
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 163 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των 

δήμων» 

 
Το τελευταίο χρονικό διάστημα ελήφθησαν νομοθετικές πρωτοβουλίες με γνώμονα την 

πρόληψη της μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ 

άλλων, στην οργάνωση και στη λειτουργία των δήμων. Στο πλαίσιο παροχής έγκυρης πληροφόρησης 

για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση των καθηκόντων των οργάνων διοίκησης των δήμων, 

σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Η δυνατότητα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, είτε δια ζώσης κεκλεισμένων των 
θυρών, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε δια περιφοράς, υφίστατο ήδη στην κείμενη αυτοδιοικητική 

νομοθεσία και ειδικότερα στο άρθρο 67 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87). Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 

10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν.4682/ 2020 (Α’ 76), υπήρξε πρόβλεψη ότι κατά το χρονικό διάστημα λήψης των μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως 

συλλογικών οργάνων των δήμων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις 
προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87) είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε 

πρόσφορο μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις 

πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.  

Οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν διοικητικά με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 

(Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) εγκυκλίους 
του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη: 

α) δια ζώσης σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες 

υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. 

οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης 

αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) , ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να 
πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. 

β) δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων, εφαρμογή έχει η κοινή 

υπουργική απόφαση αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704),  

γ) δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού, αυτή είναι νόμιμη με τη συμμετοχή του ενός 
δευτέρου (½) των μελών του συμβουλίου μέχρι την 31η Μαΐου 20201. Από 1 Ιουνίου 2020, τα 

δημοτικά συμβούλια συνεδριάζουν δια περιφοράς, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις 

μνημονευόμενες υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 

40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 

Τέλος, σε ό, τι αφορά στην άρση των μέτρων που ελήφθησαν προς αποφυγή της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 και, επομένως, αναφορικά με τη λήξη της ισχύς των διατάξεων του άρθρου 10 

                                                           
1  Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/ 2020 (Α’ 
86) 
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της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., θα αναληφθούν οι προβλεπόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, σε 

συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και κατόπιν γνώμης της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού, με ταυτόχρονη πρόβλεψη λήψης των 

αναγκαίων μέτρων. 

 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, 
μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.olo@ypes.gr, καθώς και στους: 

 

 

ΟΝΟΜΑ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Γαλάνης Κώστας  213 136 4348 

Γεωργακοπούλου Παρασκευή  213 136 4337 

Διαμάντη Μαρία 213 136 4390 

Μπουδούρης Γιώργος 213 136 4362 

Νάσαινα Δέσποινα 213 136 4378 

Ντάβα Ρένια 213 1364027 

Οικονομίδης Δημήτρης 213 136 4313 

   
Την παρούσα μπορείτε να την αναζητήσετε και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ypes.gr. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Εσωτερική Διανομή:  

- Γραφείο Υπουργού 
- Γραφείο Υφυπουργού 

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα  

Εσωτερικών και Οργάνωσης  

Ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών 

και Οργάνωσης  

 

 

Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης  

mailto:d.olo@ypes.gr
https://www.ypes.gr/
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