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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
& ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Ταχ. Δ/νση    : Σταδίου 27     
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ   
Πληροφορίες : Γ. Στεφανάκης 
Τηλέφωνο      : 213-1364006 
 

ΘΕΜΑ: 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 του  το άρθρο 

πρώτο υποπαρ. Γ1.3 του ν. 4093/2012. 

4) Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 

του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 

Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων». 

5) Το π.δ. 88/2018 (Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών».  
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6) Την υπ’ αριθμ. Υ 29/8-10-2015 (Β΄ 2168) Απόφαση του Πρωθυπουργού 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο 

Χουλιαράκη». 

7) 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). 

8) 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 ετήσια δαπάνη για τις αποζημιώσεις της παρούσας 

απόφασης, για το σύνολο των υπόχρεων φορέων, εκτιμάται στο ποσό των 

56.937.000,00 ευρώ. 

9) Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2018/33 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή 

Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής. 

 

Αποφασίζουμε 

 

Καθορίζουμε τις αποδοχές αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης, καθώς και αυτές των γενικών γραμματέων των δήμων, ως 

ακολούθως: 

 

1. α) Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό 

χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το ενενήντα τοις εκατό (90%) 

των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, των 

δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό 

χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το εβδομήντα δυο τοις εκατό 

(72%) των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό 

κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το πενήντα 

τέσσερα τοις εκατό (54%) των ανωτέρω αποδοχών. 

 

β)  Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας 

που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων 

λαμβάνουν το είκοσι ένα τοις εκατό (21%) αυτής. 

 

γ) Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, 

προσαυξάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 

3852/2010. 

 

δ) Οι αποδοχές που δικαιούνται να εισπράττουν οι γενικοί γραμματείς των 

δήμων, καθορίζονται ως ποσοστό 65% επί της αντιμισθίας του οικείου 

δημάρχου. 
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Οι μηνιαίες αποδοχές των προαναφερόμενων γενικών γραμματέων, σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αντίστοιχων αποδοχών 

των υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1ου βαθμού, όπως αυτές καθορίζονται κάθε 

φορά. 

Πέραν των ανωτέρω αποδοχών, στους εν λόγω γενικούς γραμματείς 

καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις. 

 

 

2. α) Η αντιμισθία του περιφερειάρχη είναι ισόποση με το ενενήντα τοις εκατό 

(90%) των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. 

 

β) Στον αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το εβδομήντα πέντε 

τοις εκατό (75%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη και στον πρόεδρο του 

περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το είκοσι έξι και 

τριάντα εκατοστά τοις εκατό (26,3%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη. 

 

γ) Η αντιμισθία που δικαιούνται τα ανωτέρω αιρετά όργανα, τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, 

προσαυξάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 181 του ν. 

3852/2010. 

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 

 
              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

            ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ                             ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ      
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