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 ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 

 

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) 
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ανά δήµαρχο».  

5. Την δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων και της εκούσιας εθελοντικής διάθεσης για 

προσφορά του Καθηγητή του Γυμνασίου Ιθάκης κ. Απόστολου Καπρούλια του Αντωνίου 

[Πτυχιούχου της Φιλοσοφικής και της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» και 

Διδάκτορος  του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης] 

6. Την ανάγκη επικουρίας του ∆ηµάρχου σε εξειδικευµένα θέµατα αρµοδιότητας του κ. 

Απόστολου Καπρούλια [Παιδείας-Εκπαίδευσης, Πολιτισμού & Εναλλακτικού Τουρισμού 

(όπως του Θρησκευτικού)]  

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισµού του Δήμου Ιθάκης, δεδοµένου ότι οι άµισθοι ειδικοί σύµβουλοι 

εκτελούν το έργο τους χωρίς αποζηµίωση.  

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

Α. Αναθέτει στον κ. Καπρούλια Απόστολο του Αντωνίου, Φιλόλογο του Γυμνασίου Ιθάκης 

τα καθήκοντα του Άµισθου Ειδικού Συµβούλου του ∆ηµάρχου Ιθάκης  (άρθρο 45 παρ.11 

του Ν.3979/2011, όπως συµπληρώθηκε από την παρ.4 του άρθρου 11 του 

Ν.4674/2020).  

Β. Ειδικότερα, ο ανωτέρω Άµισθος Ειδικός Σύµβουλος 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 που άπτονται των επιστημονικών γνώσεων και ενδιαφερόντων του, προς 

επικουρία του ∆ηµάρχου στην άσκηση των αρµοδιοτήτων και του έργου του στον 

συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων του ∆ήµου. 

Γ. Ο ως άνω Άµισθος Ειδικός Σύµβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην 

υπηρεσιακή δικαιοδοσία του ∆ηµάρχου.  

Δ. Η απασχόληση θα είναι µε τρόπο και σε χρόνο που δεν θα επηρεάζει τα καθήκοντά του 

ως μονίμου εκπαιδευτικού της Β/θμιας Εκπαίδευσης του ν. Κεφαλληνίας (Γυμνάσιο 

Ιθάκης).  

Ε. 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 Ιθάκης.  
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Ζ. Για τον ως άνω  Άµισθο Ειδικό Σύµβουλο δεν προβλέπεται μισθός ή οιουδήποτε ΆΛΛΟΥ 

τύπου αποζημίωση ή έξοδα μετακίνησης.  

ΣΤ. 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 Ιθάκης και ισχύει από την υπογραφή της και µέχρι τη λήξη της 

θητείας ή την ανάκλησή της.  

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (212/2022 Α.Δ.) 

 

 

 

 
Ο Δήμαρχος Ιθάκης 

 
 
 
 
 

               Διονύσιος Γερ. Στανίτσας 
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