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ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 736/2019 

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου» 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α’), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α). 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική» 
3. Τη διάταξη του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1» (ΦΕΚ 133/Α). 
4. Τα διαλαμβανόμενα στην εγκ. 55/74802/29-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α & 

Η.Δ με την οποία διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη των ατόμων στις 

θέσεις Ειδικών Συμβούλων, ή Ειδικών Συνεργατών , ή Επιστημονικών 

Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στους  

Ο.Ε.Υ.  των δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο. 

5. Το άρθρο 213 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αντικαθίσταται 

από 19-07-2018 η παρ.1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 

αναφορικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων κλπ. Ειδικότερα 

ορίζεται ότι: "Σε κάθε δήμο συνιστώνται 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. 

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου Νεστορίου  (ΦΕΚ 

531/τ.Β/21-02-2019), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , όπου 

προβλέπεται η θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη . 

7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Νεστορίου δικαιούται σύμφωνα με τα ανωτέρω 

έναν (1) Επιστημονικό  Συνεργάτη . 

8. Την ανάγκη  πρόσληψης ενός Επιστημονικού Συνεργάτη  για 

θέματα παρακολούθησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σύνταξης 

μελετών δημοσίων έργων , παρακολούθησης της  υλοποίησης 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-213-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-163-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-163-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-59-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%B9/
ΑΔΑ: ΨΠ7ΙΩΚ2-9ΛΞ



δημοσίων  έργων υποδομής και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.  

9. Την γνωστοποίηση δια του τύπου πλήρωσης θέσης με αρ. πρωτ. 
4801/07-11-2019 . 

10. Την υποβληθείσα αίτηση του ενδιαφερόμενου κ. Γεώργιου 
Λιαμίδη του Ευαγγέλου Πολιτικού Μηχανικού .   

11. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2019 του 
Δήμου Νεστορίου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4911/18-11-2019 
βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

12.  Την υπ’ αριθμ. 693/2019 Απόφαση Δημάρχου την οποία 
καταργούμαι  εκδίδοντας την  Νέα Απόφαση Δημάρχου , μετά την 
εγγραφή του στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου . 

13. Την υπ’ αριθμ. 4312662441/05.12.2019 Βεβαίωση Εγγραφής στο 
Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου . 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α) Προσλαμβάνουμε τον  κ.  Λιαμίδη  Γεώργιο του Ευαγγέλου 

Πολιτικό Μηχανικό   ως Επιστημονικό Συνεργάτη για την επικουρία του 
Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σε θέματα παρακολούθησης 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σύνταξης μελετών δημοσίων έργων , την 
παρακολούθηση της  υλοποίησης δημοσίων έργων  υποδομής και  ενεργειακής 
αναβάθμισης κτιρίων.  

Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα 
ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε 
μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, 
γραπτά ή προφορικά, για τα θέματα που αναφέρονται παραπάνω. 

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και 
θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής 
περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται. 

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τους εξής κωδικούς α) τον ΚΑ 00.6031 
(Τακτικές αποδοχές Ειδικών θέσεων – Επιστημονικός Συνεργάτης ) και 
β) τον ΚΑ 00.6053 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων – 
Επιστημονικός Συνεργάτης ) του προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου 
κάθε έτους. 

Β) Καταργούμαι την υπ’ αριθμ. 693/18-11-2019 προηγούμενη 
απόφαση Δημάρχου . 

 
Η παρούσα να αποσταλεί , στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για τον κατά νόμο έλεγχο και 
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
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                               ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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