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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(1)
 Αριθμ. 2/3850/0022
Καθορισμός αποδοχών, κατ’ αποκοπήν εξόδων κίνησης 

και αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση, των 
ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστη−
μονικών συνεργατών των Δήμων, των Συνδέσμων Δή−
μων, Δήμων και Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163, παρ. 8 του ν. 3584/2007 

(ΦΕΚ 143 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/

Β/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Εσωτερικών στους Υφυπουργούς».

3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β/ 
3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Το π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Συγχώνευση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης».

5. Την υπ’ αριθμ. 237/4442/23.11.2007 απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού αλλά του προϋπολογισμού των ΟΤΑ α΄ βαθ−
μού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τις αποδοχές, τα κατ’ αποκοπήν έξοδα 
κίνησης και την πάγια αποζημίωση χωρίς ωράριο εργα−
σίας, των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και 

επιστημονικών συνεργατών των Δήμων, των Συνδέσμων 
Δήμων, Δήμων και Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων ως εξής:

− Βασικός μισθός σε ποσοστό επί τοις εκατό του βα−
σικού μισθού των υπαλλήλων ειδικών θέσεων Αυ βαθμού 
του Δημοσίου όπως κάθε φορά αναπροσαρμόζεται, ως 
ακολούθως:

α) Για ΟΤΑ α΄ βαθμού με πληθυσμό μέχρι 20.000 κα−
τοίκους:

Ειδικοί σύμβουλοι 60%
Επιστημονικοί συνεργάτες 55%
Ειδικοί συνεργάτες 50%
β) Για ΟΤΑ α΄ βαθμού με πληθυσμό από 20.000 μέχρι 

100.000 κατοίκους:
Ειδικοί σύμβουλοι 65%
Επιστημονικοί συνεργάτες 60%
Ειδικοί συνεργάτες 55%
γ) Για ΟΤΑ α΄ βαθμού με πληθυσμό άνω των 100.000 

κατοίκων: 
Ειδικοί σύμβουλοι 70% 
Επιστημονικοί συνεργάτες 65% 
Ειδικοί συνεργάτες 60%
Πέραν των ανωτέρω στους εν λόγω ειδικούς συμβού−

λους ειδικούς συνεργάτες και επιστημονικούς συνερ−
γάτες, καταβάλλονται:

− Επίδομα εορτών και αδείας, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 9 του ν. 3205/2003 όπως ισχύει και η 
οικογενειακή παροχή με τις προϋποθέσεις του άρθρου 
11 του ίδιου νόμου.

− Μηνιαία Κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης που ανέρχονται 
στο ποσό των τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (325 ευρώ).

− Πάγια μηνιαία αποζημίωση χωρίς ωράριο εργασίας, 
που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ 
(150 €).

2. Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης αυτής αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της. Από την ημερομηνία ισχύος 
της παρούσας, κάθε προηγούμενη που ρυθμίζει διαφορε−
τικά θέματα αποδοχών των ανωτέρω καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2008
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
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