
        

  

 

 

 

 

 

 

                                                                      Ημερομηνία   30/9/2016 

 

                         Προς  το τμήμα Οικονομικού 

Θέμα : Υπογραφή ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους συμβασιούχους της 

υπηρεσίας εστίασης 

Σχετικά: Η υπ’ αριθ. 2286/29-9-2016, θέμα ΜΟΝΟ, συνεδρίαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 

Σας ενημερώνομε ότι σε συνέχεια της ως άνω αναφερόμενης απόφασης  του Δ.Σ., 

υπογράφηκαν 16 συμβάσεις μίσθωσης έργου, δίμηνης διάρκειας από 1/10/2016 έως 

30/11/2016, με τους ήδη υπηρετούντες στην υπηρεσία εστίασης του Νοσοκομείου, 

συνολικής δαπάνης 33.499,68€  

Στη συνέχεια, ακολουθεί ο πίνακας με τους δικαιούχους και τα ποσά που αναλογούν σε 

καθένα καθώς επίσης και οι υπογραφείσες συμβάσεις. 

 

 

 

Κοινοποίηση: 
-Πρόεδρο/Αντιπρόεδρο 
-Αν. Διοικητή 
-Διοικ. Διεύθυνση 
-Υποδ. Οικονομικού 
-Τμ. Προσωπικου 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Ισίδωρος Πρώιος 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 

 

Διοικητική Διεύθυνση 
Γραφείο Διοικητικού Διευθυντή 
Αρμόδιος : Οικονομάκης Μανόλης 

  Τηλ. 2132046101 

Αρ. Πρωτ.: 10894/763584 

ΑΔΑ: ΨΚΝΑ469Η27-5ΥΛ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔ ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΕΣ_ΗΜΠΑΙΔΙΑ ΚΩΔ_2016ΜΗΝ. ΔΑΠ ΜΙΚΤΑ ΠΛΗΡ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝ. ΥΠΕΡΕΡΓ ΑΝΘΥΓ. ΕΡΓΟΔΟΤ.

70 145643274 ΣΕΛΕΣΝΙΩΦ ΝΑΝΤΕΖΤΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΕ803:ΓΕΜΕΛΕΙΟ 8 0 48003 1140,91 896,87 695,52 780,00 0,00 46,87 70,00 244,04

71 033206798 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕ809:ΡΕΠΟ ΟΚΤΑΩΡΩΝ 2 8 0 48003 1140,91 896,87 695,52 780,00 0,00 46,87 70,00 244,04

72 064084751 ΧΑΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε806:ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 8 0 48003 1140,91 896,87 695,52 780,00 0,00 46,87 70,00 244,04

73 079389635 ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕ804:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΟ & ΕΛΛΗΝΩΝ 8 0 48003 1140,91 896,87 695,52 780,00 0,00 46,87 70,00 244,04

74 145607423 ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕ802:ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ 8 0 48003 1140,91 896,87 695,52 780,00 0,00 46,87 70,00 244,04

75 106690727 ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε601:ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 0 46002 853,55 670,98 520,34 585,00 0,00 33,48 52,50 182,57

76 154267213 BENA KOZETA KRISTAQ Ε603:ΛΑΝΤΖΑ 6 2 46022 920,34 723,48 561,06 585,00 52,50 33,48 52,50 196,86

78 068982578 ΑΝΤΥΠΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε808:ΡΕΠΟ ΟΚΤΑΩΡΩΝ 1 8 0 48003 1140,91 896,87 695,52 780,00 0,00 46,87 70,00 244,04

79 114844512 ΜΑΛΚΟΥ ΦΛΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε810:ΡΕΠΟ ΟΚΤΑΩΡΩΝ 3 8 0 48003 1140,91 896,87 695,52 780,00 0,00 46,87 70,00 244,04

80 059438262 ΕΥΘΥΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ε602:ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ 6 0 46002 853,55 670,98 520,34 585,00 0,00 33,48 52,50 182,57

81 101472471 ΠΟΥΛΙΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕ605:ΡΕΠΟ ΕΞΑΩΡΩΝ 1 6 0 46002 853,55 670,98 520,34 585,00 0,00 33,48 52,50 182,57

82 155285726 ΤΣΙΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ε604:ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 6 0 46002 853,55 670,98 520,34 585,00 0,00 33,48 52,50 182,57

83 034114078 ΜΕΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ε807:ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ-ΗΜΕΡΑΣ-

ΣΥΓΓΡΕΙΟ 8 1 48013 1204,51 946,87 734,29 780,00 50,00 46,87 70,00 257,64

84 051249223 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕ801:ΤΑΡΣΗ-ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 8 0 48003 1140,91 896,87 695,52 780,00 0,00 46,87 70,00 244,04

85 112948380 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε805:ΒΕΛΙΣΣΑΡΕΙΟ & ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 8 2 48023 1229,96 966,87 749,80 780,00 70,00 46,87 70,00 263,09

86 127943355 ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε606:ΡΕΠΟ ΕΞΑΩΡΩΝ 2 6 0 46002 853,55 670,98 520,34 585,00 0,00 33,48 52,50 182,57

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ 16.749,84 13.167,08 10.211,01 11.310,00 172,50 669,58 1.015,00 3.582,76

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ 33.499,68 26.334,16 20.422,02 22.620,00 345,00 1.339,16 2.030,00 7.165,52

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΚΝΑ469Η27-5ΥΛ



 
 

 

Στην Αθήνα σήμερα την 30/9/2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  που  

εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  2286/29-9-

2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΝΑΝΤΕΖΤΑ ΣΕΛΕΣΝΙΩΦ του ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΑΙΣΧΥΛΟΥ αρ. 2, Τ.Κ. 12461, Α.Φ.Μ. 145643274, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4384/2016 και ισχύει σήμερα, και 
τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης στα μαγειρεία, στα 
νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου και στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, βάσει του ειδικότερου 
προγραμματισμού του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο περιλαμβάνει την υποστήριξη ετοιμασίας του φαγητού, τη μεταφορά του 

στα νοσηλευτικά τμήματα, την διανομή των γευμάτων στους ασθενείς, το πλύσιμο του εξοπλισμού 

και των σκευών εστίασης και τον καθαρισμό του χώρου των μαγειρείων, της κουζίνας και της 

τραπεζαρίας του νοσηλευτικού τμήματος.   

iii. Τα υλικά και ο εξοπλισμός, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από 

το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικώς, στον χώρο του Νοσοκομείου Ε803 

ΓΕΜΕΛΕΙΟ. 

ii. Ο τόπος και ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το 
Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως με βάση τις 

ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο πρόσωπο του 

αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των 896,87€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 244,04€, συνολικό ποσό 1.140,91€ και καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 695,52€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 

ΑΔΑ: ΨΚΝΑ469Η27-5ΥΛ



 
 

 

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει την υπηρεσία προετοιμασίας των γευμάτων ή και τη διανομή του φαγητού στους 

ασθενείς στα μαγειρεία ή στο νοσηλευτικό τμήμα, το οποίο του/της έχει ανατεθεί, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία, για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματός του, για οποιονδήποτε προσωπικό λόγο, οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως το Νοσοκομείο, 

τουλάχιστον μία ημέρα πριν, για την αντικατάστασή του. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ακολουθεί όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία του έχουν υποδειχθεί από την 

Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και το Γραφείο Επιστασίας.   

v. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιαδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης στον χώρο λειτουργίας του 

Νοσοκομείου. 

vi. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

vii. Να συνεργάζεται αρμονικά με το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου και να συμπεριφέρεται 
κόσμια στους ασθενείς.  

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΝΑΝΤΕΖΤΑ ΣΕΛΕΣΝΙΩΦ 

ΑΔΑ: ΨΚΝΑ469Η27-5ΥΛ
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Στην Αθήνα σήμερα την 30/9/2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  που  

εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  2286/29-9-

2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, οδός ΦΛΕΜΙΝΓ αρ. 8, Τ.Κ. 12351, Α.Φ.Μ. 033206798, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4384/2016 και ισχύει σήμερα, και 
τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης στα μαγειρεία, στα 
νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου και στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, βάσει του ειδικότερου 
προγραμματισμού του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο περιλαμβάνει την υποστήριξη ετοιμασίας του φαγητού, τη μεταφορά του 

στα νοσηλευτικά τμήματα, την διανομή των γευμάτων στους ασθενείς, το πλύσιμο του εξοπλισμού 

και των σκευών εστίασης και τον καθαρισμό του χώρου των μαγειρείων, της κουζίνας και της 

τραπεζαρίας του νοσηλευτικού τμήματος.   

iii. Τα υλικά και ο εξοπλισμός, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από 

το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικώς, στον χώρο του Νοσοκομείου Ε809 

ΡΕΠΟ ΟΚΤΑΩΡΩΝ 2. 

ii. Ο τόπος και ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το 
Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως με βάση τις 

ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο πρόσωπο του 

αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των 896,87€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 244,04€, συνολικό ποσό 1.140,91€ και καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 695,52€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
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Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει την υπηρεσία προετοιμασίας των γευμάτων ή και τη διανομή του φαγητού στους 

ασθενείς στα μαγειρεία ή στο νοσηλευτικό τμήμα, το οποίο του/της έχει ανατεθεί, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία, για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματός του, για οποιονδήποτε προσωπικό λόγο, οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως το Νοσοκομείο, 

τουλάχιστον μία ημέρα πριν, για την αντικατάστασή του. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ακολουθεί όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία του έχουν υποδειχθεί από την 

Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και το Γραφείο Επιστασίας.   

v. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιαδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης στον χώρο λειτουργίας του 

Νοσοκομείου. 

vi. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

vii. Να συνεργάζεται αρμονικά με το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου και να συμπεριφέρεται 
κόσμια στους ασθενείς.  

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30/9/2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  που  

εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  2286/29-9-

2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΝΤΖΗ του ΓΕΩΡΓΙΟY, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΧΑΡΝΕΣ, οδός ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ αρ. 9, Τ.Κ. 13671, Α.Φ.Μ. 064084751, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4384/2016 και ισχύει σήμερα, και 
τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης στα μαγειρεία, στα 
νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου και στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, βάσει του ειδικότερου 
προγραμματισμού του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο περιλαμβάνει την υποστήριξη ετοιμασίας του φαγητού, τη μεταφορά του 

στα νοσηλευτικά τμήματα, την διανομή των γευμάτων στους ασθενείς, το πλύσιμο του εξοπλισμού 

και των σκευών εστίασης και τον καθαρισμό του χώρου των μαγειρείων, της κουζίνας και της 

τραπεζαρίας του νοσηλευτικού τμήματος.   

iii. Τα υλικά και ο εξοπλισμός, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από 

το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικώς, στον χώρο του Νοσοκομείου Ε806 

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. 

ii. Ο τόπος και ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το 
Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως με βάση τις 

ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο πρόσωπο του 

αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των 896,87€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 244,04€, συνολικό ποσό 1.140,91€ και καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 695,52€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
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Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει την υπηρεσία προετοιμασίας των γευμάτων ή και τη διανομή του φαγητού στους 

ασθενείς στα μαγειρεία ή στο νοσηλευτικό τμήμα, το οποίο του/της έχει ανατεθεί, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία, για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματός του, για οποιονδήποτε προσωπικό λόγο, οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως το Νοσοκομείο, 

τουλάχιστον μία ημέρα πριν, για την αντικατάστασή του. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ακολουθεί όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία του έχουν υποδειχθεί από την 

Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και το Γραφείο Επιστασίας.   

v. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιαδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης στον χώρο λειτουργίας του 

Νοσοκομείου. 

vi. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

vii. Να συνεργάζεται αρμονικά με το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου και να συμπεριφέρεται 
κόσμια στους ασθενείς.  

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΝΤΖΗ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30/9/2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  που  

εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  2286/29-9-

2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΝΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟY, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΓΡΑΜΜΟΥ αρ. 4, Τ.Κ. 12461, Α.Φ.Μ. 079389635, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4384/2016 και ισχύει σήμερα, και 
τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης στα μαγειρεία, στα 
νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου και στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, βάσει του ειδικότερου 
προγραμματισμού του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο περιλαμβάνει την υποστήριξη ετοιμασίας του φαγητού, τη μεταφορά του 

στα νοσηλευτικά τμήματα, την διανομή των γευμάτων στους ασθενείς, το πλύσιμο του εξοπλισμού 

και των σκευών εστίασης και τον καθαρισμό του χώρου των μαγειρείων, της κουζίνας και της 

τραπεζαρίας του νοσηλευτικού τμήματος.   

iii. Τα υλικά και ο εξοπλισμός, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από 

το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικώς, στον χώρο του Νοσοκομείου Ε804 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΟ & ΕΛΛΗΝΩΝ. 

ii. Ο τόπος και ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το 
Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως με βάση τις 

ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο πρόσωπο του 

αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των 896,87€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 244,04€, συνολικό ποσό 1.140,91€ και καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 695,52€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 

ΑΔΑ: ΨΚΝΑ469Η27-5ΥΛ



Σελίδα 2 από 36 
 

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει την υπηρεσία προετοιμασίας των γευμάτων ή και τη διανομή του φαγητού στους 

ασθενείς στα μαγειρεία ή στο νοσηλευτικό τμήμα, το οποίο του/της έχει ανατεθεί, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία, για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματός του, για οποιονδήποτε προσωπικό λόγο, οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως το Νοσοκομείο, 

τουλάχιστον μία ημέρα πριν, για την αντικατάστασή του. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ακολουθεί όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία του έχουν υποδειχθεί από την 

Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και το Γραφείο Επιστασίας.   

v. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιαδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης στον χώρο λειτουργίας του 

Νοσοκομείου. 

vi. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

vii. Να συνεργάζεται αρμονικά με το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου και να συμπεριφέρεται 
κόσμια στους ασθενείς.  

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΝΤΟΥ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30/9/2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  που  

εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  2286/29-9-

2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟY, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΓΡΑΜΜΟΥ αρ. 10, Τ.Κ. 12243, Α.Φ.Μ. 145607423, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4384/2016 και ισχύει σήμερα, και 
τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης στα μαγειρεία, στα 
νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου και στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, βάσει του ειδικότερου 
προγραμματισμού του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο περιλαμβάνει την υποστήριξη ετοιμασίας του φαγητού, τη μεταφορά του 

στα νοσηλευτικά τμήματα, την διανομή των γευμάτων στους ασθενείς, το πλύσιμο του εξοπλισμού 

και των σκευών εστίασης και τον καθαρισμό του χώρου των μαγειρείων, της κουζίνας και της 

τραπεζαρίας του νοσηλευτικού τμήματος.   

iii. Τα υλικά και ο εξοπλισμός, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από 

το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικώς, στον χώρο του Νοσοκομείου Ε802 

ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ. 

ii. Ο τόπος και ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το 
Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως με βάση τις 

ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο πρόσωπο του 

αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των 896,87€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 244,04€, συνολικό ποσό 1.140,91€ και καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 695,52€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει την υπηρεσία προετοιμασίας των γευμάτων ή και τη διανομή του φαγητού στους 

ασθενείς στα μαγειρεία ή στο νοσηλευτικό τμήμα, το οποίο του/της έχει ανατεθεί, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία, για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματός του, για οποιονδήποτε προσωπικό λόγο, οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως το Νοσοκομείο, 

τουλάχιστον μία ημέρα πριν, για την αντικατάστασή του. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ακολουθεί όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία του έχουν υποδειχθεί από την 

Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και το Γραφείο Επιστασίας.   

v. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιαδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης στον χώρο λειτουργίας του 

Νοσοκομείου. 

vi. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

vii. Να συνεργάζεται αρμονικά με το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου και να συμπεριφέρεται 
κόσμια στους ασθενείς.  

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30/9/2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  που  

εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  2286/29-9-

2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ, ο/η οποίος/α 

κατοικεί στο/η ΖΩΓΡΑΦΟΥ, οδός ΚΡΑΤΕΡΟΥ αρ. 22, Τ.Κ. 0, Α.Φ.Μ. 106690727, συμφωνούν  και 

κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4384/2016 και ισχύει σήμερα, και 
τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης στα μαγειρεία, στα 
νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου και στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, βάσει του ειδικότερου 
προγραμματισμού του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο περιλαμβάνει την υποστήριξη ετοιμασίας του φαγητού, τη μεταφορά του 

στα νοσηλευτικά τμήματα, την διανομή των γευμάτων στους ασθενείς, το πλύσιμο του εξοπλισμού 

και των σκευών εστίασης και τον καθαρισμό του χώρου των μαγειρείων, της κουζίνας και της 

τραπεζαρίας του νοσηλευτικού τμήματος.   

iii. Τα υλικά και ο εξοπλισμός, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από 

το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικώς, στον χώρο του Νοσοκομείου Ε601 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ. 

ii. Ο τόπος και ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το 
Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως με βάση τις 

ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο πρόσωπο του 

αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των 670,98€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 182,57€, συνολικό ποσό 853,55€ και καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 520,34€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει την υπηρεσία προετοιμασίας των γευμάτων ή και τη διανομή του φαγητού στους 

ασθενείς στα μαγειρεία ή στο νοσηλευτικό τμήμα, το οποίο του/της έχει ανατεθεί, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία, για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματός του, για οποιονδήποτε προσωπικό λόγο, οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως το Νοσοκομείο, 

τουλάχιστον μία ημέρα πριν, για την αντικατάστασή του. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ακολουθεί όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία του έχουν υποδειχθεί από την 

Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και το Γραφείο Επιστασίας.   

v. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιαδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης στον χώρο λειτουργίας του 

Νοσοκομείου. 

vi. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

vii. Να συνεργάζεται αρμονικά με το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου και να συμπεριφέρεται 
κόσμια στους ασθενείς.  

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΗ 

ΑΔΑ: ΨΚΝΑ469Η27-5ΥΛ
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Στην Αθήνα σήμερα την 30/9/2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  που  

εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  2286/29-9-

2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η KOZETA BENA του KRISTAQ, ο/η οποίος/α 

κατοικεί στο/η ΚΑΛΑΜΑΚΙ, οδός ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ αρ. 35, Τ.Κ. 17455, Α.Φ.Μ. 154267213, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4384/2016 και ισχύει σήμερα, και 
τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης στα μαγειρεία, στα 
νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου και στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, βάσει του ειδικότερου 
προγραμματισμού του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο περιλαμβάνει την υποστήριξη ετοιμασίας του φαγητού, τη μεταφορά του 

στα νοσηλευτικά τμήματα, την διανομή των γευμάτων στους ασθενείς, το πλύσιμο του εξοπλισμού 

και των σκευών εστίασης και τον καθαρισμό του χώρου των μαγειρείων, της κουζίνας και της 

τραπεζαρίας του νοσηλευτικού τμήματος.   

iii. Τα υλικά και ο εξοπλισμός, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από 

το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικώς, στον χώρο του Νοσοκομείου Ε603 

ΛΑΝΤΖΑ. 

ii. Ο τόπος και ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το 
Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως με βάση τις 

ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο πρόσωπο του 

αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των 723,48€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 196,86€, συνολικό ποσό 920,34€ και καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 561,06€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
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Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει την υπηρεσία προετοιμασίας των γευμάτων ή και τη διανομή του φαγητού στους 

ασθενείς στα μαγειρεία ή στο νοσηλευτικό τμήμα, το οποίο του/της έχει ανατεθεί, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία, για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματός του, για οποιονδήποτε προσωπικό λόγο, οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως το Νοσοκομείο, 

τουλάχιστον μία ημέρα πριν, για την αντικατάστασή του. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ακολουθεί όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία του έχουν υποδειχθεί από την 

Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και το Γραφείο Επιστασίας.   

v. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιαδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης στον χώρο λειτουργίας του 

Νοσοκομείου. 

vi. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

vii. Να συνεργάζεται αρμονικά με το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου και να συμπεριφέρεται 
κόσμια στους ασθενείς.  

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30/9/2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  που  

εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  2286/29-9-

2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΤΥΠΑ του ΧΡΗΣΤΟY, ο/η οποίος/α 

κατοικεί στο/η ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΔΙΟΓΕΝΗ αρ. 17, Τ.Κ. 12461, Α.Φ.Μ. 068982578, συμφωνούν  και 

κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4384/2016 και ισχύει σήμερα, και 
τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης στα μαγειρεία, στα 
νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου και στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, βάσει του ειδικότερου 
προγραμματισμού του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο περιλαμβάνει την υποστήριξη ετοιμασίας του φαγητού, τη μεταφορά του 

στα νοσηλευτικά τμήματα, την διανομή των γευμάτων στους ασθενείς, το πλύσιμο του εξοπλισμού 

και των σκευών εστίασης και τον καθαρισμό του χώρου των μαγειρείων, της κουζίνας και της 

τραπεζαρίας του νοσηλευτικού τμήματος.   

iii. Τα υλικά και ο εξοπλισμός, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από 

το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικώς, στον χώρο του Νοσοκομείου Ε808 

ΡΕΠΟ ΟΚΤΑΩΡΩΝ 1. 

ii. Ο τόπος και ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το 
Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως με βάση τις 

ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο πρόσωπο του 

αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των 896,87€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 244,04€, συνολικό ποσό 1.140,91€ και καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 695,52€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει την υπηρεσία προετοιμασίας των γευμάτων ή και τη διανομή του φαγητού στους 

ασθενείς στα μαγειρεία ή στο νοσηλευτικό τμήμα, το οποίο του/της έχει ανατεθεί, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία, για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματός του, για οποιονδήποτε προσωπικό λόγο, οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως το Νοσοκομείο, 

τουλάχιστον μία ημέρα πριν, για την αντικατάστασή του. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ακολουθεί όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία του έχουν υποδειχθεί από την 

Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και το Γραφείο Επιστασίας.   

v. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιαδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης στον χώρο λειτουργίας του 

Νοσοκομείου. 

vi. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

vii. Να συνεργάζεται αρμονικά με το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου και να συμπεριφέρεται 
κόσμια στους ασθενείς.  

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΤΥΠΑ 

ΑΔΑ: ΨΚΝΑ469Η27-5ΥΛ
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Στην Αθήνα σήμερα την 30/9/2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  που  

εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  2286/29-9-

2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΛΚΟΥ ΦΛΩΡΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟY, 

ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΠΙΝΔΟΥ αρ. 14, Τ.Κ. 12461, Α.Φ.Μ. 114844512, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4384/2016 και ισχύει σήμερα, και 
τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης στα μαγειρεία, στα 
νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου και στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, βάσει του ειδικότερου 
προγραμματισμού του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο περιλαμβάνει την υποστήριξη ετοιμασίας του φαγητού, τη μεταφορά του 

στα νοσηλευτικά τμήματα, την διανομή των γευμάτων στους ασθενείς, το πλύσιμο του εξοπλισμού 

και των σκευών εστίασης και τον καθαρισμό του χώρου των μαγειρείων, της κουζίνας και της 

τραπεζαρίας του νοσηλευτικού τμήματος.   

iii. Τα υλικά και ο εξοπλισμός, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από 

το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικώς, στον χώρο του Νοσοκομείου Ε810 

ΡΕΠΟ ΟΚΤΑΩΡΩΝ 3. 

ii. Ο τόπος και ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το 
Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως με βάση τις 

ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο πρόσωπο του 

αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των 896,87€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 244,04€, συνολικό ποσό 1.140,91€ και καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 695,52€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 
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Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει την υπηρεσία προετοιμασίας των γευμάτων ή και τη διανομή του φαγητού στους 

ασθενείς στα μαγειρεία ή στο νοσηλευτικό τμήμα, το οποίο του/της έχει ανατεθεί, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία, για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματός του, για οποιονδήποτε προσωπικό λόγο, οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως το Νοσοκομείο, 

τουλάχιστον μία ημέρα πριν, για την αντικατάστασή του. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ακολουθεί όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία του έχουν υποδειχθεί από την 

Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και το Γραφείο Επιστασίας.   

v. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιαδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης στον χώρο λειτουργίας του 

Νοσοκομείου. 

vi. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

vii. Να συνεργάζεται αρμονικά με το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου και να συμπεριφέρεται 
κόσμια στους ασθενείς.  

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΛΚΟΥ ΦΛΩΡΟΥ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30/9/2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  που  

εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  2286/29-9-

2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΑΚΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟY, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, οδός ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ αρ. 71, Τ.Κ. 11853, Α.Φ.Μ. 059438262, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4384/2016 και ισχύει σήμερα, και 
τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης στα μαγειρεία, στα 
νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου και στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, βάσει του ειδικότερου 
προγραμματισμού του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο περιλαμβάνει την υποστήριξη ετοιμασίας του φαγητού, τη μεταφορά του 

στα νοσηλευτικά τμήματα, την διανομή των γευμάτων στους ασθενείς, το πλύσιμο του εξοπλισμού 

και των σκευών εστίασης και τον καθαρισμό του χώρου των μαγειρείων, της κουζίνας και της 

τραπεζαρίας του νοσηλευτικού τμήματος.   

iii. Τα υλικά και ο εξοπλισμός, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από 

το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικώς, στον χώρο του Νοσοκομείου Ε602 

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ. 

ii. Ο τόπος και ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το 
Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως με βάση τις 

ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο πρόσωπο του 

αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των 670,98€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 182,57€, συνολικό ποσό 853,55€ και καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 520,34€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
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Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει την υπηρεσία προετοιμασίας των γευμάτων ή και τη διανομή του φαγητού στους 

ασθενείς στα μαγειρεία ή στο νοσηλευτικό τμήμα, το οποίο του/της έχει ανατεθεί, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία, για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματός του, για οποιονδήποτε προσωπικό λόγο, οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως το Νοσοκομείο, 

τουλάχιστον μία ημέρα πριν, για την αντικατάστασή του. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ακολουθεί όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία του έχουν υποδειχθεί από την 

Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και το Γραφείο Επιστασίας.   

v. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιαδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης στον χώρο λειτουργίας του 

Νοσοκομείου. 

vi. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

vii. Να συνεργάζεται αρμονικά με το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου και να συμπεριφέρεται 
κόσμια στους ασθενείς.  

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΑΚΗΣ 
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Στην Αθήνα σήμερα την 30/9/2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  που  

εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  2286/29-9-

2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΠΟΥΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ αρ. 24, Τ.Κ. 12243, Α.Φ.Μ. 101472471, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4384/2016 και ισχύει σήμερα, και 
τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης στα μαγειρεία, στα 
νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου και στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, βάσει του ειδικότερου 
προγραμματισμού του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο περιλαμβάνει την υποστήριξη ετοιμασίας του φαγητού, τη μεταφορά του 

στα νοσηλευτικά τμήματα, την διανομή των γευμάτων στους ασθενείς, το πλύσιμο του εξοπλισμού 

και των σκευών εστίασης και τον καθαρισμό του χώρου των μαγειρείων, της κουζίνας και της 

τραπεζαρίας του νοσηλευτικού τμήματος.   

iii. Τα υλικά και ο εξοπλισμός, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από 

το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικώς, στον χώρο του Νοσοκομείου Ε605 

ΡΕΠΟ ΕΞΑΩΡΩΝ 1. 

ii. Ο τόπος και ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το 
Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως με βάση τις 

ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο πρόσωπο του 

αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των 670,98€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 182,57€, συνολικό ποσό 853,55€ και καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 520,34€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  
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Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει την υπηρεσία προετοιμασίας των γευμάτων ή και τη διανομή του φαγητού στους 

ασθενείς στα μαγειρεία ή στο νοσηλευτικό τμήμα, το οποίο του/της έχει ανατεθεί, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία, για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματός του, για οποιονδήποτε προσωπικό λόγο, οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως το Νοσοκομείο, 

τουλάχιστον μία ημέρα πριν, για την αντικατάστασή του. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ακολουθεί όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία του έχουν υποδειχθεί από την 

Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και το Γραφείο Επιστασίας.   

v. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιαδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης στον χώρο λειτουργίας του 

Νοσοκομείου. 

vi. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

vii. Να συνεργάζεται αρμονικά με το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου και να συμπεριφέρεται 
κόσμια στους ασθενείς.  

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΠΟΥΛΙΑ 

ΑΔΑ: ΨΚΝΑ469Η27-5ΥΛ



 
 

Στην Αθήνα σήμερα την 30/9/2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  που  

εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  2286/29-9-

2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΙΚΗ του ΙΣΙΔΩΡΟY, ο/η οποίος/α 

κατοικεί στο/η ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΠΛΑΤΑΙΩΝ αρ. 104, Τ.Κ. 12243, Α.Φ.Μ. 155285726, συμφωνούν  

και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4384/2016 και ισχύει σήμερα, και 
τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης στα μαγειρεία, στα 
νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου και στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, βάσει του ειδικότερου 
προγραμματισμού του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο περιλαμβάνει την υποστήριξη ετοιμασίας του φαγητού, τη μεταφορά του 

στα νοσηλευτικά τμήματα, την διανομή των γευμάτων στους ασθενείς, το πλύσιμο του εξοπλισμού 

και των σκευών εστίασης και τον καθαρισμό του χώρου των μαγειρείων, της κουζίνας και της 

τραπεζαρίας του νοσηλευτικού τμήματος.   

iii. Τα υλικά και ο εξοπλισμός, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από 

το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικώς, στον χώρο του Νοσοκομείου Ε604 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 

ii. Ο τόπος και ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το 
Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως με βάση τις 

ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο πρόσωπο του 

αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των 670,98€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 182,57€, συνολικό ποσό 853,55€ και καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 520,34€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 

ΑΔΑ: ΨΚΝΑ469Η27-5ΥΛ



 
 

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει την υπηρεσία προετοιμασίας των γευμάτων ή και τη διανομή του φαγητού στους 

ασθενείς στα μαγειρεία ή στο νοσηλευτικό τμήμα, το οποίο του/της έχει ανατεθεί, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία, για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματός του, για οποιονδήποτε προσωπικό λόγο, οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως το Νοσοκομείο, 

τουλάχιστον μία ημέρα πριν, για την αντικατάστασή του. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ακολουθεί όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία του έχουν υποδειχθεί από την 

Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και το Γραφείο Επιστασίας.   

v. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιαδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης στον χώρο λειτουργίας του 

Νοσοκομείου. 

vi. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

vii. Να συνεργάζεται αρμονικά με το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου και να συμπεριφέρεται 
κόσμια στους ασθενείς.  

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΙΚΗ 

ΑΔΑ: ΨΚΝΑ469Η27-5ΥΛ



 
 

Στην Αθήνα σήμερα την 30/9/2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  που  

εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  2286/29-9-

2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΙΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, ο/η οποίος/α 

κατοικεί στο/η ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΚΕΡΚΥΡΑΣ αρ. 5, Τ.Κ. 12461, Α.Φ.Μ. 034114078, συμφωνούν  και 

κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4384/2016 και ισχύει σήμερα, και 
τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης στα μαγειρεία, στα 
νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου και στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, βάσει του ειδικότερου 
προγραμματισμού του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο περιλαμβάνει την υποστήριξη ετοιμασίας του φαγητού, τη μεταφορά του 

στα νοσηλευτικά τμήματα, την διανομή των γευμάτων στους ασθενείς, το πλύσιμο του εξοπλισμού 

και των σκευών εστίασης και τον καθαρισμό του χώρου των μαγειρείων, της κουζίνας και της 

τραπεζαρίας του νοσηλευτικού τμήματος.   

iii. Τα υλικά και ο εξοπλισμός, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από 

το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικώς, στον χώρο του Νοσοκομείου Ε807 

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ-ΗΜΕΡΑΣ-ΣΥΓΓΡΕΙΟ. 

ii. Ο τόπος και ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το 
Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως με βάση τις 

ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο πρόσωπο του 

αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των 946,87€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 257,64€, συνολικό ποσό 1.204,51€ και καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 734,29€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 

ΑΔΑ: ΨΚΝΑ469Η27-5ΥΛ



 
 

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει την υπηρεσία προετοιμασίας των γευμάτων ή και τη διανομή του φαγητού στους 

ασθενείς στα μαγειρεία ή στο νοσηλευτικό τμήμα, το οποίο του/της έχει ανατεθεί, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία, για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματός του, για οποιονδήποτε προσωπικό λόγο, οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως το Νοσοκομείο, 

τουλάχιστον μία ημέρα πριν, για την αντικατάστασή του. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ακολουθεί όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία του έχουν υποδειχθεί από την 

Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και το Γραφείο Επιστασίας.   

v. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιαδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης στον χώρο λειτουργίας του 

Νοσοκομείου. 

vi. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

vii. Να συνεργάζεται αρμονικά με το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου και να συμπεριφέρεται 
κόσμια στους ασθενείς.  

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΙΑΝΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΚΝΑ469Η27-5ΥΛ



 
 

Στην Αθήνα σήμερα την 30/9/2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  που  

εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  2286/29-9-

2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ του 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ αρ. 0, Τ.Κ. 12244, Α.Φ.Μ. 

051249223, συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4384/2016 και ισχύει σήμερα, και 
τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης στα μαγειρεία, στα 
νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου και στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, βάσει του ειδικότερου 
προγραμματισμού του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο περιλαμβάνει την υποστήριξη ετοιμασίας του φαγητού, τη μεταφορά του 

στα νοσηλευτικά τμήματα, την διανομή των γευμάτων στους ασθενείς, το πλύσιμο του εξοπλισμού 

και των σκευών εστίασης και τον καθαρισμό του χώρου των μαγειρείων, της κουζίνας και της 

τραπεζαρίας του νοσηλευτικού τμήματος.   

iii. Τα υλικά και ο εξοπλισμός, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από 

το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικώς, στον χώρο του Νοσοκομείου Ε801 

ΤΑΡΣΗ-ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ. 

ii. Ο τόπος και ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το 
Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως με βάση τις 

ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο πρόσωπο του 

αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των 896,87€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 244,04€, συνολικό ποσό 1.140,91€ και καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 695,52€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 

ΑΔΑ: ΨΚΝΑ469Η27-5ΥΛ



 
 

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει την υπηρεσία προετοιμασίας των γευμάτων ή και τη διανομή του φαγητού στους 

ασθενείς στα μαγειρεία ή στο νοσηλευτικό τμήμα, το οποίο του/της έχει ανατεθεί, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία, για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματός του, για οποιονδήποτε προσωπικό λόγο, οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως το Νοσοκομείο, 

τουλάχιστον μία ημέρα πριν, για την αντικατάστασή του. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ακολουθεί όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία του έχουν υποδειχθεί από την 

Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και το Γραφείο Επιστασίας.   

v. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιαδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης στον χώρο λειτουργίας του 

Νοσοκομείου. 

vi. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

vii. Να συνεργάζεται αρμονικά με το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου και να συμπεριφέρεται 
κόσμια στους ασθενείς.  

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΔΑ: ΨΚΝΑ469Η27-5ΥΛ



 

Στην Αθήνα σήμερα την 30/9/2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  που  

εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  2286/29-9-

2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟY, ο/η 

οποίος/α κατοικεί στο/η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, οδός ΣΜΥΡΝΗΣ αρ. 44, Τ.Κ. 12132, Α.Φ.Μ. 112948380, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4384/2016 και ισχύει σήμερα, και 
τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης στα μαγειρεία, στα 
νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου και στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, βάσει του ειδικότερου 
προγραμματισμού του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο περιλαμβάνει την υποστήριξη ετοιμασίας του φαγητού, τη μεταφορά του 

στα νοσηλευτικά τμήματα, την διανομή των γευμάτων στους ασθενείς, το πλύσιμο του εξοπλισμού 

και των σκευών εστίασης και τον καθαρισμό του χώρου των μαγειρείων, της κουζίνας και της 

τραπεζαρίας του νοσηλευτικού τμήματος.   

iii. Τα υλικά και ο εξοπλισμός, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από 

το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικώς, στον χώρο του Νοσοκομείου Ε805 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΕΙΟ & ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ. 

ii. Ο τόπος και ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το 
Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 8ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως με βάση τις 

ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο πρόσωπο του 

αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των 966,87€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 263,09€, συνολικό ποσό 1.229,96€ και καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 749,80€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 

ΑΔΑ: ΨΚΝΑ469Η27-5ΥΛ



 

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει την υπηρεσία προετοιμασίας των γευμάτων ή και τη διανομή του φαγητού στους 

ασθενείς στα μαγειρεία ή στο νοσηλευτικό τμήμα, το οποίο του/της έχει ανατεθεί, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία, για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματός του, για οποιονδήποτε προσωπικό λόγο, οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως το Νοσοκομείο, 

τουλάχιστον μία ημέρα πριν, για την αντικατάστασή του. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ακολουθεί όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία του έχουν υποδειχθεί από την 

Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και το Γραφείο Επιστασίας.   

v. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιαδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης στον χώρο λειτουργίας του 

Νοσοκομείου. 

vi. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

vii. Να συνεργάζεται αρμονικά με το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου και να συμπεριφέρεται 
κόσμια στους ασθενείς.  

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 

ΑΔΑ: ΨΚΝΑ469Η27-5ΥΛ



 
 

Στην Αθήνα σήμερα την 30/9/2016, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  που  

εδρεύει  στο Χαϊδάρι,  επί της Ιεράς Οδού  αριθμού 343, Τ.Κ. 12461 και  εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον  Πρόεδρό του ΙΣΙΔΩΡΟ ΠΡΩΙΟ, κάτοικο Αθήνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ  2286/29-9-

2016, θέμα ΜΟΝΟ, αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟY, 

ο/η οποίος/α κατοικεί στο/η ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΑΝΘΕΩΝ αρ. 38, Τ.Κ. 12461, Α.Φ.Μ. 127943355, 

συμφωνούν  και κάνουν από κοινού αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο» (εφεξής Νοσοκομείο), συνάπτει ατομική σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/τη δεύτερο συμβαλλόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
ν.4368/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4384/2016 και ισχύει σήμερα, και 
τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ.Π.οικ. 22273/22-3-2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 26994/11-4-2016 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους: 

1. Αντικείμενο Έργου 

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης στα μαγειρεία, στα 
νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου και στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, βάσει του ειδικότερου 
προγραμματισμού του Γρ. Επιστασίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 

ii. Το παρεχόμενο έργο περιλαμβάνει την υποστήριξη ετοιμασίας του φαγητού, τη μεταφορά του 

στα νοσηλευτικά τμήματα, την διανομή των γευμάτων στους ασθενείς, το πλύσιμο του εξοπλισμού 

και των σκευών εστίασης και τον καθαρισμό του χώρου των μαγειρείων, της κουζίνας και της 

τραπεζαρίας του νοσηλευτικού τμήματος.   

iii. Τα υλικά και ο εξοπλισμός, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, παρέχονται από 

το Νοσοκομείο. 

2. Τόπος Παροχής Εργασίας 

i. Το έργο θα παρέχεται, κυρίως αλλά όχι περιοριστικώς, στον χώρο του Νοσοκομείου Ε608 

ΡΕΠΟ ΕΞΑΩΡΩΝ 2. 

ii. Ο τόπος και ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς από το 
Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας 

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 

1/10/2016 έως 30/11/2016.  

ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η στα εξής χρονικά πλαίσια: 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 6ΩΡΟ ΠΡΩΪΝΟ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η, θα 

διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό από το Γραφείο Επιστασίας, πρωτίστως με βάση τις 

ανάγκες της υπηρεσίας και δευτερευόντως τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο πρόσωπο του 

αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, έκτακτων αναγκών κλπ. 

4. Αμοιβή Έργου 

i. Η αμοιβή, για το παρεχόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο μικτό ποσό των 670,98€ (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών ποσού 182,57€, συνολικό ποσό 853,55€ και καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

από τις κρατήσεις) των 520,34€, ποσό το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των ποσοστών των κρατήσεων ή των φορολογικών συντελεστών.  

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 

ΑΔΑ: ΨΚΝΑ469Η27-5ΥΛ



 
 

Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στον/στην 

αντισυμβαλλόμενο/η μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.  Η ανωτέρω αμοιβή λογίζεται εύλογη και δίκαιη, εφόσον 

εμπεριέχει την οποιαδήποτε προβλεπόμενη εκ του νόμου αντιπαροχή για το έργο. 

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, 
ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιαδήποτε άλλη παροχή ή 
επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζομένους, με βάση σύμβαση εργασίας. Το Νοσοκομείο, 
όμως, δεσμεύεται να εφαρμόσει οποιαδήποτε, ευεργετική για τον δεύτερο συμβαλλόμενο, νεότερη 
διάταξη νόμου ή εγκύκλιο.  

5. Όροι παροχής έργου 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει: 

i. Να παρέχει την υπηρεσία προετοιμασίας των γευμάτων ή και τη διανομή του φαγητού στους 

ασθενείς στα μαγειρεία ή στο νοσηλευτικό τμήμα, το οποίο του/της έχει ανατεθεί, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου 

Επιστασίας, το οποίο και θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία, για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση του έργου από τον/την αντισυμβαλλόμενο/η. 

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως και μόνον στον φορέα με τον οποίον έχει συναφθεί 

η παρούσα σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση 

κωλύματός του, για οποιονδήποτε προσωπικό λόγο, οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως το Νοσοκομείο, 

τουλάχιστον μία ημέρα πριν, για την αντικατάστασή του. 

iii. Να χρησιμοποιεί με τη δέουσα προσοχή τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι 

κατάλληλος για τον χώρο που του/της ανατέθηκε. 

iv. Να ακολουθεί όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία του έχουν υποδειχθεί από την 

Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και το Γραφείο Επιστασίας.   

v. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιαδήποτε συμβάν έκτακτης ανάγκης στον χώρο λειτουργίας του 

Νοσοκομείου. 

vi. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, τις κανονιστικές πράξεις και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

vii. Να συνεργάζεται αρμονικά με το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου και να συμπεριφέρεται 
κόσμια στους ασθενείς.  

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

i. Η σύμβαση λύνεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου, στην παρ.3i της παρούσας, 

χρόνου, εφόσον δεν ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 

ii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε αυτή λύεται 

αυτοδικαίως, σε περίπτωση παραβίασης από τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας, επειδή όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι 

γίνεται για σπουδαίο λόγο και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση. 

iii. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

της παρούσας συμβάσεως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

 
 

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΔΑ: ΨΚΝΑ469Η27-5ΥΛ
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