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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ    
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α. 
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ 

 Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2020 
Αρ. Πρωτ.: 77221 

1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της 
Χώρας 

2. Δήμους της Χώρας 
3. Κ.Ε.Δ.Ε. 
4. ΕΝ.Π.Ε. 
5. Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

 
 

 

Εγκύκλιος: 423 

ΘΕΜΑ: «Προσδιορισμός νέου χρόνου έναρξης άσκησης μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων στους 

διοικητικά υποστηριζόμενους δήμους και λήξης της διοικητικής υποστήριξης - 

Υπηρεσίες Δόμησης δήμων»  

 

Α. Σας ενημερώνουμε ότι, με τις παρ. 1 και 2 άρθρου 72 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), το 

άρθρο 376 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) αναδιαμορφώθηκε, μετά από σχετικές τροποποιήσεις που 

ισχύουν αναδρομικά από την 1η Νοεμβρίου 2020. 

Σύμφωνα με τις ως άνω νέες ρυθμίσεις, η 1η Οκτωβρίου 2021 προσδιορίζεται ως το νέο 

χρονικό σημείο έναρξης άσκησης από τους δήμους που υποστηρίζονται διοικητικά, κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), των αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάστηκαν 

με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.  

Η παροχή δε διοικητικής υποστήριξης από τους δήμους που έχουν αναλάβει τη σχετική 

υποχρέωση, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, εξακολουθεί να υφίσταται και παρατείνεται 

αναδρομικά από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021. 

Ομοίως, παρατείνεται η άσκηση από τις περιφέρειες των αρμοδιοτήτων που 

μεταβιβάστηκαν στους νησιωτικούς δήμους, βάσει του άρθρου 204 του ν. 3852/2010. Η διάταξη 

της παρ. 4 του άρθρου 205 του ν. 3852/2010 εξακολουθεί και ισχύει μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 

2021. 

Β. Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι, με τις  παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4745/2020, το 

άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 «Λειτουργία Υπηρεσιών Δόμησης» αναδιαμορφώθηκε, μετά από 

σχετικές τροποποιήσεις που ισχύουν αναδρομικά από την 1η Νοεμβρίου 2020. Στο πλαίσιο των 
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νέων διατάξεων, η 1η Οκτωβρίου 2021 προσδιορίζεται ως το νέο χρονικό σημείο υποχρεωτικής 

σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης από όλους τους δήμους της χώρας.   

Γ. Οι ανωτέρω παρατάσεις κρίνονται αναγκαίες, καθώς εκ μέρους των δήμων έχει μεν 

ολοκληρωθεί μεγάλο μέρος της προετοιμασίας για την εφαρμογή νέων εργαλείων διοικητικής 

υποστήριξης άσκησης αρμοδιοτήτων που προέβλεψε ο ν. 4674/2020 (Α΄ 53)- υπολείπονται, όμως, 

κάποια, επιπλέον, βήματα για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος.  

Το χρονικό διάστημα έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021, το οποίο αφορά την εξακολούθηση 

υποχρέωσης παροχής διοικητικής υποστήριξης των δήμων που υποστηρίζουν διοικητικά άλλους 

δήμους, κρίνεται επαρκές για την ανάληψη από όλους τους δήμους των αναγκαίων 

πρωτοβουλιών και συνεργασιών που θα καταστήσουν ικανούς τους διοικητικά υποστηριζόμενους 

δήμους να ασκήσουν αυτοδύναμα τις σχετικές αρμοδιότητές τους από την 1η Οκτωβρίου 2021. 

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας Covid-19 και 

του μέτρου της παροχής εξ αποστάσεως εργασίας, παρακαλούμε να προκρίνετε για τη διατύπωση 

ερωτημάτων επί της εγκυκλίου τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

info@ypes.gr  

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

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

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών 

 

 

Θεόδωρος Λιβάνιος 
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