
                                                                                                   

                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΗΠΕΙΡΟΥ  &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ 

 

 

 

 

                   

                  Λευκάδα : 18/03/2021 

                  Αριθμ. Πρωτ:              

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

      

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 

 

   Στη Λευκάδα σήμερα την 18 Mαρτίου 2021 οι υπογράφοντες από το ένα μέρος ο  Διοικητής  του 

Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας κ. ΜΠΑΚΑΒΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   και από το άλλο η κ.  Μπερετούλη Ελένη  

του Απόστολου, ιατρός, κάτοικος Λευκάδας συμφώνησαν τα εξής : 

1. Μετά την υπ’ αριθ.:16270/12-03-2021 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου& Δυτικής Ελλάδας ο πρώτος συμβαλλόμενος προσλαμβάνει το 

δεύτερο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ως επικουρικό ιατρό με 

ειδικότητα  Παθολογικής  Ανατομικής,  με σκοπό την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, σύμφωνα με το 

άρθρο 11 παρ.22 του Ν.2889/01 όπως συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ.1 του 

Ν.3329/05, και το άρθρο 2 παρ.2 του Ν. 3868/2010.  

2. Η διάρκεια της προαναφερόμενης σύμβασης θα είναι τριάντα έξι (36) μήνες, και λήγει αυτοδίκαια 

μόλις ολοκληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος και συγκεκριμένα από 18-03-2021 έως και  17-03-2024. 

3. Ο γιατρός προσλαμβάνεται σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και του 

καταβάλλονται κατά μήνα οι μηνιαίες αποδοχές πρωτοδιόριστου ιατρού Ε.Σ.Υ με βαθμό Επιμελητή Β΄. 

 4. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε μετά από απόφαση του Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου (Δ2β/25416/20.9.85 έγγραφο του Υ.Υ.Π. & Κοιν. Ασφαλίσεων) και έγκριση από το 

Υπουργείο Υγείας,χωρίς να τηρηθεί καμία προθεσμία και χωρίς την υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Ο σπουδαίος λόγος κρίνεται με τις αρχές της καλής 

πίστης και των συναλλακτικών ηθών και ενδεικτικά αναφέρεται σαν τέτοιος λόγος η παραμέληση από 

τον αντισυμβαλλόμενο της εκτέλεσης των επιστημονικών εργασιών που του ανατέθηκαν, η ανεπάρκεια 

ή ακαταλληλότητα του για την εκτέλεση τους, αυθαίρετη απουσία πέραν των τριών (3) ημερών, 

ανυπακοή, απροσάρμοστη συμπεριφορά σε συναδέλφους και ασθενείς κ.λ.π.).  
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5. Η μισθοδοσία του προσλαμβανόμενου αρχίζει την  18-03-2021   και καταβάλλεται δεδουλευμένη στο 

τέλος του δεκαημέρου του επόμενου μήνα εργασίας. 

6. Οι αποδοχές του προσλαμβανόμενου ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4472/2017. 

7. Η έδρα του προσλαμβανόμενου είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.  

8. Ο προσλαμβανόμενος με τη πιο πάνω αντιμισθία υποχρεούται να εργάζεται για την εκτέλεση των 

εργασιών που θα ανατεθούν κατά το ωράριο που ισχύει για τους γιατρούς ΕΣΥ άρθρο 2 Ν. 3754/09 

δηλαδή 7 ώρες ημερησίως επί 5νθήμερης εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες της κλινικής εφημερίας κ.λ.π.  

9. Για την κανονική άδεια του προσλαμβανόμενου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3302/04.  

10. Οι αποδοχές του προσλαμβανόμενου στην περίπτωση μη παροχής υπηρεσιών περικόπτονται 

ανάλογα.  

11. Ο προσλαμβανόμενος αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη όλους τους όρους της παρούσας 

σύμβασης εργασίας.  

12. Ο προσλαμβανόμενος υπακούει στις εντολές του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, των ανωτέρων 

του στο τμήμα που παρέχει τις υπηρεσίες του, αλλά και της Διοίκησης του Ιδρύματος.  

13. Κατά τα λοιπά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλόμενων ότι η παρούσα σύμβαση κανονίζεται και 

ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία.  

14. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα, που υπέγραψαν οι δύο συμβαλλόμενοι 

και πήραν από ένα ο καθένας, το δε τρίτο θα υποβληθεί με απόδειξη στη Δ/νση Προσωπικού της 

Διοίκησης της 6ής ΥΠΕ , από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος και μάλιστα μέσα στην επομένη 

από την υπογραφή της ημέρα.  

15. Η παρούσα σύμβαση συνετάχθη και υπεγράφη μετά την προσκόμιση από τον αντισυμβαλλόμενο 

των προβλεπομένων δικαιολογητικών. 

 

 

 

         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

  

 

Ο/Η ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ /ΝΗ 

 

 

 ΜΠΑΚΑΒΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                              

  

       

          ΜΠΕΡΕΤΟΥΛΗ  ΕΛΕΝΗ  
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