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                                                                                                   ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ                                                
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   13 - Ιουλίου - 2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  Αριθμ. πρωτ.:46681
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β’ ΒΑΘΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση   : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83, Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Γκόλια, Σ. Γαρυφάλλη, 
                     Σ. Θεοδωρακοπούλου
                     Γ. Χρυσάφης
Τηλέφωνο    : 213136-4342/4340/4391/
                     4395

Προς: 
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
Γραφεία Συντονιστών
2. Περιφέρειες της Χώρας
2.1 Γραφεία Περιφερειαρχών 
2.2 Προέδρους Περιφερειακών Συμβουλίων
2.3 Δ/νσεις Διοίκησης/ Τμήματα Συλλογικών  
Οργάνων

 3. ΕΝΠΕ

Θέμα: «Ενημέρωση  αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων και των συνεδριάσεων των 

συλλογικών οργάνων των περιφερειών». 

         Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε ο ν.4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής 
για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - 
Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, 
συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄136), με το 
άρθρο 78 του οποίου ρυθμίζεται ο τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ 
και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το 
διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19.
     Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78, «Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως 
συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις 
προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), β) 
είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης, δ) είτε 
δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών 
οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ.γ΄, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα 
με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα».

Ελληνική  
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     Ως εκ τούτου, από την 9η  Ιουλίου 2022, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4954/2022 και 
εφεξής, τα συλλογικά όργανα των περιφερειών λειτουργούν σύμφωνα με τις ανωτέρω 
διατάξεις.
    Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, εφιστούμε την προσοχή σας στην τήρηση των εκάστοτε ισχυόντων 
υγειονομικών μέτρων, όπως αυτά αποτυπώνονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται 
σε τακτική βάση.

Ο Γενικός Γραμματέας 
Εσωτερικών και Οργάνωσης

Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
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