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ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο  

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 163 «Ειδικοί Σύμβουλοι - Επιστημονικοί 
Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες των Ο.Τ.Α.» του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α΄) «Κύρωση του 
Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αυτή έχει αντικατασταθεί από τα άρθρα 
213 του Ν.4555/2018, 18 (παρ.6) και 18 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53Α΄) προβλέπεται ότι «Σε δήμους 
με μόνιμο πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, μπορεί να συστήνεται μία (1) 
θέση Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον των προβλεπόμενων στην περίπτωση α΄, η πλήρωση της οποίας 
γίνεται αποκλειστικά με δημοσιογράφο που πληροί τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου 
[με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής 
δημοσιογραφικής ένωσης, η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών 
(ΠΟΕΣΥ).]».

Με την αριθ. ΑΕ31/ΑΠ36567/10-5-2019 (ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4604/2019 (Α΄50) «Προώθηση της 
ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή 
Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις» 
̟παρουσιάζονται αναλυτικά οι ε̟πιμέρους διατάξεις του ν. 4604/2019, αναφορικά με θέματα 
̟προσωπικού των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, μεταξύ  των οποίων και της παρ. (Δ) που έχει ως εξής:
«Δ. Ειδικοί Σύμβουλοι, Ειδικοί Συνεργάτες και Επιστημονικοί Συνεργάτες σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού
 Αρθρο 78 παρ. 6 ν.4604/2019
Με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ.6 του ν.4604/2019 ολοκληρώνονται οι μεταβολές που επήλθαν στο 
καθεστώς του προσωπικού ειδικών θέσεων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ με το «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» - 
ν.4555/2018. Συνολικά οι μεταβολές αυτές έχουν ως εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν.4555/2018, τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 163 του 
ν.3854/2007 και πλέον σε κάθε Δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή 
Επιστημονικών Συνεργατών συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των αντιδημάρχων, σύμφωνα με το άρθρο 
59 παρ.2 του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν.4555/2018. Οι θέσεις αυτές 
συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας.(..)

Με την παρ. 6 του άρθρου 78 του ν.4604/2019, το τέταρτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 163 του 
ν.3584/2007, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 213 του ν.4555/2018, αντικαταστάθηκε ως εξής: «η 
πλήρωση μίας από τις θέσεις που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια μπορεί να γίνεται α) με πρώην 
Δήμαρχο β) με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα 
σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 3, ή 
γ) με δημοσιογράφο, με την προϋπόθεση ότι αυτός είτε είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα 
επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, που αποδεικνύεται από 
την καταβολή των εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

Επισημαίνεται ότι, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι θέσεις που πληρούνται αποτελούν θέσεις Ειδικού 
Συνεργάτη Δημάρχου.».

Με τις διατάξεις του άρθρου 47 (Άμισθοι αντιδήμαρχοι) του ν. 4647/16-12-2019 (ΦΕΚ 204Α΄) 
ορίζεται ότι:
Στο άρθρο 59 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Με την απόφαση της παραγράφου 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να 
ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της 
παραγράφου 2. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν ισούται ή 
υπερβαίνει το ήμισυ αυτής. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης 



οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών 
συμβούλων – συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων.»

Με την ΑΕ48/ΑΠ.22119/7-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ) εγκύκλιό του με θέμα 
«Ορισμός Αντιδημάρχων» το Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν της θέσης σε ισχύ του ν. 4674/2020 
(α΄53), κρίνει απαραίτητη την επικαιροποίηση μέρους της προγενέστερης εγκυκλίου του 
(ΑΕ82/59633/20-8-19 και ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ) και την εκ νέου ενημέρωση των Δήμων 
αναφορικά τόσο με το πλήθος και τις κατηγορίες των αντιδημάρχων, όσο και με το ρόλο αυτών στο 
σύστημα διακυβέρνησης των δήμων. 
Προς τον σκοπό αυτό παραθέτει επικαιροποιημένο Πίνακα με τον ανώτατο αριθμό αντιδημάρχων 
που μπορεί να οριστεί ανά δήμο καθώς και τον ανώτατο αριθμό έμμισθων και άμισθων 
αντιδημάρχων, όπως αυτοί διαμορφώνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω και που για τον Δήμο 
Βέροιας οι έμμισθοι αντιδήμαρχοι ανέρχονται συνολικά στους επτά (7).

Με την αριθ. 312/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις αριθ. 463/2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), 7/2019 (ορθή επανάληψη) και 164/2020 όμοιες, 
εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

Με την αριθ. πρωτ. 15151/5-8-2020 βεβαίωση( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου βεβαιώνεται ότι ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο 
τελευταίων ετών είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού 
μισθού του καταληκτικού κλιμακίου της προτεινόμενης νέας θέσης πολλαπλασιαζόμενης της 
δαπάνης αυτής επί δύο και συγκεκριμένα ως εξής:
Ετήσια τακτικά έσοδα 2018 22.735.296,67 €
Ετήσια τακτικά έσοδα 2019 15.723.369,60 € 
Μέσος όρος τακτικών εσόδων 2018-2019 19.229.333,135 €
Ετήσια δαπάνη βασικού μισθού του 
καταληκτικού κλιμακίου

25.848,00 €

Πολλαπλασιαζόμενη η δαπάνη επί δύο 51.696,00 €
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα και την με αριθ. πρωτ. 15151/05-08-2020 (ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) βεβαίωση για την ύπαρξη πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 
ενός Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου, βεβαιώνουμε ότι ο μέσος όρος τακτικών εσόδων των 
ετών 2018-2019 είναι διπλάσιος της ετήσιας δαπάνης του βασικού μισθού του καταληκτικού 
κλιμακίου (12 μήνες χ 2.154,00 ευρώ = 25.848,00 €) επί δύο, δηλαδή 2 χ 25.848,00 €= 51.696,00 €.

Η ισχύς της παρούσας τροποποίησης του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αρχίζει 
από τη  δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

    Με βάση τα ως άνω υποβάλλουμε τη με αρ. 3/5-8-2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του Δήμου μας, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω πρόταση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου 
μας, και παρακαλούμε για την έγκριση, ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 6
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Οκτώ (8) θέσεις Ειδικών Συνεργατών ή Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών Συνεργατών 
(διατάξεις άρθρου 163 ν. 3584/07, (ΦΕΚ 143 Α΄) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν) όπου η πλήρωση της μίας ειδικής θέσης 
γίνεται αποκλειστικά με δημοσιογράφο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 312/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ



Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη: α) συνολικού ποσού 4.884,00 ευρώ 
σε βάρος των πιστώσεων με Κ.Α. 00.6031.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και β) συνολικού ποσού 1.211,72 
ευρώ σε βάρος των πιστώσεων με Κ.Α. 00.6053.001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων» ευρώ του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας για το τρέχον έτος.
   Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στους αντίστοιχους Κ.Α. και σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Βέροιας για καθένα από τα επόμενα έτη.(Αριθ. 15050/05-08-2020 (ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) βεβαίωση για την ύπαρξη πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας)

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 ορίζεται ότι:
«Αρθρο 10 «Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας - Συγκρότηση υπηρεσιών»
1.Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές 
Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, «Αυτοτελή Τμήματα» [Ζ1], και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και 
οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων 
οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, 
ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.
2.Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισμοί Εσωτερικής 
Υπηρεσίας των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, 
Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων και Δήμων και Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.(..)
3.Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από 
εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα 
πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο 
ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων 
πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο.(4..)
5.Τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με την ανωτέρω διαδικασία. Δεν 
επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής ή Κοινοτικής περιόδου, 
με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση.

Επίσης με τις διατάξεις της περ. στ του άρθρου 63 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-10) 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Εκτελεστικής 
Επιτροπής είναι και αυτή της Εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Με βάση τα ανωτέρω υποβάλλουμε την ως άνω πρόταση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του 
Δήμου μας, και παρακαλούμε για την έγκριση.

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


