
ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ



Η εγκατάσταση των νέων 
δημοτικών αρχών γίνεται την 1η 
Σεπτεμβρίου του έτους των 

εκλογών.

Μετά την ανακήρυξη των 
συνδυασμών και πριν την 

εγκατάσταση, πραγματοποιείται 
η ορκωμοσία.

Συγκεκριμένη ημερομηνία για 
την πραγματοποίηση της 

ορκωμοσίας και συγκεκριμένο 
τελετουργικό δεν προβλέπεται. 



Ο ∆ήμαρχος απευθύνει την 
πρόσκληση για ορκωμοσία σε 
όλα τα μέλη του ∆ημοτικού 

Συμβουλίου, των συμβουλίων 
των δημοτικών και τοπικών 

κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων τοπικών 

κοινοτήτων.

Η πρόσκληση πρέπει να 
κοινοποιηθεί τουλάχιστον 48 
ώρες πριν την ημέρα της 

ορκωμοσίας με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο (συστημένη 

επιστολή, μέσω των υπηρεσιών 
του ∆ήμου, ηλεκτρονικά κλπ).



Η ορκωμοσία 
πραγματοποιείται στο 
∆ημοτικό κατάστημα.

Τυχόν επιλογή άλλου χώρου 
(αν υπάρχει  σοβαρός λόγος 
π.χ. στενότητα χώρου) πρέπει 
να αιτιολογείται στο πρακτικό.

Στη διαδικασία της 
ορκωμοσίας παρευρίσκονται 

όλοι οι αιρετοί. ∆εν 
παρέχεται η δυνατότητα από 
το νόμο ορκωμοσίας κατά 
δημοτικές παρατάξεις ή ανά 

εκλογική περιφέρεια.

Για την ορκωμοσία 
συντάσσεται πρακτικό που 
αποστέλλεται στο Γενικό 

Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης ∆/νσης 

(άρθ. 52). 



Στο νόμο προβλέπονται 
και οι περιπτώσεις:

μη ορκωμοσίας αιρετού,

αποποίησης εκλογής 
αιρετών και ο χρόνος 
εντός του οποίου 

οφείλουν να το πράξουν 
(21 Αυγούστου 2014, 

άρθ.53)

η ορκωμοσία των 
αναπληρωματικών 
μελών (άρθ.55)

η παραίτηση αιρετών 
(άρθ. 54)

Την ορκωμοσία 
ακολουθεί η 

εγκατάσταση των νέων 
δημοτικών αρχών.



Το Πολυμελές Πρωτοδικείο ανακηρύσσει τον 
επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς εντός 5 
ημερών από την ανάρτηση των πρακτικών της εκλογής 
και του πίνακα των αποτελεσμάτων στο κατάστημα του 
οικείου Πρωτοδικείου.

Οι νέες δημοτικές αρχές θα εγκατασταθούν με αυτή την 
απόφαση (άρθρο 44), σε αντίθεση με τις προηγούμενες 
νομοθετικές ρυθμίσεις που το Πρωτοδικείο ανακήρυσσε 
τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, 
μόνο, σε περίπτωση μη άσκησης ενστάσεων. Έτσι 
επιτυγχάνεται η έγκαιρη ανάληψη καθηκόντων των 
νέων αρχών, ώστε ο ∆ήμος να μη περιέλθει σε τυχόν 
μακρά περίοδο δυσλειτουργίας.

Μετά την εγκατάσταση ακολουθεί η εκλογή μελών 
Προεδρείου του ∆ημοτικού Συμβουλίου, την πρώτη 
Κυριακή του Σεπτεμβρίου, δηλ. στις 7-9-14.



ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Η ψηφοφορία για την εκλογή 
Προέδρου, Αντιπροέδρου και 

Γραμματέα του ∆ημοτικού Συμβουλίου 
είναι μυστική.

Ο Γραμματέας του ∆.Σ. εκλέγεται από 
τους Συμβούλους της ελάσσονος 

μειοψηφίας του ∆.Σ. 

Η εκλογή στη θέση του Αντιπροέδρου 
και του Γραμματέα ∆.Σ. δεν 

συνεπάγεται κώλυμα συμμετοχής στην 
Οικονομική Επιτροπή και στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής



Στην ίδια συνεδρίαση, αμέσως μετά την 
εκλογή του Προεδρείου, διενεργείται η 

εκλογή των τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής και της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.





Τα όργανα των ∆ήμων

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΙ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (πρώην ∆ημαρχιακή Επιτροπή, αναβαθμισμένη)

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (∆ήμοι άνω των 10.000 κατοίκων) 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (∆ήμοι άνω των 10.000 κατοίκων) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 



Το σύστημα διακυβέρνησης στους ∆ήμους

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 



Ο ∆ήμαρχος

Ο ρόλος του είναι επιτελικός:
δίνει κατευθύνσεις για τη 
δράση των δημοτικών 

υπηρεσιών και την υλοποίηση 
του προγράμματος της 

δημοτικής αρχής

Είναι προϊστάμενος των 
υπηρεσιών



Ο ∆ήμαρχος

εκπροσωπεί τον 
∆ήμο, σε 

αρμοδιότητες 
εκτελεστικές

Η μη εκτέλεση των 
αποφάσεων συνιστά 
«σοβαρή πειθαρχική 

παράβαση 
καθήκοντος» 



Ο ∆ήμαρχος

Αρμοδιότητες 
προϊσταμένου των 

υπηρεσιών

Συνυπεύθυνος για 
την τρέχουσα 
οικονομική 

διαχείριση του 
∆ήμου. 

Εκδίδει 
πιστοποιητικά και 
τις προβλεπόμενες 
άδειες που χορηγεί 

ο ∆ήμος, σε 
εκτέλεση 

αντίστοιχων 
αποφάσεων των 

αρμοδίων οργάνων 
του.



Ο ∆ήμαρχος

Ο ∆ήμαρχος ενισχύεται στον επιτελικό του 
ρόλο από:

-Ομάδες ∆ιοίκησης Έργου και
- Ομάδες Εργασίας



ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1)

Όργανα συμβουλευτικά και υποστηρικτικά του 
έργου  του ∆ημάρχου και του ∆ήμου

(είναι σκόπιμο να αξιοποιηθούν με άμεση 
συγκρότηση) 

Συμμετέχουν:
 δημοτικοί σύμβουλοι
 δημόσιοι & δημοτικοί υπάλληλοι
 ιδιώτες



ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2)

μελέτη και 
επεξεργασία 

ζητημάτων, που 
απασχολούν την 
δημοτική αρχή 

σύνταξη 
τεκμηριωμένων 
προτάσεων -
εισηγήσεων 

προς τα αρμόδια 
για την λήψη 
αποφάσεων 
όργανα

Σκοπός των ομάδων:



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(άρθ.70) 

Συγκροτούνται εφόσον προβλέπεται στον 

Κανονισμό Λειτουργίας του ∆.Σ.

Είναι ειδικές – θεματικές - επιτροπές  

(π.χ. τουριστικής ανάπτυξης)



ΕΡΓΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων

Αποτελούνται από:
 δημοτικούς συμβούλους,
 δημοτικούς υπαλλήλους 
 ιδιώτες με συγκεκριμένη εμπειρία.

προεδρεύει μέλος που είναι δημοτικός σύμβουλος



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

παραπομπής στις επιτροπές 
θεμάτων  ημερήσιας διάταξης 

για επεξεργασία

μετά από πρόταση του 
∆ημάρχου και με απόφαση 

του ∆.Σ.

όχι όμως θέματα που 
εισάγουν οι Επιτροπές 

Οικονομικών και Ποιότητας 
Ζωής.

∆υνατότητα:



Οι Αντιδήμαρχοι
(άρθ. 59 Ν.3852/2010, άρθ. 3 Ν.4051/2012 άρθ. 

6 Ν.4071/2012)
Οι Αντιδήμαρχοι είναι 

δημοτικοί σύμβουλοι της 
παράταξης της 
πλειοψηφίας 

Ο αριθμός των 
Αντιδημάρχων 

προσδιορίζεται με βάση 
τον πληθυσμό και τον 
αριθμό των δημοτικών 

ενοτήτων.



Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων
Οι Αντιδήμαρχοι ασκούν τις 

αρμοδιότητες που τους αναθέτει ο 
∆ήμαρχος και διακρίνονται σε 
θεματικές ή και κατά τομείς 

αρμοδιότητες - για όλη την δημοτική 
περιφέρεια- και τοπικές ή και κατά 
τόπο, στα όρια των συνεννούμενων
ΟΤΑ του νόμου 2539/1997, δηλαδή 

των δημοτικών ενοτήτων.

Μεταξύ των θεματικών αρμοδιοτήτων 
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι 
αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας 
και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης



Τοπικές Αρμοδιότητες των 
αντιδημάρχων

Η ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών 
που εγκαθίστανται και λειτουργούν στα 

όρια του διαμερίσματος,

Η παρακολούθηση της εξέλιξης των 
έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του 

δήμου στα όρια δημοτικής ενότητας 

Η συνεργασία με τους προέδρους των 
δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων για την 

καταγραφή και επίλυση των τοπικών 
προβλημάτων,

Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και 
λειτουργία του εξοπλισμού που 

διατίθενται στην δημοτική κοινότητα. 



Θητεία των Αντιδημάρχων
∆ημοσιότητα της Απόφασης διορισμού και 

μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων 

Η θητεία των Αντιδημάρχων είναι 
τουλάχιστον δυόμιση ετών και στη 
διάρκεια αυτή δεν είναι δυνατή η 

αντικατάστασή του παρά μόνο μετά 
από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση 

του δημάρχου.

Η απόφαση διορισμού στην οποία 
περιλαμβάνεται και η μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων δημοσιεύεται σε μία 
τουλάχιστον ημερήσια (αν δεν 

υπάρχει σε εβδομαδιαία εφημερίδα 
της πρωτεύουσας του Νομού) και 
οπωσδήποτε αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του ∆ήμου. 



ΑΜΙΣΘΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Από το σύνολο των αντιδημάρχων, όπως ορίζονται στο άρθρο 59 

του ν. 3852/2010, ο αριθμός των δικαιουμένων αντιμισθία 
ορίζεται ως εξής :

 σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως δύο (2) δικαιούται 
αντιμισθίας ο ένας (1),

 έως τέσσερις (4) δικαιούνται αντιμισθίας οι δύο (2),
 έως πέντε (5) οι τρεις (3),
 έως έξι (6) οι τέσσερις (4),
 έως οκτώ (8) οι πέντε (5),
 έως εννέα (9) οι έξι (6),
 από δέκα (10) έως δώδεκα (12) οι επτά (7)
 από δεκατρείς (13) και άνω οι οκτώ (8).

Σε δήμους άνω των 200.000 κατοίκων το σύνολο των 
αντιδημάρχων δικαιούται αντιμισθίας.



Εκτελεστική Επιτροπή
(σε ∆ήμους με πάνω από έναν αντιδήμαρχο) (1)

ΜΕΛΗ  : ο ∆ήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ:

Παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε 
όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του 

επιχειρησιακού σχεδίου του ∆ήμου, ετήσιου και πενταετούς 
προγράμματος δράσης 

Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του 
επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο 

∆ημοτικό Συμβούλιο 



Έχει την ευθύνη για την πιστή 
εκτέλεση του προϋπολογισμού

Εισηγείται στο ∆ημοτικό 
Συμβούλιο τα σχέδια Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας

Και του Κανονισμού μέτρησης και 
αξιολόγησης της απόδοσης των 
δημοτικών υπηρεσιών κατά την 

ισχύουσα νομοθεσία

Εισηγείται στο ∆ημοτικό 
Συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
δημοτών και κατοίκων και μεριμνά 
για την έκδοση, ενημέρωση και 

διακίνηση του Οδηγού του ∆ημότη

Εισηγείται το σχέδιο του 
κανονισμού πληροφόρησης των 
πολιτών και του κανονισμού 

διαβούλευσης

Εισηγείται τα σχέδια 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 
και φυσικών καταστροφών, σε 
εναρμόνιση με τα αντίστοιχα 
σχέδια της περιφέρειας και του 
Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη 



Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή διαδέχθηκε την 
∆ημαρχική Επιτροπή, στο μεγαλύτερο μέρος των 
αρμοδιοτήτων της και αναβαθμίζεται, ως προς τις 
λειτουργίες οικονομικού ελέγχου και τακτικής 

παρακολούθησης και υλοποίησης του 
προϋπολογισμού, με βασική αποστολή την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των οικονομικών 
του ∆ήμου. 



ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ:

Εισηγείται προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων 
και εισφορών, 

Ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά 
τρίμηνο έκθεση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο, στην οποία 
παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του ∆ήμου. Η 
έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της 
μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ∆ήμου,

εισηγείται στο ∆ημοτικό Συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και 
αξιοποίησης της περιουσίας του ∆ήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση 
του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το ∆ημοτικό Συμβούλιο,

Αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,

Εισηγείται στο ∆ημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων 
του ∆ήμου, εκτός από εκείνες που αφορούν ρύθμιση κυκλοφορίας, ή 
θέματα ποιότητας ζωής και καταστημάτων ή επιχειρήσεων, ως προς τα 
οποία εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής



Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
(σε ∆ήμους άνω των 10.000 κατοίκων) (1)

Εισηγείται στο ∆ημοτικό Συμβούλιο θέματα 
καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών 
σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής 

ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης 
ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου, πολεοδομικών 

μελετών, ανάπλασης περιοχών, 
πολεοδομικών επεμβάσεων, 

χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, 
ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων 

περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης 
προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης 

ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, 
εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά 
ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης και έγκρισης 

πολεοδομικών μελετών,

εισηγείται στο ∆ημοτικό Συμβούλιο τη λήψη 
αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης
κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του 
Ν.2508/1997 (ΦΕΚ124 Α΄), κέντρων 

αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, 
σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων 

του,

ΜΕΛΗ: ο ∆ήμαρχος (ή ο οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο) ως πρόεδρος 
και 6 έως 10 δημοτικούς συμβούλους (αναλόγως του αριθμού των 

μελών του ∆.Σ., που εκλέγονται από αυτό)



χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο 
του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου

ανάκληση ή οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων 
επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του ∆ήμου

χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής

εισηγείται στο ∆ημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 
και 82 του Κ∆Κ (προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, 
των θαλασσών από πηγές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεμάτων 
προϋποθέσεις κατασκευής και τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών σε 
επαγγελματικούς χώρους, όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία 
καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για τη χορήγηση της 
άδειας των οποίων είναι αρμόδιοι οι δήμοι κλπ.)

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
(σε ∆ήμους άνω των 10.000 κατοίκων) (2)



∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
(σε ∆ήμους άνω των 10.000 κατοίκων)

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, 
είναι όργανο με συμβουλευτικές 

αρμοδιότητες

Προεδρεύει ο ∆ήμαρχος (ή ο αντιδήμαρχος 
που ορίζει ο ∆ήμαρχος με απόφασή του).
Κατά περίπτωση συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα 

ψήφου, εκπρόσωποι :
- αρμόδιων κρατικών αρχών

- τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων  
οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που 
εκπροσωπούνται στο ∆ημοτικό Συμβούλιο.



Γνωμοδοτεί στο ∆ημοτικό Συμβούλιο 
σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα 
και τα προγράμματα δράσης του ∆ήμου, το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό 

πρόγραμμα του ∆ήμου 

Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού 
ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε 
αυτή από το ∆ημοτικό Συμβούλιο ή τον 

∆ήμαρχο

Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις 
αναπτυξιακές δυνατότητες του ∆ήμου και 
διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των 
προβλημάτων και την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων αυτών

∆ύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί 
του περιεχομένου των κανονιστικού 
χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες 

εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του 
Κ.∆.Κ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 



ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σε δήμους με πληθυσμό άνω 
των 20.000 κατοίκων

Επιλέγεται με απόφαση του 
∆ημοτικού Συμβουλίου, μετά 

από προκήρυξη, που 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 

του ∆ήμου.
Άτομο κύρους και με εμπειρία 
για τη συγκεκριμένη θέση. 
Ασυμβίβαστο με την ιδιότητα 
αιρετού εκπροσώπου του 

∆ήμου 
Ισχύουν τα κωλύματα και 
ασυμβίβαστα του άρθ.14.

Έχει 5ετή θητεία.



ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η επιλογή του πρέπει να γίνει από το ∆ημοτικό Συμβούλιο εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών (Ν.4257/2014) από την 

εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Ανάκληση του Συμπαραστάτη 
μπορεί να γίνει λόγω πλημμελούς εκτέλεσης καθηκόντων με 

αιτιολογημένη απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου. 
Έχει την υποχρέωση να απαντά εντός 30 ημερών σε ερωτήματα και 

να συντάσσει ετήσια έκθεση που παρουσιάζεται μαζί με τον 
απολογισμό της δημοτικής αρχής. Επίσης μπορεί να διατυπώνει 
προτάσεις για βελτίωση της διοίκησης. Όλα αυτά αναρτώνται 

υποχρεωτικά στη ιστοσελίδα του ∆ήμου. 

Λαμβάνει αντιμισθία ίση με του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου.



ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα
και στόχος του είναι η ενίσχυση 
της ένταξης των μεταναστών

στην τοπική κοινωνία.

5-11 μέλη.
Συγκροτούνται και λειτουργούν με 

απόφαση του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου με την οποία και 
ορίζεται ως πρόεδρος ένας εκ 
των δημοτικών συμβούλων -

μελών του.



ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
αρμοδιότητες:

Η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που 

κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου 
∆ήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική 
κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή 

τη δημοτική αρχή

Η υποβολή εισηγήσεων προς το ∆Σ για 
ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της 
ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών 
και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων 
που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της 

οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από 
τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη 

διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο ∆ήμο 
εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης 

της κοινωνικής συνοχής του τοπικού 
πληθυσμού.




