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====================== Θέρμη,  11  Ιουλίου 2022

    Αριθμ. Πρωτ. Απόφασης:  43485

                                                                                                                        

Περίληψη: «Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου»

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

Ο Δήμαρχος Θέρμης

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των άρθρ. 11 έως 17 και του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143 Α) «Κύρωση του

Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

2. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  213  του  Ν.4555/2018  (ΦΕΚ  133/Α/19-7-2018)σύμφωνα  με  τις  οποίες

αντικαταστάθηκε η  παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α' 143) και συστήθηκαν θέσεις Ειδικών

Συμβούλων ή  Ειδικών  Συνεργατών  ή  Επιστημονικών  Συνεργατών,  συνολικού  αριθμού ίσου με  τον

αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του ν. 3852/2010. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 47, 48 και του άρθρου 76 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ/Α33/Α), του άρθρου 18

του  Ν.  4674/2020  (  ΦΕΚ  53/Α),  με  τις  οποίες  αντικαθίσταται  η  παρ.  1  του  άρθρου  163  του  Ν.

3584/2007,  καθώς  και  των  άρθρων  36  και  38  του  Ν.  4940/2022  (  ΦΕΚ  112/Α),   με  τις  οποίες

αντικαθίσταται το άρθρο 76 και 47 του Ν. 4622/2019.

4. Τις διατάξεις του  άρθρου  58  και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010). 

5. Τις  διατάξεις  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήµου  Θέρµης  (ΦΕΚ  2544/Τ.Β./7-11-

2011)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3135/Β/30-12-2011 και 3700/Β/19-10-20173135/τ.Β΄/30-

12-2011,  1115/τ.Β΄/4-4-2019 , 2888/Β/2019 και 627/Β/2021).

6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Θέρμης έχουν συσταθεί έξι (6) θέσεις έμμισθων Αντιδημάρχων και υπηρετούν

δύο Ειδικοί Συνεργάτες και ένας Ειδικός Σύμβουλος ( ΦΕΚ 1650/Γ/2019 , ΦΕΚ 1075/Γ/2020 και ΦΕΚ

1676/Γ/26-09-2019).

7. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. (οικ) 28115/12-07-2012 έγγραφο της ∆/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του

ΥΠΕΣ (Α∆Α: Β41ΞΝ-ΤΥΓ) σύµφωνα µε το οποίο δεν απαιτείται ούτε µετά την ισχύ του ν. 4057/2012

έγκριση για το προσωπικό ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α’ βαθµού (ειδικοί σύµβουλοι, ειδικοί συνεργάτες,

επιστημονικοί  συνεργάτες)  καθώς  εξομοιώνεται  από  άποψη  συνεπειών  µε  τους  µετακλητούς

υπαλλήλους. 

8. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. Έτους 2022 του Δήµου Θέρµης .

9. Την υπ. αριθμ. 36776/14-06-2022 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για ύπαρξη πίστωσης στο έτος

2022.

10. Την  ανάγκη  επικουρίας  του  Δημάρχου  σε  θέματα  ψηφιακών  μέσων,  ψηφιακής επικοινωνίας  και

παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

ΑΔΑ: Ψ1ΨΥΩΡΣ-ΩΤΓ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μετακλητός υπάλληλος)

τον κ. Γκουστίλη Γεώργιο του Θεόδωρου,  πτυχιούχο  του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, της

Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, στη θέση του ειδικού συμβούλου.

Ο ανωτέρω θα επικουρεί το  Δήμαρχο σε θέματα ψηφιακών μέσων και ψηφιακής επικοινωνίας με

στόχο την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων στο δημόσιο τομέα, την παροχή προχωρημένων ψηφιακών

δεξιοτήτων σε εργαζομένους και την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των πολιτών και

γενικότερα των οργανικών μονάδων του Δήμου που παρέχουν υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Ως Ειδικός Σύμβουλος δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του έχει

αντιστοιχία  µε  τις  θέσεις  της  κλίµακας  αυτής.  Υπόκειται  απευθείας  στην  ιεραρχική  εξάρτηση  του  οικείου

∆ηµάρχου  για  την  επικουρία  του  οποίου  προσλαμβάνεται.  Δεν  ασκεί  αποφασιστικές  αρμοδιότητες

οποιαδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο

τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετήσει.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων, οι μετακλητοί υπάλληλοι και οι ειδικοί σύμβουλοι συμμορφώνονται με τον

κώδικα δεοντολογίας, τον οποίο καταρτίζει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Η θητεία του Ειδικού Συμβούλου διαρκεί όσο διαρκεί η δηµοτική περίοδος ( έως και 31-12-2023).

Οι κάθε είδους αποδοχές και αποζημιώσεις, καθορίζονται από τις κείμενες περί μισθολογίου διατάξεις του Ν.

4354/2015, όπως ισχύει. Χορηγούμενο Μισθολογικό Κλιμάκιο 5ο της Π.Ε. κατηγορίας, όπως αυτό καθορίζεται

με τις διατάξεις του άρθρου   9 του Ν. 4354/2015  και ισχύει. 

   

Η συνολική δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 προϋπολογίζεται σε 7.000,00 

€ στον Κ.Α.Ε. 00.6031.001 “Αποδοχές ειδικών συμβούλων” και 1.700,00 € στον ΚΑΕ 00.6053.001 “Εργοδοτικές 

εισφορές ειδικών συμβούλων”, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 36776/14-06-2022 Βεβαίωση Πίστωσης της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ανάλογη πίστωση θα προβλεφθεί και στους επόμενους προϋπολογισμούς ετών του Δήμου Θέρμης.   

              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                               ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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