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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

1Ο Χιλ. Δράμας Μικροχωρίου 

66100 ΕΛΛΑΣ 

Τηλ: 2521060427 

Fax: 2521060443 

E-mail: info@abo.ihu.gr                                                  

 

 

 

Θεσσαλονίκη,   12/11/2019 

                                Αρ. Πρωτ: 1892 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 12/11/2019, μεταξύ: 

αφενός του Ομότιμου Καθηγητή κ. Γιώργου Στάμου, Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, ο 

οποίος ασκεί καθήκοντα Πρύτανη σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.1 εδ. α) του Ν.4610 και 

  

αφετέρου της κ. Αικατερίνη Καραμπατέα του Στέφανου , (κατοίκου Δράμας, Πίνδου & Αμάσειας 11, ΤΚ 66100), 

κατόχου του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ394047 και αριθμό φορολογικού μητρώου 123605640 που 

υπάγεται στη ΔΟY ΔΡΑΜΑΣ., συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω άρθρα έχοντας 

υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις και αποφάσεις: 

1. Το Ν. 4009/11 άρθρο 29 παρ. 7 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 αρ.16 Ν.4559/18 και ισχύει 

2. Το Ν. 4186/13 άρθρο 39 παρ.10, 

3. Το Ν. 4610/2019 άρθρο 3 και άρθρο 12, 

4. Τη με αριθμ. 9/18-9-2019  απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, 

5. Τη  με αριθμ. πρωτ.  ΔΦ30/6482/27-09-2019(843/τ. ΥΟΔΔ ΦΕΚ) διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της ΔΕ του 

ΔΙΠΑΕ  εκλογής του Προέδρου του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της Σχολής 

Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.,  

Την με αρ. πρωτ. 589/14-10-2019 εισηγητική έκθεση της τριμελούς επιτροπής κρίσης για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών 
Υποτρόφων στο γνωστικό αντικείμενο «ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ 
& ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», 

6. Τη με αριθμ 3/21-10-2019 απόφαση (θέμα 1ο ) της συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αγροτικής 

Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., 

7. Τη με αριθμ. 751/12-11-2019 Πράξη Προέδρου του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της 

Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

Άρθρο 1ο 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος με την παραπάνω ιδιότητα του σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις του Τμήματος και της 

Διοικούσας Επιτροπής και σύμφωνα με τη με αριθμ. 751/12-11-2019 Πράξη Προέδρου του Τμήματος Αγροτικής 

Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. προσλαμβάνει τον δεύτερο 

συμβαλλόμενο ως Ακαδημαϊκό Υπότροφο με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.).  
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Άρθρο 2ο 

Η δεύτερη συμβαλλόμενη υποχρεούται να εφαρμόζει τις αποφάσεις και εντολές του Τμήματος Αγροτικής 

Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (όπως 

ιδρύθηκε στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4610/2019) όπως επίσης και το πρόγραμμα σπουδών που έχει 

καθοριστεί από τη Τμήμα. 

Επιπλέον, η δεύτερη συμβαλλόμενη θα υπάγεται στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα όσον αφορά στις διατάξεις 

του πειθαρχικού δικαίου, όπως αυτό εφαρμόζεται στους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. χωρίς όμως να του χορηγείται 

δικαίωμα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, από το οποίο δικαίωμα παραιτείται ανέκκλητα χωρίς 

επιφύλαξη με την παρούσα. 

Άρθρο 3ο 

Αντικείμενο Σύμβασης 

Με την παρούσα σύμβαση ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει και η δεύτερη συμβαλλόμενη αναλαμβάνει ως 

Ακαδημαϊκός Υπότροφος τη παροχή διδακτικού έργου για την κάλυψη διδακτικών αναγκών στο γνωστικό αντικείμενο 

«ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΝΩΝ, 

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της Σχολής 

Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.  

Άρθρο 4ο 

Διάρκεια Σύμβασης 

Η σύμβαση αρχίζει από τις 12/11/2019 και λήγει στις 07/02/2020. Σύμφωνα με το ν. 4009/11 άρθρο 29 παρ. 7 όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται μέχρι συνολικά τρία ακαδημαϊκά 

έτη (ήτοι μέχρι τις 07/02/2022). Εάν η σύμβαση λήξει, τότε κατά τη λήξη της σύμβασης, ο κάθε συμβαλλόμενος 

απαλλάσσεται αμέσως και αζημίως από κάθε υποχρέωση που τυχόν προκύψει από αυτή την εργασιακή σχέση, εκτός 

της υποχρέωσης της διενέργειας των εξετάσεων και επιτηρήσεων περιόδου Σεπτεμβρίου.   

Ρητώς συμφωνείται ότι κατά τη λήξη της συμβάσεως, μόλις τελειώσει η παρεχόμενη εργασία, η σύμβαση θεωρείται 

ότι λύνεται αυτοδίκαια και η δεύτερη συμβαλλόμενη είναι υποχρεωμένη να αποχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε 

προειδοποίηση ή αποζημίωση. Η για οποιονδήποτε λόγο συνέχιση της παροχής εργασίας από τη δεύτερη 

συμβαλλόμενη δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση τη σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της σύμβασης. 

Άρθρο 5ο 

Οικονομικοί Όροι 

Η απασχόληση της δεύτερης συμβαλλόμενης θα είναι πλήρης (100%) και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 29 παρ. 7 

Ν. 4009/2011, ήτοι δεκαέξι (16) ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, από τις οποίες το μέγιστο έξι (6) ώρες μπορεί να 

αφορά διδασκαλία θεωρητικού μαθήματος. Η αμοιβή για την εκτέλεση των συμφωνηθέντων υπηρεσιών θα γίνει 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με την εγκύκλιο 

2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

Τα ανωτέρω ποσά θα καταβάλλονται δεδουλευμένα με τις νόμιμες κρατήσεις, όπως ισχύουν και εφόσον 

εξασφαλιστούν οι σχετικές πιστώσεις στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.  

Για την καταβολή της αμοιβής απαιτείται η έκδοση από το Τμήμα σχετικής βεβαίωσης υπογεγραμμένης από την 

Πρόεδρο του Τμήματος, ότι από την υπότροφο έχουν εκτελεστεί για τον κάθε μήνα απασχόλησης τα καθήκοντα που 

αναφέρονται στην εν λόγω Σύμβαση. 
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Άρθρο 6ο 

Λοιποί Όροι 

Η δεύτερη συμβαλλόμενη δηλώνει ρητώς ότι αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη όλους τους παραπάνω όρους καθώς και 

τον όρο που αφορά στην εφαρμογή του Πειθαρχικού δικαίου. 

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», δυνάμει των 

διατάξεων του ν. 3861/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η σύμβαση αυτή καταρτίστηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των οποίων έλαβε δύο (2) κάθε συμβαλλόμενο μέρος και 

υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

  
 

Η ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
  

   
   
 
 

  

   
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΟΥ   
 

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑ 
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