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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αθήνα  14  Ιουνίου 2007 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆/ΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ                     Αριθµ. Πρωτ.: 33524 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆/ΣΗΣ ΟΤΑ         
 

Ταχ. ∆/νση    : Σταδίου 27  

Ταχ. Κωδ.     : 101 83 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Γ. Στεφανάκης  

Τηλέφωνο    : 210-3744838 

 

 

 
Αριθµ. εγκυκλίου: 42 
 
 
ΘΕΜΑ: Υπολογισµός των εξόδων παράστασης των δηµάρχων, προέδρων 

κοινοτήτων, αντιδηµάρχων, προέδρων δηµοτικών συµβουλίων και 

αντιπροέδρων κοινοτήτων. 

 
 

Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί πρόσφατα στο Υπουργείο µας, 

αναφορικά µε τον προσδιορισµό των τακτικών εσόδων, τα οποία λαµβάνονται 

υπόψη για τον υπολογισµό των εξόδων παράστασης, που δικαιούνται να 

εισπράττουν ετησίως οι δήµαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων, οι αντιδήµαρχοι, οι 

πρόεδροι δηµοτικών συµβουλίων και αντιπρόεδροι κοινοτήτων, δυνάµει της υπ� 

αριθµ. 5631/29-1-2007 (ΦΕΚ 103/Β/30-1-2007) κοινής απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονοµίας & Οικονοµικών, 

που εκδόθηκε κατ� εξουσιοδότηση της παρ. 2.α του άρθρου  136  του Κώδικα ∆ήµων 

και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), σας επισηµαίνουµε ότι, από την έναρξη ισχύος της 

ανωτέρω ΚΥΑ, επέρχονται οι εξής σχετικές µεταβολές, σε σύγκριση µε την υπ� αριθµ. 

63882/14-12-2005 (ΦΕΚ 1863/Β/29-12-2005) προϊσχύουσα απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης:  

 



! τα ανωτέρω έξοδα παράστασης καθορίζονται ανάλογα µε το σύνολο των 
τακτικών εσόδων που πραγµατοποιούν οι οικείοι ΟΤΑ, όπως αυτά 

απεικονίζονται στον απολογισµό τους. Συνεπώς, δεν εξαιρούνται πλέον τα 

τακτικά έσοδα «τα οποία λαµβάνουν οι ΟΤΑ για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης 

Νόµου», κατά τα αναλυτικότερα διαλαµβανόµενα στην υπ� αριθµ. 11/5978/11-3-

2005 εγκύκλιο του Υπουργείου µας, επίκληση της οποίας γινόταν στην υπ� αριθµ. 

63882/14-12-2005 απόφαση. 

 

! για τον καθορισµό των εξόδων παράστασης κάθε οικονοµικού έτους, 

λαµβάνονται υπόψη τα τακτικά έσοδα που πραγµατοποιούν οι ΟΤΑ κατά το ίδιο 

αυτό έτος, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην υπ� αριθµ. 5631/29-1-2007 

ΚΥΑ. 

 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1.- Γραφείο Υπουργού  

2.- Γραφείο Υφυπουργού  

3.- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

4.- Γραφείο Νοµικού Συµβούλου 

5.- κ.κ. Γεν. ∆ιευθυντές 

6.- ∆/νση Οικονοµικών ΟΤΑ  

     ( Τµήµα Οικονοµικής  ∆/σης ΟΤΑ - 

      - σε 5 αντίγραφα) 

7.- ∆/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ. 
     (Με συνηµµένη την παρούσα εγκύκλιο, σε έντυπη 
      και ηλεκτρονική µορφή, προς καταχώρηση στο 
      δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.) 
8.- Λοιπές ∆/νσεις Κεντρικής Υπηρεσίας 

     του Υπουργείου 
 
 

 Εισηγητής Τµηµατάρχης ∆ιευθυντής Γεν. ∆ιευθυντής

   
 

Γ.Στεφανάκης Ν. Χατζηεργάτης Κ. Θεοδωρόπουλος Γ. Φρέσκος 


