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ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  

««ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΗΗΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ»»  

ΑΑΠΠΟΟΣΣΜΜΑΑΣΣΜΜΑΑ  ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ    

ΥΥΠΠ’’  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜ..    3333ηηςς//0099--0099--22002211    ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗΣΣ  

ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔ..ΣΣ..  ΤΤΟΟΥΥ  ΓΓ..ΝΝ..  ΗΗΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης κατόπιν της υπ΄αριθ. 20215/06-09-2021 εισήγησης του 

Γραφείου προμηθειών της Ν.Μ. Πύργου για τον ορισμό Επιτροπής Τεχνικών 

Προδιαγραφών για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ TΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΚΑΙ ΚΕΦΙΑΠ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ». 

 

       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπ’ όψιν των μελών  την  υπ΄αριθ. 

20215/06-09-2021 εισήγηση  του Διοικητή Γ.Ν. Ηλείας σχετικά με   τον ορισμό Επιτροπής 

Τεχνικών Προδιαγραφών για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ TΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΚΑΙ ΚΕΦΙΑΠ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» το 

οποίο έχει ως εξής: (διαβάζεται στα μέλη  το έγγραφο , το  οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας εισήγησης και επισυνάπτεται)   

«ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στη Ν.Μ. Πύργου». 

Σας γνωρίζουμε ότι κατά την παρούσα χρονική περίοδο στη Ν.Μ. Πύργου παρέχουν 

υπηρεσίες καθαριότητας είκοσι τέσσερα (24) άτομα εκ των οποίων τα είκοσι (20) είναι ΥΕ 

Προσωπικό Καθαριότητας εξάωρης, πενθήμερης απασχόλησης και έχουν προσληφθεί σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ.  ΣΟΧ1/2019 Ανακοίνωση του Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου, δύο (2) λοιπό 

επικουρικό προσωπικό κλάδου ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας/Πλυντών-

ντριών/Εργατών-τριών και δύο (2) υπάλληλοι ΙΔΟΧ μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67 

ετών με σύμβαση εργασίας διάρκειας ενός (1) έτους.         

Αρχικά οι συμβάσεις του ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας το οποίο έχει προσληφθεί 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  ΣΟΧ1/2019 Ανακοίνωση είχαν διάρκεια για δώδεκα (12) μήνες. 

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 13ης/15-12-2020 (Θέμα 2ο) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γ.Ν. Ηλείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4522/2020, 

αποφασίστηκε η παράταση των συμβάσεων 31/12/2021 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 

ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες αυτές που βρίσκονται 

σε εξέλιξη. Από την ανωτέρω διάρκεια εξαιρούνται οι δύο (2) υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί 

μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν 22/02/2022 και 

02/03/2022 αντίστοιχα.  

Οι διατάξεις του άρθρο 63 του ν. 4430/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει περί 

δυνατότητας σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες 

καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης (ΣΟΧ) μπορούσαν να εφαρμοστούν μέχρι 31/12/2019 

(άρθρο 6 του Ν. 4558/2018). 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.π.οικ50604/01-07-2018 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2607/Β/04-07-2018) «1. Οι Δημόσιοι Φορείς παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) που εποπτεύονται από τις Δ.Υ.ΠΕ. (νοσοκομεία…)... μπορούν να 

προσλάβουν για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών,…., επικουρικό προσωπικό…, ως εξής: α. 

Τα Νοσοκομεία από τους καταλόγους της Δ.Υ.ΠΕ. στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται.» 

στη παρ. 3 του ιδίου άρθρου αναφέρεται : «3.Τα αιτήματα των Φ.Π.Υ.Υ. αρμοδιότητας των 

Δ.Υ.ΠΕ. υποβάλλονται μέσω των οικείων Δ.Υ.ΠΕ. στην Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας της 
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παρ. 2. …απαιτείται … για τα νοσοκομεία αιτιολογημένη απόφαση του οικείου ΔΣ. Τα αιτήματα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ότι το κόστος των προσλήψεων έχει προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό του αντιστοίχου έτους και στην περίπτωση των νοσοκομείων απαιτείται 

επιπροσθέτως εισήγηση του Διοικητή της αρμόδιας Δ.Υ.ΠΕ.».  

Σε εφαρμογή του ανωτέρω και σύμφωνα με την 21η/18-05-2021 απόφαση Δ.Σ. η υπηρεσία 

μας αιτήθηκε, από τις 20/05/2021, την πρόσληψη 22 υπαλλήλων επικουρικού προσωπικού 

(ΙΔΟΧ) ειδικότητας  ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία 

έγκριση.  

Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο έχει παρέλθει από την αποστολή 

του αιτήματος, το γεγονός ότι το Νοσοκομείο αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες καθαριότητας με 

το υπάρχον προσωπικό και προκειμένου να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του 

Νοσοκομείου  δεδομένου ότι οι υπηρεσίες καθαριότητας κρίνονται απολύτως απαραίτητες για 

την λειτουργία του ιδρύματος προτείνουμε: 

Τον ορισμό επιτροπής για την κατάρτιση  Τεχνικών Προδιαγραφών για την καθαριότητα 

των χώρων του Γ.Ν. Ηλείας-Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου (συμπεριλαμβανομένου του Ξενώνα 

«Ψυχαργώς» και ΚΕΦΙΑΠ), η οποία και θα προσδιορίσει αναλυτικά το σχετικό έργο 

(απασχολούμενα άτομα, ωράρια, επιμέρους  χώροι προς καθαρισμό και εμβαδό αυτών, 

συχνότητα εργασιών, εξοπλισμός κ.α.) και λοιπές απαιτήσεις, προκειμένου να προχωρήσουμε 

στη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή 

υπηρεσιών καθαρισμού. Η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία θα διακοπεί ή η σύμβαση θα λυθεί 

στο σύνολό της ή σε μέρος αυτής μονομερώς από το Νοσοκομείο και χωρίς υποχρέωση να 

αποζημιώσει τον ανάδοχο, εφόσον για το ίδιο έργο υπογραφεί σύμβαση από το Υ.Υ., σε 

περίπτωση σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 6 

του Ν. 4558/2018, σε περίπτωση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού ή σε περίπτωση που 

ρυθμιστεί διαφορετικά από το Υπουργείο Υγείας.»  

 

  Κατόπιν των ανωτέρω,  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται στα μέλη τον ορισμό επιτροπής για 

την κατάρτιση  Τεχνικών Προδιαγραφών για την καθαριότητα των χώρων του Γ.Ν. Ηλείας-

Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου (συμπεριλαμβανομένου του Ξενώνα «Ψυχαργώς» και 

ΚΕΦΙΑΠ) αποτελούμενη από τους κάτωθι: 

 

ΨΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

 

 Η εν λόγω επιτροπή  θα προσδιορίσει αναλυτικά το σχετικό έργο (απασχολούμενα άτομα, 

ωράρια, επιμέρους  χώροι προς καθαρισμό και εμβαδό αυτών, συχνότητα εργασιών, 

εξοπλισμός κ.α.) και λοιπές απαιτήσεις, προκειμένου να προχωρήσει  η διαδικασία 

προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού. 

Η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία θα διακοπεί ή η σύμβαση θα λυθεί στο σύνολό της ή σε 

μέρος αυτής μονομερώς από το Νοσοκομείο και χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον 

ανάδοχο, εφόσον για το ίδιο έργο υπογραφεί σύμβαση από το Υ.Υ., σε περίπτωση σύναψης 

συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4558/2018, σε 

περίπτωση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού ή σε περίπτωση που ρυθμιστεί διαφορετικά 

από το Υπουργείο Υγείας 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν:  

 

1. Την  υπ΄αριθ. 20215/06-09-2021 εισήγηση  του Διοικητή Γ.Ν. Ηλείας  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3329/2005 περί αρμοδιοτήτων του Διοικητικού 

Συμβουλίου 
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3. Την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας 

4. Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Γ.Ν. Ηλείας, και μετά από διαλογική 

συζήτηση,         

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

τον ορισμό επιτροπής για την κατάρτιση  Τεχνικών Προδιαγραφών για την καθαριότητα των 

χώρων του Γ.Ν. Ηλείας-Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου (συμπεριλαμβανομένου του Ξενώνα 

«Ψυχαργώς» και ΚΕΦΙΑΠ) αποτελούμενη από τους κάτωθι: 

 

ΨΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

 

 Η εν λόγω επιτροπή  θα προσδιορίσει αναλυτικά το σχετικό έργο (απασχολούμενα άτομα, 

ωράρια, επιμέρους  χώροι προς καθαρισμό και εμβαδό αυτών, συχνότητα εργασιών, 

εξοπλισμός κ.α.) και λοιπές απαιτήσεις, προκειμένου να προχωρήσει  η διαδικασία 

προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού. 

Η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία θα διακοπεί ή η σύμβαση θα λυθεί στο σύνολό της ή σε 

μέρος αυτής μονομερώς από το Νοσοκομείο και χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον 

ανάδοχο, εφόσον για το ίδιο έργο υπογραφεί σύμβαση από το Υ.Υ., σε περίπτωση σύναψης 

συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4558/2018, σε 

περίπτωση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού ή σε περίπτωση που ρυθμιστεί διαφορετικά 

από το Υπουργείο Υγείας 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως κάτωθι. 

      

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.              Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

                                                                    ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ             ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

                                               

      ΜΠΟΝΤΖΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

      ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

    ΓΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

   ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΣΙΑ     

                                                                                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

                                                                                                   H  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.     

                                                                                                          ΧΑΝΤΖΗ ΖΩΗ 
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