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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
                                 
 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα     30    Μαΐου 2012 μεταξύ, αφ' ενός του Δήμου Θεσ/νίκης, 
νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Μπουτάρη και αφ' ετέρου της 

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ συμφωνούνται τα κατωτέρω: 
 Ο πρώτος συμβαλλόμενος (εργοδότης) σύμφωνα με: 

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007. 
      β) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3582/10. 

           γ) Τις υπ’ αριθμ. οικ.43118/31-7-2007 και 2278/12-1-2009 σχετικές με τον ανωτέρω Νόμο, 
εγκυκλίους του ΥΠΕΣΔΔΑ 
          δ) Την υπ' αριθμ. 347/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 
πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών εξακοσίων δέκα (610) ατόμων ενόψει της κατεπείγουσας 
ανάγκης καθαρισμού του Δήμου μας μέσα στο διάστημα Απριλίου 2012 – Ιουνίου 2012. 

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης (εργοδότης) προσλαμβάνει την συμβαλλόμενη (μισθωτό) με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης 
συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών, με την ειδικότητα της Εργάτριας  Καθαριότητας.  

2. Η αντισυμβαλλόμενη θα παρέχει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του 
Δήμου, αποδεχόμενη τους κανόνες οργάνωσης και τις διαδικασίες της λειτουργίας του. Θα 
συνεργάζεται δε κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα με τους άλλους υπαλλήλους του Δήμου, 
ώστε να υλοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι στόχοι και το έργο αυτού. 

3. Κυρία απασχόλησή της αντισυμβαλλόμενης  είναι η αποκομιδή των απορριμμάτων ή το 
σάρωμα των οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων της πόλης, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
του αρμόδιου Επόπτη, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία, εφαρμόζοντας το 
σύνηθες πρόγραμμα της Υπηρεσίας, σε διάφορες βάρδιες (πρωϊ - μεσημέρι - βράδυ) και 
ακολουθώντας το πρόγραμμα απασχόλησης του λοιπού προσωπικού καθαριότητας.  Η όλη 
εργασία της τελεί υπό την εποπτεία του εργοδότη. 

4. Η σύμβαση εργασίας της αντισυμβαλλομένης είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, 
αρχίζει από  01/06/ 2012 και λήγει την 05/08/ 2012 και λύεται  με την παρέλευση του 
συμφωνηθέντος χρόνου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση από τα συμβαλλόμενα μέρη. Δεν είναι 
δυνατή η ανανέωση ή η παράταση αυτής.  

5. Η  παρούσα σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λύεται προ της λήξεώς της, μόνο για 
σπουδαίο λόγο (άρθρο 672 του Α.Κ.). 
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6. Η μισθωτή θα αμείβεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4024/2011 και της υπ’ 
αριθμ. οικ. 2/13917/0022/23-2-2012(ΦΕΚ 414 τ. Β’) κοινής υπουργικής απόφασης. Οι αποδοχές 
της θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα, εφόσον υπάρξουν μεταβολές στα στοιχεία που 
προσδιορίζουν το ύψος του μισθού (π.χ. αναγνώριση προϋπηρεσίας κλπ). 

7. Κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά στη σύμβαση αυτή, θα ρυθμίζεται από τις διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

8. Η παρούσα σύμβαση αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε, συμφωνήθηκε και υπεγράφη από τους 
δύο συμβαλλόμενους σε δύο (2) πρωτότυπα και έλαβε έκαστος των συμβαλλομένων από ένα 
(1) όμοιο υπογεγραμμένο.  
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