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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»ΝΠΔΔ 

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ                                      Χαϊδάρι,  31  Δεκεμβρίου 2018 

Διοικητική Διεύθυνση                                              Αρ. πρωτ.16702/798542 

Γραφείο Διοικητικού Διευθυντή 

Αρμόδιος: Οικονομάκης Μανώλης  

Τηλ. 2132046101 

                                                                    

 

Προς το τμήμα Προσωπικού 

 

 

Θέμα: Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας  των εργαζομένων   στις    υπηρεσίες 

καθαριότητας, εστίασης και φύλαξης του Νοσοκομείου 

 

Σχετ.: Η απόφαση της υπ΄αριθμ. 2359/18-12-2018 Συνεδρίας  του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νοσοκομείου, θέμα  μόνο 

 

 

     Σας ενημερώνουμε ότι κατά την στα σχετικά αναφερόμενη Συνεδρία του 

Νοσοκομείου αποφασίστηκε η παράταση των ατομικών συμβάσεων εργασίας των 

εβδομήντα επτά (77) υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες καθαριότητας, εστίασης 

και φύλαξης του Νοσοκομείου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8)  μηνών , ήτοι από 

1/1/2019 έως και 31/8/2019 , με τους ίδιους ακριβώς όρους και προϋποθέσεις. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

- Τμήμα Προσωπικού 

 

                                                                ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΓΡΑΜΜΟΥ, 
αριθμός 10, Τ.Κ. 12243, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ (βοηθός μάγειρα/ τραπεζοκόμος/α), με πενθήμερη εργασία, 
εβδομαδιαίως εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται 
με τα έξι όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος/η της ίδιας ειδικότητας 
πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

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

ΑΔΑ: 94ΧΕ469Η27-ΘΟΥ



Σελίδα 3 από 155 

 

176/16-12-2015,τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το πρόγραμμα εργασίας του ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, Αριστοφάνους 44, το οποίο ανήκει στο 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του Νοσοκομείου, πλην των 
ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του  ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ 

ΑΔΑ: 94ΧΕ469Η27-ΘΟΥ



Σελίδα 1 από 155 

 

 
 

Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. KOZETA BENA του KRISTAQ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΚΑΛΑΜΑΚΙ, οδός ΡΗΓΑ 
ΦΕΡΑΙΟΥ, αριθμός 35, Τ.Κ. 17455, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ (βοηθός μάγειρα/ τραπεζοκόμος/α), με πενθήμερη εργασία, 
εβδομαδιαίως εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται 
με τα έξι όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος/η της ίδιας ειδικότητας 
πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 
176/16-12-2015,τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το πρόγραμμα εργασίας του ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας.   

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, Αριστοφάνους 44, το οποίο ανήκει στο 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του Νοσοκομείου, πλην των 
ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του  ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

KOZETA BENA 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΤΥΠΑ του ΧΡΗΣΤΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΔΙΟΓΕΝΗ, 
αριθμός 17, Τ.Κ. 12461, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ (βοηθός μάγειρα/ τραπεζοκόμος/α), με πενθήμερη εργασία, 
εβδομαδιαίως εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται 
με τα έξι όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος/η της ίδιας ειδικότητας 
πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 
176/16-12-2015,τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το πρόγραμμα εργασίας του ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, Αριστοφάνους 44, το οποίο ανήκει στο 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του Νοσοκομείου, πλην των 
ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του  ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΤΥΠΑ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΙΚΗ του ΙΣΙΔΩΡΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΠΛΑΤΑΙΩΝ, 
αριθμός 104, Τ.Κ. 12243, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ (βοηθός μάγειρα/ τραπεζοκόμος/α), με πενθήμερη εργασία, 
εβδομαδιαίως εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται 
με τα έξι όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος/η της ίδιας ειδικότητας 
πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 
176/16-12-2015,τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το πρόγραμμα εργασίας του ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, Αριστοφάνους 44, το οποίο ανήκει στο 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του Νοσοκομείου, πλην των 
ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του  ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΙΚΗ 

ΑΔΑ: 94ΧΕ469Η27-ΘΟΥ
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΑΝΘΕΩΝ, 
αριθμός 38, Τ.Κ. 12461, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ (βοηθός μάγειρα/ τραπεζοκόμος/α), με πενθήμερη εργασία, 
εβδομαδιαίως εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται 
με τα έξι όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος/η της ίδιας ειδικότητας 
πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 
176/16-12-2015,τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το πρόγραμμα εργασίας του ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, Αριστοφάνους 44, το οποίο ανήκει στο 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του Νοσοκομείου, πλην των 
ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του  ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, οδός ΜΑΡΜΑΡΑ, 
αριθμός 5, Τ.Κ. 12136, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ (βοηθός μάγειρα/ τραπεζοκόμος/α), με πενθήμερη εργασία, 
εβδομαδιαίως εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται 
με τα έξι όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος/η της ίδιας ειδικότητας 
πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 
176/16-12-2015,τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το πρόγραμμα εργασίας του ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου, Αριστοφάνους 44, το οποίο ανήκει στο 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του Νοσοκομείου, πλην των 
ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του  ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343,  οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΝΑΝΤΕΖΤΑ ΣΕΛΕΣΝΙΩΦ του ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΑΙΣΧΥΛΟΥ, 
αριθμός 2, Τ.Κ 12461, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ  (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
(βοηθός μάγειρα/ τραπεζοκόμος/α) και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του   ωραρίου εργασίας που θα του 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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υποδείξουν οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην έδρα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
στο Χαϊδάρι ή στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου Αριστοφάνους 44, ιδιοκτησίας του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ειδικά για την υπηρεσία τραπεζοκομίας,  το  ωράριο εργασίας  
θα κατανέμεται σε πρωινή εξάωρη και απογευματινή δίωρη εργασία. 
Παράλληλα θα εργάζεται σε ημερησίως οκτάωρη και εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του Νοσοκομείου, πλην των 
ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10) Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 
 

ΝΑΝΤΕΖΤΑ ΣΕΛΕΣΝΙΩΦ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343,  οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, οδός 
ΦΛΕΜΙΝΓ, αριθμός 8, Τ.Κ 12351, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ  (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
(βοηθός μάγειρα/ τραπεζοκόμος/α) και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
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5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του   ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην έδρα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
στο Χαϊδάρι ή στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου Αριστοφάνους 44, ιδιοκτησίας του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ειδικά για την υπηρεσία τραπεζοκομίας,  το  ωράριο εργασίας  
θα κατανέμεται σε πρωινή εξάωρη και απογευματινή δίωρη εργασία. 
Παράλληλα θα εργάζεται σε ημερησίως οκτάωρη και εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του Νοσοκομείου, πλην των 
ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10) Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο Προσληφθείς 
 
 
 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΑΔΑ: 94ΧΕ469Η27-ΘΟΥ



Σελίδα 1 από 155 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343,  οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΝΤΖΗ του ΓΕΩΡΓΙΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΑΧΑΡΝΕΣ, οδός 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, αριθμός 9, Τ.Κ 13671, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν 
τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ  (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
(βοηθός μάγειρα/ τραπεζοκόμος/α) και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

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

ΑΔΑ: 94ΧΕ469Η27-ΘΟΥ



Σελίδα 2 από 155 

 

5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του   ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην έδρα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
στο Χαϊδάρι ή στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου Αριστοφάνους 44, ιδιοκτησίας του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ειδικά για την υπηρεσία τραπεζοκομίας,  το  ωράριο εργασίας  
θα κατανέμεται σε πρωινή εξάωρη και απογευματινή δίωρη εργασία. 
Παράλληλα θα εργάζεται σε ημερησίως οκτάωρη και εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του Νοσοκομείου, πλην των 
ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10) Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΝΤΖΗ 

ΑΔΑ: 94ΧΕ469Η27-ΘΟΥ



Σελίδα 1 από 155 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343,  οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΝΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΓΡΑΜΜΟΥ, 
αριθμός 4, Τ.Κ 12461, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ  (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
(βοηθός μάγειρα/ τραπεζοκόμος/α) και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του   ωραρίου εργασίας που θα του 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

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

ΑΔΑ: 94ΧΕ469Η27-ΘΟΥ



Σελίδα 2 από 155 

 

υποδείξουν οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην έδρα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
στο Χαϊδάρι ή στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου Αριστοφάνους 44, ιδιοκτησίας του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ειδικά για την υπηρεσία τραπεζοκομίας,  το  ωράριο εργασίας  
θα κατανέμεται σε πρωινή εξάωρη και απογευματινή δίωρη εργασία. 
Παράλληλα θα εργάζεται σε ημερησίως οκτάωρη και εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του Νοσοκομείου, πλην των 
ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10) Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 
 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΝΤΟΥ 

ΑΔΑ: 94ΧΕ469Η27-ΘΟΥ



Σελίδα 1 από 155 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343,  οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΖΩΓΡΑΦΟΥ, οδός 
ΚΡΑΤΕΡΟΥ, αριθμός 22, Τ.Κ 0, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ  (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
(βοηθός μάγειρα/ τραπεζοκόμος/α) και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
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5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του   ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην έδρα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
στο Χαϊδάρι ή στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου Αριστοφάνους 44, ιδιοκτησίας του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ειδικά για την υπηρεσία τραπεζοκομίας,  το  ωράριο εργασίας  
θα κατανέμεται σε πρωινή εξάωρη και απογευματινή δίωρη εργασία. 
Παράλληλα θα εργάζεται σε ημερησίως οκτάωρη και εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του Νοσοκομείου, πλην των 
ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10) Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΗ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343,  οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΙΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 
αριθμός 5, Τ.Κ 12461, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ  (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
(βοηθός μάγειρα/ τραπεζοκόμος/α) και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του   ωραρίου εργασίας που θα του 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
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υποδείξουν οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην έδρα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
στο Χαϊδάρι ή στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου Αριστοφάνους 44, ιδιοκτησίας του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ειδικά για την υπηρεσία τραπεζοκομίας,  το  ωράριο εργασίας  
θα κατανέμεται σε πρωινή εξάωρη και απογευματινή δίωρη εργασία. 
Παράλληλα θα εργάζεται σε ημερησίως οκτάωρη και εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του Νοσοκομείου, πλην των 
ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10) Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο Προσληφθείς 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΙΑΝΟΣ 

ΑΔΑ: 94ΧΕ469Η27-ΘΟΥ
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343,  οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 
αριθμός 0, Τ.Κ 12244, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ  (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
(βοηθός μάγειρα/ τραπεζοκόμος/α) και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του   ωραρίου εργασίας που θα του 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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υποδείξουν οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην έδρα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
στο Χαϊδάρι ή στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου Αριστοφάνους 44, ιδιοκτησίας του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ειδικά για την υπηρεσία τραπεζοκομίας,  το  ωράριο εργασίας  
θα κατανέμεται σε πρωινή εξάωρη και απογευματινή δίωρη εργασία. 
Παράλληλα θα εργάζεται σε ημερησίως οκτάωρη και εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του Νοσοκομείου, πλην των 
ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10) Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343,  οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, οδός ΣΜΥΡΝΗΣ, 
αριθμός 44, Τ.Κ 12132, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ  (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
(βοηθός μάγειρα/ τραπεζοκόμος/α) και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του   ωραρίου εργασίας που θα του 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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υποδείξουν οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην έδρα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
στο Χαϊδάρι ή στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου Αριστοφάνους 44, ιδιοκτησίας του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ειδικά για την υπηρεσία τραπεζοκομίας,  το  ωράριο εργασίας  
θα κατανέμεται σε πρωινή εξάωρη και απογευματινή δίωρη εργασία. 
Παράλληλα θα εργάζεται σε ημερησίως οκτάωρη και εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του Νοσοκομείου, πλην των 
ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10) Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343,  οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟY (εφεξής 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 
οδός ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, αριθμός 4, Τ.Κ 18121, συμφώνησαν και 
συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ  (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
(βοηθός μάγειρα/ τραπεζοκόμος/α) και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του   ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην έδρα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
στο Χαϊδάρι ή στο Οικοτροφείο Χαλανδρίου Αριστοφάνους 44, ιδιοκτησίας του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ειδικά για την υπηρεσία τραπεζοκομίας,  το  ωράριο εργασίας  
θα κατανέμεται σε πρωινή εξάωρη και απογευματινή δίωρη εργασία. 
Παράλληλα θα εργάζεται σε ημερησίως οκτάωρη και εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του Νοσοκομείου, πλην των 
ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10) Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 
 
  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο Προσληφθείς 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΣΙΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΧΑΪΔΑΡΙ, οδός 
ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ, αριθμός 4, Τ.Κ. 12462, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2338/17-5-2018, θέμα 7ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, σε συνέχεια της 

ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του 

ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 

(ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 

(ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω συναφθείσα σύμβαση με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και 

του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς 

όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.  
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΣΙΛΗ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, οδός 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, αριθμός 7, Τ.Κ. 12351, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2338/17-5-2018, θέμα 7ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, σε συνέχεια της 

ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του 

ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 

(ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 

(ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω συναφθείσα σύμβαση με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και 

του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς 

όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.  
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        
 
  

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΛΗΤΗΣ, 
αριθμός 20, Τ.Κ 12244, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2338/17-5-2018, θέμα 7ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, σε συνέχεια της 

ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του 

ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 

(ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 

(ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω συναφθείσα σύμβαση με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και 

του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς 

όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 

3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 

 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
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απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 

το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 

6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως αντικαταστάθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267/τεύχος Α΄/28-12-
2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των δύο συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΙΚΟΓΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΧΑΪΔΑΡΙ, οδός ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, 
αριθμός 5, Τ.Κ 12461, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2338/17-5-2018, θέμα 7ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, σε συνέχεια της 

ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του 

ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 

(ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 

(ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω συναφθείσα σύμβαση με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και 

του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς 

όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 

3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 

 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
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απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 

το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 

6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως αντικαταστάθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267/τεύχος Α΄/28-12-
2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των δύο συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΖΑΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, οδός 
ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, αριθμός 5, Τ.Κ 12351, συμφώνησαν και 
συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2338/17-5-2018, θέμα 7ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, σε συνέχεια της 

ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του 

ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 

(ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 

(ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω συναφθείσα σύμβαση με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και 

του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς 

όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 

3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 

 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
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ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 

το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 

6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως αντικαταστάθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267/τεύχος Α΄/28-12-
2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των δύο συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΟΛΓΑ ΠΡΑΣΟΤΑ του ΚΩΝ/ΝΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, οδός 
ΡΟΥΠΑΚΙ- ΜΕΛΙΣΣΙΑ, αριθμός 0, Τ.Κ. 19300, συμφώνησαν και 
συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΟΛΓΑ ΠΡΑΣΟΤΑ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΑΔΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, οδός ΘΕΣΗ 
ΣΤΡΙΦΗ, αριθμός 0, Τ.Κ. 13008, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΑΔΟΥ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΩΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟY (εφεξής 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός 
ΖΕΦΥΡΟΥ, αριθμός 54, Τ.Κ. 12243, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΩΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΦΩΤΗΣ ΛΕΛΟΥΔΑΣ του ΑΝΕΣΤΗ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΠΕΡΑΜΑ, οδός ΤΕΡΜΑ  
ΛΑΝΙΤΟΥ, αριθμός 0, Τ.Κ. 18863, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο Προληφθείς 
 
 

ΦΩΤΗΣ ΛΕΛΟΥΔΑΣ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΜΠΛΕΡΙΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΙ του SARAKINI (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, οδός 
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, αριθμός 18, Τ.Κ. 19300, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

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

ΑΔΑ: 94ΧΕ469Η27-ΘΟΥ



Σελίδα 2 από 155 

 

4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΜΠΛΕΡΙΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΙ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΗΓΑ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, 
αριθμός 0, Τ.Κ. 12243, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΗΓΑ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΤΟΚΑ του ΜΙΧΑΗΛ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΣΤΡ. 
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, αριθμός 29, Τ.Κ. 12461, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΤΟΚΑ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΠΑΓΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, οδός ΑΓ 
ΜΑΡΙΝΗΣ, αριθμός 28, Τ.Κ. 12135, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΠΑΓΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΑΥΓΗ ΠΕΣΥΡΙΔΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΑΓΩΝ. ΣΤΡΑΤ, 
αριθμός 21, Τ.Κ. 12461, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΑΥΓΗ ΠΕΣΥΡΙΔΟΥ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΜΠΙΔΩΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ 
56 ΚΑΙ ΥΔΡΑΣ, αριθμός 56, Τ.Κ. 12462, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο Προληφθείς 
 
 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΜΠΙΔΩΝΑΣ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. LILIANA BAME του RAIF (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με 
τόπο διαμονής: πόλη ΑΘΗΝΑ, οδός ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ, αριθμός 26, Τ.Κ. 0, 
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

LILIANA BAME 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΕΝΤΕΛΙΑ ΜΙΛΕ του ΜΠΙΜΠΟ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΑΘΗΝΑ, οδός 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, αριθμός 82, Τ.Κ. 10442, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν 
τα παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΕΝΤΕΛΙΑ ΜΙΛΕ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΜΕΣΟΥΡΕ ΚΟΥΣΙΑΝ του ΝΑΖΜΗ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΑΘΗΝΑ, οδός ΓΑΛΑΞΙΔΟΥ, 
αριθμός 9, Τ.Κ. 10443, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΜΕΣΟΥΡΕ ΚΟΥΣΙΑΝ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. GHERGHINA MOCANU του ΙΟΑΝ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΑΘΗΝΑ, οδός ΦΥΛΗΣ, αριθμός 
183, Τ.Κ. 0, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

GHERGHINA MOCANU 

ΑΔΑ: 94ΧΕ469Η27-ΘΟΥ



Σελίδα 1 από 155 

 

 
Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. CAMELIA- EUSABETA CIUFLEA του DUMITRU (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΑΘΗΝΑ, οδός ΓΑΛΑΞΙΔΟΥ, 
αριθμός 7, Τ.Κ. 10443, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

CAMELIA- EUSABETA CIUFLEA 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. JOLANDA SINAJ του VELEDIN (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΑΘΗΝΑ, οδός ΠΡΑΤΙΝΟΥ, 
αριθμός 51, Τ.Κ. 11634, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

JOLANDA SINAJ 

ΑΔΑ: 94ΧΕ469Η27-ΘΟΥ



Σελίδα 1 από 155 

 

 
Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΓΚΙΟΞΑΛ ΤΖΟΡΤΑ του ΜΕΜΕΤ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΑΘΗΝΑ, οδός ΓΑΛΑΞΙΔΟΥ, 
αριθμός 9, Τ.Κ. 10443, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο Προληφθείς 
 
 

ΓΚΙΟΞΑΛ ΤΖΟΡΤΑ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. FADIL DEDEJ του SHERBET (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΑΘΗΝΑ, οδός ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ, 
αριθμός 5, Τ.Κ. 0, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο Προληφθείς 
 
 

FADIL DEDEJ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ENERIK CAUSHI του DRITON (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΑΘΗΝΑ, οδός ΔΑΦΝΗΣ, 
αριθμός 6, Τ.Κ. 0, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο Προληφθείς 
 
 

ENERIK GAUSHI 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. OANA-ELENA ΑΝΕCHITEI του ION (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΑΘΗΝΑ, οδός ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 
αριθμός 24, Τ.Κ. 11251, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

OANA-ELENA ΑΝΕCHITEI 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΚΑΛΙΑΓΚΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΠΕΙΡΑΙΑΣ, οδός ΖΕΑΣ, αριθμός 
1, Τ.Κ. 18534, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΚΑΛΙΑΓΚΟΥ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα 
γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. LULIETA GUSHA του RAPO (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, οδός 
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, αριθμός 16, Τ.Κ. 0, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 

1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 

2359/18-12-2018,θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η 

απόφαση του ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με 

βάση τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) 

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 

του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως 

άνω συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως 

αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι  οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει 
από 1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 
χρόνος,  ήτοι στις 31/8/2019.  
 
 3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης (εξάωρο ημερησίως) ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
ειδικότητας καθαριστή/στριας, με πενθήμερη εργασία, εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. Θα αμείβεται με τα έξι 
όγδοα των αποδοχών που έχει εργαζόμενος της ίδιας ειδικότητας πλήρους 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-
2015, τεύχος Α΄). Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
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4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εξαιρέσεων.   
 
 7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής άδειας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

                        
 
  

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

LULIETA GUSHA 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΑΝΝΑ ΠΡΑΣΟΤΑ του ΚΩΝ/ΝΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΝΙΚΑΙΑ, οδός ΣΑΜΨΟΥΝΤΟΣ, 
αριθμός 37, Τ.Κ 18451, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
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απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. NADIYA DROZD του ULIVAN (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΓΕΩΡ. 
ΣΟΥΤΣΟΥ, αριθμός 44, Τ.Κ 12243, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
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απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. MIRELA BEJKOLLI του YULI (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ, αριθμός 69, Τ.Κ 12461, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
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απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

MIRELA BEJKOLLI 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΤΕΝΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, οδός 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, αριθμός 87, Τ.Κ 18755, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν 
τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
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απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΡΜΕΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΓΡΑΜΜΟΥ, 
αριθμός 12, Τ.Κ 12243, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
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απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. HANNA SAMOHALSKA του ULIVAN (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΓΕΩΡ. 
ΣΟΥΤΣΟΥ, αριθμός 44, Τ.Κ 12243, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
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απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

HANNA SAMOHALSKA 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΕΡΟΙΚΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΚΑΝΑΡΗ, 
αριθμός 22, Τ.Κ 12461, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΕΡΟΙΚΙΟΥ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΟΙΛΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ, 
αριθμός 11, Τ.Κ 12461, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
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απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΟΙΛΗ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΕΛΕΝΗ ΨΗΛΑΚΑΚΟΥ του ΠΕΤΡΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, οδός 
ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ, αριθμός 76, Τ.Κ 12131, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
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απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 
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Ο Πρόεδρος 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΕΚΑ του KΩΝ/ΝΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΑΘΗΝΑ, οδός ΤΟΜΠΑΖΗ, 
αριθμός 78, Τ.Κ 12243, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
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απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 
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Η Προσληφθείσα 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΝΕΑΣ 
ΦΩΚΑΙΑΣ, αριθμός 30, Τ.Κ 12461, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
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απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ 

ΑΔΑ: 94ΧΕ469Η27-ΘΟΥ



Σελίδα 1 από 155 

 

 

Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΦΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΑΘΗΝΑ, οδός ΔΟΥΣΜΑΝΗ, 
αριθμός 12, Τ.Κ 12351, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
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απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΦΩΤΙΟΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΚΑΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, οδός 
ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ, αριθμός 137, Τ.Κ 17341, συμφώνησαν και 
συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
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απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 
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Ο Πρόεδρος 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΡΦΟΓΛΟΥ- ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟY (εφεξής 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΑΘΗΝΑ, οδός 
ΒΑΖΑΤΖΗ, αριθμός 13, Τ.Κ 11472, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
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απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο Προσληφθείς 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΡΦΟΓΛΟΥ- 
ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. LILIANA STRENTURA του IOSIF (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΑΘΗΝΑ, οδός ΚΡΑΣΣΑ, 
αριθμός 19, Τ.Κ 11255, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

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

ΑΔΑ: 94ΧΕ469Η27-ΘΟΥ



Σελίδα 2 από 155 

 

απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

LILIANA STRENTURA 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. NADIA -ANA PAPARUZA του PETRE (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, αριθμός 53, Τ.Κ 19004, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
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απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

NADIA -ANA PAPARUZA 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΣΑΠΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, οδός ΣΤΡ. 
ΠΑΠΑΓΟΥ, αριθμός 27, Τ.Κ 14123, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
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απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΜΠΡΟΥΝΟ ΚΟΤΖΙΜΠΕΛΛΗ του ΡΟΛΑΝΤ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, οδός ΣΑΜΟΥ, 
αριθμός 175, Τ.Κ 18121, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
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απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο Προσληφθείς 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΧΙΟΥ, αριθμός 
27, Τ.Κ 12461, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
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απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 
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Ο Πρόεδρος 
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Ο Προσληφθείς 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟY (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, αριθμός 32, Τ.Κ 12242, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν 
τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
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απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 
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Ο Πρόεδρος 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΚΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΙΘΑΚΗΣ, 
αριθμός 24, Τ.Κ 12461, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
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απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 
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Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο Προσληφθείς 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΧΡ. 
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ, αριθμός 35, Τ.Κ 12461, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
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απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΞΩΜΑΝΙΔΟΥ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός 
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, αριθμός 101, Τ.Κ 12461, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν 
τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
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απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΞΩΜΑΝΙΔΟΥ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
Ν.Π.Δ.Δ. επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΤΖΑΝΑΝ ΤΖΟΡΤΑ του ΜΕΜΕΤ (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ), με τόπο διαμονής: πόλη ΣΕΠΟΛΙΑ, οδός ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, 
αριθμός 9, Τ.Κ 10443, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2313/27-7-2017, θέμα 3ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, με βάση τις 

διατάξεις των παρ. 1,2 και 7 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 

205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του 

άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 Α/2018), παρατείνεται η ως άνω 

συναφθείσα αρχική σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παράτασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος,  
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με 
ειδικότητα καθαριστή/στριας και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή 
στις εξωνοσοκομειακές δομές του. Ειδικά για την υπηρεσία καθαριότητας, το 
ωράριο εργασίας μπορεί να κατανέμεται σε πρωινή πεντάωρη και 
απογευματινή τρίωρη εργασία ή σε οκτάωρη εργασία σε τρεις βάρδιες (πρωινή, 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
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απογευματινή ή νυκτερινή). Παράλληλα θα εργάζεται σε εβδομαδιαίως 
εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία. Το Τμ. Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και 
το ωράριο εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. 
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 

υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   

 
  7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  

 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
10)Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

 
 
  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) , νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟY, (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΑΡΤΑΚΗ, 
αριθμός 10, Τ.Κ 12241, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2338/17-5-2018, θέμα 7ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, σε συνέχεια της 

ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 

4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 

190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 

Α/2018), παρατείνεται η ως άνω συναφθείσα σύμβαση με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του 

ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς 

όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος, 
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως προσωπικό φύλαξης (ΔΕ Φυλάκων – 
Νυκτοφυλάκων) και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 
(ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή σε 
οποιαδήποτε εξωνοσοκομειακή δομή του. Θα εργάζεται σε ημερησίως οκτάωρη 
και εβδομαδιαίως εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία, σε τρεις βάρδιες, πρωί, 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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απόγευμα ή νύκτα. Το Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το ωράριο 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο (2) 
αντίτυπα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο Προσληφθείς 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) , νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟY, (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, οδός 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, αριθμός 141, Τ.Κ 18121, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν 
τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2338/17-5-2018, θέμα 7ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, σε συνέχεια της 

ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 

4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 

190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 

Α/2018), παρατείνεται η ως άνω συναφθείσα σύμβαση με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του 

ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς 

όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος, 
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως προσωπικό φύλαξης (ΔΕ Φυλάκων – 
Νυκτοφυλάκων) και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 
(ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή σε 
οποιαδήποτε εξωνοσοκομειακή δομή του. Θα εργάζεται σε ημερησίως οκτάωρη 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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και εβδομαδιαίως εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία, σε τρεις βάρδιες, πρωί, 
απόγευμα ή νύκτα. Το Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το ωράριο 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο (2) 
αντίτυπα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο Προσληφθείς 
 
 
 

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) , νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Η κ. ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY, (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΧΑΙΔΑΡΙ, οδός ΠΛΑΤΑΙΩΝ, 
αριθμός 83, Τ.Κ 12461, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2338/17-5-2018, θέμα 7ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, σε συνέχεια της 

ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 

4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 

190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 

Α/2018), παρατείνεται η ως άνω συναφθείσα σύμβαση με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του 

ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς 

όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος, 
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως προσωπικό φύλαξης (ΔΕ Φυλάκων – 
Νυκτοφυλάκων) και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 
(ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή σε 
οποιαδήποτε εξωνοσοκομειακή δομή του. Θα εργάζεται σε ημερησίως οκτάωρη 
και εβδομαδιαίως εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία, σε τρεις βάρδιες, πρωί, 
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ΧΡΟΝΟΥ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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απόγευμα ή νύκτα. Το Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το ωράριο 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο (2) 
αντίτυπα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Η Προσληφθείσα 
 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΥ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) , νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, οδός ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ, αριθμός 43, Τ.Κ 12351, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2338/17-5-2018, θέμα 7ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, σε συνέχεια της 

ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 

4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 

190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 

Α/2018), παρατείνεται η ως άνω συναφθείσα σύμβαση με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του 

ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς 

όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος, 
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως προσωπικό φύλαξης (ΔΕ Φυλάκων – 
Νυκτοφυλάκων) και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 
(ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή σε 
οποιαδήποτε εξωνοσοκομειακή δομή του. Θα εργάζεται σε ημερησίως οκτάωρη 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

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

ΑΔΑ: 94ΧΕ469Η27-ΘΟΥ
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και εβδομαδιαίως εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία, σε τρεις βάρδιες, πρωί, 
απόγευμα ή νύκτα. Το Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το ωράριο 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο (2) 
αντίτυπα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο Προσληφθείς 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ 

ΑΔΑ: 94ΧΕ469Η27-ΘΟΥ
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) , νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟY, (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΚΑΜΑΤΕΡΟ, οδός ΜΕΝΕΛΑΟΥ, 
αριθμός 9, Τ.Κ 13451, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2338/17-5-2018, θέμα 7ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, σε συνέχεια της 

ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 

4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 

190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 

Α/2018), παρατείνεται η ως άνω συναφθείσα σύμβαση με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του 

ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς 

όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος, 
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως προσωπικό φύλαξης (ΔΕ Φυλάκων – 
Νυκτοφυλάκων) και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 
(ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή σε 
οποιαδήποτε εξωνοσοκομειακή δομή του. Θα εργάζεται σε ημερησίως οκτάωρη 
και εβδομαδιαίως εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία, σε τρεις βάρδιες, πρωί, 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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απόγευμα ή νύκτα. Το Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το ωράριο 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο (2) 
αντίτυπα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο Προσληφθείς 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΤΟΣ 

ΑΔΑ: 94ΧΕ469Η27-ΘΟΥ
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) , νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΣΚΑΛΙΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟY, (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΝΙΚΑΙΑ, οδός ΚΡΩΜΝΗΣ, 
αριθμός 11, Τ.Κ 18454, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2338/17-5-2018, θέμα 7ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, σε συνέχεια της 

ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 

4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 

190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 

Α/2018), παρατείνεται η ως άνω συναφθείσα σύμβαση με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του 

ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς 

όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος, 
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως προσωπικό φύλαξης (ΔΕ Φυλάκων – 
Νυκτοφυλάκων) και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 
(ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή σε 
οποιαδήποτε εξωνοσοκομειακή δομή του. Θα εργάζεται σε ημερησίως οκτάωρη 
και εβδομαδιαίως εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία, σε τρεις βάρδιες, πρωί, 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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απόγευμα ή νύκτα. Το Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το ωράριο 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο (2) 
αντίτυπα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο Προσληφθείς 
 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΣΚΑΛΙΔΗΣ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) , νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY, (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΣ, 
αριθμός 20 Β, Τ.Κ 12244, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2338/17-5-2018, θέμα 7ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, σε συνέχεια της 

ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 

4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 

190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 

Α/2018), παρατείνεται η ως άνω συναφθείσα σύμβαση με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του 

ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς 

όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος, 
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως προσωπικό φύλαξης (ΔΕ Φυλάκων – 
Νυκτοφυλάκων) και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 
(ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή σε 
οποιαδήποτε εξωνοσοκομειακή δομή του. Θα εργάζεται σε ημερησίως οκτάωρη 
και εβδομαδιαίως εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία, σε τρεις βάρδιες, πρωί, 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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απόγευμα ή νύκτα. Το Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το ωράριο 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο (2) 
αντίτυπα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο Προσληφθείς 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) , νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΤΣΑΣ του ΧΡΗΣΤΟY, (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, οδός ΒΟΛΟΥ, 
αριθμός 11, Τ.Κ 12131, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2338/17-5-2018, θέμα 7ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, σε συνέχεια της 

ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 

4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 

190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 

Α/2018), παρατείνεται η ως άνω συναφθείσα σύμβαση με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του 

ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς 

όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος, 
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως προσωπικό φύλαξης (ΔΕ Φυλάκων – 
Νυκτοφυλάκων) και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 
(ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή σε 
οποιαδήποτε εξωνοσοκομειακή δομή του. Θα εργάζεται σε ημερησίως οκτάωρη 
και εβδομαδιαίως εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία, σε τρεις βάρδιες, πρωί, 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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απόγευμα ή νύκτα. Το Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το ωράριο 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο (2) 
αντίτυπα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο Προσληφθείς 
 
 
 

ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΤΣΑΣ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) , νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟY, (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, οδός ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ, 
αριθμός 9, Τ.Κ 12134, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2338/17-5-2018, θέμα 7ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, σε συνέχεια της 

ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 

4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 

190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 

Α/2018), παρατείνεται η ως άνω συναφθείσα σύμβαση με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του 

ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς 

όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος, 
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως προσωπικό φύλαξης (ΔΕ Φυλάκων – 
Νυκτοφυλάκων) και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 
(ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή σε 
οποιαδήποτε εξωνοσοκομειακή δομή του. Θα εργάζεται σε ημερησίως οκτάωρη 
και εβδομαδιαίως εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία, σε τρεις βάρδιες, πρωί, 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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απόγευμα ή νύκτα. Το Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το ωράριο 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο (2) 
αντίτυπα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο Προσληφθείς 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) , νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΙΜΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟY, (εφεξής ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, οδός 
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ, αριθμός 21, Τ.Κ 12136, συμφώνησαν και 
συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2338/17-5-2018, θέμα 7ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, σε συνέχεια της 

ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 

4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 

190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 

Α/2018), παρατείνεται η ως άνω συναφθείσα σύμβαση με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του 

ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς 

όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος, 
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως προσωπικό φύλαξης (ΔΕ Φυλάκων – 
Νυκτοφυλάκων) και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 
(ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή σε 
οποιαδήποτε εξωνοσοκομειακή δομή του. Θα εργάζεται σε ημερησίως οκτάωρη 
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ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

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

ΑΔΑ: 94ΧΕ469Η27-ΘΟΥ



Σελίδα 2 από 155 

και εβδομαδιαίως εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία, σε τρεις βάρδιες, πρωί, 
απόγευμα ή νύκτα. Το Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το ωράριο 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο (2) 
αντίτυπα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

Ο Προσληφθείς 
 
 
 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΙΜΟΣ 
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Στο Χαϊδάρι, σήμερα, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, 
στα γραφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
επί της Ιεράς Οδού 343, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. Ο κ. Ισίδωρος Πρώιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ (εφεξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) , νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, και   
2. Ο κ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY, (εφεξής 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) με τόπο διαμονής: πόλη ΔΑΦΝΗ, οδός 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, αριθμός 31, Τ.Κ 17235, συμφώνησαν και 
συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:   
 
1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 2359/18-

12-2018, θέμα ΜΟΝΟ, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη: α) η απόφαση του 

ίδιου οργάνου με αριθμό 2338/17-5-2018, θέμα 7ο, κατά την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ έως 31/12/2018, σε συνέχεια της 

ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/2016), β) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 

4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α/2018), γ) Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 

190 Α/2018) και δ), η παρ. 2 του άρθρο «Δεύτερο» του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 50 

Α/2018), παρατείνεται η ως άνω συναφθείσα σύμβαση με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του 

ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ έως 31/8/2019, με τους ίδιους λοιπούς 

όρους, όπως αυτοί παρατίθενται στη συνέχεια. 

2) Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι οκτώ (8) μήνες και θα ισχύει από 
1/1/2019 έως την αυτοδίκαιη λήξη της, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος, 
ήτοι στις 31/8/2019.  
 
3) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ως προσωπικό φύλαξης (ΔΕ Φυλάκων – 
Νυκτοφυλάκων) και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 
(ΦΕΚ 176/16-12-2015,τεύχος Α΄).  
 
4) Η μισθοδοσία  του θα καταβάλλεται δεδουλευμένη εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου, μετά το τέλος κάθε μήνα, αφού γίνει η παρακράτηση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
5) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν, εντός του ωραρίου εργασίας που θα του 
υποδείξουν οι Υπηρεσίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στην έδρα του στο Χαϊδάρι ή σε 
οποιαδήποτε εξωνοσοκομειακή δομή του. Θα εργάζεται σε ημερησίως οκτάωρη 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
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και εβδομαδιαίως εναλλασσόμενη πενθήμερη εργασία, σε τρεις βάρδιες, πρωί, 
απόγευμα ή νύκτα. Το Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού, κατόπιν εγκρίσεως του 
Προέδρου, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη θέση και το ωράριο 
εργασίας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της Υπηρεσίας.   
 
6) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, πλην 
των ρητώς οριζομένων, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
εξαιρέσεων.   
 
7) Όσον αφορά στο δικαίωμα κανονικής αδείας του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν 539/45, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 
267/τεύχος Α΄/28-12-2004).  
 
8) Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα 
σύμβαση συμπληρωματικά διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
9) Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την παρούσα 
σύμβαση οποτεδήποτε  αλλάξει το νομικό πλαίσιο, το οποίο την διέπει.  
 
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο (2) 
αντίτυπα. 
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