
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (άρθρου 31 του 
Ν.3274/2004 ΦΕΚ Α 195) 

                                                                         Α.Π:   31/ 17 /1/2020 
 
Στην   Κομοτηνή  σήμερα  17   Ιανουαρίου του έτους 2020,    ημέρα Παρασκευή    οι   
κάτωθι συμβαλλόμενοι: 
Α. Το  νομικό  πρόσωπο  ιδιωτικού  δικαίου,  με  την  επωνυμία  Περιφερειακή  Ένωση   
Δήμων  (ΠΕΔ)  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , που εδρεύει στην Κομοτηνή (οδός 
Στίλπωνος Κυριακίδη αρ. 17, Κομοτηνή ), νόμιμα εκπροσωπούμενη στο παρόν από τον 
Πρόεδρο της κ. Βασίλειο Μαυρίδη , Δήμαρχο Ορεστιάδας, καλούμενη στο εξής «ΠΕΔ» 
και 
Β. Ο Γεώργιος Πετρίδης του Αποστόλου, κάτοικος Κομοτηνής (οδός Στρατηγού Ιωάννου 
αριθ. 2), κάτοχος του ΑΦΜ 0442766899 της ΔΟΥ Κομοτηνής, καλούμενος στο εξής 
«επιστημονικός συνεργάτης», 
αφού έλαβαν υπ' όψιν τους: 
(α) τις διατάξεις του άρθ. 31 του Ν.3274/2004 (ΦΕΚ Α'195), 
(β) την υπ' αριθ. 861/23-12-2019 (ΑΔΑ ΩΖ3ΖΟΚΜΗ-3ΩΣ) γνωστοποίηση της ΠΕΔ, 
(γ) την υπ' αριθ. πρωτ. 874/30-12-2019 αίτηση του κ. Γεωργίου Πετρίδη,  
(δ) την υπ' αριθ. 11/2/10-1-2020 (ΑΔΑ Ψ3ΙΜΟΚΜΗ-ΣΝΟ) απόφαση του Προέδρου της 
ΠΕΔ,  
(ε) τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (176 /Α) συμφωνούν, συνομολογούν και 
συναποδέχονται τα εξής: 
 
ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
 
Με την παρούσα ανατίθενται στον επιστημονικό συνεργάτη με την εξειδίκευση και 
εμπειρία, όπως προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα και τα αποδεικτικά 
έγγραφα που έχουν προσκομισθεί,  καθήκοντα συμβουλευτικής επιστημονικής 
υποστήριξης του Προέδρου της ΠΕΔ και των οργάνων διοίκησης αυτής, σε θέματα 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης.  
Στο πλαίσιο των καθηκόντων που αναλαμβάνει με την παρούσα είναι η παροχή  υπηρεσιών 
σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που ενδεικτικά αναφέρονται στη 
διενέργεια ερευνών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία 
και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών της , παροχή 
επιστημονικής βοήθειας σε ειδικά θέματα, που την απασχολεί, συστηματική 
παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας , τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων 
βιβλιογραφικών δεδομένων ή σε κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από τον 
Πρόεδρο καθώς και η με κάθε τρόπο υποστήριξη του έργου του Προέδρου της ΠΕΔ, 
λαμβανομένου υπ' όψιν του ειδικού γνωστικού αντικειμένου και της εμπειρίας του σε 
θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης. 
Οι αρμοδιότητες του και τα καθήκοντα του καθορίζονται αποκλειστικά από τον 
Πρόεδρο της ΠΕΔ, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται απ' ευθείας. 
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ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 
 
Η παρούσα σύμβαση, αποτελεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, καλύπτει μετακλητή θέση, ως διεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.1 του 
άρθ.31 του Ν.3274/04 και η διάρκεια της ορίζεται αποκλειστικά και μόνο από την 
θητεία του Προέδρου της ΠΕΔ, την οποία ακολουθεί, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, 
χωρίς δικαίωμα παράτασης ή μετατροπής της σε αορίστου χρόνου. 
Με την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Προέδρου της ΠΕΔ, λήγει αυτόματα 
και η ισχύς της παρούσας, χωρίς να απαιτείται άλλη διαπιστωτική πράξη. 
Η παρούσα δύναται να καταγγελθεί μονομερώς, πριν από τη λήξη της ανωτέρω 
διάρκειας για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή συμφωνείται ότι ουδεμία 
αξίωση προς αποζημίωση προκύπτει για το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. 
Η παρούσα διέπεται από τις ανωτέρω ειδικές διατάξεις και δεν εμπίπτει σε καμία άλλη 
νομοθετική ρύθμιση περί συμβάσεων έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 -ΑΜΟΙΒΗ: 
 
Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αμοιβές 
των  επιστημονικών συνεργατών του ν. 4354/2015 (176 /Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν, 
και την υπ' αριθ. 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών,  πλέον 
τυχόν επιδομάτων που δικαιούται βάσει των ανωτέρω διατάξεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ: 
 
Στην παρούσα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για το τακτικό προσωπικό της ΠΕΔ, ως προς  
τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, όπως κάθε φορά ισχύουν. 
 Ως τόπος παροχής εργασίας του επιστημονικού συνεργάτη καθορίζεται το γραφείο της 
έδρας της ΠΕΔ στην Κομοτηνή. 
Επιπρόσθετα δε στην παρούσα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.5 του άρθ.31 του 
Ν.3274/04, κατά τις οποίες ο συνεργάτης δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες 
οποιασδήποτε μορφής και δεν παρεμβάλλεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, στην 
οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα της Υπηρεσίας ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία 
με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην αρμοδιότητα του 
Προέδρου, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται με την παρούσα και είναι 
ανεξάρτητη από το τακτικό προσωπικό της ΠΕΔ. 
Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το 
συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων για τον οποίο έχει προσληφθεί, σύμφωνα με 
τα ανωτέρω. Τυχόν εκτός έδρας μετακίνηση του διενεργείται κατόπιν αποφάσεως του 
Προέδρου της ΠΕΔ και καταβάλλονται τα έξοδα κίνησης και η εκτός έδρας αποζημίωση 
που προβλέπονται για το τακτικό προσωπικό της ΠΕΔ. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: 
 
Κάθε άλλη λεπτομέρεια, που δεν προβλέπεται στην παρούσα, ρυθμίζεται με βάση τις 
γενικές διατάξεις περί συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, τις διατάξεις του 
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άρθ.31 του Ν.3274/04 καθώς και με τις γενικές αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών. 
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά την υλοποίηση της παρούσας επιλύεται στα 
αρμόδια πολιτικά Δικαστήρια της Κομοτηνής. 
Όλοι οι όροι της παρούσας συνομολογούνται ως ουσιώδεις και τυχόν τροποποίηση ενός 
ή περισσοτέρων αποδεικνύεται μόνο με νεότερη έγγραφη συμφωνία των 
συμβαλλομένων. 
Αυτά συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη προς απόδειξη των οποίων συνέταξαν την 
παρούσα σε τέσσερα πρωτότυπα, τα οποία αφού υπεγράφησαν νόμιμα, έλαβε η ΠΕΔ  δύο 
και ο επιστημονικός συνεργάτης δύο αντίτυπα. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 
 

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΔ                                                     Ο Επιστημονικός Συνεργάτης  

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

 

                                                                      
Βασίλειος Μαυρίδης                                                    Γεώργιος Πετρίδης 
Δήμαρχος Ορεστιάδας 
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