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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

Στo Μαρούσι σήμερα, , μεταξύ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στη Νέα Φιλοθέη Αμαρουσίου, οδός Απ. Παύλου αρ. 12, όπως 

νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Πλαγιανάκο Βασίλειο, Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, δυνάμει της 

υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.6049/25-1-2019 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 30/25-1-2019 τ.ΥΟΔΔ), ο 

οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «πρώτος συμβαλλόμενος» και της 

Καραμολέγκου Χριστίνας, η οποία κατοικεί στο Κερατσίνι (οδός Μεσολογγίου αρθμ. 7, τ.κ. 

18758), με Α.Δ.Τ: Ν 206412 Τ.Α. Παρ. Ασφαλείας Πειραιώς Α.Φ.Μ.: 116777539 Δ.Ο.Υ.: Ε΄ 

Πειραιά, η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «δεύτερη συμβαλλόμενη», σε συνέχεια 

του υπ’ αρθμ. πρωτ. ΔΒ1Α/οικ.31953/3-8-2018 Αιτήματος του ΕΟΠΥΥ προς το Υπουργείο Υγείας 

και  σε εκτέλεση της υπ΄ αριθ. πρωτ. 28447/15-5-2019 απόφασης της Διοικήτριας της 2ης ΥΠΕ 

Πειραιώς και Αιγαίου, δυνάμει της αριθ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 50604/04.07.2018 (Β’ 2607) Υπουργικής 

Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού 

προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και 

ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και 

ειδικότητα» όπως διορθώθηκε με την αριθ.  Γ4β/Γ.Π. οικ. 57727/24.07.2018 (Β’ 3088) εγκύκλιο 

με οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, του κλάδου ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας/Πλυντων/-

τριων/Εργατών-τριών, στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας είκοσι 

τεσσάρων (24) μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3329/05 (Α/81) όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο τρίτο του Ν. 4542/2018 (Α΄95), συμφωνούν και κάνουν από 

κοινού αποδεκτά τα εξής:  

  

Αντικείμενο Έργου - Διάρκεια σύμβασης  

Η δεύτερη εκ των συμβαλλομένων με ειδικότητα ΥΕ Εργατών αναλαμβάνει με την 

παρούσα σύμβαση εργασία ορισμένου χρόνου, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από 28-

5-2019 έως 27-5-2021, με τη συμπλήρωση του οποίου λύεται αυτοδικαίως, χωρίς περαιτέρω 

διατυπώσεις, με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προς κάλυψη επιτακτικών 

αναγκών του ΕΟΠΥΥ. 

Χρηματική αμοιβή  

Η χρηματική αμοιβή για την παρεχόμενη υπηρεσία, ορίζεται αυτή του εισαγωγικού Μ.Κ. 

της ΥΕ κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), πλέον 

όσων άλλων αμοιβών προβλέπονται από το νόμο. Το καθαρό ποσό χρηματικής αμοιβής, 

αφαιρουμένων των νόμιμων κρατήσεων, θα καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού 

μηνός από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην αντισυμβαλλόμενη, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας 

εκτέλεσης του έργου. 

 

Όροι παροχής υπηρεσιών  

 

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει για σαράντα (40) 

ώρες την εβδομάδα (8 ώρες ημερησίως), το έργο που του ανατίθεται στην Περιφερειακή 

Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Πειραιά. 
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Καλείται να εκτελεί το έργο του ευσυνείδητα, πρόθυμα και με επιμέλεια, τηρώντας 

απόλυτη εχεμύθεια ως προς τα δεδομένα που θα διαχειρίζεται στα πλαίσια των καθηκόντων του 

και πάντα σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Οι υποχρεώσεις της «δεύτερης συμβαλλομένης», ως προς το αντικείμενο απασχόλησής 

του, το ωράριο εργασίας και τα δικαιώματά του καθορίζονται από τις κείμενες γενικές ή ειδικές 

διατάξεις που διέπουν το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του «πρώτου 

συμβαλλόμενου». 

Η «δεύτερη συμβαλλόμενη» δηλώνει ότι δεν έχει άλλη έμμισθη θέση και ότι κατά τη 

διάρκεια της παρούσης σύμβασης δεν θα καταλάβει άλλη θέση, ούτε επιτρέπεται παράλληλη 

απασχόληση. 

 

 

Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

         Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ 

που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, θα εκτελεσθεί υποχρεωτικά από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 

ενώ θα λυθεί η παρούσα σύμβαση εάν ο δεύτερος συμβαλλόμενος δεν δικαιούται πρόσληψης 

βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την 

απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία 

αυτή.  

Η σύμβαση λύεται αυτόματα με την παρέλευση του οριζόμενου από την παρούσα 

σύμβαση χρόνου, χωρίς άλλη προειδοποίηση ή μετά από καταγγελία της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο προσλαμβανόμεος επιθυμεί την αποχώρησή του πριν τη λήξη της 

σύμβασης, υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του για δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την 

υποβολή της γραπτής παραίτησης, εκτός εάν αυτή γίνει νωρίτερα δεκτή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και πριν τη λήξη αυτής 

αζημίως,  

α.) σε περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς ή ελλιπούς παροχής υπηρεσίας εκ μέρους της 

δεύτερης συμβαλλόμενης. 

β.) για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο. Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας αποτελεί σπουδαίο 

λόγο λύσης της, ο δε σπουδαίος λόγος κρίνεται σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών. 

Με τη λύση της σύμβασης ή την για οποιονδήποτε λόγο καταγγελία της, η δεύτερη 

συμβαλλόμενη υποχρεούται να παραδώσει τις σφραγίδες και τα λοιπά στοιχεία που βρίσκονται 

στα χέρια της. 

 

Η παρούσα σύμβαση καταρτίζεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.                                               Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ 

 

 

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ                                       ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ 

Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας    
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