
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπόμε-
νων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 2021 
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

2 Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπό-
μενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 
2021, δύο(2) υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας.

3 Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπό-
μενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 
2021, ενός (1) υπαλλήλου της Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας/Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοα-
καρνανίας.

4 Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπό-
μενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 
2021, υπαλλήλων του Τμήματος Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

5 Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
των Δήμων έτους 2021.

6 Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
των Περιφερειών έτους 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

   Αριθμ. 86257 (1)
Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπό-

μενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 

2021 υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της παρ. 2 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ 

του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές δια-
τάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α’ 94),

β) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

γ) του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

δ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ε) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
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στ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180),

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 
63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής 
Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Tην υπ’ αρ. 220007/18.12.2020 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-
τικής Ελλάδας και Ιονίου «Καθορισμός ανωτάτου ορίου 
επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 
και αιρετών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 
2021» (Β’ 5850).

5. Τα υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΔ/260164/4827/24-09-2021 
και ΠΔΕ/ΔΚ/287987/1308/13-10-2021 έγγραφα της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας με τα οποία: α) ζητείται η έγκρι-
ση υπέρβασης κατά είκοσι (20) ημέρες του ανώτατου ορί-
ου των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 
για δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) διαπιστώνεται 
η ανάγκη μετακίνησής τους εκτός έδρας, προκειμένου 
να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους σε εγκαταστάσεις 
τροφίμων ζωικής προέλευσης- τυροκομείων, ψυκτικών 
αποθηκών, σφαγείων, μονάδων διαχείρισης ζωικών υπο-
προϊόντων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας κρέατος κ.λπ. 
οι οποίοι απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη εθνική 
και κοινοτική νομοθεσία, προκειμένου να προστατευθεί 
η Δημόσια Υγεία, η Υγεία των Ζώων και το Περιβάλλον.

6. Τα υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΚ/259987/1189/20.9.2021 
(ορθή επανάληψη 07.10.2021) έγγραφο της Διεύθυν-
σης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με 
το οποίο βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω υπάλληλοι έχουν 
εξαντλήσει το όριο των εκτός έδρας μετακινήσεων των 
εξήντα (60) ημερών.

7. Την υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/279782/15185/
08.10.2021 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύ-
θυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και την υπ’  αρ. 
282961/15320/08.10.2021 (ΑΔΑ:Ψ6ΛΩ7Λ6-Ζ1Δ) Α/Α 
2997 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης 
Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας με τις οποίες βεβαιώνεται ότι, οι 
δαπάνες που προκαλούνται από την παρούσα δεν θα 
υπερβούν το ποσό των χιλίων εννιακοσίων εβδομήντα 
εννέα και σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (1979,45) 
συνολικά και θα καλυφθούν από εγγεγραμμένες πι-
στώσεις στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2021, Κ.Α.Ε. 
02.00.291.5244.01.1341.

8. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/127/29-10-2021 εισήγη-
ση του ΓΔΟΤΑΑΠ του ΥΠ.ΕΣ., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημε-

ρών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 2021, κατά είκοσι 
(20) ημέρες για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Κτη-
νιάτρων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δύο (2) μήνες πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Εσωτερικών 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 86599 (2)
Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπό-

μενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 

2021, δύο(2) υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτι-

κής Ελλάδας. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της παρ. 2 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ 

του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές δια-
τάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α’ 94),

β) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

γ) του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

δ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ε) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

στ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180),

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 
63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής 
Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).
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4. Tην υπ’ αρ. 220007/18.12.2020 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-
τικής Ελλάδας και Ιονίου «Καθορισμός ανωτάτου ορίου 
επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 
και αιρετών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 
2021» (Β’ 5850).

5. Το υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΔ/275424/5043/1-10-2021 
έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με το οποίο 
ζητείται η έγκριση υπέρβασης κατά τριάντα (30) ημέρες 
του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων ημερών μετα-
κίνησης εκτός έδρας για δύο (2) υπάλληλους κλάδου ΔΕ 
Οδηγών, του Γραφείου Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

6. Την υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΔ/275093/5041/1-10-2021 
βεβαίωση με την οποία:

α) Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω υπάλληλοι έχουν εξα-
ντλήσει το ανώτατο όριο των εξήντα (60) ημερών εκτός 
έδρας μετακίνησης, που καθορίστηκε με την υπ’ αρ. 
220007/18-12-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου.

β) Διαπιστώνεται η ανάγκη υπέρβασης του ανωτέρω 
ορίου κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, λόγω των μετα-
κινήσεων του Περιφερειάρχη εντός και εκτός ορίων της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να εξυπηρε-
τηθούν υπηρεσιακές ανάγκες (συμμετοχή σε συσκέψεις, 
ημερίδες, συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων κ.λπ.).

7. Την υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/234622/12771/
1-10-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημο-
σιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
καθώς και τις υπό στοιχεία Α/Α 2952 υπ’ αρ. 273425/
14950/30-9-2021 και Α/Α 2953 υπ’ αρ. 273431/14952/
30-9-2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, με 
τις οποίες βεβαιώνεται ότι, η δαπάνη που προκα-
λείται από την παρούσα υπολογίζεται σε τρεις χι-
λιάδες πεντακόσια (3500) ευρώ περίπου και θα κα-
λυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Ε.Φ./ΚΑΕ 
01.072./0719.01.1231 και 0721.01.1231 στον εγκε-
κριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

8. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/2021/124/22-10-2021 
εισήγηση του ΓΔΟΤΑΑΠ του ΥΠ.ΕΣ., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 2021, κατά είκοσι 
(20) ημέρες, για:

Δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Οδηγών του Γρα-
φείου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δύο (2) μήνες πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Εσωτερικών 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

      Αριθμ. 86166 (3)
Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπό-

μενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 

2021, ενός (1) υπαλλήλου της Περιφέρειας Δυ-

τικής Ελλάδας/Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλο-

ακαρνανίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της παρ. 2 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ 

του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές δια-
τάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α’ 94),

β) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

γ) του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

δ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ε) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

στ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180),

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 
63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής 
Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Tην υπ’ αρ. 220007/18.12.2020 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-
τικής Ελλάδας και Ιονίου «Καθορισμός ανωτάτου ορίου 
επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 
και αιρετών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 
2021» (Β’ 5850).

5. Το υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/221279/3684/
6-8-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, 
με το οποίο:

α) Ζητείται η έγκριση υπέρβασης κατά είκοσι (20) ημέ-
ρες του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων ημερών 
μετακίνησης εκτός έδρας για έναν (1) υπάλληλο κλάδου 
ΔΕ Τεχνικών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφε-
ρειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας.

β) Διαπιστώνεται η ανάγκη μετακινήσεων του εν λόγω 
υπαλλήλου εκτός έδρας, λόγω έλλειψης προσωπικού και 
αυξανόμενων υπηρεσιακών αναγκών, που προκύπτουν 
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από έκτακτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, πλημμύρες κ.λπ.
6. Το υπό στοιχεία οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/152135/2587/

4-6-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο ανω-
τέρω υπάλληλος έχει εξαντλήσει το ανώτατο όριο των 
εξήντα (60) ημερών εκτός έδρας μετακίνησης, που καθο-
ρίστηκε με την υπ’ αρ. 220007/18-12-2020 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

7. Την υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/220320/11953/5-8-2021 
βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομι-
κού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς 
και την υπό στοιχεία Α/Α 2941 υπ’ αρ. 272335/14893/
29-9-2021 (ΑΔΑ:Ω8Σ87Λ6-Φ45) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, με τα οποία βεβαιώνεται ότι, η δαπάνη που 
προκαλείται από την παρούσα υπολογίζεται σε διακόσια 
(200) ευρώ περίπου και θα καλυφθεί από εγγεγραμμέ-
νες πιστώσεις στον Ε.Φ./ΚΑΕ 02.072./0721.01.1231 στον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

8. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/119/30-9-2021 εισήγηση 
του ΓΔΟΤΑΑΠ του ΥΠ.ΕΣ., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 2021, κατά είκοσι 
(20) ημέρες, για:

Έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Τεχνικών της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δύο (2) μήνες πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Εσωτερικών 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 86167 (4)
Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπό-

μενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 

2021, υπαλλήλων του Τμήματος Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της παρ. 2 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ 

του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές δια-
τάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α’ 94),

β) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

γ) του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

δ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ε) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

στ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180),

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 
63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής 
Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Tην υπ’ αρ. 14620/25-1-2021 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-
τικής Ελλάδας και Ιονίου «Καθορισμός ανωτάτου ορίου 
επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 
και αιρετών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 
2021» (Β’ 501).

5. Το υπ’ αρ. 184920/3043/3-9-2021 έγγραφο της Πε-
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο:

α) Διαπιστώνεται η ανάγκη υπέρβασης του ανώτατου 
ορίου των εξήντα (60) ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 
για είκοσι δύο (22) υπαλλήλους του Τμήματος Μηχανο-
λογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά είκοσι (20) ημέρες 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες κατά 
τους χειμερινούς μήνες (πλημμύρες, κατολισθήσεις, εκ-
χιονισμοί, καθαρισμοί ρεμάτων κ.λπ.).

β) Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω υπάλληλοι έχουν εξα-
ντλήσει το ανώτατο όριο των μετακινήσεων εκτός έδρας, 
των εξήντα (60) ημερών για το έτος 2021.

6. α) Το υπ’ αρ. 179595/5213/19-8-2021 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγ-
χου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο 
βεβαιώνεται ότι από την παρούσα προκαλείται δαπά-
νη ύψους πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (5.900 €) 
το οποίο θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας έτους 2021, Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 010.73.0719.01 και 
01.073.0721.01.

β) Τις υπό στοιχεία Α/Α 3321 (υπ’ αρ. 190387/5425/
1-9-2021, ΑΔΑ: 62ΙΝ7ΛΗ-ΙΛΙ) και Α/Α 3322 (υπ’ αρ. 
190388/5426/1-9-2021, ΑΔΑ:ΩΦΙ67ΛΗ-9ΗΤ) αποφά-
σεις ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομι-
κού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.
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7. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/121/10-10-2021 εισήγη-
ση του ΓΔΟΤΑΑΠ του ΥΠ.ΕΣ., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 2021, κατά είκοσι 
(20) ημέρες, για τους υπαλλήλους του Τμήματος Μηχα-
νολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 5

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 3

ΔΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΣ 2

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ 2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ 6

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 1

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΙΔΑΧ 1

ΣΥΝΟΛΟ 22

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δύο (2) μήνες πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Εσωτερικών 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 86179 (5)
Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 

των Δήμων έτους 2021. 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 259 και 282 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

β) των άρθρων 12, 13 και 14 του ν. 2880/2001 «Πρό-
γραμμα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγ-
χρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 9),

γ) του άρθρου 8 του ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση 
του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 30), καθώς και του άρθρου 14 του 
ν. 3146/2003 «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δι-
καιώματος ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 125),

δ) του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, 
εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» 
(Α’ 188), καθώς και του άρθρου 9 του ν. 3920/2011 «Εξυγί-
ανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοι-
νωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 33),

ε) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 35 του ν. 3577/2007 
«Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προ-
γράμματος Διά Βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιω-
τικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις 
(Α’ 130)»,

στ) του άρθρου 79 του ν.δ. 3323/1955 «Περί φορολο-
γίας του εισοδήματος» (Α’ 214), καθώς και του άρθρου 
19 του ν.δ. 3843/1958 «Περί φορολογίας εισοδήματος 
νομικών προσώπων» (Α’ 148),

ζ) της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 1518/1985 «Καταβο-
λή της σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλή-
λων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των 
δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο 
ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 30),

η) της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3867/2010 «Επο-
πτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφα-
λαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολό-
γησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 128), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4587/2018 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 218),

θ) του ν. 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 151),

ι) του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2012-2015» (Α’ 152),

ια) του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγο-
ντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016» (Α’ 222),

ιβ) του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού πε-
ριεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής 
του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» (Α’ 40),

ιγ) του ν. 4047/2012 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2012-2015 και του κρατικού προϋπολογισμού 
έτους 2011” και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου “Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής 
του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη-
μοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουρ-
γείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλ-
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λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, 
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την 
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι-
κής στρατηγικής 2012-2015” και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),

ιδ) του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενι-
αίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι-
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 226),

ιε) του άρθρου 80Α του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτι-
κές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του 
ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών 
στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήρι-
ξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’ 74),

ιστ) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 
«Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων 
σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 30),

ιζ) των άρθρων 18 και 19 του ν. 4325/2015 «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρα-
τίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47),

ιη) του π.δ. 170/2014 «Μεταφορά Πιστώσεων από τους 
Δήμους στις Περιφέρειες, συνεπεία της αντίστοιχης με-
ταβίβασης της αρμοδιότητας για τη μεταφορά μαθητών 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 
(Α’ 266),

ιθ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

κ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180),

κα) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181),

κβ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

κγ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).

4. Την υπ’ αρ. 129/02.11.2021 εισήγηση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Τις υπ’ αρ. 37/04.02.2021 (ορθή επανάληψη) και 
419/13.10.2021 αποφάσεις του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) που αφορούν στην κα-
τανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2021, 
καθώς και την από 18.10.2013 πρόταση της Κ.Ε.Δ.Ε. περί 
επαναπροσδιορισμού των κριτηρίων κατανομής των 
ΚΑΠ αναφορικά με την τακτική επιχορήγηση και το Ελά-
χιστο Κόστος Λειτουργίας των Δήμων.

6. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Α.Λ.Ε. 
2310480001, 2310480002, 2310480003, 2340480001 

και 2310401001 του ειδικού φορέα 1007-206 του προ-
ϋπολογισμού εξόδων έτους 2021 του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που αφορούν στα έσοδα του άρθρου 259 του 
ν. 3852/2010 των ΟΤΑ πρώτου βαθμού.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για 
το έτος 2021, καθορίζονται στο συνολικό ύψος των 
1.914.300.00 ,00 €. Από αυτό:

1. Πόσο ύψους 1.708.180.000,00 €, αφορά στην κά-
λυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των 
Δήμων και διατίθεται με αποφάσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ως εξής:

α) Ποσό 1.294.602.993,60 €, κατανέμεται σε όλους τους 
Δήμους της Χώρας ως τακτική επιχορήγηση, λαμβάνο-
ντας υπόψη την από 18.10.2013 σχετική πρόταση της 
ΚΕΔΕ αναφορικά με τα κριτήρια κατανομής των Κεντρι-
κών Αυτοτελών Πόρων.

Από το ανωτέρω ποσό καλύπτονται δαπάνες μισθο-
δοσίας των Δήμων και για:

- το προσωπικό που μεταφέρθηκε σε αυτούς, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001 
και του άρθρου 8 του ν. 3106/2003,

- τους κατατασσόμενους σε θέσεις Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου, εργαζόμενους σε προγράμ-
ματα Βοήθεια στο Σπίτι/Κοινωνική Μέριμνα καθώς 
και εργαζόμενους ΑμεΑ, βάσει των διατάξεων του 
π.δ. 164/2004 και των άρθρων 16 του ν. 3491/2006 και 
27 του ν. 3613/2007,

- το προσωπικό των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, 
που μετατάχθηκε σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 258 του ν. 3852/2010,

- το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου Αορίστου Χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 
σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ. 1α του άρθρου 18 του 
ν. 3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χω-
ρικής αρμοδιότητάς τους και

- τους μεταταχθέντες υπαλλήλους σε Δήμους από τους 
ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ,

- το μόνιμο προσωπικό που διορίσθηκε βάσει των 
προκηρύξεων 7Κ/06 (ΑΣΕΠ 475) και 4Κ/07 (ΑΣΕΠ 218) 
και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,

- τις δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσω-
πικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που με-
τατάχθηκε σε Δήμους από την 1-1-2011 σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (87 Α’), οι οποίες κατά το 
διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλο-
νταν σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

β) Ποσό ύψους 18.000.000,00 €, ανάλογου των εσό-
δων εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων οικονομικού έτους 2020, διατίθεται στους 
Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου.

γ) Ποσό ύψους 24.300.000,00 €, κατανέμεται σε μι-
κρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, βάσει γεωμορ-
φολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών.

δ) Ποσό ύψους τουλάχιστον 112.050.000,00 €, κα-
τανέμεται στους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη 
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λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, βάσει 
δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά 
σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον 
αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνε-
κτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού 
τροχονόμου.

ε) Ποσό έως 259.227.006,40 €, διατίθεται για την κάλυ-
ψη δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθ-
μού, καθώς και υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

2. Ποσό ύψους 190.000.000,00 €, αφορά στην κάλυψη 
επενδυτικών δαπανών των Δήμων και διατίθεται με απο-
φάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

α) Ποσό 140.740.000,00 € κατανέμεται σε όλους τους 
Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης 
έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους. Η κα-
τανομή πραγματοποιείται με αναπροσαρμοσμένα τα 
κριτήρια κατανομής της απόφασης του Συνεδρίου της 
ΚΕΔΚΕ το 2004, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του 
πληθυσμού, όπως αυτά προέκυψαν από την τελευταία 
απογραφή και με ανώτατο ποσοστό μεταβολής 5% ανά 
Δήμο, σε σχέση με το αποδοτέο ποσό έτους 2013.

β) Ποσό έως 49.260.000,00 € διατίθεται σε όλους τους 
Δήμους της Χώρας για την κάλυψη ειδικών επενδυτι-
κών δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, που 
αφορούν στην πολιτική προστασία, στην επισκευή και 
συντήρηση σχολικών κτιρίων, στην κάλυψη αντισταθμι-
στικών οφελών και σε λοιπές δράσεις.

3. Ποσό ύψους 16.120.000,00 € διατίθεται με αποφά-
σεις του Υπουργείου Εσωτερικών, στην Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), στις Περιφερειακές Ενώσεις 
Δήμων (Π.Ε.Δ.) και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανά-
πτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), ως εξής:

α) Ποσό 4.120.000,00 € διατίθενται προς κάλυψη λει-
τουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της Κ.Ε.Δ.Ε., 
ήτοι ποσοστό 2,15‰ επί του συνόλου των Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.

β) Ποσό 8.000.000,00 €, διατίθενται προς κάλυψη 
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Π.Ε.Δ., 
ήτοι ποσοστό 4,18‰ επί του συνόλου των Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.

γ) Ποσό ύψους 4.000.000,00 € διατίθεται προς κάλυψη 
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Ε., ήτοι ποσοστό 2,09‰ επί του συνόλου των Κεντρι-
κών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.

Β. Επιπλέον του ανωτέρω ποσού, στον ΑΛΕ 2310401001 
«Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ α’ βαθμού» έχει προβλεφθεί 
ποσό ύψους 155.390.000,00 € που αφορά στην ενίσχυση 
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ   

 Αριθμ. 86181 (6)
Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 

των Περιφερειών έτους 2021. 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 260 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

β) της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3867/2010 (Α’ 128), 
όπως τροποποιηθήκαν με τις διατάξεις του άρθρου 64 
του ν. 4587/2018 (Α’ 270),

γ) της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 «Καταπο-
λέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργεί-
ου Οικονομικών» (Α’ 66),

δ) του ν. 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής (Α’ 151),

ε) του ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής με-
σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015» (Α’ 152),

στ) του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενι-
αίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι-
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 226),

ζ) του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού πε-
ριεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής 
του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» (Α’ 40),

η) του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επεί-
γοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.  4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016» (Α’ 222),

θ) του ν. 4089/2012 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου “Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό 
έτος 2012-2013 (Α’ 171)» μεταφορά αρμοδιότητας στις 
Περιφέρειες και άλλες διατάξεις” (Α’ 206),

ι) του ν. 4047/2012 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2012-2015 και του κρατικού προϋπολογισμού 
έτους 2011” και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου “Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του 
ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο-
λόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δια-
τάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημο-
σιονομικής στρατηγικής 2012-2015" και των Υπουργείων 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρ-
μογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015” και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),

ια) του άρθρου 80Α του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτι-
κές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του 
ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών 
στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήρι-
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ξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’ 74),

ιβ) της παρ. 1 και 3 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 
«Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων 
σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 30),

ιγ) του π.δ. 170/2014 «Μεταφορά Πιστώσεων από τους 
Δήμους στις Περιφέρειες, συνεπεία της αντίστοιχης με-
ταβίβασης της αρμοδιότητας για τη μεταφορά μαθητών 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 
(Α’ 266),

ιδ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιε) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιστ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

3. Την υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).

4. Την υπ’ αρ. 128/02.11.2021 εισήγηση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Την πρόταση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
(ΕΝ.Π.Ε.), σχετικά με τα κριτήρια κατανομής των Κεντρι-
κών Αυτοτελών Πόρων των Περιφερειών, όπως αυτή 
διατυπώθηκε στην απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 
του Διοικητικού Συμβουλίου της και απεστάλθηκε με το 
υπ’ αρ. 57/20.01.2014 έγγραφο.

6. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον κρατικό προ-
ϋπολογισμό έτους 2021 και ειδικότερα στους ΑΛΕ 
2310480004, 2310480005, 2310480006 του ειδικού φο-
ρέα 1007-206 του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφο-
ρούν στα έσοδα του άρθρου 260 του ν. 3852/2010 των 
ΟΤΑ δευτέρου βαθμού.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι των Περιφερει-
ών έτους 2021, καθορίζονται στο συνολικό ύψος των 
645.700.000,00€,

Από αυτό:
1. Ποσό ύψους 574.700.000,00€, αφορά στην κάλυψη 

λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Περι-
φερειών και κατανέμεται με αποφάσεις του Υπουργού 
Εσωτερικών ως εξής:

α) ποσό 96.000.000,00€ σε όλες τις Περιφέρειες της 
Χώρας, ως τακτική επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουρ-
γικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους, 
λαμβάνοντας υπόψη την από 12.09.2013 απόφαση του 
Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. σχετικά με τα κριτήρια κατανομής των 
Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες,

β) ποσό ύψους 300.000.000,00€ σε όλες τις Περιφέ-
ρειες της χώρας, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας 
του προσωπικού τους και

γ) ποσό 178.700.000,00 € για την κάλυψη δαπανών 
μεταφοράς μαθητών, την κάλυψη δαπανών του προ-
γράμματος δακοκτονίας καθώς και την κάλυψη λοιπών 
δράσεων των Περιφερειών.

2. Ποσό ύψους 70.000.000,00€ αφορά στην κάλυψη 
επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συ-
ντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των 
Περιφερειών, λαμβάνοντας υπόψη την από 12.09.2013 
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. σχετικά με τα κριτήρια 
κατανομής των Κ.Α.Π. για επενδυτικές δαπάνες.

3. Ποσό 1.000.000,00€, διατίθεται στην Ένωση Περι-
φερειών Ελλάδας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών 
γενικών δαπανών της, ήτοι ποσοστό 1,55‰.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02059001612210008*
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