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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
 

 Τρίκαλα,  18  Νοεµβρίου  2021 
Αριθµ. πρωτ.: 51196 

 

 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη Άµισθου Ειδικού Συµβούλου 
  
 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τεύχος Α’)» Κύρωση του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α’) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», περί « των αρµοδιοτήτων του ∆ηµάρχου». 

3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α ) «Πρόγραµµα Κλεισθένης». 

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ53Α΄) «Στρατηγική 
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ρύθµιση ζητηµάτων 
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε τις οποίες 
προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου του 45 του 
Ν.3979/2011(ΦΕΚ138Α’) προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Επιτρέπεται η ανάθεση 
καθηκόντων ειδικών συµβούλων για την επικουρία των δηµάρχων και των 
περιφερειαρχών για ορισµένο χρονικό διάστηµα και µε συγκεκριµένα αντικείµενα, οι 
οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαµβάνουν µισθό ή αποζηµίωση, πλην των εξόδων 
εκτός έδρας κίνησης. Οι ειδικοί σύµβουλοι του προηγούµενου εδαφίου είναι επιστήµονες 
ή εµπειρογνώµονες ειδικού αντικειµένου ή κατέχουν αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα 
τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρίζουν στο αντικείµενό τους τα διοικητικά όργανα, τις 
επιτροπές και τις αρµόδιες υπηρεσίες και προσλαµβάνονται µε απόφαση του δηµάρχου. 
Στην απόφαση εξειδικεύεται το συγκεκραµένο αντικείµενο που αναλαµβάνει ο ειδικός 
σύµβουλος, η ιδιότητά του και το χρονικό διάστηµα ανάθεσης των καθηκόντων. Ο 
αριθµός των άµισθων ειδικών συµβούλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) 
ανά δήµαρχο». 

5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου Τρικκαίων που 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2554/16.06.2021, τεύχος Β΄. 

6. Την εκδήλωση ενδιαφέροντος του κ. Μισιρλόγλου Συµεών του Αλεξάνδρου, για την 
ανάληψη καθηκόντων άµισθου συµβούλου του ∆ηµάρχου Τρικκαίων σε θέµατα 
Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (αριθµ. πρωτ.: 51176/18.11.2021 ∆ήµου 
Τρικκαίων). 

7. Την δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων και της εκούσιας εθελοντικής διάθεσης για 
προσφορά του κ. Μισιρλόγλου Συµεών (Πτυχίο Αγρονόµου και Τοπογράφου 
Μηχανικού, ∆ιδακτορικό (Phd) στη ∆ιαχείριση Χωρικών ∆εδοµένων µε την βοήθεια της 
Στατιστικής Ανάλυσης, Μεταπτυχιακό στο Κτηµατολόγιο και την ∆ιαχείριση Χωρικών 
∆εδοµένων – Μεταπτυχιακό (MSc) στη Φωτογραµµετρία – UCL). 
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8. Το βιογραφικό σηµείωµα του κ. Μισιρλόγλου Συµεών του Αλεξάνδρου, από το οποίο 
προκύπτουν οι επιστηµονικές του γνώσεις και η κατοχή αποδεδειγµένης εµπειρίας στα 
θέµατα απασχόλησής του, ως άµισθος ειδικός σύµβουλος. 

9. Την ανάγκη επικουρίας του ∆ηµάρχου σε θέµατα εξειδικευµένα θέµατα αρµοδιότητας 
του, για την ενδυνάµωση της εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισµού ∆ήµου Τρικκαίων, δεδοµένου ότι οι άµισθοι ειδικοί σύµβουλοι 
εκτελούν το έργο τους χωρίς αποζηµίωση. 

11. Την αριθµ. πρωτ.: Ε.Α. 2260/16.11.2021 βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
υπηρεσιών του ∆ήµου Τρικκαίων για την ύπαρξη σχετικών εγγεγραµµένων πιστώσεων 
στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2021, καθώς και ότι ανάλογη πίστωση θα 
προβλεφθεί και στους προϋπολογισµούς των επόµενων οικονοµικών ετών, µόνο για τις 
δαπάνες των εξόδων εκτός έδρας και κίνησης του άµισθου ειδικού συµβούλου 
(προσωπικό ειδικών θέσεων). 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 Αναθέτει στον κ. Μισιρλόγλου Συµεών του Αλεξάνδρου, Αγρονόµο Τοπογράφο 
Μηχανικό, τα καθήκοντα του Άµισθου Ειδικού Συµβούλου του ∆ηµάρχου Τρικκαίων (άρθρο 
45 παρ.11 του Ν.3979/2011, όπως συµπληρώθηκε από την παρ.4 του άρθρου 11 του 
Ν.4674/2020). 

 Ειδικότερα ο ανωτέρω Άµισθος Ειδικός Σύµβουλος: 

α) θα παρέχει συµβουλές και εξειδικευµένες γνώµες, προτάσεις, εισηγήσεις κλπ 
συµβουλευτικό έργο, γραπτά ή προφορικά, µέσα στον κύκλο των γνώσεων ή/και της 
επαγγελµατικής του εµπειρίας, για ζητήµατα διαχείρισης, αξιοποίησης πληροφοριών 
χώρου και παραγωγής θεµατικών χαρτών (εφαρµογές συστηµάτων γεωγραφικών 
πληροφοριών - GIS) σε µελέτες κτηµατολογίου, γεωλογίας, περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, χωροταξίας, πολεοδοµίας, περιφερειακής ανάπτυξης, γεωργικής 
ανάπτυξης, αξιοποίησης και διαχείρισης φυσικών πόρων καθώς και πρόβλεψης-
διαχείρισης φυσικών καταστροφών) και λοιπά συναφή, και  

β) θα συντάσσει, σύµφωνα µε τον τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα του, µελέτες και 
τεύχη διαγωνισµών για έργα, υπηρεσίες και προµήθειες του ∆ήµου, κατά τις παρ. 6 και 7 
του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Α’ 143), προς επικουρία του ∆ηµάρχου στην άσκηση 
των αρµοδιοτήτων και του έργου του στον συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων του 
∆ήµου. 

 
Ο ως άνω Άµισθος Ειδικός Σύµβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην 

υπηρεσιακή δικαιοδοσία του ∆ηµάρχου, και συνεργάζεται όπου απαιτείται µε τους 
Αντιδηµάρχους, τους καθ’ ύλην αρµόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και δεν θα ασκεί 
αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής. 

 Η απασχόληση θα είναι µε τρόπο και σε χρόνο που δεν θα επηρεάζει τα καθήκοντά του 
ως µόνιµος υπάλληλος του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

 Η παρούσα Απόφαση δεν συνιστά διορισµό και δεν συνδέει τον οριζόµενο άµισθο ειδικό 
σύµβουλο µε υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση µε το ∆ήµο 
Τρικκαίων. 

 Ο ως άνω Άµισθος Ειδικός Σύµβουλος δεν θα λαµβάνει µισθό ή αποζηµίωση, πλην των 
εξόδων εκτός έδρας κίνησης. 

 Οι δαπάνες των εξόδων εκτός έδρας και κίνησης του άµισθου ειδικού Συµβούλου 
(προσωπικό ειδικών θέσεων) θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Τρικκαίων, στον 
οποίο υπάρχει σχετική εγγεγραµµένη πίστωση για το οικονοµικό έτος 2021, ενώ ανάλογες 
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πιστώσεις θα προβλεφθούν και στους προϋπολογισµούς των επόµενων οικονοµικών ετών. 

 Η θητεία του ανωτέρω Άµισθου Ειδικού Συµβούλου θα ακολουθήσει τη θητεία του 
∆ηµάρχου, και συγκεκριµένα: έως 31-12-2023. 

 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ∆ιαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Τρικκαίων και ισχύει από την υπογραφή της και µέχρι τη λήξη της 
θητείας ή την ανάκλησή της. 

 

 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας 
2. κ. Μισιρλόγλου Συµεών του Αλεξάνδρου 
3. ∆ήµο Θεσσαλονίκης 
4. Ιδιαίτερο γραφείο ∆ηµάρχου 
5. Αντιδήµαρχοι ∆ήµου Τρικκαίων 
6. Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου 
7. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
8. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
9. Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης (πρωτόκολλο) 
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