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Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 154/06-10-2020 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές στους οποίους κοινοποιείται 
το παρόν, με θέμα «Μη καταβολή αποζημίωσης αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης», κατά λόγο 
αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92, παρ. 1 του ν.3852/2010 (Α΄ 87), οι δήμαρχοι, οι 
έμμισθοι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία 
καταβάλλεται από το δήμο. Η αντιμισθία των δημάρχων, καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
72865/10-12-2018 (Β΄ 5726) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, ενώ με 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 54698/05-10-2018 (Β΄ 4704) όμοια απόφαση, ορίζεται ότι οι έμμισθοι 
αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, 
και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων, λαμβάνουν το είκοσι ένα τοις εκατό (21%) αυτής. 
Αιρετοί οι οποίοι έχουν την υπαλληλική ιδιότητα, δικαιούνται να επιλέξουν με υπεύθυνη δήλωσή τους, 
είτε την αντιμισθία, είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης (άρθρο 92, παρ. 5 του ν. 
3852/2010).
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Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, εξάλλου, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε 
έναν ορισμένο αριθμό συνεδριάσεων, ο οποίος ορίζεται σε τέσσερις (4) το ανώτερο ανά μήνα (άρθρο 
92, παρ. 9 του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3 του ν. 4483/2017). Σκοπός 
της καταβολής της αποζημίωσης αυτής, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νόμου, είναι η 
κάλυψη των βασικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται οι δημοτικοί σύμβουλοι, προκειμένου να 
συμμετέχουν στο δημοτικό συμβούλιο. Από την αποζημίωση αυτή, εξαιρούνται οι δημοτικοί 
σύμβουλοι που λαμβάνουν αντιμισθία, καθώς και όσοι εκλέγονται: α) στους Δήμους των εκλογικών 
περιφερειών Α` και Β` Αθηνών, Α` και Β` Πειραιά και Α` Θεσσαλονίκης, β) στους λοιπούς Δήμους, 
εφόσον η κατοικία τους απέχει λιγότερο από 10 χλμ. από τη δημοτική ή τοπική κοινότητα που 
φιλοξενεί την έδρα του Δήμου. Η εξαίρεση της περίπτωσης α` δεν ισχύει για τους νησιωτικούς 
δήμους που υπάγονται διοικητικά στις περιφέρειες αυτές, στους οποίους εφαρμόζεται η ειδική 
εξαίρεση της περίπτωσης β'.

Σε κάθε περίπτωση, εν όψει της επερχόμενης μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου που διέπει 
την τοπική αυτοδιοίκηση, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο λήψης της αποζημίωσης από όλους τους 
δημοτικούς συμβούλους, χωρίς τους περιορισμούς που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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