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Εισαγωγή

Με τα άρθρα 92 & 93 σε ό,τι αφορά τους αιρετούς των δήμων και 180 έως και 184 σε ό,τι 
αφορά τους αιρετούς των περιφερειών, του ν. 3852/2010, επέρχονται αλλαγές στα μέχρι σήμερα 
ισχύοντα σχετικά με τις απολαβές των αιρετών και τις ειδικές άδειες που δικαιούνται οι υπάλληλοι 
αιρετοί.

Οι κυριότερες αλλαγές που αφορούν τους αιρετούς των δήμων είναι:
 Αναστολή της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων κατά τη διάρκεια 

της θητείας τους σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων κατοίκων. Ειδικά για την δημοτική 
περίοδο 2011-2014 η αναστολή της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ισχύει για 
δήμους με πληθυσμό άνω των εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων.

 Χορήγηση  αντιμισθίας  στους  δημάρχους,  αντιδημάρχους  και  προέδρους  δημοτικών 
συμβουλίων, αντί της καταβολής των εξόδων παράστασης.
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 Υποχρεωτική χορήγηση άδειας  άνευ αποδοχών,  για  όλο το  διάστημα της  θητείας  τους, 
στους  δημάρχους,  αντιδημάρχους,  πρόεδρους  δημοτικών  συμβουλίων  και  πρόεδρους 
συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων 
χιλιάδων  (200.000)  κατοίκων  που  είναι  υπάλληλοι  του  δημόσιου  τομέα  και  υπάλληλοι 
Ν.Π.Ι.Δ. που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα.

Οι κυριότερες αλλαγές που αφορούν τους αιρετούς των περιφερειών είναι:
 Χορήγηση  αντιμισθίας  για  τους  περιφερειάρχες,  αντιπεριφερειάρχες  και  πρόεδρους 

περιφερειακών συμβουλίων
 Υποχρεωτική χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών, για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας 

τους,  στους  περιφερειάρχες  και  αντιπεριφερειάρχες  και  προέδρους  περιφερειακών 
συμβουλίων  που  είναι  υπάλληλοι  του  δημόσιου  τομέα  και  υπάλληλοι  Ν.Π.Ι.Δ.  που  δεν 
ανήκουν στο δημόσιο τομέα.

 Δικαίωμα απουσίας περιφερειακών συμβούλων, που είναι υπάλληλοι δημοσίου ή ιδιωτικού 
τομέα, από την εργασία τους, για δύο (2) ή τρεις (3) ημέρες (αν κατοικούν σε νησί) για τη 
συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου.

 Καταβολή αποζημίωσης από την περιφέρεια,  στους περιφερειακούς συμβούλους και στα 
μέλη της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών που είναι υπάλληλοι 
του ιδιωτικού τομέα, η οποία  αντιστοιχεί στις μικτές αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές 
αναλογικά για κάθε μέρα απουσίας.

Για τους αιρετούς των δήμων

Αναστολή επαγγελματικής δραστηριότητας

Αναστολή της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων κατά τη διάρκεια 
της θητείας τους σε δήμους άνω των εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων.1Η ρύθμιση ισχύει για 
τη δημοτική περίοδο 2011-2014 και εισάγει αυτοτελές ασυμβίβαστο πέραν των αναφερομένων στο 
άρθρο 14 του Νόμου 3852/2010.  Με τον όρο “αναστολή της  επαγγελματικής  δραστηριότητας” 
εννοείται η μη ενεργός συμμετοχή σε δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο άσκησης 
επαγγέλματος. Δεν περιλαμβάνονται δηλαδή τα οικονομικά οφέλη που αποκομίζει κάποιος, π.χ. ως 
μέτοχος εταιρείας, τα οποία προκύπτουν χωρίς την παροχή ανάλογης απασχόλησης του αιρετού. 

Ο χρόνος  αναστολής  άσκησης  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας  θεωρείται  πραγματικός 
χρόνος για τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, το σύνολο των εισφορών 
στον οικείο ασφαλιστικό φορέα καταβάλλεται από το δήμο και βαρύνει τον προϋπολογισμό αυτού. 
Η διαδικασία καταβολής εισφορών καθορίζεται με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  Οικονομικών και Εργασίας και  Κοινωνικής Ασφάλισης,  η οποία 
βρίσκεται στο τελικό στάδιο έκδοσής της.2 

Υποβολή ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Ο  δήμαρχος,  ο  αντιδήμαρχος  και  τα  μέλη  της  οικονομικής  επιτροπής  και  της  επιτροπής 
ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους 
κατάσταση σύμφωνα με  την  ισχύουσα νομοθεσία  και  να  τη  δημοσιοποιούν  με  ανάρτηση  στην 
ιστοσελίδα του δήμου3. Πρόκειται για ένα θεσμό που ενισχύει τη διαφάνεια και αποτελεί ένα ακόμα 
εργαλείο  ελέγχου των  αιρετών εκείνων,  που κατά  τεκμήριο  αποφασίζουν  για  τα  σπουδαιότερα 

1 Άρθρο 16 παρ. 1 & άρθρο 282 παρ. 18 του Ν. 3852/2010
2 Άρθρο 16 παρ. 2 & άρθρο 93 παρ. 4 του Ν. 3852/2010
3 Άρθρο 1 του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει και Άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3852/2010
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θέματα  της  περιοχής  τους,  δεδομένου  ότι  κάθε  δημότης  θα  μπορεί  να  έχει  πρόσβαση  στην 
προσωπική οικονομική διαδρομή των αρχόντων του τόπου του. 

Υπενθυμίζεται  ότι  στην  υποχρέωση  υποβολής  ετήσιας  δήλωσης  της  περιουσιακής  τους 
κατάστασης, εμπίπτουν και οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου, των δημοτικών επιχειρήσεων καθώς και των συνδέσμων δήμων. 4

Αντιμισθία

Σημαντική μεταρρύθμιση που εισάγεται με το “Πρόγραμμα Καλλικράτης” είναι  η χορήγηση 
αντιμισθίας, αντί της καταβολής εξόδων παράστασης που ελάμβαναν έως την 31-12-2010, για τους 
δημάρχους,  τους  αντιδημάρχους  και  τους  πρόεδρους  δημοτικών  συμβουλίων  όλων των δήμων 
ανεξαρτήτως πληθυσμού, η οποία καταβάλλεται από το δήμο.

Το ύψος της αντιμισθίας ορίζεται ως εξής:
για  δήμους  με  πληθυσμό  άνω των εκατό χιλιάδων (100.000)  κατοίκων,  το  σύνολο των 
πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου,
για  δήμους  με  πληθυσμό  από  είκοσι  χιλιάδες  (20.000)  έως  εκατό  χιλιάδες  (100.000) 
κατοίκους ισόποση του 80% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου,
για δήμους με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, ισόποση του 60% 
των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου
Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο 

δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) 
αυτής. 

Η αντιμισθία  που δικαιούνται  τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται  ως 
άτομα με αναπηρίες,  σύμφωνα με τις  σχετικές διατάξεις,  προσαυξάνεται  κατά είκοσι τοις εκατό 
(20%). Για την εφαρμογή της διάταξης αρκεί, από τους ενδιαφερόμενους, η προσκόμιση απόφασης 
της οικείας υγειονομικής επιτροπής. 

Σε  περίπτωση  που  η  αντιμισθία  δημάρχων,  αντιδημάρχων  και  προέδρων  δημοτικών 
συμβουλίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 93 παρ. 1 του Νόμου 3852/2010, 
δηλαδή υπαλλήλων που παίρνουν ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας τους, είναι μικρότερη 
των πάσης  φύσεως αποδοχών της  θέσης  τους,  η  αντιμισθία  προσαυξάνεται  κατά  το  ποσό της 
διαφοράς και μέχρι το ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου5. 

Συνεπώς, δεν παρέχεται δυνατότητα επιλογής μεταξύ αντιμισθίας και αποδοχών της θέσης από 
την  οποία  προέχονται,  δεδομένου  ότι  η  άδεια  που  χορηγείται  στους  αιρετούς  αυτούς   είναι 
υποχρεωτική και άνευ αποδοχών, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 93 παρ. 1 του Νόμου 3852/2010. 

Ως πάσης  “φύσεως αποδοχές θέσης”  νοούνται  ο βασικός μισθός  και  οποιαδήποτε  παροχή 
αποτελεί σταθερή προσαύξησή του.

Το ανώτατο όριο αποδοχών του Γενικού Γραμματέα  Υπουργείου διαμορφώθηκε,  από 1-6-
2010, με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3833/2010, 
στο ποσό των 5.856,08 €6 στο οποίο περιλαμβάνεται ο βασικός μισθός (4.415 €), το επίδομα θέσης 
(283,36€), τα έξοδα κίνησης (356,22 €), τα έξοδα παράστασης (356,22 €) και η πάγια αποζημίωση 
(445,28 €). Η τυχόν καταβαλλόμενη οικογενειακή παροχή δεν περιλαμβάνεται στο ανωτέρω ποσό. 

Οι  δήμαρχοι,  οι  αντιδήμαρχοι  καθώς  και  οι  πρόεδροι  των  δημοτικών  συμβουλίων  και  οι 
σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαμβάνουν τις 
απολαβές7 από  ένα  μόνο  αξίωμα.  Οι  ανωτέρω  επιλέγουν  τις  απολαβές  του  αξιώματος  που 

4 Άρθρο 1 παρ. 1 η του Ν. 3213/2003 όπως ισχύει
5 Άρθρο 92 παρ. 5 του Ν. 3852/2010
6 Βλέπε εγκύκλιο 2/35981/0022/28-5-2010 του Υπουργείου Οικονομικών
7 Ο όρος “απολαβή” έχει την εννοια της καταβολής ποσών τα οποία έχουν πάγιο χαρακτήρα σε σχέση με το κατεχόμενο αξίωμα.  
Ως εκ τούτου στην έννοια των “απολαβών” δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εντάσσονται ποσά τα οποία συνιστούν την έννοια της  
αποζημίωσης και αντιστοιχούν σε συμμετοχή του αιρετού σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων υπό το δεδομένο ότι ούτε ο  
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επιθυμούν,  με  υπεύθυνη  δήλωση  που  υποβάλλεται  στους  φορείς  στους  οποίους  κατέχουν  τα 
αντίστοιχα αξιώματα, π.χ. δήμο και νομικό πρόσωπο. Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για τους 
προέδρους των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας,  των συμβουλίων τοπικής κοινότητας και τον 
εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας,  οι  οποίοι  λαμβάνουν από το δήμο,  με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έξοδα κίνησης.8 

Σχετικά με την αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβούλων 
και  των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  εφαρμόζονται 
αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 140 του Κ.Δ.Κ.

Καταβάλλεται, δηλαδή, για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου για 
κάθε συνεδρίαση και μέχρι τρεις (3) το πολύ συνεδριάσεις το μήνα, αποζημίωση ίση με ποσοστό 
δύο τοις εκατό (2%) του ποσού της αντιμισθίας του δημάρχου και για τα μέλη των επιτροπών, 
εκτός από το δήμαρχο, ένα τοις εκατό (1%) του ίδιου ποσού.

Ειδικές Άδειες

Στους αιρετούς δήμων που είναι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα ή υπάλληλοι ΝΠΙΔ, χορηγείται 
ειδική  άδεια  απουσίας  από  τον  φορέα  στον  οποίο  ανήκουν  για  την  απρόσκοπτη  άσκηση  των 
αρμοδιοτήτων τους. 

Η άδεια αυτή χορηγείται στους:
δημάρχους
αντιδημάρχους
προέδρους δημοτικών συμβουλίων

όλων των δήμων καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του 
συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων.

Με τη νέα ρύθμιση αίρονται οι πληθυσμιακοί περιορισμοί που υφίσταντο, με το άρθρο 139 του 
Κ.Δ.Κ., για τη χρονική διάρκεια χορήγησης της άδειας. 

Η  άδεια  χορηγείται  για  όλο  το  διάστημα  της  θητείας  τους,  υποχρεωτικά,  ανεξαρτήτως 
υποβολής σχετικής αίτησης. 

Συγκεκριμένα  η άδεια  χορηγείται  στα ανωτέρω πρόσωπα που είναι  δημόσιοι  υπάλληλοι  ή 
υπάλληλοι  Ν.Π.Δ.Δ.  ή  υπάλληλοι  κρατικών  Ν.Π.Ι.Δ.  και  δημοσίων  επιχειρήσεων  ή  άλλων 
επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως 
μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.).

Οι  εισφορές  επί  των  αποδοχών  της  θέσης  των  δημάρχων,  αντιδημάρχων  και  προέδρων 
δημοτικών συμβουλίων που τους αντιστοιχούν, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου, 
ενώ οι τυχόν εισφορές που αντιστοιχούν στον εργοδότη βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα 
από τον οποίο προέρχεται.

Για υπαλλήλους λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. το σύνολο των εισφορών βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
οικείου  δήμου9.  Η  διαδικασία  καταβολής  των  εισφορών  τους  καθορίζεται  με  την  ως  άνω 
αναφερόμενη Κ.Υ.Α. 

Επίσης,  ειδική  άδεια  χορηγείται  σε  πρόσωπα  που  έχουν  την  ιδιότητα  της  προηγούμενης 
παραγράφου, επιπλέον της κανονικής που λαμβάνουν από τη θέση από την οποία προέρχονται, ως 
εξής: 

αριθμός αυτών είναι σταθερός κατά μήνα – πλην του τιθέμενου ανώτατου ορίου – ούτε η συμμετοχή αντιστοιχεί αναγκαία σε 
κάθε συνεδρίαση. Συνεπώς, δεν θεωρείται, κατά την προαναφερόμενη έννοια, “απολαβή” η αποζημίωση που καταβάλλεται σε 
αιρετούς  για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις  του δημοτικού συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής. 
8  Αρθρο 80 παρ. 4 & άρθρο 81 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
9 Άρθρο 93 παρ. 3 του Ν. 3852/2010
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 ε
ξήντα (60)  μέρες  κατ’  έτος  στα  μέλη  του διοικητικού  συμβουλίου  της  Κεντρικής  Ένωσης 
Δήμων, εφόσον φυσικά δεν είναι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων.
 τ
ριάντα (30) μέρες κατ’ έτος στους προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, καθώς και 
στους προέδρους συνδέσμων δήμων.
 Ε
ξήντα (60) μέρες κατ’ έτος στους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων
 Τ
ριάντα (30) μέρες κατ’ έτος στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων.
Η ανωτέρω άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, μετά από σχετική αίτηση του αιρετού και μπορεί να 

γίνεται χρήση της και τμηματικά σε εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Όλες οι κατηγορίες αδειών που αναφέρθηκαν ανωτέρω χορηγούνται και σε όσους είναι ιατροί 
του  Ε.Σ.Υ.,  μέλη  Δ.Ε.Π.  Πανεπιστημίων  και  Ε.Π.  Τ.Ε.Ι.,  περιλαμβανομένων  και  του  ειδικού  και 
επιστημονικού  προσωπικού,  καθώς  και  στους  αναπληρωτές  καθηγητές  μέσης  εκπαίδευσης  και 
δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής.10

Τέλος, δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημοσίου τομέα με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν που εκλέγονται:

 δήμαρχοι
 δημοτικοί σύμβουλοι
 πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων
 πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων
 εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων

δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν 
εκλεγεί. Εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή 
αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, 
μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν.

10 Άρθρο 93 παρ. 6του Ν. 3852/2010
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Για τους αιρετούς των περιφερειών

Αναστολή επαγγελματικής δραστηριότητας

Κατά  τη  διάρκεια  της  θητείας  του  περιφερειάρχη,  αναστέλλεται  η  άσκηση  κάθε 
επαγγελματικής δραστηριότητάς του. 11Πρόκειται για ρύθμιση αντίστοιχη με αυτή του άρθρου 21§3 
του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996) με το οποίο αναστελλόταν οποιαδήποτε 
επαγγελματική δραστηριότητα του νομάρχη κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του. 

Ο χρόνος αναστολής άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας θεωρείται πραγματικός 
χρόνος για τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, το σύνολο των εισφορών 
στον οικείο ασφαλιστικό φορέα καταβάλλεται από την περιφέρεια και βαρύνει τον προϋπολογισμό 
αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
η  οποία  βρίσκεται  στο  τελικό  στάδιο  έκδοσής  της,  ρυθμίζονται  τα  θέματα  που  αφορούν  στη 
διαδικασία καταβολής των εισφορών στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. 12

Υποβολή ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, στην υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης για την 
περιουσιακή τους κατάσταση, που προβλέπεται στο άρθρο 1 του νόμου 3213/2003 όπως ισχύει, 
εμπίπτουν,  κατ’  αντιστοιχία,  οι  περιφερειάρχες,  οι  αντιπεριφερειάρχες  και  οι  πρόεδροι  της 
οικονομικής επιτροπής καθώς και των λοιπών διοικητικών επιτροπών που θεσμοθετούνται με το 
Πρόγραμμα “Καλλικράτης”. 

Κατ’ αντιστοιχία με την υποχρέωση δημοσιοποίησης της περιουσιακής κατάστασής τους με 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου, που ισχύει για τους αιρετούς του Α’ Βαθμού, η περιουσιακή 
κατάσταση των αιρετών του Β’  βαθμού δημοσιοποιείται  μέσω ανάρτησης  στην ιστοσελίδα της 
περιφέρειας, δεδομένου ότι πρόκειται για πρακτική που συμβάλει στην εμπέδωση της διαφάνειας 
και της εμπιστοσύνης των πολιτών για όσους ασκούν δημόσια εξουσία. 

Αντιμισθία

Όπως  ρυθμίζεται  για  τους  αιρετούς  των  δήμων  έτσι  και  για  τους  περιφερειάρχες, 
αντιπεριφερειάρχες και τους προέδρους των περιφερειακών συμβουλίων καταβάλλεται αντιμισθία 
αντί των εξόδων παράστασης που ελάμβαναν έως την 31-12-2010.

Το ύψος της αντιμισθίας ορίζεται ως εξής:
 Γι
α τον περιφερειάρχη είναι ισόποση με τις κάθε είδους αποδοχές, τα έξοδα παράστασης και τα 
επιδόματα ή προσαυξήσεις του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
 Γι
α  τον  αντιπεριφερειάρχη  και  τον  πρόεδρο  του  περιφερειακού  συμβουλίου  ισούται  με  το 
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη.

Η αντιμισθία που δικαιούνται τα ανωτέρω αιρετά όργανα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως Άτομα 
με Αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Για 
την εφαρμογή της διάταξης αρκεί, από τους ενδιαφερόμενους, η προσκόμιση απόφασης της οικείας 
υγειονομικής επιτροπής. 

11 Άρθρο 119 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
12 Άρθρο 119 παρ. 2 & άρθρο 182 παρ. 9 του Ν. 3852/2010
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Σε  περίπτωση  που  η  αντιμισθία  των  ανωτέρω  προσώπων  οι  οποίοι  εμπίπτουν  στο  πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 182 παρ. 1 του Νόμου 3852/2010, δηλαδή υπαλλήλων που λαμβάνουν 
ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας τους είναι μικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της 
θέσης  τους,  η  αντιμισθία  προσαυξάνεται  κατά  το  ποσό  της  διαφοράς  και  μέχρι  το  ύψος  των 
αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου13. 

Συνεπώς, δεν παρέχεται δυνατότητα επιλογής μεταξύ αντιμισθίας και αποδοχών της θέσης από 
την  οποία  προέχονται,  δεδομένου  ότι  η  άδεια  που  χορηγείται  στους  αιρετούς  αυτούς   είναι 
υποχρεωτική και άνευ αποδοχών, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 182 παρ. 1 του Νόμου 3852/2010. 

Ως πάσης  “φύσεως αποδοχές θέσης”  νοούνται  ο βασικός μισθός  και  οποιαδήποτε  παροχή 
αποτελεί σταθερή προσαύξησή του.14

Το ανώτατο όριο αποδοχών του Γενικού Γραμματέα  Υπουργείου διαμορφώθηκε,  από 1-6-
2010, με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3833/2010, 
στο ποσό των 5.856,08 €15 στο οποίο περιλαμβάνεται ο βασικός μισθός (4.415 €), το επίδομα θέσης 
(283,36€), τα έξοδα κίνησης (356,22 €), τα έξοδα παράστασης (356,22 €) και η πάγια αποζημίωση 
(445,28 €). Η τυχόν καταβαλλόμενη οικογενειακή παροχή δεν περιλαμβάνεται στο ανωτέρω ποσό. 

Οι  περιφερειάρχες,  οι  αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  οι  πρόεδροι  των  περιφερειακών 
συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
λαμβάνουν την αντιμισθία από ένα μόνο αξίωμα. Οι ανωτέρω επιλέγουν τις απολαβές του αξιώματος 
που επιθυμούν με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στους φορείς που κατέχουν τα αντίστοιχα 
αξιώματα, π.χ. περιφέρεια και ίδρυμα.

Οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  δικαιούνται  αποζημίωσης  για  τη  συμμετοχή  τους  στις 
συνεδριάσεις  του  περιφερειακού  συμβουλίου,  της  οικονομικής  επιτροπής  και  των  λοιπών 
διοικητικών επιτροπών. Ως διοικητικές επιτροπές νοούνται αυτές που συστήνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 164 του ν. 3852/2010. Η αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι τέσσερις (4) το πολύ 
συνεδριάσεις το μήνα είναι ίση με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της μηνιαίας αποζημίωσης του 
περιφερειάρχη και καταβάλλεται  διακριτά για τη συμμετοχή στο περιφερειακό συμβούλιο και σε 
κάθε επιτροπή16. 

Επίσης, στους περιφερειακούς συμβούλους και στα μέλη της οικονομικής επιτροπής και των 
λοιπών διοικητικών επιτροπών που υπηρετούν ως υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα, και κάνουν χρήση 
της επιπλέον άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 183 παρ. 1 για τις συνεδριάσεις του περιφερειακού 
συμβουλίου ή των ειδικών αδειών που αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο, για την συμμετοχή τους 
στην οικονομική επιτροπή ή στις λοιπές διοικητικές επιτροπές, καταβάλλεται από την περιφέρεια 
αποζημίωση  που αντιστοιχεί  στις  μικτές  αποδοχές,  συμπεριλαμβανομένων και  των  εργοδοτικών 
εισφορών, αναλογικά για κάθε μέρα απουσίας.17

Με απόφαση του  Υπουργού Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης 
ρυθμίζονται  τα  θέματα  που αφορούν  στην καταβολή αποζημίωσης,  που αντιστοιχεί  στις  μικτές 
αποδοχές συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών.18 Με ειδικότερη εγκύκλιο, που θα 
ακολουθήσει την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, θα ενημερωθείτε λεπτομερώς για τη διαδικασία 
καταβολής της αποζημίωσης. 

Ο  προφανής  σκοπός  της  ρύθμισης  είναι  η  ίση  μεταχείριση  αιρετών  που  είναι  υπάλληλοι, 
ανεξάρτητα αν εργάζονται στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, δεδομένου ότι με την προϊσχύουσα 
πρακτική  ο  αιρετός  που υπηρετούσε ως υπάλληλος στον ιδιωτικό  τομέα  υφίστατο μείωση των 
οικονομικών του αποδοχών, προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντα του αιρετού. 

Ο  πρόεδρος  του  περιφερειακού  συμβουλίου  ή  της  αντίστοιχης  περιφερειακής  επιτροπής 
χορηγεί  στους  περιφερειακούς  συμβούλους  που υπηρετούν ως  υπάλληλοι  στον ιδιωτικό  τομέα, 

13 Άρθρο 181 παρ. 5 του Ν. 3852/2010
14 Οδηγίες  για  τις  κρατήσεις  επί  της  αντιμισθίας  καθώς  και  για  τους  αιρετούς  που  είναι  συνταξιούχοι  (δημοδίου  ή  άλλου 
ασφαλιστικού οργανισμού) θα σας αποσταλλούν με νεότερη ειδική εγκύκλιό μας, το αμέσως προσεχές διάστημα.
15 Βλέπε εγκύκλιο 2/35981/0022/28-5-2010 του Υπουργείου Οικονομικών
16 Άρθρο 184 παρ. 4 του Ν. 3852/2010
17 Άρθρο 183 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
18 Άρθρο 182 παρ. 9 του Ν. 3852/2010
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βεβαίωση  συμμετοχής  στη  συνεδρίαση,  για  την  υπηρεσία  ή  τον  εργοδότη.  Με  βάση  την  ίδια 
βεβαίωση εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται η αποζημίωση για κάθε μέρα απουσίας.

Επίσης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι αντιπεριφερειάρχες δικαιούνται εξόδων μετακίνησης 
σύμφωνα  με  τον  ν.  2685/1999  (ΦΕΚ  Α’  35),  για  τη  συμμετοχή  τους  στις  συνεδριάσεις  του 
περιφερειακού συμβουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής, της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών 
διοικητικών επιτροπών του νόμου 3852/2010. Για τον υπολογισμό των εξόδων κίνησης λαμβάνεται 
υπόψη η χιλιομετρική απόσταση του τόπου κατοικίας τους από την έδρα της περιφέρειας19. 

Ειδικές Άδειες

Στους αιρετούς  των περιφερειών που είναι  υπάλληλοι  του δημοσίου τομέα και  των ΝΠΙΔ 
χορηγείται  ειδική άδεια από τον φορέα στον οποίο ανήκουν, για την απρόσκοπτη άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους. 

Η άδεια αυτή χορηγείται  για όλο το διάστημα της θητείας τους, υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως 
υποβολής σχετικής αίτησης και συγκεκριμένα στους:

περιφερειάρχες
αντιπεριφερειάρχες
προέδρους περιφερειακών συμβουλίων
που  είναι  δημόσιοι  υπάλληλοι  ή  υπάλληλοι  Ν.Π.Δ.Δ.  ή  υπάλληλοι  κρατικών  Ν.Π.Ι.Δ.  και 

δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το 
Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών 
Ν.Π.Ι.Δ. (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.).20

Επίσης,  ειδική  άδεια  απουσίας  χορηγείται  σε  πρόσωπα  που  έχουν  την  ιδιότητα  της 
προηγούμενης παραγράφου, επιπλέον της κανονικής άδειας που δικαιούνται από την θέση τους, ως 
ακολούθως: 

 ε
ξήντα (60) μέρες κατ’ έτος, στα μέλη της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών 
επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 164 του ν. 3852/2010.
 τ
ριάντα (30) μέρες κατ’ έτος στους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων.
Άδεια εξήντα (60) ημερών χορηγείται στα μέλη του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου 

της  Ένωσης  Περιφερειών,  που  δεν  είναι  περιφερειάρχες  ή  αντιπεριφερειάρχες  ή  πρόεδροι 
περιφερειακών συμβουλίων. 21

Όλες οι κατηγορίες αδειών που αναφέρθηκαν ανωτέρω χορηγούνται και σε όσους είναι ιατροί 
του  Ε.Σ.Υ.,  μέλη  Δ.Ε.Π.  Πανεπιστημίων  και  Ε.Π.  Τ.Ε.Ι.,  περιλαμβανομένων  και  του  ειδικού  και 
επιστημονικού  προσωπικού,  καθώς  και  στους  αναπληρωτές  καθηγητές  μέσης  εκπαίδευσης  και 
δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής.22

Η ειδική άδεια των τριάντα (30) ή εξήντα (60) ημερών χορηγείται υποχρεωτικά από τον φορέα 
στον οποίο ανήκουν μετά από σχετική αίτηση του αιρετού και μπορεί να γίνεται χρήση της και 
τμηματικά σε εργάσιμες μέρες και ώρες.23 

Επιπλέον των προαναφερόμενων ειδικών αδειών  οι περιφερειακοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι 
υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως αν η επιχείρηση που εργάζονται έχει 
μορφή  Ν.Π.Ι.Δ.)  έχουν  δικαίωμα  να  απουσιάσουν  από  την  εργασία  τους  για  δύο  (2)  ημέρες 

19 Άρθρο 184 παρ. 3 του Ν. 3852/2010
20 Άρθρο 182 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
21 Άρθρο 182 παρ. 2,3 & 4 του Ν.3852/2010
22 Άρθρο 182 παρ. 8 του Ν. 3852/2010
23 Άρθρο 182  παρ. 5 του Ν. 3852/2010
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περιλαμβανομένης της ημέρας της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου. Οι περιφερειακοί 
σύμβουλοι που κατοικούν και εργάζονται σε νησί έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία 
τους μία (1) ημέρα επιπλέον των ανωτέρω24.

Οι  ασφαλιστικές  εισφορές  των  περιφερειαρχών,  αντιπεριφερειαρχών  και  προέδρων 
περιφερειακού συμβουλίου βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας περιφέρειας. 

Για υπαλλήλους των λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. που είναι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες ή πρόεδροι 
περιφερειακών συμβουλίων, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών βαρύνει τον προϋπολογισμό 
της περιφέρειας25. Με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία καταβολής των 
εισφορών στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς.26

Τέλος, δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημοσίου τομέα με οποιαδήποτε 
σχέση  εργασίας  και  εάν  υπηρετούν  που  εκλέγονται  περιφερειακοί  σύμβουλοι,  διαρκούσης  της 
θητείας τους δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός της εκλογικής περιφέρειας στην οποία έχουν 
εκλεγεί. Εάν οι υπάλληλοι αυτοί υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλης περιφέρειας, μετά από αίτηση 
τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη 
υπηρεσία  ή  θέση,  μετατίθενται  ή  αποσπώνται  στην  πλησιέστερη  υπηρεσία  προς  την  εκλογική 
περιφέρεια όπου εξελέγησαν27.

Υπενθυμίζεται  ότι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  135  του  Νόμου  3852/2010,  κάθε  περιφερειακή 
ενότητα κατά την έννοια του άρθρου 3 του προαναφερόμενου νόμου, συνιστά αντίστοιχη εκλογική 
περιφέρεια. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

Κοινοποίηση
1. Ε.Ν.Α.Ε.
2. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8
Τ.Κ.: 106 78 Αθήνα
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
4. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.
5. Διεύθυνση Οικονομικών Ο.Τ.Α.

24 Άρθρο 183 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
25 Άρθρο 182 παρ. 7 του Ν. 3852/2010
26 Άρθρο 182 παρ. 9 του Ν. 3852/2010
27 Άρθρο 182 παρ. 10 του Ν. 3852/2010
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