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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα,    20 Δεκεμβρίου 2021

       Αριθ. Πρωτ.:   94156ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.          ΠΡΟΣ: 1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ                       της χώρας

                      Γραφεία Συντονιστών
                  2. Δήμοι της χώρας
                      Γραφεία Δημάρχων

Ταχ. Δ/νση         : Σταδίου 27
Τ.Κ.                    : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ.Διαμάντη
Τηλέφωνο : 213-1364390
E-mail : m.diamanti@ypes.gr

Αριθμ. Εγκυκλίου: 893
ΘΕΜΑ: Δυνατότητα παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων

  Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε ο νόμος 4873/2021 (A΄ 248) «Προστασία του εθελοντισμού, 

ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς 

δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις», στο άρθρο 60 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις 

αναφορικά με τη δυνατότητα παράτασης της θητείας των αντιδημάρχων.

   Ειδικότερα, με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου ορίζεται: 

«Η θητεία των Αντιδημάρχων δύναται να παραταθεί, κατά παρέκκλιση του άρθρου 59 του ν.3852/2010 

(Α΄87), από την ημερομηνία λήξης της έως τον ορισμό νέων Αντιδημάρχων και σε κάθε περίπτωση όχι 

πέραν της 9ης Ιανουαρίου 2022. Η ισχύς του πρώτου εδαφίου άρχεται αναδρομικά από 1.8.2021».  

   Η ανωτέρω ρύθμιση περί δυνατότητας παράτασης της θητείας των ήδη κατά την 1.8.2021 

Αντιδημάρχων για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 59 του 

ν.3852/2010 (Α΄87), κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο και η λειτουργία των 

αρμοδίων φορέων και οργάνων μέχρι τη διενέργεια των δημαιρεσιών την Κυριακή 9.1.2022 (άρθρο 61 

του ν.4873/2021). Μετά την  ημερομηνία αυτή θα πρέπει να οριστούν Αντιδήμαρχοι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 59 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, και την αριθμ. 809/2021 Εγκύκλιο 

«Ορισμός Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ).  

   Ως εκ τούτου, αποφάσεις Δημάρχων περί παράτασης θητείας Αντιδημάρχων, που δημοσιεύτηκαν 

από την 1.8.2021 και δεν ακυρώθηκαν, εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο της ως άνω διάταξης. 

Τυχόν δε αποφάσεις Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οι οποίες ακύρωσαν σχετικές 

αποφάσεις Δημάρχων είναι νόμιμες και επιφέρουν το ακυρωτικό τους αποτέλεσμα. 

    Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στον ιστότοπο του Υπουργείου 

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

Ελληνική  
ΑΔΑ: ΩΓ0Ξ46ΜΤΛ6-8ΞΓ
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  Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή περαιτέρω

διευκρίνιση σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα.

Ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης 

                                                                           Μιχάλης Ι.Σταυριανουδάκης
                                                                                        

Συνημμένα:
Άρθρο 60 ν.4873/2021 (αρχείο.pdf)

Κοινοποίηση:
Κ.Ε.Δ.Ε.
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