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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 54698/5.10.2018 (Β΄4704) Κοινής
Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών «Καθορισµός
αποδοχών α) αιρετών οργάνων των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης και β) γενικών γραµµατέων δήµων».

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

&

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 «Καθορισµός αποδοχών ειδικών
κατηγοριών» του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και του άρθρου 40 του ν. 849/1978
(Α΄ 232).
2) Τις διατάξεις των άρθρων 92 και 181 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
3) Τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 3 του ν. 4051/2012 και το άρθρο πρώτο,
υποπαρ. Γ1.3 του ν. 4093/2012.
4) Η υπ’ αριθµ. 54698/5.10.2018 (Β΄4704) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονοµικών περί καθορισµού αποδοχών α) αιρετών
οργάνων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών γραµµατέων
δήµων.
5) Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισµού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης,
µετονοµασία Υπουργείων Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης,
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Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων».
6) Το π.δ. 88/2018 (Α΄ 160) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
7) Την υπ’ αριθµ. Υ 29/8-10-2015 (Β΄ 2168) Απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Γιώργο
Χουλιαράκη».
8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄
98).
9) Tο γεγονός ότι µε την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού, καθόσον οι παρεχόµενες αποζηµιώσεις βαρύνουν
τον προϋπολογισµό κάθε ενός υπόχρεου για την καταβολή τους οργανισµού
τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιπλέον ετήσια δαπάνη που προκαλείται από την
παρούσα απόφαση, για το σύνολο των υπόχρεων φορέων, εκτιµάται στο
ποσό των 335.417,73 ευρώ.
10) Την υπ’ αριθµ. Γ∆ΟΤΑΑΠ/2018/84 εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή
Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής.
Αποφασίζουµε
Τροποποιούµε την υπ’ αριθµ. 54698/5.10.2018 (Β΄4704) Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών µε θέµα «Καθορισµός αποδοχών α)
αιρετών οργάνων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών
γραµµατέων δήµων», ως ακολούθως:
1. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1α) Η αντιµισθία των δηµάρχων σε δήµους µε πληθυσµό άνω των εκατό
χιλιάδων (100.000) κατοίκων σε 4.275€, των δηµάρχων των δήµων µε
πληθυσµό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000)
κατοίκους σε 3.420€ και των δηµάρχων των δήµων µε πληθυσµό κάτω των
είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων σε 2.565€.»
2. Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«2α) Η αντιµισθία του περιφερειάρχη σε 4.275€.
2β) Στον αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιµισθία ύψους 3.206,25€ και
στον πρόεδρο του περιφερειακού συµβουλίου καταβάλλεται αντιµισθία ύψους
1.125€ »
Kατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. 54698/5.10.2018 (Β΄4704) απόφασή µας.
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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