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ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 27-04-2020 μεταξύ αφενός του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ.), το 
οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, κ. Αθανάσιο Καΐση, και αφετέρου του κυρίου Βασιλείου Γκανάτσιου. Του 
Κωνσταντίνου (κατοίκου Θεσσαλονίκης οδός Καθηγητή Ρωσσίδη 35 ΤΚ 54655.) κατόχου του με αριθμό δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας  ΑΚ423977  και αριθμό φορολογικού μητρώου 125519630 που υπάγεται στη ΔΟY 
ΚΟΖΑΝΗΣ , συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: 
 
Ο πρώτος των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του:  
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 (Α’ 112), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016. 
3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 2530/1997 . 
4. Τη διάταξη του άρθρου 84 παρ. 16α του Ν.4485/2017 (Α΄114). 

5. Την ΔΦ14.2/ 11/07-10-2019 .Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής και την απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών 

του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (αριθ. συνεδριάσεων  3/21-10-2019 (θέμα 2ο) και 10/3-3-2020 (θέμα 1ο), προσλαμβάνει το 

δεύτερο συμβαλλόμενο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 407/80,κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για τη διεξαγωγή 

διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου στο πλαίσιο του κατωτέρω μαθήματος 

με τους κάτωθι ειδικότερους όρους:  

Όρος 1ος : Αντικείμενο εργασίας. Στον δεύτερο συμβαλλόμενο ανατίθενται: α) η αυτοδύναμη 
διδασκαλία των μαθημάτων : 1.Βιοχημεία Βιομορίων Β εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2019-2020, 3 
ώρες την εβδομάδα θεωρία στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και 
Οινολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και 2.Ενόργανη Χημική ανάλυση Δ' εαρινό εξάμηνο 
του Ακαδ. Έτους 2019-2020, 2 ώρες την εβδομάδα  θεωρία και 3 ώρες την εβδομάδα  εργαστήριο στους 
προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών), 
για το Εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2019-2020, β) η παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές 
τουλάχιστον δύο (2) ώρες ανά εβδομάδα, γ) η διοργάνωση εξετάσεων και η παράδοση βαθμολογιών για 
τις εξεταστικές περιόδου Ιουνίου/Ιουλίου 2020 και Σεπτεμβρίου 2020 και δ) ερευνητικό και οργανωτικό 
έργο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Τμήματος. Με την σύμβαση αυτή ο δεύτερος συμβαλλόμενος 
αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκτός από την παρούσα σύμβαση και από την 
ιδιότητά του ως διδάσκοντα. 
 
Όρος 2ος : Η σύμβαση αρχίζει από τις 27-04-2020 και λήγει στις 29-06-2020.  
Όρος 3ος : Ο δεύτερος συμβαλλόμενος 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. 
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Όρος 4ος : Ως μηνιαία αντιμισθία καθορίζονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στα 6/6 των αποδοχών της 
βαθμίδας του Λέκτορα, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 130 παρ. 12 του ν.4472/2017 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει: «Στο επιστημονικό προσωπικό του π.δ. 407/1980 (Α΄112) των Πανεπιστημίων 
της χώρας καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία προσλαμβάνεται, η 
οποία αποτελείται από το ογδόντα τοις εκατό (80%) του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της αντίστοιχης 
βαθμίδας των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, καθώς και το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ειδικού 
επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της αντίστοιχης βαθμίδας και για πλήρη απασχόληση. Στους 
ανωτέρω καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 
4354/2015 (Α΄176), όπως κάθε φορά ισχύει.» 
Τα ανωτέρω ποσά θα καταβάλλονται δεδουλευμένα με τις νόμιμες κρατήσεις, όπως ισχύουν. Για την 
καταβολή των ανωτέρω ποσών απαιτείται η έκδοση από τη Σχολή σχετικής βεβαίωσης ολοκλήρωσης 
διδασκαλίας του μαθήματος που αναφέρεται στην εν λόγω Σύμβαση. 
 
Όρος 5ος : Ρητώς συμφωνείται ότι κατά τη λήξη της συμβάσεως και με την ολοκλήρωση της 
παρεχόμενης εργασίας, η σύμβαση θεωρείται ότι λύνεται αυτοδίκαια και ο δεύτερος συμβαλλόμενος 
είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση ή αποζημίωση. 
 
Όρος 6ος: Παράταση σύμβασης. Η παρούσα σύμβαση δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται 

εφόσον αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη το επιθυμούν και εφόσον υφίσταται εγκεκριμένη πίστωση 

από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός 

χρόνος πρόσληψης δε μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) Ακαδημαϊκά έτη. 

 

Όρος  7ος: Όλοι οι όροι της σύμβασης αυτής είναι ουσιώδεις και η τροποποίηση οποιουδήποτε από 

αυτούς μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει, 

επιλαμβάνονται τα αρμόδια όργανα (Συνέλευση του Τμήματος και Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και 

ως αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.  

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει 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 και ο αντισυμβαλλόμενος παρέχει ρητά 
την συναίνεσή του για την επεξεργασία τους σύμφωνα με το Γ.Κ.Π.Δ. με αριθ. 679 ΕΕ. 
 
Η σύμβαση αυτή καταρτίστηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των οποίων έλαβε δύο (2) κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. 
Η πρόβλεψη της δαπάνης αναφέρεται στον ΚΑΕ 0212.  

 

                   ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ                                                                    Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ        
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