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Θέμα: “Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

       Έχοντας υπόψη: 

1. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

2. Τις δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143
Α
/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το άρθρο 28 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας (ΦΕΚ 

732/β΄/13.3.2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα «ψηφιακής 

διακυβέρνησης – πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σχεδιασμού, εισηγήσεων και 

εφαρμογών προγραμμάτων ενημέρωσης πολιτών και επιμέλειας ηλεκτρονικής επικοινωνίας»  

5. Την υπ. αριθμ. 23498/20.11.2019 Γνωστοποίηση περί πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ειδικών 

Συνεργατών Δημάρχου με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου  Χρόνου, βάσει 

των δ/ξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 η οποία δημοσιεύθηκε την 22
η
/11/2019 στην 

Εφημερίδα «Λευκαδίτικος Λόγος» 

6. Το γεγονός εμπρόθεσμης υποβολής έξι (6) αιτήσεων 

7. Την υπ. αριθμ. 2144/4.11.2019 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία έχει προβλεφθεί πίστωση στον προυπολογισμό του Δήμου 

Λευκάδας οικονομικού έτους 2019 για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης 

8. Την αριθμ. 9495666513 βεβαίωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου 

 

                                                                    Αποφασίζουμε 

 

Την πρόσληψη του Καββαδά Νικολάου του Αργύρη, απόφοιτου Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (1
ου

 Ενιαίου Λυκείου Λευκάδας), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου, ως ειδικό συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων 

του, σε θέματα «ψηφιακής διακυβέρνησης – πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 

σχεδιασμού, εισηγήσεων και εφαρμογών προγραμμάτων ενημέρωσης πολιτών και επιμέλειας 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας»  
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 Ο Ειδικός Συνεργάτης δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε 

οι θέσεις του έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην 

ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί. Δεν ασκεί 

αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει 

εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του 

Δήμου, τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετήσει. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το 

Δήμαρχο.  

 Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις δ/ξεις του 

άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής 

περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθεί. 

 Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση με το Δήμο και θα αρχίσει η  υποχρέωση 

του ανωτέρω για παροχή υπηρεσιών. 

         Η Σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συνεργατών, λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την 

παραίτηση, την καταγγελία της ή την πάροδο των πέντε (5 )ημερών από την αποχώρηση του 

Δημάρχου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους τη συγκατάθεσή τους 

για τη διατήρηση τους. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης 

ενεργείται με απόφαση Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η λύση 

της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της, κατά τα ανωτέρω, 

απόφασης ή με την παρέλευση άπρακτης της  προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, γίνεται δε 

αζημίως για το Δήμο. Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συνεργάτη ή της αποχώρησης του 

Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης θα επέλθει αυτοδίκαια αζημίως για το Δήμο, η δε 

σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα. 

Οι αποδοχές του Ειδικού Συνεργάτη καθορίζονται σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 9 

του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α) 

Με την παρούσα Απόφαση προκαλείται δαπάνη στο Δήμο Λευκάδας ποσού 1.500 €,  η 

οποία έχει προβλεφθεί σε σχετική πίστωση του προυπολογισμού οικονομικού έτους 2019,  στους 

κάτωθι κωδικούς: Α) στον Κ.Α. 00-6031.002 με τίτλο «Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών» ποσού 

11.500,00 € και Β) στον Κ.Α. 00-6053.002 με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ Ειδικών Συνεργατών» 

ποσού 3.000,00 € για την κάλυψη εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ 

Σχετικές πιστώσεις για τη δαπάνη μισθοδοσίας του Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, θα 

εγγραφούν και στους προυπολογισμούς των επόμενων ετών, σε βάρος των παραπάνω ιδίων Κ.Α. 

 Ο αριθμός βεβαίωσης πρόσληψης στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού 

Δημοσίου είναι ο 9495666513/6.12.2019. 

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναρτηθεί  

στο Πρόγραμμα Διαυγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας και να κοινοποιηθεί σε όλες 

τις υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας και στα Νομικά Προσώπα αυτού. 

  

                        Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                                           ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΚΑΛΟΣ 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1.  Γρ. κ.  Δημάρχου 

2. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα 

3. Γρ. κου Προέδρου ΔΣ 
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4. Γρ. Αντιδημάρχων 

5. Γρ. Εντεταλμένων Συμβούλων   

6. Γρ. Προισταμένων Δ/νσεων &  Αυτ. Τμημάτων 

7. Δ/νση Διοικητικών 

8. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

Κοινοποίηση: 

1. κ. Καββαδά Νικόλαο 

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου 

Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου 

Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

Δ/νση Διοίκησης 

Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & Νομικών Προσώπων Κέρκυρας 

Αλυκές Ποταμού, ΚΕΡΚΥΡΑ 
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