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ΘΕΜΑ: Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων 
αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Σας ενημερώνουμε ότι στο υπ’ αριθμ. 55 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

δημοσιεύτηκε η από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55).

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ, ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης 

αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι κατά το ανωτέρω διάστημα:

 τα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα διοίκησης των δήμων (δημοτικό συμβούλιο, 

εκτελεστική επιτροπή, οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητας ζωής, επιτροπή 

διαβούλευσης, κ.ά.),

 τα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα διοίκησης των περιφερειών (περιφερειακό 

συμβούλιο, εκτελεστική επιτροπή, οικονομική επιτροπή, επιτροπή διαβούλευσης, 

συμβούλια κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων, κ.ά.) και 

 τα διοικητικά συμβούλια των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων 

συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών, εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης της ΠΝΠ. Για το 

διάστημα αυτό, επομένως, δεν έχει εφαρμογή η πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 67 και παρ. 1 

του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 στο βαθμό που η ΠΝΠ ορίζει διαφορετικό τρόπο σύγκλησης 

των δημοτικών και των περιφερειακών συμβουλίων αντιστοίχως.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Αριθ.Πρωτ.:  18318

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Τ.A.
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.A. ΠΡΟΣ: 

1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 2) Περιφέρειες της χώρας
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα 3) Δήμοι της χώρας
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Σε όσες περιπτώσεις δεν πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση των ανωτέρω 

συλλογικών οργάνων, η λήψη της απόφασής τους, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί να 

λαμβάνει χώρα:

α) είτε δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 

167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα 

περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο 

τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης 

της ΠΝΠ, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των 

θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη 

πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου 

στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19,

β) είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές 

κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην 

παρούσα εγκύκλιο, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.olo@ypes.gr 

καθώς και στους παρακάτω υπαλλήλους:

ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Δήμοι Γεωργακοπούλου Παρασκευή 213 136 4337

Γαλάνης Κώστας 213 136 4348
Διαμάντη Μαρία 213 136 4390
Μπουδούρης Γιώργος 213 136 4362
Νάσαινα Δέσποινα 213 136 4378
Ντάβα Ρένια 213 136 4027
Οικονομίδης Δημήτρης 213 136 4313

Περιφέρειες Μασούρα Βασιλική 213 136 4036
Γαρυφάλη Σοφία 213 136 4340
Γκόλια Ευσταθία 213 136 4342
Θεοδωρακοπούλου Σοφία 213 136 4391
Χρυσάφης Γιώργος 213 136 4395

Νομικά Πρόσωπα Αθανασιάδης Θανάσης 213 136 4338

1  Όπως έχουν  τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ.1 του ν. 4635/ 2019
2  Όπως έχουν  τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ.2 του ν. 4635/2019
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Βρεκούση Νανά 213 136 4360
Καλογήρου Αναστασία 213 136 4394
Ποντικάκης Δημήτρης 213 136 4227

Ο Υφυπουργός

Θεόδωρος Λιβάνιος
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