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ΑΠΟΦΑΣΗ 2 /2020 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΣ   ΤΗΣ    Π.Ε.Δ  Α.Μ-Θ 

 
 
 
 
 

 ΄Εχοντας  υπόψη: 
 
 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 « Γενικές Μεταβατικές Διατάξεις» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄7-

6-2011) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ  75/2011 (ΦΕΚ Α΄182/22-8-2011)« Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και 

Κεντρική  Ένωση Δήμων Ελλάδας». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν.3274/04(ΦΕΚ 195/19-10-04 τ΄. Α΄) « Ειδικοί Συνεργάτες  ΚΕΔΚΕ-

ΤΕΔΚ». 

4.  Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.64282/ΕΓΚ.57/Α/22-12-2004 : Θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α. που 

ρυθμίζονται με το ν.3274/2004 ( Φ.Ε.Κ. 195/Α/19-10-2004). 

5. Το Α.Π 861/23-12-2019 έγγραφό μας, με το οποίο γνωστοποιήθηκε  δημόσια  δια του τύπου η 

πρόθεση  του Προέδρου της Π.Ε.Δ Α.Μ-Θ να προβεί στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  ενός (1)  Επιστημονικού Συνεργάτη . 

6. Την υποβληθείσα αίτηση του  ενδιαφερόμενου με τα συνημμένα σ΄αυτή δικαιολογητικά μεταξύ 

των οποίων και το δίπλωμα του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  καθώς και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με 

τίτλο «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση», Κατεύθυνση, Ανάπτυξη και 

Προγραμματισμός, του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  Πανεπιστημίου Πειραιά, Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

7. Την Α.Π 9/10-1-2020 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας  για τις εξασφαλισμένες πιστώσεις 

στον προϋπολογισμό έτους 2020 της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, στον  Κ.Α  00.6031.0001 . 

8. Την αριθμ. 9951882584/10-1-2020 βεβαίωση διορισμού/πρόσληψης του Μητρώου Ανθρώπινου 

Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με 

 

Την πρόσληψη του Πετρίδη Γεωργίου του Απόστολου, ως Επιστημονικού Συνεργάτη του Προέδρου της 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ). 

Καθήκοντα του ανωτέρω ε ίναι η  συμβουλευτική  επιστημονική υποστήριξη του Προέδρου της ΠΕΔ 

και των οργάνων διοίκησης αυτής, σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης.  

Στο πλαίσιο των καθηκόντων που αναλαμβάνει 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. 

  Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο σύμβασης εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία συνάπτεται η εργασιακή σχέση με την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ και αρχίζει η 

υποχρέωσή του για παροχή υπηρεσιών. 

Η δαπάνη μισθοδοσίας θα καλυφθεί από την υπάρχουσα πίστωση στον προϋπολογισμό της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ 

οικ. Έτους 2020, στον  Κ.Α  00.6031.0001 με τίτλο « Αμοιβές ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών 

και Επιστημονικών συνεργατών (Ν 3274/04)» και οι εισηγήσεις προς την Εκτελεστικής Επιτροπή για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των επομένων ετών (μέχρι τη λήξη της θητείας του Προέδρου της ΠΕΔ 

τρέχουσας δημοτικής περιόδου), θα περιέχουν τις απαραίτητες εγγραφές για την εν λόγω μισθοδοσία. 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
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