συγκεκριμένη υπηρεσία και τον τόπο της απασχόλησής του.
5) 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, αλλά ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ.1
περ.α’ έως ι’ του Ν.2518/1997, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3707/2008.
6) (για ειδικές περιπτώσεις) Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας και Βεβαίωση Ανεργίας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΕΟΠΥΥ, Αποστόλου
Παύλου 12 Νέα Φιλοθέη Αμαρουσίου ΤΚ 15123 Ισόγειο, 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:
«Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης του
ΕΟΠΥΥ), στη Διεύθυνση:
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Απ. Παύλου 12, Νέα Φιλοθέη Αμαρουσίου T.K:15123
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.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ανάρτησή της παρούσας στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, μέχρι και την 21 /6 /2017 ημέρα Τετάρτη
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην
Ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ και σε Πίνακα Ανακοινώσεων των κτιρίων όπου στεγάζεται η Κ.Υ.
του ΕΟΠΥΥ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Α) ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Β) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Γραφείο Προέδρου
Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υποθέσεων
Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης
Προϊσταμένη Τμ. Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού
Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας
Δ/νσεις Κεντρικής Υπηρεσίας για ανάρτηση στους Πίνακες Ανακοινώσεων
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