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Θέμα: Καθορισμός των ποσοστών κατανομής των πόρων που 
αφορούν στις δημοτικές ενότητες

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υπουργός Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, και 266 παρ.3 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 

Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. 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 (ΦΕΚ 98 Α΄).   

3. Την υπ’ αριθμ. 383/18-1-2010 (ΦΕΚ 29 Β΄) και σε διόρθωση (ΦΕΚ 60 

Β΄/26-1-2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και 

Γεωργίου Ντόλιου».

4. Την αριθμ. 163/17-12-2010 Απόφαση της ΚΕΔΚΕ
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5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Αποφασίζουμε

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, λαμβάνονται 

υπόψη τα κατωτέρω ποσοστά επί των πόρων που αφορούν στις 

επιμέρους δημοτικές ενότητες έκαστου εξ αυτών, ως εξής:

α) Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των 

έργων που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα,

διατίθεται σε κάθε δημοτική ενότητα για έργα που εκτελούνται σε 

αυτή, ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των 

πιστώσεων εκείνων που θα της διατίθεντο, αν η κατανομή στις 

δημοτικές ενότητες γινόταν με βάση τη Σ.Α.Τ.Α που αποδόθηκε και 

αντιστοιχούσε σε αυτές κατά το έτος 2010. Η βάση υπολογισμού 

ισχύει για την πρώτη διετία. Το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%)

διατίθεται για έργα που αφορούν στο σύνολο του Δήμου ή 

δημοτικές και τοπικές κοινότητές του.

Τα Δημοτικά Συμβούλια δύνανται με απόφασή τους που λαμβάνεται 

με την πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων των 

μελών να αποφασίζουν την αύξηση του ποσοστού από είκοσι τοις 

εκατό (20%) έως τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και αντίστοιχα να 

αποφασίζουν τη μείωση του ποσοστού από ογδόντα τοις εκατό 

(80%) έως εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).

β) Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των 

λοιπών δράσεων - πλην των λειτουργικών δαπανών - που 

περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, ποσοστό

τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών επιμερίζεται ανά 

δημοτική ενότητα για δράσεις, βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων. Το 

υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) διατίθεται για το σύνολο του 

Δήμου ή δημοτικές και τοπικές κοινότητές του.

Τα Δημοτικά Συμβούλια δύνανται με απόφασή τους, να μεταθέτουν 

την εφαρμογή των προαναφερόμενων ελάχιστων ορίων 
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πιστώσεων, για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ή το Ετήσιο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του επόμενου έτους. Στην περίπτωση αυτή η απαίτηση 

των ελάχιστων, ως άνω, ποσοστών, θα καλύπτεται στη βάση της 

διετίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Γ. Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
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