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   ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                    ΚΑΙ                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 225599 και 228822 του ΝΝ..33885522//22001100  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  ((ΑΑ΄́  8877))  όπως ισχύουν,  

β) των άρθρων 1122, 1133 και 1144 του ΝΝ..22888800//22000011  «Πρόγραμμα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” για τη μεταρρύθμιση και 

τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»  ((ΑΑ΄́  99)), όπως ισχύουν, 

γ) του άρθρου 88  του ΝΝ..33110066//22000033  «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 

Φροντίδας και άλλες διατάξεις»  ((ΑΑ΄́  3300)), καθώς και του άρθρου 1144 του ΝΝ..33114466//22000033   «Οργάνωση 

και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις»  ((ΑΑ΄́  112255)), όπως ισχύουν, 

δ) του άρθρου 1166 του ΝΝ..33889911//22001100  «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και 

της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα»  ((ΑΑ΄́  118888)), καθώς και του άρθρου 99 

του ΝΝ..33992200//22001111  «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών 

Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις»  ((ΑΑ΄́  3333)), 

ε) των παρ.22  και 33 του άρθρου 3355 του ΝΝ..33557777//22000077  «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης 

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και 

φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις ((ΑΑ΄́  113300))», 

στ) του άρθρου 7799 του ΝΝ..ΔΔ..33332233//11995555  «Περί φορολογίας του εισοδήματος»  ((ΑΑ΄́  221144)), καθώς και του 

άρθρου 1199  του ΝΝ..ΔΔ..33884433//11995588  «Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων»  ((ΑΑ΄́  114488)), 

ζ) της παρ.66 του άρθρου 1166 του ΝΝ..11551188//11998855  «Καταβολή της σύνταξης των δημοτικών και 

κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των δημάρχων και 

προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο και άλλες διατάξεις»  ((ΑΑ΄́  3300)), 
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η) της παρ.  44  του άρθρου  2211  του  ΝΝ..33886677//22001100  ««Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού 

κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»»  ((ΑΑ΄́  112288)), όπως τροποποιήθηκε με το άάρρθθρροο  

6644  του ΝΝ..44558877//22001188  «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 

και άλλες διατάξεις»  ((ΑΑ΄́  221188)), 

θ) του ΝΝ..33998855//22001111  «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»  ((ΑΑ΄́  115511)), 

ι) του ΝΝ..33998866//22001111  «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2012−2015»  ((ΑΑ΄́  115522)), 

ια) του ΝΝ..44009933//22001122  «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-

2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής  2013−2016»  ((ΑΑ΄́  222222)), 

ιβ) του ΝΝ..44005511//22001122 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις 

εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν.4046/2012» ((ΑΑ''  4400)),  

ιγ) του ΝΝ..44004477//22001122 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του 

Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011” και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις 

κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που 

αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015” και 

άλλες διατάξεις» ((ΑΑ''  3311)), 

ιδ) του ΝΝ..44002244//22001111 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή 

εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 

2012-2015» ((ΑΑ΄́222266)), 

ιε) του άρθρου 8800ΑΑ του ΝΝ..44447722//22001177 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση 

διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, 

μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» ((ΑΑ''  7744)), 

ιστ) των παρ. 11 και 33 του άρθρου 44  του ΝΝ..44552200//22001188 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών 

Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και 

λοιπές διατάξεις»  ((ΑΑ''  3300)), 

ιζ) των άρθρων 1188 και 1199 του ΝΝ..44332255//22001155  «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»  ((ΑΑ΄́  

4477)), όπως ισχύουν, 

ιη) του ΠΠ..ΔΔ.. 117700//22001144  «Μεταφορά Πιστώσεων από τους Δήμους  στις Περιφέρειες,  συνεπεία της 

αντίστοιχης μεταβίβασης της αρμοδιότητας για τη μεταφορά μαθητών της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»  ((ΑΑ΄́  226666)), 
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ιθ) του ΠΠ..ΔΔ..  8811//22001199 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων»  ((ΑΑ΄́  111199)),  

κ) του ΠΠ..ΔΔ..  114411//22001177 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» ((ΑΑ΄́  118800)), 

κα) του ΠΠ..ΔΔ..  114422//22001177 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» ((ΑΑ΄́  118811)), 

κβ) του ΠΠ..ΔΔ..  6622//22002200 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» ((ΑΑ΄́  115555)), 

κγ) του ΠΠ..ΔΔ..  22//22002211 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» ((ΑΑ΄́  22)). 

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΥ7700//3300..1100..22002200 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» ((ΒΒ΄́  44880055)). 

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΥ2222//1177..0066..22002211 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» ((ΒΒ΄́  22660077)). 

4. Την υπ’ αριθμ. 129/02.11.2021 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.  

5. Τις με αριθμ. 3377//0044..0022..22002211  (ορθή επανάληψη) και 441199//1133..1100..22002211 αποφάσεις του Δ.Σ. της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) που αφορούν στην κατανομή 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 Ελάχιστο Κόστος Λειτουργίας των Δήμων. 

6. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Α.Λ.Ε. 22331100448800000011, 22331100448800000022, 22331100448800000033, 22334400448800000011 

και 22331100440011000011 του ειδικού φορέα 11000077--220066 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021 του 

Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορούν στα έσοδα του άρθρου 225599  ττοουυ  ΝΝ..33885522//22001100 των ΟΤΑ 

πρώτου βαθμού.  

7 .  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 

Α. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για το έτος 22002211, καθορίζονται στο συνολικό ύψος των  

1.914.300.000,00 €.  Από αυτό:  

1. Πόσο ύψους 1.708.180.000,00 €, αφορά στην κάλυψη 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, λαμβάνοντας υπόψη την από 18.10.2013 σχετική πρόταση της ΚΕΔΕ   αναφορικά με  

τα κριτήρια κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.  

Από το ανωτέρω ποσό καλύπτονται δαπάνες μισθοδοσίας 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 δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζόμενους σε 

προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι/Κοινωνική Μέριμνα καθώς και εργαζόμενους ΑμεΑ, βάσει 
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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 Ν.3852/2010,     

 το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 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 χωρικής 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 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 

4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

 τις δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε 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, 

καταβάλλονταν  σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.  

β) Ποσό ύψους 18.000.000,00 €,  ανάλογου των εσόδων εκ του ΦΦόόρροουυ  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς  ΦΦυυσσιικκώώνν  

κκααιι  ΝΝοομμιικκώώνν  ΠΠρροοσσώώππωωνν  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  έέττοουυςς  22002200,, διατίθεται στους Δήμους του Νομού 

Δωδεκανήσου. 

γ) Ποσό ύψους 24.300.000,00 €, κατανέμεται σε μμιικκρροούύςς  ννηησσιιωωττιικκοούύςς και οορρεειιννοούύςς  δδήήμμοουυςς, 

βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών. 

δ) Ποσό ύψους τουλάχιστον 112.050.000,00 €, κατανέμεται στους Δήμους της Χώρας, για την 

κάλυψη λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  δδααππααννώώνν  ττωωνν  σσχχοολλεείίωωνν  ττοουυςς, βάσει δεδομένων του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, 

στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ 

συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου. 

ε) Ποσό έως 259.227.006,40 €, διατίθεται για την κάλυψη δράσεων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, 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 αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής: 

α) Ποσό  140.740.000,00 € κατανέμεται σε όλους τους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη 

δαπανών εεκκττέέλλεεσσηηςς  έέρργγωωνν και εεππεεννδδυυττιικκώώνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν τους. Η κατανομή 

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 επενδυτικών δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, που αφορούν στην 
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πολιτική προστασία, στην επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, στην κάλυψη 

αντισταθμιστικών οφελών και σε λοιπές δράσεις.  

3. Ποσό ύψους 16.120.000,00 € διατίθεται με αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 

ΚΚεεννττρριικκήή  ΈΈννωωσσηη  ΔΔήήμμωωνν  ΕΕλλλλάάδδααςς ((ΚΚ..ΕΕ..ΔΔ..ΕΕ..)),,  σσττιιςς  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκέέςς  ΕΕννώώσσεειιςς  ΔΔήήμμωωνν  ((ΠΠ..ΕΕ..ΔΔ..))  κκααιι  ττηηνν  

ΕΕλλλληηννιικκήή  ΕΕττααιιρρεείίαα  ΤΤοοππιικκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  ((ΕΕ..ΕΕ..ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  ΑΑ..ΕΕ..)), ως εξής: 

α) Ποσό 4.120.000,00 € διατίθενται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών 

της ΚΚ..ΕΕ..ΔΔ..ΕΕ.., 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 ΠΠ..ΕΕ..ΔΔ.., 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 ΕΕ..ΕΕ..ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  ΑΑ..ΕΕ.., ήτοι ποσοστό 2,09‰ επί του συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών 

Πόρων των Δήμων. 

 

Β. Επιπλέον του ανωτέρω ποσού, στον ΑΛΕ 22331100440011000011 «Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού» 

έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 155.390.000,00 € που αφορά στην ενίσχυση των Κεντρικών 

Αυτοτελών Πόρων των Δήμων. 

 

Γ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Υπουργείο  Οικονομικών  

      α) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σκυλακάκη 

 γ) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

- Δ/νση Προϋπολογισμού  Γενικής Κυβέρνησης 

- Δ/νση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης 

- Δ/νση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού 

2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας-Έδρες τους 

3. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος  (Κ.Ε.Δ.Ε.) 

Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8,  Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης 

3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέα 

4. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής 

5. Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής  

-Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΨΞΧ46ΜΤΛ6-ΜΜΘ
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