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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στο Διδυμότειχο σήμερα στις  12 -12-2019, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος του Ιωάννη, Δήμαρχος Διδυμοτείχου
2. Σκερλετόπουλος Λεωνίδας του Αθανασίου , κάτοικος Διδυμοτείχου
συμφώνησαν  και  συναποδέχθηκαν  τη  σύνταξη  και  υπογραφή  της  παρούσας  σύμβασης
εργασίας, όπως έχει παρακάτω :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος, Δήμαρχος Διδυμοτείχου,
έχοντας υπόψη την με αριθμό 12353/Α-2131/6.11.2019 απόφασή του για πρόσληψη ενός
ειδικού συνεργάτη, την όμοια 24536/27.11.2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2321/ 11.12.2019 τεύχος Γ΄, δηλώνει
ότι :

Προσλαμβάνει  από   13.12.2019 τον Σκερλετόπουλο Λεωνίδα του Αθανασίου ως
ειδικό  συνεργάτη,  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  και  με
καθήκοντα: Στήριξη του Γραφείου Δημάρχου σε  θέματα ολοκληρωμένης επικοινωνίας και
στρατηγικού σχεδιασμού με στόχο την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του Δήμου.

Η  παρούσα  σύμβαση  λύνεται  με  τον  θάνατο,  την  έκπτωση,  την  παραίτηση,  την
καταγγελία της ή την πάροδο πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, εφ’ όσον
ο αντικαταστάτης του, δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση του για την διατήρησή
του συμβαλλόμενου.

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης,
ενεργείται  αζημίως για το Δήμο με απόφαση του Δημάρχου,  η οποία δημοσιεύεται  στην
εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η απόφαση κοινοποιείται στον συμβαλλόμενο μέσα σε είκοσι
ημέρες από την δημοσίευσή της.

Το  ωράριο  εργασίας  του  παραπάνω ειδικού  συνεργάτη,  ορίζεται  με  την  ατομική
σύμβαση εργασίας, ίδιο με το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου σύμφωνα με την
αρθρ. 36 του Ν. 3584/07.

Κατά τα λοιπά ο ειδικός συνεργάτης διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις  του
άρθρου 163 του Ν. 3584/07

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Ο Ειδικός Συνεργάτης

Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος                             Σκερλετόπουλος Λεωνίδας

ΑΔΑ: ΩΓ0ΟΩ9Τ-ΒΘΖ
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