
           
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ) 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ               Μελίσσια, 2 Οκτωβρίου 2019        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ      Αριθ. Απόφασης: 1922 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη δύο (2) Ειδικών Συνεργατών για την επικουρία της Δημάρχου. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. δ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και δημοσιεύθηκε 

στα  ΦΕΚ   239/05.02.2019/ Β’ και 582/25.02.2019/Β’. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.  4354/2015. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 για τη σύσταση ειδικών συμβούλων, 

συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών, αριθμού ίσου με αυτόν των αντιδημάρχων. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 6 του Ν. 4604/2019. 

7. Την ανάγκη πρόσληψης δύο (2) Ειδικών Συνεργατών για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών. 

8. Την υπ’ αριθ. 19117/5668/23.9.2019 Γνωστοποίηση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων 

Ειδικών Συνεργατών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007  (ΑΔΑ: 

ΩΧΩ3ΩΞ3-Α6Ψ). 

9. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων. 

10. Την υπ’ αριθ. 19116/5667/23.9.2019 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί 

πρόβλεψης πιστώσεων στους σχετικούς Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

11. Προσλαμβάνουμε τους κάτωθι Ειδικούς Συνεργάτες για την επικουρία της Δημάρχου κατά 
την άσκηση των καθηκόντων της: 

α. Δημητρίου Σπυρίδωνα του Βασιλείου, ως Ειδικό Συνεργάτη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,  
σε θέματα επικοινωνίας, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες ειδικότερα στον επιστημονικό 

σχεδιασμό, συντονισμό και εκτέλεση στρατηγικών προγραμμάτων, με στόχο τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου σε θέματα που αφορούν στα 

παρακάτω αντικείμενα: 

• Την υλοποίηση συνεργασιών με αντίστοιχους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αναπτυξιακής, κοινωνικής, πολιτισμικής υφής, όπως πρωτόκολλα συνεργασίας, αδελφοποιήσεις, 
δίκτυα δήμων και περιφερειών, συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλες 
συναφείς πρωτοβουλίες. 

• Την ενημέρωση των πολιτών με στόχο τη δραστηριοποίησή τους στην προώθηση των 
τοπικών συμφερόντων. 

ΑΔΑ: ΩΡΝΦΩΞ3-ΞΚΑ



β. Μεταλλινού Παναγιώτα του Γεωργίου, ως Ειδική Συνεργάτη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα σχετικά με την αξιοποίηση 

τεχνολογιών, πληροφορικής & επικοινωνιών σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων του Δήμου. 

12. Οι ανωτέρω θα υπόκεινται στην ιεραρχική εξάρτηση της Δημάρχου και θα ασκούν 
καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.  
13. 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. 

14. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 8.400,00  ευρώ και θα βαρύνει τους KA 
00.6031.001 και KA 00.6053.001 του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Πεντέλης. 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  
        ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ 
Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Προϊσταμένους Δ/νσεων 
3. Τμήμα Μισθοδοσίας 

Κοιν. 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
Δ/νση Διοίκησης Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα 

ΑΔΑ: ΩΡΝΦΩΞ3-ΞΚΑ
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