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Κέρκυρα, 09/11/2016

Αριθμ. πρωτ.: 1473

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στην Κέρκυρα, σήμερα 09/11/2016, οι υπογεγραμμένοι, αφενός μεν η κα Δέσποινα
Ζερνιώτη, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας, η οποία
ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, και
αφετέρου ο κος ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ κάτοικος Κερκύρας κατόπιν
της υπ’ αριθ. ΣΟΧ1/2016 ανακοίνωσης πρόσληψης και σύμφωνα με την ΜΑΤΚ/1453/08-112016 (ΑΔΑ:7ΦΣΛ4653Π4-6Ε3) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ συναποδέχθηκαν τα
ακόλουθα :
1. O κος ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ θα απασχοληθεί για τις ανάγκες
του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Κέρκυρας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ από
11/11/2016 έως 31/12/2017 με την ειδικότητα του ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Υ.Ε.
2. Το ύψος του μηνιαίου μισθού καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
περί αμοιβής συμβάσεων ορισμένου χρόνου προσωπικού του Δημοσίου και βάση
της ειδικότητας με την οποία προσλαμβάνεται (Ν.4354/2015, ΦΕΚ 176/Α’).
3. Η δαπάνη της τακτικής μισθοδοσίας θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ 0342 και 0352.
4. Η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες
καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα
της σύμβασης είναι δυνατή μετά τη δημοσίευση της προβλεπόμενης Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) και εφόσον υπάρξουν οι σχετικές πιστώσεις.
5. Η/Ο ανωτέρω υπάγεται από πλευράς ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.
6. Η/Ο κα/κος ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ υποχρεούται να εκτελεί την εργασία που της/του
ανατίθεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
7. Η/Ο αντισυμβαλλόμενη/-ος δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της σύμβασης
αυτής, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
8. Μετά τη λήξη της ισχύος της σύμβασης αυτής, η/ο αντισυμβαλλόμενη/-ος
απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς άλλη
ειδοποίηση.
Η σύμβαση αυτή έγινε εις διπλούν, ο καθένας από τους συμβαλλόμενους πήρε από
ένα αντίγραφο, και υπογράφουν ως εξής :
OI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
H ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ του ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΕΡΝΙΩΤΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

