
ΑΠΟΦΑΣΗ 01/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 «Γενικές Μεταβατικές Διατάξεις» του Ν.3852/2010

(ΦΕΚ87  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(ΦΕΚ195/19-10-04  τ.Α΄)  «Ειδικοί
Συνεργάτες ΚΕΔΚΕ-ΤΕΔΚ)

4. Την  εγκύκλιο  ΥΠΕΣΔΔΑ  64282/ΕΓΚ.57/Α/22-12-2004:  Θέματα  προσωπικού
των ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τον Ν.3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/19-10-2004)

5. Την αρ.191/7-5-2020 γνωστοποίηση του Προέδρου της ΠΕΔ Β. Αιγαίου για την
πλήρωση της θέσης ειδικού συνεργάτη της ΠΕΔ Β. Αιγαίου

6. Τον Κ.Α. 9/1  του προϋπολογισμού 2020 όπου υπάρχουν εγγεγραμμένες οι
σχετικές πιστώσεις

7. Τα άρθρα 3 και 5 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΕΔ Β. Αιγαίου
8. Την υποβληθείσα αίτηση του ενδιαφερομένου

Αποφασίζουμε
Προσλαμβάνουμε  με  σύμβαση εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου,  στη
θέση του ειδικού συνεργάτη της ΠΕΔ Β. Αιγαίου, με τους όρους του άρθρου 31 του
Ν.3274/04(ΦΕΚ 195/19-10-04 τ.Α΄) «Ειδικοί Συνεργάτες ΚΕΔΚΕ-ΤΕΔΚ:
Τον Βασίλειο Μουζάλα του Αχιλλέα.
Το έργο του είναι  συμβουλευτικό και  απευθύνεται  προς τον Πρόεδρο, το Διοικητικό
Συμβούλιο  και  την  Εκτελεστική  Επιτροπή  της  ΠΕΔ  Β.  Αιγαίου,  ανάλογα  με  τις
αρμοδιότητές τους.
Τα  καθήκοντα  που  θα  ασκεί  θα  είναι  η  παροχή  συμβουλών  και  η  διατύπωση
εξειδικευμένων γνωμών γραπτώς ή προφορικώς για τον τομέα δραστηριοτήτων της
ΠΕΔ Β. Αιγαίου που θα εξυπηρετήσει.
Οποιοδήποτε άλλο καθήκον του αναθέσει επιπροσθέτως ο Πρόεδρος.
Δεν θα έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
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 Ο  ως  άνω  ειδικός  συνεργάτης  υπάγεται  ειδικά  και  αποκλειστικά  στην
υπηρεσιακή διαδικασία του Προέδρου, στον οποίο και είναι υποχρεωμένος να
δίνει  λόγο σε κάθε περίπτωση. Δεν παρεμβάλλεται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο
στην  οργανωτική  και  βαθμολογική  κλίμακα  του  προσωπικού  της  ΠΕΔ  Β.
Αιγαίου και ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής.
Είναι ανεξάρτητη από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό ΙΔΑΧ, που κατέχει
οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών της ΠΕΔ Β. Αιγαίου.
Η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός  του είναι  συμβατή με το έργο του
ειδικού συνεργάτη.

 Οι  αποδοχές  του  ειδικού  συνεργάτη  καθορίζονται  από  το  άρθρο  9  του
Ν.4354/2015  (ΦΕΚ 176/16-12-2015  τ.Α΄),  συγκεκριμένα  εφαρμόζονται  όσα
ισχύουν για τους ειδικούς συνεργάτες των Δήμων.

 Τόπος εργασίας είναι η έδρα της ΠΕΔ Β. Αιγαίου
 Το ωράριο  εργασίας  του  είναι  το  ίδιο  με  το  ωράριο  εργασίας  των λοιπών

υπαλλήλων της ΠΕΔ Β. Αιγαίου.
 Η διάρκεια  της  σύμβασης  ακολουθεί  τη  θητεία  του  Προέδρου της  ΠΕΔ Β.

Αιγαίου και αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης
στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως και τη λήξη της ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποβολή της
ιδιότητας  του Προέδρου της ΠΕΔ Β.  Αιγαίου στο πρόσωπο του εργοδότη-
πρώτου αντισυμβαλλομένου.

 Καθένα  από  τα  μέρη  έχει  δικαίωμα  σε  κάθε  περίπτωση  να  καταγγείλει
οποτεδήποτε τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσμία.
Ως σπουδαίος λόγος νοείται και η αθέτηση οποιουδήποτε από τους όρους της
παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται ουσιώδεις.

 Η απόλυση λόγω καταγγελίας ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας
σύμβασης εργασίας, ενεργείται αζημίως για την ΠΕΔ Β. Αιγαίου

Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου

Ευστράτιος Κύτελης
Δήμαρχος Μυτιλήνης
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