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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

                               Πειραιάς 13-4-2016 

                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: ΔΑΑΔ 16790 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

ΤΗΣ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των: 

 Άρθρου 3  του ν. 3329/2005 «Εθνικό  Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του 

τρίτου άρθρου του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ 25 Α΄). 

 Νόμου 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄). 

 Άρθρου 97 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21 Α΄). 

2. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ.22273/22-3-2016 Εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ: 

ΩΣΝΟ465ΦΥΟ-62Θ) με θέμα: «Σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου για την 

καθαριότητα των κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, 

σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4368/2016». 

3. Την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.26994/11-4-2016 Εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ: 

9ΠΜ3465ΦΥΟ-ΠΓΜ) με θέμα: «Διευκρινιστικές Οδηγίες για τη Σύναψη νέων συμβάσεων 

μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Δ.Ι., που εποπτεύονται 

από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4368/2016». 

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΑΔ16789/13-4-2016 Απόφαση Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, που αφορά στην έκδοση  Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2017, με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό κτιρίων 

στα οποία στεγάζονται αποκεντρωμένες μονάδες (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά 

Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Μονάδες Υγείας και ιατρεία αυτών) του Πρωτοβάθμιου 

Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ 
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Τους ιδιώτες (καθαριστές και καθαρίστριες) που ενδιαφέρονται να συνάψουν ατομική σύμβαση έργου 

έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 για τον καθαρισμό των κατωτέρω  κτιρίων στα οποία στεγάζονται 

αποκεντρωμένες μονάδες (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία 

και Μονάδες Υγείας και ιατρεία αυτών) του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) της 

2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, να υποβάλουν σχετική αίτηση με συνημμένα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

Π.Ε.Δ.Υ. – Μονάδα Υγείας Αγίας Σοφίας 

Ιατρεία Κερατσινίου  

Ιατρεία Αμφιάλης 

Π.Ε.Δ.Υ. – ΜΥ Καμινίων 

Π.Ε.Δ.Υ. – Μ.Υ. Περάματος 

Σταθμός Προστασίας Μάνας Παιδιού 

Π.Ε.Δ.Υ. – Μ.Υ. Νίκαιας  

Μικροβιολογικό Ιατρείο 

Κέντρο Οδοντοπροσθετικής 

Ιατρεία Κορυδαλλού  

Ιατρεία Αγίας Βαρβάρας 

Π.Ε.Δ.Υ. – Μ.Υ. Δραπετσώνας 

Ιατρεία Ευγένειας Χαραυγής 

Π.Ε.Δ.Υ. – Μ.Υ. Πειραιά Κεντρικά Ιατρεία 

Πολυιατρεία 

Μικροβιολογικά Εργαστήρια 

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Άνδρου 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Γαυρίου 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Μπατσίου 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Κορθίου 

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Μυκόνου 

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Πάρου 

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Ίου 

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Θήρας 

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Μήλου 

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Τήνου 

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Αμοργού 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. Σερίφου 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. Σίφνου 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. Κύθνου 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. Κέας 

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Άντισσας 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Βατούσας 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Ερεσσού 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Σκάλας Ερεσσού 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Μεσοτόπου 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Σιγρίου 

Π. Ε.Δ.Υ. – Πλωμαρίου 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Ιππείου 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Κάτω Τρίτους 
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Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Σκοπέλου 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Παππαδού 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Παλαιοκήπου 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Πλαγιάς 

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Καλλονής 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Πέτρας 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Στύψης 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Σκουτάρου 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Φιλίας 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Ανεμότιας 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Σκαλοχωρίου  

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Συκαμινέας 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Μανταμάδου 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Κλειούς  

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Κάπης 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Αγίας Παρασκευής 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Παρακοίλων 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Άγρας 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Μόρια 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Θέρμης 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Παμφίλων 

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Πολυχνίτου 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Βρίσας 

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. Βασιλικών  

Π.Ε.Δ.Υ. – Μ.Υ. Μυτιλήνης 

 

Α. Ουσιαστικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης για την υπογραφή νέας ατομικής σύμβασης 

έργου:  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4368/2016, ως γενική προϋπόθεση είναι η 

προηγούμενη απασχόληση του ενδιαφερομένου ιδιώτη στον καθαρισμό του κτιρίου, στο οποία αφορά 

το έργο της καθαριότητας. 

Στη διαδικασία συμμετέχουν ιδιώτες (καθαριστές και καθαρίστριες): 

α) Που εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των προαναφερόμενων 

κτιρίων. Δεν έχει σημασία εάν πλέον δεν απασχολούνται στον καθαρισμό των συγκεκριμένων κτιρίων, 

εφόσον είχαν απασχοληθεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα στο παρελθόν. Δεν μπορούν να 

συμμετέχουν ιδιώτες, στους οποίους συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν. 

3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α΄), δηλαδή: 

 Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 

(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 

καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική 

δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

 Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 

 Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί 

η στέρηση αυτή. 
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 Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

και του άρθρου 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 

Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» 

(ΦΕΚ 64 Α΄), δηλαδή: 

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

 Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 (EE C195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1988, σελ. 2). 

 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 

της 28.12.2001 (σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και 

τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 

β) Που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται στον καθαρισμό  με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας. 

Άρα εμπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρείχαν υπηρεσίες καθαριότητας σε συγκεκριμένο 

κτίριο ή υπηρεσία καθαριότητας του νομικού προσώπου:  

i) Στο πλαίσιο σύμβασης έργου ή εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που είχε καταρτισθεί 

μεταξύ του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας νομικού προσώπου και του ενδιαφερόμενου 

φυσικού προσώπου, εφόσον η παροχή της εργασίας ήταν αυτοπρόσωπη από τον ενδιαφερόμενο ή την 

ενδιαφερόμενη, χωρίς την απασχόληση από αυτό προσωπικού, ή  

ii) Στο πλαίσιο σύμβασης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου που είχε καταρτισθεί μεταξύ 

του ενδιαφερόμενου ιδιώτη και οποιουδήποτε τρίτου (φυσικό πρόσωπο, ως ατομική επιχείρηση ή 

νομικό πρόσωπο), στον οποίον είχε ανατεθεί η υπηρεσία καθαριότητας στο συγκεκριμένο κτίριο του 

εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. 

Οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις α΄ και β΄ πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. 

 

Β. Ειδικότερες προϋποθέσεις. 

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα υποβάλουν αίτηση με τα κατωτέρω δικαιολογητικά έως την Μεγάλη 

Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 και ώρα 12.00. 

1) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή (για τους αλλοδαπούς) νόμιμη άδεια 

διαμονής που παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, για την παροχή  έργου 

(π.χ. Ε.Δ.Τ.Ο., Άδεια Διαμονής για Παροχή Υπηρεσιών ή Έργου, επί μακρόν Διαμένοντος 

κλπ.) 

2) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης. 

3) Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας στο συγκεκριμένο 

κτίριο αποκεντρωμένης μονάδας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, 

4)  δηλ.: α) Βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα και ο τόπος 

απασχόλησης, ή  β) Κατάλογο ενσήμων Ι.Κ.Α. και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που 

θα δηλώνει υπεύθυνα τόσο το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τη 
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συγκεκριμένη αποκεντρωμένη μονάδα (Κέντρο Υγείας, Περιφερειακό Ιατρείο, Μονάδα 

Υγείας ή Ιατρείο κ.λ.π.) της απασχόλησής του ή γ) Αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή 

γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας ή σύμβασης έργου με υπεύθυνη δήλωση 

του ενδιαφερόμενου που θα δηλώνει υπεύθυνα τόσο το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας 

καθαριότητας όσο και τη συγκεκριμένη αποκεντρωμένη μονάδα (Κέντρο Υγείας, 

Περιφερειακό Ιατρείο, Μονάδα Υγείας ή Ιατρείο κ.λ.π.) της απασχόλησής του. 

5) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του ενδιαφερομένου καμία από τις 

περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 43 παρ. 1 του Π.Δ. 

60/2007. 

6) Για ειδικές περιπτώσεις: Καταγγελία σύμβασης εργασίας και βεβαίωση ανεργίας. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά παραδίδονται με την αίτηση του ενδιαφερόμενου σε σφραγισμένο 

φάκελο μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 και ώρα 12.00. 

Η αίτηση του ενδιαφερομένου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι δυνατόν να 

αποστέλλονται με ταχυδρομείο ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς με την προϋπόθεση η σφραγίδα 

του ταχυδρομείου ή η σήμανση της εταιρείας ταχυμεταφοράς επάνω στο φάκελο να φέρει 

ημερομηνία το αργότερο αυτής της τελευταίας ημέρας αυτοπρόσωπης κατάθεσης των 

δικαιολογητικών δηλ.: Μεγάλη Πέμπτη 28 Απριλίου 2016. 

Η επιλογή γίνεται με απόφαση της Διοίκησης σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια κατά την ακόλουθη 

σειρά προτεραιότητας: i) Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας στη συγκεκριμένη αποκεντρωμένη μονάδα (Κέντρο Υγείας, Περιφερειακό Ιατρείο, 

Μονάδα Υγείας ή Ιατρείο κ.λ.π.). ii) Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας οπουδήποτε. iii) Ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης εργασίας 

τους. iv)  Ιδιώτες που είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Προτιμάται έναντι οποιουδήποτε  τρίτου, ο ιδιώτης που έχει την μεγαλύτερη 

προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στη συγκεκριμένη αποκεντρωμένη μονάδα 

(Κέντρο Υγείας, Περιφερειακό Ιατρείο, Μονάδα Υγείας ή Ιατρείο κ.λ.π.). Σε περίπτωση που η 

προϋπηρεσία μεταξύ δύο  ή περισσότερων υποψηφίων είναι ίδια ως προς το χρονικό διάστημα και την 

αποκεντρωμένη μονάδα (Κέντρο Υγείας, Περιφερειακό Ιατρείο, Μονάδα Υγείας ή Ιατρείο κ.λ.π.) 

προτιμάται ο υποψήφιος που έχει τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 

γενικώς. Εάν μεταξύ δύο ή περισσότερων  υποψηφίων ουδείς  υπερέχει τόσο ως προς την προϋπηρεσία  

στην παροχή καθαριότητας στη συγκεκριμένη αποκεντρωμένη μονάδα (Κέντρο Υγείας, Περιφερειακό 

Ιατρείο, Μονάδα Υγείας ή Ιατρείο κ.λ.π.), όσο και γενικώς, προτιμώνται οι ιδιώτες που είναι άνεργοι 

λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους και ούτω καθ’ εξής. Η πλήρωση του πρώτου κριτηρίου 

(μεγαλύτερη  προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στη συγκεκριμένη αποκεντρωμένη 

μονάδα) αποκλείει τους υποψηφίους που έχουν τις προϋποθέσεις του  επόμενου κριτηρίου κατά σειρά 

προτεραιότητας (μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας  γενικά), ακόμη και 

εάν υπερέχουν σε αυτό. Σε περίπτωση μη υπεροχής δύο ή περισσότερων υποψηφίων με βάση τα 

προαναφερόμενα κριτήρια σωρευτικά, τότε προτιμώνται οι υποψήφιοι κατά τη χρονική σειρά 

κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών. 

 

Γ. Περιεχόμενο της σύμβασης 

Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4368/2016, είναι 

συμβάσεις μίσθωσης και αμοιβής με βάση το περιεχόμενο έργο και όχι εξαρτημένης εργασίας. 

Όμως, στην προκείμενη περίπτωση δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3996/2011, 

περί υποχρεωτικής ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε., δεδομένου ότι δεν καταρτίζονται  σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997. Τα πρόσωπα που συνάπτουν τις συμβάσεις αυτές θα 

υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα διενεργείται η καταβολή της αμοιβής και η 
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παρακράτηση εισφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους 

απασχολούμενους με σύμβαση έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα. 

Ως προς το κόστος σύναψης των συμβάσεων του άρθρου 9 του Ν. 4368/2016 πρέπει: 

α) Να βρίσκεται εντός των ορίων των εγγεγραμμένων διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού 

της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί για την κάλυψη 

των αναγκών καθαριότητας. 

β) Να καθορίζεται σε μηνιαία βάση για κάθε ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με τις μικτές 

μηνιαίες αποδοχές που θα λάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας κατηγορίας υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (ΥΕ) στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, σύμφωνα με το ενιαίο 

μισθολόγιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των επιδομάτων και προσαυξήσεων που προβλέπονται από 

την κείμενη νομοθεσία. Η προαναφερόμενη χρηματική αντιπαροχή, βάσει των ανωτέρω μικτών 

μηναίων αποδοχών, για το παρεχόμενο έργο της καθαριότητας πρέπει υποχρεωτικά να διαμορφώνεται 

αναλογικά προς το χρονικό πλαίσιο (ωράριο) ημερήσιας παροχής του έργου (8ωρο ή 4ωρο ή 5ωρο 

κ.α.) και να καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα προς τον αντισυμβαλλόμενο/η. 

 

Υπόδειγμα ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της. 

 

Επισυνάπτεται πίνακας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ο οποίος περιλαμβάνει 

τις αποκεντρωμένες μονάδες (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά 

Ιατρεία και Μονάδες Υγείας και Ιατρεία αυτών) του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας 

(Π.Ε.Δ.Υ.) της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, στις οποίες για την καθαριότητά 

τους θα συναπτούν νέες συμβάσεις μίσθωσης έργου. 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ακολούθως να αναρτηθεί στο διαδικτυακό 

τόπο της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (www.2dype.gr), για ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων.  

 

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

 

 

                                                                                          ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.2dype.gr/
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Στην ……………………, σήμερα την …/…/2016 (ή 2017), το ……………………………………., που 

εδρεύει στ…………………., οδός ……………………. αρ….., όπως νόμιμα εκπροσωπείται από 

τ……………………………………………………….., κάτοικο ………………………., δυνάμει της υπ’ 

αριθμ. πρωτ …………………………. αποφάσεως του Δ.Σ. και ο/η ……………………….., ο/η οποίος/α 

κατοικεί στ ………………………………….., οδός ……………………………. αρ……., Τ.Κ. 

………………………, με Α.Δ.Τ…………………….., Α.Φ.Μ………………………, 

Δ.Ο.Υ………………………., τηλ……………………………, συμφωνούν και κάνουν από κοινού 

αποδεκτά τα εξής:  

Το πρώτο συμβαλλόμενο ………………………………………………, συνάπτει ατομική σύμβαση 

μίσθωσης έργου με τον/την δεύτερο συμβαλλόμενο/η, κατόπιν αιτήσεως του/της, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4368/2016 και την υπ’αριθμ.πρωτ. ……………………………….. εγκύκλιο 

του Υπουργείου Υγείας, με τους κάτωθι όρους:  
1. Αντικείμενο Έργου  

i. Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εντός του κτιριακού ή του 

προαύλειου χώρου του ………………………………………, επί της οδού……………………, βάσει του 

ειδικότερου προγραμματισμού του Γρ. Επιστασίας (ή Καθαριότητας) και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
παρούσα σύμβαση.  

ii. Το παρεχόμενο έργο καθαριότητας περιλαμβάνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας (ενδεικτικά) 

το σκούπισμα, σφουγγάρισμα των δαπέδων, καθαρισμό (εσωτερικό/εξωτερικό) των παραθύρων, συγκέντρωση-

μεταφορά απορριμμάτων και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες που κατ’ αντικείμενο 

σχετίζονται ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη και 

προσήκουσα εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα συναλλακτικά ήθη 
ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτή.  

iii. Τα υλικά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου παρέχονται από το νομικό πρόσωπο.  

2. Τόπος Παροχής Εργασίας  

i. Το έργο θα παρέχεται στους εξής (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) χώρους:……………………….. της κτιριακής 
δομής που βρίσκονται επί της οδού …………… αρ………... του νομικού προσώπου.  

ii. Ο χώρος καθαρισμού μπορεί να διαφοροποιηθεί μονομερώς από το νομικό πρόσωπο, με αλλαγή του 

προγραμματισμού καθαριότητας από το Γραφείο Επιστασίας, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.  

3. Διάρκεια συμβάσεως και χρονικό πλαίσιο καθαρισμού  

i. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως είναι ορισμένου χρόνου ορίζεται σε ……. (…..) μήνες από …./…./….. 

έως …./…./…… (δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 31-12-2017). Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού 

διαστήματος η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαίως.  
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ii. Το έργο θα παρέχεται από τον/την αντισυμβαλλόμενο στα εξής χρονικά πλαίσια: από …. έως ………. Ημέρες 

(8ωρο ή 4ωρο ή 5ωρο κ.α.). Το ειδικότερο χρονικό πλαίσιο παροχής του έργου από τον/την 

αντισυμβαλλόμενο/η, θα διακανονίζεται με βάση τον προγραμματισμό καθαριότητας από το Γραφείο 

Επιστασίας, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις ανάγκες ή ζητήματα που αφορούν στο πρόσωπο 

του αντισυμβαλλόμενου, όπως υγείας, ανάπαυσης, εκτάκτων αναγκών κλπ.  

4. Αμοιβή Έργου  

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

εργοδοτικών εισφορών ποσού…………… Συνολικό ποσό:………) και στο καθαρό πληρωτέο ποσό (μετά 

κρατήσεων) των …………….. €. Το ως άνω καθαρό ποσό χρηματικής αντιπαροχής θα καταβάλλεται στο τέλος 

εκάστου ημερολογιακού μηνός από το νομικό πρόσωπο στον/στην αντισυμβαλλόμενο/η, υπό την προϋπόθεση 

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

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

ii. Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις οικείες 

διατάξεις.  

iii. Η παρούσα σύμβαση δεν διέπεται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, ο/η 

δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δεν δικαιούται δώρα Εορτών και οποιοδήποτε άλλο επίδομα που τυχόν 

χορηγείται στους εργαζόμενους, με βάση σύμβαση εργασίας.  

5. Όροι παροχής έργου  
 

Ο/Η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η οφείλει:  

i. Να παρέχει τον καθημερινό άψογο καθαρισμό των χώρων, των οποίων έχει αναλάβει σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας σύμβασης καθώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γραφείου Επιστασίας, το οποίο και 

θα ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου από τον/την 

αντισυμβαλλόμενο/η.  

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

σύμβαση έργου και όχι σε άλλον φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σε περίπτωση κωλύματος για λόγο 

που αφορά στο πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως το νομικό πρόσωπο για τον 

προγραμματισμό της καθαριότητας.  

iii. Να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό που του/της έχει διατεθεί και είναι κατάλληλος για τον χώρο που ανατέθηκε.  

iv. Να ενημερώνει εγκαίρως για οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συντρέχει στον χώρο λειτουργίας 

του νομικού προσώπου.  

v. Κατά την εκτέλεση του έργου να τηρεί τις διατάξεις του νόμου, των κανονιστικών πράξεων και την 

αποφάσεων της Διοίκησης του νομικού προσώπου.  

6. Καταγγελία-Λύση Σύμβασης  

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

από καταγγελία.  

ii. Το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση παραβίασης από 

τον/την αντισυμβαλλόμενη οποιουδήποτε όρου της παρούσας,  
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που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι γίνεται για σπουδαίο λόγο 

και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της με την κοινοποίηση.  

iii. Το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ορίσει επιτροπή για την καλή εκτέλεση της παρούσας συμβάσεως.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

Ο/Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ Ο/ΗΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ
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2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ    

ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

Π.Ε.Δ.Υ. - Μ.Υ. Αγίας Σοφίας Ασκληπιού 25 & Παλαμηδίου, 

Πειραιας 

Δύο (2) 1Χ8 ΩΡΕΣ=8, 1Χ4 

ΩΡΕΣ=4 

60 

Ιατρεία Κερατσινίου Σολομωνίδου 7, Κερατσίνι Ένα (1) 1Χ4 ΩΡΕΣ=4 20 

Ιατρεία Αμφιάλης Γρ. Λαμπράκη 670, Κερατσίνι Ένα (1) 1Χ4 ΩΡΕΣ=4 20 

Π.Ε.Δ.Υ. - Μ.Υ. Καμινίων Θηβών 49 Καμίνια, Πειραιάς Δύο (2) 1Χ8 ΩΡΕΣ=8, 1Χ4 

ΩΡΕΣ=4 

60 

Π.Ε.Δ.Υ. - Μ.Υ. Περάματος Εθνάρχου Μακαρίου 7, Πέραμα Μία (1) 1Χ5 ΩΡΕΣ=5 25 

Σταθμός Προστασίας Μάνας 

Παιδιού 

Πατρόκλου 3, Πέραμα  

Π.Ε.Δ.Υ. - Μ.Υ. Νίκαιας  Μούγλων 21, Νίκαια Δύο (2) 2Χ5 ΩΡΕΣ=10 50 

Μικροβιολογικό Ιατρείο 7ης Μαρτίου & Λαμψάκου, Νίκαια Ένα (1) 1Χ3 ΩΡΕΣ=3 15 

Κέντρο Οδοντοπροσθετικής Μ. Αλεξάνδρου 56, Αγία Βαρβάρα Δύο (2) 2Χ5 ΩΡΕΣ=10 50 

Ιατρεία Κορυδαλλού Ταξιαρχών 34-36, Κορυδαλλός Ένα (1) 1Χ5 ΩΡΕΣ=5 25 

Ιατρεία Αγίας Βαρβάρας Ελ. Βενιζέλου 27, Αγία Βαρβάρα Ένα (1) 1Χ3 ΩΡΕΣ=3 15 

Π.Ε.Δ.Υ. - Μ.Υ. Δραπετσώνας Ταξιαρχών 128, Δραπετσώνα Δύο (2) 2Χ5 ΩΡΕΣ=10 50 

Ιατρεία Ευγένειας Χαραυγής Τραπεζούντος 37, Κερατσίνι 

Π.Ε.Δ.Υ. - Μ.Υ. Πειραιά 

Κεντρικά  Ιατρεία 

Μπουμπουλίνας 7-13, Πειραιάς Πέντε (5) 5Χ4 ΩΡΕΣ=20 100 

Πολυιατρεία Βασιλέως Γεωργίου 24 Α΄ Δύο (2) 2Χ4 ΩΡΕΣ=8, 2Χ5=10 90 

Μικροβιολογικά Εργαστήρια Καραολή & Δημητρίου 8-10, Πειραιάς Τρεις (3) 3Χ3 ΩΡΕΣ=9 45 
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Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. Άνδρου Χώρα Άνδρου Ένα (1) 1Χ5 ΩΡΕΣ=5Χ6 ΗΜΕΡΕΣ 30 

Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. Μυκόνου Αργύραινα Μυκόνου Ένα (1) 1Χ5 ΩΡΕΣ=5Χ6 ΗΜΕΡΕΣ 30 

Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. Πάρου Παροικία Πάρου Ένα (1) 1Χ5 ΩΡΕΣ=5Χ6 ΗΜΕΡΕΣ 30 

Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. Ίου Ίος Ένα (1) 1Χ5 ΩΡΕΣ=5Χ6 ΗΜΕΡΕΣ 30 

Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. Θήρας Σαντορίνη Ένα (1) 1Χ5 ΩΡΕΣ=5Χ6 ΗΜΕΡΕΣ 30 

Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. Μήλου Μήλος Ένα (1) 1Χ5 ΩΡΕΣ=5Χ6 ΗΜΕΡΕΣ 30 

Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. Τήνου Τήνος Ένα (1) 1Χ5 ΩΡΕΣ=5Χ6 ΗΜΕΡΕΣ 30 

Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. Αμοργού Αμοργός Ένα (1) 1Χ4 ΩΡΕΣ=4Χ6 ΗΜΕΡΕΣ 24 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Π.Ι. Σερίφου Χώρα Σερίφου Ένα (1) 1Χ3 ΩΡΕΣ=3Χ6 ΗΜΕΡΕΣ 18 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Π.Ι. Σίφνου Απολλώνια Σίφνου Ένα (1) 1Χ3 ΩΡΕΣ=3Χ6 ΗΜΕΡΕΣ 18 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Π.Ι. Κύθνου Δρυοπίδα και Χώρα Κύθνου Ένα (1) 1Χ3 ΩΡΕΣ=3Χ6 ΗΜΕΡΕΣ 18 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Π.Ι. Κέας Ιουλίδα Κέας Ένα (1) 1Χ3 ΩΡΕΣ=3Χ6 ΗΜΕΡΕΣ 18 

Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. Άντισσας Άντισσα Λέσβου Δύο (2) 2Χ5 ΩΡΕΣ=10Χ6 

ΗΜΕΡΕΣ 

60 

Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. Πλωμαρίου Πλωμάρι Δύο (2) 2Χ6 ΩΡΕΣ=12Χ6 

ΗΜΕΡΕΣ 

72 

Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. Πολιχνίτου Πολιχνίτος Δύο (2) 2Χ5 ΩΡΕΣ=10Χ6 

ΗΜΕΡΕΣ 

60 

Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. Καλλονής Καλλονή Δύο (2) 2Χ6 ΩΡΕΣ=12Χ6 

ΗΜΕΡΕΣ 

72 

Π.Ε.Δ.Υ. - Μ.Υ. Μυτιλήνης  Ναυμαχίας Έλλης, Μυτιλήνη Ένα (1) 1Χ8 ΩΡΕΣ=8 40 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Ιππείου   Ένα  (1) άτομο                                                                 

3 φορές την εβδομάδα                                  

από 2 ώρες 

3Χ2 ΩΡΕΣ=6 30 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Κάτω Τρίτους   3Χ2 ΩΡΕΣ=6 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Σκοπέλου   3Χ2 ΩΡΕΣ=6 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Παππαδού   3Χ2 ΩΡΕΣ=6 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Παλαιοκήπου   3Χ2 ΩΡΕΣ=6 
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Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Πλαγιάς   Ένα (1) 3Χ2 ΩΡΕΣ=6 6 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Βατούσας   Ένα (1) 3Χ2 ΩΡΕΣ=6 6 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Ερεσσού   Ένα (1) 3Χ2 ΩΡΕΣ=6 12 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Σκάλας Ερεσσού   3Χ2 ΩΡΕΣ=6 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Μεσοτόπου   Ένα (1) 3Χ2 ΩΡΕΣ=6 6 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Σιγρίου   Ένα (1) 3Χ2 ΩΡΕΣ=6 6 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Πέτρας   Ένα (1) 3Χ2 ΩΡΕΣ=6 12 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Στύψης   3Χ2 ΩΡΕΣ=6 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Σκουταρου   Ένα (1) 3Χ2 ΩΡΕΣ=6 24 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Φιλιας   3Χ2 ΩΡΕΣ=6 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Ανεμότιας   3Χ2 ΩΡΕΣ=6 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Σκαλοχωρίου   3Χ2 ΩΡΕΣ=6 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Συκαμινέας   Ένα (1) 3Χ2 ΩΡΕΣ=6 6 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Μανταμάδου   Ένα (1) 3Χ2 ΩΡΕΣ=6 24 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Κλειούς   3Χ2 ΩΡΕΣ=6 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Κάπης   3Χ2 ΩΡΕΣ=6 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Αγίας 

Παρασκευής 

  3Χ2 ΩΡΕΣ=6 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Παρακοίλων   Ένα (1) 3Χ2 ΩΡΕΣ=6 12 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Άγρας   3Χ2 ΩΡΕΣ=6 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Μόριας   Ένα (1) 3Χ2 ΩΡΕΣ=6 18 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Θέρμης   3Χ2 ΩΡΕΣ=6 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Παμφίλων   3Χ2 ΩΡΕΣ=6 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Βρισσας   Ένα (1) 3Χ2 ΩΡΕΣ=6 6 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Βασιλικών   Ένα (1) 3Χ2 ΩΡΕΣ=6 6 
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Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Γαυρίου   Ένα (1) 5 ΗΜΕΡΕΣΧ1 ΩΡΑ=5 5 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Μπατσίου   5 ΗΜΕΡΕΣΧ1 ΩΡΑ=5 5 

Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Ι. Κορθίου   Ένα (1) 5 ΗΜΕΡΕΣΧ2 ΩΡΕΣ=10 10 
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