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Γ.Σ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αθήνα  13  Νοεµβρίου 2007 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ            Αριθµ. Πρωτ.: 61995 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆/ΣΗΣ ΟΤΑ 
 

Ταχ. ∆/νση   : Σταδίου 27 

Ταχ. Κωδ.    : 101 83 - ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες: Γ. Στεφανάκης 

Τηλέφωνο    : 210-3744838 

 

 

ΘΕΜΑ: Καθορισµός των ανώτατων χρηµατικών ορίων αποζηµιώσεων προέδρων ή 

αντιπροέδρων, καθώς και µελών, των διοικητικών συµβουλίων κοινωφελών 
δηµοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων.  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη:  

 

1.- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 255 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, που 

κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), καθώς και αυτές του 

άρθρου τέταρτου του ίδιου νόµου.  

 
2.- Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 252 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

 
3.- Την υπ΄ αριθµ. 213/4094/31-10-2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας. 

 
4.- Τα οριζόµενα στην υπ� αριθµ. 5631/29-1-2007 (ΦΕΚ 103 Β΄) κοινή απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και 

Οικονοµίας & Οικονοµικών «Καθορισµός εξόδων παράστασης των δηµάρχων, 
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προέδρων κοινοτήτων, αντιδηµάρχων, προέδρων δηµοτικών συµβουλίων και 

αντιπροέδρων κοινοτήτων». 

5.- 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΄). 

 
6.- Την υπ� αριθµ. ∆Ι∆Κ/Φ.1/25873/1-10-2007 (ΦΕΚ 1950 Β΄) απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους 

Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο». 

 
7.- Το γεγονός ότι, από την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας, δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού ή των 

προϋπολογισµών των ΟΤΑ πρώτου βαθµού, καθόσον οι καθοριζόµενες 

αποζηµιώσεις βαρύνουν τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των ίδιων των 

κοινωφελών δηµοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν νοµικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύµφωνα µε την αναφερόµενη στο στοιχείο (2.) 

διάταξη. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Άρθρο 1 
 

1. Καθορίζουµε, ως ανώτατο χρηµατικό όριο της αποζηµίωσης που 

µπορεί να καταβάλλεται στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού 

συµβουλίου κοινωφελούς δηµοτικής επιχείρησης, ανάλογα µε τις υπηρεσίες 

που οι ανωτέρω παρέχουν σε αυτήν, το ποσό που καταβάλλεται ως έξοδα 

παράστασης στον πρόεδρο του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, δυνάµει της 

απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών που 

εκδίδεται κατ� εξουσιοδότηση της παρ. 2α του άρθρου 136 του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων, σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στις παρ. 2β και 4 του ίδιου άρθρου. 

2. Για τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου 

κοινωφελούς κοινοτικής επιχείρησης, ως ανώτατο όριο της ίδιας 

αποζηµίωσης καθορίζεται το ποσό που καταβάλλεται ως έξοδα παράστασης σε 

πρόεδρο δηµοτικού συµβουλίου δήµου µε τακτικά έσοδα και πληθυσµό ίσα µε 

της οικείας κοινότητας, δυνάµει της αναφερόµενης στην παρ. 1 απόφασης. 
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Άρθρο 2 
 

1. Στα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των κοινωφελών 
δηµοτικών επιχειρήσεων, εκτός από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο που 

λαµβάνει την αποζηµίωση του προηγούµενου άρθρου, επιτρέπεται να 

καταβάλλεται αποζηµίωση για κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το 

µήνα - το ύψος της οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το 4% του ποσού που 

καταβάλλεται µηνιαίως ως έξοδα παράστασης στον πρόεδρο του οικείου 

δηµοτικού συµβουλίου, δυνάµει της απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και 

Οικονοµίας και Οικονοµικών που εκδίδεται κατ� εξουσιοδότηση της παρ. 2α του 

άρθρου 136 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα 

στις παρ. 2β και 4 του ίδιου άρθρου.  

2. Στα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των κοινωφελών 
κοινοτικών επιχειρήσεων, εκτός από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο που 

λαµβάνει την αποζηµίωση του προηγούµενου άρθρου, επιτρέπεται να 

καταβάλλεται αποζηµίωση για κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το 

µήνα - το ύψος της οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το 4% του ποσού που 

καταβάλλεται µηνιαίως ως έξοδα παράστασης σε πρόεδρο δηµοτικού 

συµβουλίου δήµου µε τακτικά έσοδα και πληθυσµό ίσα µε της οικείας κοινότητας, 

δυνάµει της αναφερόµενης στην παρ. 1 απόφασης. 

 
Άρθρο 3 

 
1. Το ακριβές ποσό των ανωτέρω αποζηµιώσεων, καθορίζεται µε 

απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και ύστερα από 

πρόταση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης, λαµβανοµένης 

υποχρεωτικά υπόψη της οικονοµικής κατάστασης αυτής κατά την προηγούµενη 

διαχειριστική περίοδο 

2. Στην περίπτωση νεοσύστατων κοινωφελών δηµοτικών ή κοινοτικών 

επιχειρήσεων, που δεν διαθέτουν κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 

προηγούµενης οικονοµικής χρήσης, οι εν λόγω αποζηµιώσεις υπολογίζονται, 

κατ� εξαίρεση, βάσει των συνολικών εσόδων των ανωτέρω επιχειρήσεων, όπως 

αυτά απεικονίζονται στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό τους του πρώτου έτους 
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λειτουργίας τους. Μετά τη δηµοσίευση της πρώτης κατάστασης λογαριασµού 

αποτελεσµάτων χρήσης τους, τυχόν διαφορές που θα προκύψουν ως προς το 

ύψος των αποζηµιώσεων, σε σχέση µε τις αρχικώς υπολογισθείσες, 

συµψηφίζονται µε αυτές που θα λάβουν τα εν λόγω όργανα κατά το επόµενο 

οικονοµικό έτος. 

 
Άρθρο 4 

 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


