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                                            Επείγον – αποστολή ηλεκτρονικά

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για λήψη αποφάσεων περί νομικών προσώπων δήμων και άδειες 
συνεδρίασης μελών των Δ.Σ. αυτών 

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. 99/2020 εγκύκλιος του Υπουργείου μας

         

Σε συνέχεια των σχετικών οδηγιών που παρείχαμε με την ανωτέρω σχετική υπ’ 

αριθμ.99/26704/29.4.2020 (ΑΔΑ: Ω99Θ46ΜΤΛ6–Η64) εγκύκλιό μας, και μετά από 

ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο μας, αναφορικά με τις αποφάσεις των 

δημοτικών συμβουλίων που αφορούν στη σύσταση, μετατροπή και λύση δημοτικού νομικού 

προσώπου, καθώς και για τις δικαιούμενες άδειες απουσίας από την εργασία τους των 

δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων που είναι μέλη των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών 

νομικών προσώπων, θέτουμε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του ν.4674/2020, «από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος, για οποιαδήποτε σύσταση, λύση, συγχώνευση και 

μετατροπή κάθε είδους δημοτικού νομικού προσώπου, καθώς και για τη συμμετοχή σε 

νομικά πρόσωπα ή την αποχώρηση από αυτά, απαιτείται απόφαση δημοτικού συμβουλίου 

και σύμφωνη γνώμη του οικείου δημάρχου». Επομένως, από τη δημοσίευση του 

ν.4674/2020 και εφεξής, στις σχετικές αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων κατά τις 

οικείες για κάθε δημοτικό νομικό πρόσωπο διατάξεις, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη 

γνώμη του οικείου δημάρχου. Σημειώνουμε, εν προκειμένω, ότι σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 2690/1990 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), όπως 

ισχύει, το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν μπορεί να εκδώσει πράξη με 
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περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της σύμφωνης γνώμης, καθώς και ότι η μη αποδοχή της 

θετικής σύμφωνης γνώμης, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. Επομένως, η σύμφωνη γνώμη του 

δημάρχου για τις ανωτέρω περιπτώσεις (αρ.11 παρ.7 ν. 4674/2020) συνιστά απαραίτητο τύπο 

της διαδικασίας και δεσμεύει το αποφασίζον όργανο (δημοτικό συμβούλιο), με την έννοια 

ότι το τελευταίο δεν μπορεί να ενεργήσει με διακριτική ευχέρεια και κατά τρόπο 

διαφορετικό από αυτόν που υποδεικνύει η γνωμοδότηση του μονομελούς διοικητικού 

οργάνου.

2. Άδεια αιρετών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δ.Σ. των νομικών 

προσώπων: Σύμφωνα, με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 93 του ν. 

3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 6 του άρθρου 10 ν. 4674/2020, τα μέλη 

των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων που είναι υπάλληλοι του 

δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους κατά 

την ημέρα συνεδρίασης του δημοτικού ή διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους 

στις συνεδριάσεις αυτών, ενώ τα ανωτέρω πρόσωπα που υπηρετούν ή κατοικούν σε 

δημοτικές κοινότητες που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού, δικαιούνται να 

απουσιάζουν από την εργασία τους για τον ίδιο λόγο επί δύο (2) ημέρες, περιλαμβανομένης 

της ημέρας συνεδρίασης του οικείου συμβουλίου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες.

Ο Γενικός Γραμματέας 
                                                           Εσωτερικών και Οργάνωσης

                                                         Μιχάλης. Ι. Σταυριανουδάκης

Εσωτερική Διανομή:

1.Γραφείο Υφυπουργού

2.Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

3.Δ/νση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

4.Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

(με την παράκληση να αναρτήσει το παρόν στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου στη διαδρομή «Έγγραφα») 

5.Δ/νσή Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. (Τμήμα Τ.Α. α΄ βαθμού) 
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