
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Τροποποίηση της αριθμ. 54698/5.10.2018 (Β’ 4704) 

κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών α) αιρετών 
οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και β) γενικών γραμματέων δήμων».

2 Τροποποίηση της 191745/05/6.2.2006 υπουργι-
κής απόφασης (Β’ 195).

3 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για 
την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που 
προέκυψαν από την εκδήλωση σεισμού την 
26.10.2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύν-
θου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

4 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέ-
λεση του έργου: «Ανάπλαση Χερσαίου χώρου του 
Αλιευτικού Καταφυγίου Αμπελά ν. Πάρου και Ενί-
σχυση του λιμενοβραχίονα με Φ.Ο.».

5 Επιβολή Φ.Π.Α. και προστίμου στην εταιρεία PRO 
TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρ-
χων και Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το 
έτος 2019.

7 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργα-
σίας στον υπάλληλο που τηρεί τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και 
των τριών (3) ληξιάρχων του Δήμου Χαλκηδόνος, 
έτους 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 72865 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. 54698/5.10.2018 
(Β’ 4704) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσω-
τερικών και Οικονομικών «Καθορισμός αποδο-
χών α) αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και β) γενικών γραμματέων 
δήμων». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 «Καθορι-

σμός αποδοχών ειδικών κατηγοριών» του ν. 4354/2015 
(Α’ 176) και του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Α’ 232).

2) Τις διατάξεις των άρθρων 92 και 181 του ν. 3852/2010 
(Α’ 87).

3) Τις διατάξεις της παρ.  3α του άρθρου 3 του 
ν. 4051/2012 και το άρθρο πρώτο, υποπαρ. Γ1.3 του 
ν. 4093/2012.

4) Την αριθμ. 54698/5.10.2018 (Β’ 4704) κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί 
καθορισμού αποδοχών α) αιρετών οργάνων των οργανι-
σμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών γραμματέων 
δήμων.

5) Το π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
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 T  67364 Τεύχος Β’ 5726/19.12.2018

Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων».

6) Το π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7) Την αριθμ. Υ 29/8-10-2015 (Β’ 2168) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη».

8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α’ 98).

9) Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
καθόσον οι παρεχόμενες αποζημιώσεις βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό κάθε ενός υπόχρεου για την καταβολή 
τους οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιπλέον 
ετήσια δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα από-
φαση, για το σύνολο των υπόχρεων φορέων, εκτιμάται 
στο ποσό των 335.417,73 ευρώ.

10) Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2018/84 εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Αναπτυξιακής Πολιτικής αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 54698/5.10.2018 (Β’ 4704) 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 
με θέμα «Καθορισμός αποδοχών α) αιρετών οργάνων 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών 
γραμματέων δήμων», ως ακολούθως:

1. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1α) Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πλη-
θυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων σε 
4.275€, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από 
είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) 
κατοίκους σε 3.420€ και των δημάρχων των δήμων με 
πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων 
σε 2.565€.».

2. Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 αντικα-
θίστανται ως εξής:

«2α) Η αντιμισθία του περιφερειάρχη σε 4.275€.
2β) Στον αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιμι-

σθία ύψους 3.206,25€ και στον πρόεδρο του περιφε-
ρειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ύψους 
1.125€».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 54698/5.10.2018 (Β’ 4704) 
απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

 Αριθμ. 60458/5123 (2)
Τροποποίηση της 191745/05/6.2.2006 υπουργι-
κής απόφασης (Β’ 195). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3227/2004 «Μέτρα 

για την αντιμετώπιση της ανεργίας» (Α’ 31).
2. Το ν.δ. 2961/1954 «Περί Συστάσεως Οργανισμού 

Απασχόλησης και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α’ 197).
3. Το ν.δ. 212/1969 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως 

του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» 
(Α’ 112).

4. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 (Α’ 258) «Περί Αναδι-
άρθρωσης του ΟΑΕΔ».

5. Τις διατάξεις του ν. 4046/2012 και συγκεκριμένα το 
κεφ. 4 παρ. 41 «Περί καταργήσεως του Οργανισμού Ερ-
γατικής Κατοικίας» (Α’ 28).

6. Το άρθρο 35, παρ. 1 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), δυνάμει 
του οποίου ο ΟΑΕΔ κατέστη καθολικός διάδοχος, υπει-
σερχόμενος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ.

7. Τα άρθρα 20, 24 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

9. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α’ 168) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

11. Την αριθμ. οικ. 13471/4878/2.3.2018 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιό-
πουλο. (Β’ 814),όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οικ. 
25086/Δ1.8717/3.5.2018 απόφαση (Β’ 1545).

12. Την αριθμ. 191745/05/6.2.2006 απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Περί προϋποθέσεων και όρων χορηγήσεως δανείων 
σε υπαλλήλους του ΟΑΕΔ» (Β’ 195).

13. Την αριθμ. 4048/91/13.11.2018 (θέμα 96ο) από-
φαση του Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., η οποία μας διαβιβάσθηκε με το 
αριθμ. 934/15.11.2018 έγγραφο του Οργανισμού.

14. Την αριθμ. οικ.63614/5289/6.12.2018 εισήγηση 
της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (Α’ 143) σύμφωνα με την οποία δεν 
επηρεάζεται το ετήσιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 
ΟΑΕΔ όπως αυτό έχει προσδιοριστεί στο Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:


