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ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων της περ.5 της παρ.Γ’ της υποπαρ.Γ1 του άρθρου πρώτου 

του ν.4093/2012, όπως ισχύει 

ΣΧΕΤ: Το αριθµ. ΓΕ∆∆ Φ.1869.14/23817/29-10-2015 έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

 

   Κατόπιν διερεύνησης καταγγελίας από τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης διαπιστώθηκε 

ότι οι αποδοχές των µελών Ανώνυµης Εταιρείας ΟΤΑ δεν µειώθηκαν κατά το ήµισυ σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στις διατάξεις της περ.5 της παρ.Γ’ της υποπαρ.Γ1 του άρθρου πρώτου του 

ν.4093/2012, και για το λόγο αυτό ζητήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η έκδοση 

σχετικών καταλογισµών για τα µέλη του ∆Σ της εν λόγω εταιρείας. Mε αφορµή τα ανωτέρω, και στο 

πλαίσιο των προτάσεων του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την ορθή και οµοιόµορφη 

εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων, θέτουµε υπόψη σας τα κάτωθι και παρακαλούµε για τη 

συνεργασία σας. 

  Με τις διατάξεις της περ.5 της παρ.Γ’ της υποπαρ.Γ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 

«Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα 

Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 

2013-2016», ορίζεται ότι “Από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι 

πάσης φύσεως αµοιβές των ∆ιοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, ∆ιευθυνόντων 

Συµβούλων, καθώς και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Ιδρυµάτων και των Νοµικών 

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου των ∆ήµων και των Περιφερειών, καθώς και των Νοµικών Προσώπων 

Ιδιωτικού ∆ικαίου αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των Συνδέσµων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύµων 

εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του 

µετοχικού κεφαλαίου, µειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).”. Συνεπώς, κατ’ εφαρµογή 

των ανωτέρω, από 1-1-2013 θα πρέπει να έχουν µειωθεί κατά το ήµισυ οι πάσης φύσεως 

καταβαλλόµενες αποδοχές των προσώπων, όπως αυτά προσδιορίζονται ανωτέρω, στο πλαίσιο της 

περιστολής των δηµοσιονοµικών δαπανών, χωρίς ουδεµία καθυστέρηση. 

 Κατόπιν τούτων, παρακαλούµε όπως προβείτε άµεσα στις απαιτούµενες ενέργειες, προκειµένου να 

ερευνηθεί αν έχουν ανταποκριθεί όλοι οι φορείς στις εκ του νόµου πηγάζουσες υποχρεώσεις, 
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σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ως άνω διατάξεις, ώστε να εντοπισθούν τυχόν περιπτώσεις µη 

εφαρµογής τους. 

   Αναµένοντας σχετική ενηµέρωσή µας, σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας 

και είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.  

 

 

 

 

            Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

                                                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1.Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

(µε φωτ/φο του σχετικού) 

2. Γεν.Επιθεωρητή ∆ηµ.∆ιοίκησης 

 Λ.Κηφισίας 1-3 

Αθήνα 11523 

 

Eσωτερική ∆ιανοµή: 

-Γραφείο κ.Υπουργού (επί του Α.Π.7728/3-11-2015)       

-Γραφείο κ.Υφυπουργού 

-Γραφείο κ.Γεν.Γραµµατέα 

-Γεν.∆ιευθύντρια Αποκ/σης & Τ.Α. 

- ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να αναρτηθεί  

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 

-∆/νση µας (Τµήµα Ν.Π.Τ.Α) 


