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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου
33, του ν. 4483/2017 - Λεπτομέρειες καταβολής
αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των
δημοτικών συμβουλίων.

2

Κατανομή προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2018 σύμφωνα με τα Αποτελέσματα
της 7Κ/2017 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

3

Κατανομή προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2018 σύμφωνα με τα Προσωρινά Αποτελέσματα της 7Κ/2017 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 11836
(1)
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου
33, του ν. 4483/2017 - Λεπτομέρειες καταβολής
αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις
των δημοτικών συμβουλίων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 33 του
ν. 4483/2017 (Α΄ 107).
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 «Κω-

Αρ. Φύλλου 1417

δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210) και το
π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄116).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί
παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας» (ΦΕΚ Α΄232),
όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του
ν. 2129/1993 (Α΄57).
5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ29/
2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή ης παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού των δήμων
της χώρας, εξαιρουμένων των δήμων των εκλογικών
περιφερειών Α και Β Αθηνών Α και Β Πειραιά και Α Θεσσαλονίκης. Η δαπάνη εκτιμάται κατ’ ανώτατο όριο στο
ύψος των 6.730.560 ευρώ και το ακριβές ύψος της εξαρτάται από τον ακριβή αριθμό των αιρετών που πληρούν
τα κριτήρια της χιλιομετρικής απόστασης της παρ. 9.β
του αρ. 92 του ν. 3852/2010, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμός δικαιούχωνΠροσδιορισμός αποζημίωσης
1. Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει τους δικαιούχους
αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, βάσει των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας του
άρθρου 279 του ν. 3463/2006 που προσκομίζονται και
της απόστασης του οικισμού, στον οποίο βρίσκεται η
κατοικία, από την δημοτική ή τοπική κοινότητα, στην
οποία βρίσκεται η έδρα του δήμου και το προβλεπό-

15370

ëûíòë÷ïè Tíø ðúéë÷óíøëø

μενο ποσό της αποζημίωσης εγγράφεται στον προϋπολογισμό του δήμου. Οποιαδήποτε μεταβολή στη
μόνιμη κατοικία των δημοτικών συμβούλων γνωστοποιείται στο δημοτικό συμβούλιο, για να ληφθεί η σχετική απόφαση και να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη
τροποποίηση.
2. Εάν η έδρα του δήμου βρίσκεται σε οικισμό ή τοποθεσία εκτός του οικισμού που αποτελεί έδρα της τοπικής
ή δημοτικής κοινότητας, τότε η χιλιομετρική απόσταση
υπολογίζεται βάσει του οικισμού ή της θέσης της έδρας
του δήμου.
3. Με την απόφαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
το δημοτικό συμβούλιο προσδιορίζει το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση και έως
τέσσερις μηνιαίως, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει
το 1% της μηνιαίας αντιμισθίας του δημάρχου Αθηναίων.
Κάθε τροποποίηση του ύψους της αποζημίωσης γίνεται
με νέα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και σε καμία
περίπτωση δεν υπερβαίνει το όριο του προηγουμένου
εδαφίου.
4. Ως μηνιαία αντιμισθία του δημάρχου Αθηναίων λογίζονται οι ισχύουσες ακαθάριστες βασικές αποδοχές,
χωρίς τυχόν επιδόματα και λοιπές προσαυξήσεις.
5. Το προϋπολογιζόμενο συνολικό (ακαθάριστο) ποσό
εγγράφεται στους αντίστοιχους κωδικούς του ετήσιου
προϋπολογισμού του δήμου.
Άρθρο 2
Καταβολή αποζημίωσης
1. Εντός των πρώτων επτά (7) ημερών κάθε μηνός, ο
δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου διαβιβάζει στην οικονομική υπηρεσία του δήμου κατάσταση των δικαιούχων
αποζημίωσης με τις ημέρες συμμετοχής εκάστου στις
συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου κατά τον προηγούμενο μήνα.
2. Ως δικαιούχος αποζημίωσης μίας συνεδρίασης είναι
και ο σύμβουλος που αποχώρησε προ της ολοκλήρωσης
αυτής.
3. Η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται ανά διαστήματα όπως ορίζονται με την απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας.
4. Από το ποσόν που καταβάλλεται σε έκαστο δικαιούχο, αφαιρούνται οι νόμιμες κρατήσεις.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του
ν. 4483/2017 (Α΄107/31.07.2017).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 17 Απριλίου 2018
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Τεύχος Β’ 1417/25.04.2018

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./53/12006
(2)
Κατανομή προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2018 σύμφωνα με τα Αποτελέσματα
της 7Κ/2017 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης»
(ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως ισχύει και της παρ. 21
του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012)
και του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/
Α/2013).
2. Tο π.δ. 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
3. Το π.δ. 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ
323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
6. Τις αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.1/38531/
07-01-2016 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/90/10723/22-6-2016
εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006,
όπως ισχύουν.
7. Το αριθμ. πρωτ. 2901.1/23717/2018/28-03-2018
έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
8. Τα οριστικά αποτελέσματα της 7Κ/2017 Προκήρυξης
του ΑΣΕΠ «Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εξήντα
τριών (63) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού…..
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης……στο Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής….. » (ΦΕΚ 19/Γ΄/
15-06-2017).
9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη,
αποφασίζουμε:
Την κατανομή δώδεκα (12) μονίμων υπαλλήλων στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2018,των ακόλουθων κατηγοριών και κλάδων:

