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Θέµα: Καθορισµός του ανώτατου χρηµατικού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ, που κάνουν 
χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 35 παρ.3 του Ν. 3274/04:  

«Οι δήµαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, αντιδήµαρχοι, πρόεδροι συµβουλίων δηµοτικών διαµερισµάτων 
του άρθρου 120 του Π.∆. 410/1995 και οι πρόεδροι δηµοτικών συµβουλίων δήµων άνω των ογδόντα 
χιλιάδων (80.000) κατοίκων, καθώς και δήµων πρωτευουσών νοµών, µπορούν να κάνουν χρήση των 
υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, µέσω µιας συσκευής έκαστος, για την κάλυψη των υπηρεσιακών 
τους αναγκών. Το ίδιο δικαίωµα παρέχεται και στους Γενικούς Γραµµατείς των δήµων. Η σχετική 
δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του οικείου δήµου ή κοινότητας. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται, για τους παραπάνω χρήστες των υπηρεσιών της κινητής 
τηλεφωνίας, το ανώτατο επιτρεπτό όριο των κλήσεων αυτών.» 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005) το ανώτατο επιτρεπτό όριο καθορίζεται για 
κάθε δήµο ή κοινότητα µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και πρέπει φυσικά να 
κυµαίνεται µέσα στα όρια που θεσπίζονται από την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση. 

Επιπλέον η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών 59801/ΕΓΚ.36/20-12-05, ορίζει ότι στο ποσό µε το 
οποίο επιβαρύνεται ο προϋπολογισµός του οικείου ΟΤΑ για κάθε έναν χρήστη τέτοιων υπηρεσιών, 
βάσει της απόφασης του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, θα υπολογίζεται το σύνολο της σχετικής 
δαπάνης, όλων των επιµέρους χρεώσεων συµπεριλαµβανοµένων. 

Το ανώτατο επιτρεπτό χρηµατικό όριο κλήσεων µηνιαίως, καθορίζεται από την προαναφερόµενη ΚΥΑ 
ως εξής: 

∆ικαιούχοι  Ανώτατο επιτρεπτό χρηµατικό όριο 
κλήσεων µηνιαίως (ευρώ)  

∆ήµαρχοι δήµων µε πληθυσµό άνω των 50.000 κατοίκων + 
πρωτευουσών νοµών  

200 € 

∆ήµαρχοι δήµων µε πληθυσµό από 20.001-50.000 
κατοίκους  

160 €  

∆ήµαρχοι δήµων µε πληθυσµό από 5.001-20.000 
κατοίκους  

140  € 

∆ήµαρχοι δήµων µε πληθυσµό έως 5.000 κατοίκους + 
Πρόεδροι Κοινοτήτων  

100 € 

Αντιδήµαρχοι 50% του ορίου κλήσεων του ∆ηµάρχου  80 €  

Πρόεδροι δηµοτικών συµβουλίων (δήµων µε πληθυσµό 80 € 



άνω των 80.000 κατοίκων + πρωτευουσών νοµών)  

Γενικοί Γραµµατείς δήµων  80% του ορίου κλήσεων του ∆ηµάρχου  

Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων Όµοιο µε του Αντιδηµάρχου 

 

Επειδή, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των δικαιούχων του ∆ήµου µας, απαιτείται η 
χρήση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, προτείνεται στο ∆Σ να προχωρήσει στη λήψη 
απόφασης για τον καθορισµό του ανώτατου χρηµατικού ορίου κλήσεων για κάθε δικαιούχο ανά µήνα, 
µέσα στα όρια που ορίζει η ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΚ Β 1388/710-2005), όπως περιγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

 

∆ικαιούχος Ανώτατο χρηµατικό όριο κλήσεων σε ευρώ 

 

∆ήµαρχος 

 

160 ευρώ 

 

Αντιδήµαρχοι (6) 

 

80 ευρώ έκαστος 

 

Γενικός Γραµµατέας 

 

128 ευρώ 

 

Προϊστάµενοι 
οργανικών µονάδων(3) 

 

80 ευρώ έκαστος 

 

Στην περίπτωση που το ύψος ενός λογαριασµού κινητής τηλεφωνίας υπερβαίνει το καθορισµένο 
χρηµατικό όριο και δεδοµένου ότι δεν νοµιµοποιείται καµία κάλυψη από τον οικείο ΟΤΑ πέραν του 
ορίου αυτού, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη. 
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