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ΠΡΟΣ:
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της
χώρας - Διευθύνσεις Διοίκησης
(Διευθύνσεις Εσωτερικών, Διοικητικού Οικονομικού Βορείου Αιγαίου και
Νοτίου Αιγαίου για την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αιγαίου)
2. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
(e-mail στη διεύθυνση info@kedke.gr)

Θέμα: Αποσαφήνιση της έννοιας του έτους για τη λήψη ειδικής άδειας των αιρετών
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 33905/9-9-2014 Εγκύκλιος του Υπουργείου μας
Σε συνέχεια ερωτημάτων που περιέχονται στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το
αντικείμενο του θέματος, καθώς και σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής μας Εγκυκλίου, θα
θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι για την ενάσκηση από τους αιρετούς της τοπικής
αυτοδιοίκησης α’ βαθμού του δικαιώματος λήψης ειδικής άδειας από την υπηρεσία τους 30 ή
60 ημερών «κατ’ έτος»1, η έννοια «έτος» δε λογίζεται ημερολογιακά αλλά, με βάση το
χρονικό σημείο έναρξης της δημοτικής περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι, ειδικά για τη λήψη του
δικαιώματος ειδικής άδειας, ως πρώτο έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η
Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 31η Αυγούστου 2020, ως δεύτερο έτος ορίζεται το διάστημα
από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως 31η Αυγούστου 2021 κ.ο.κ..
Σημειώνεται ότι, ειδικά για την ενάσκηση του δικαιώματος λήψης ειδικής άδειας από
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, των προέδρων

1

Άρθρο 93 παρ. 5 εδ. α’ του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως το ανωτέρω εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 7 του ν. 4071/2012 (Α’ 85).
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των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, καθώς και των προέδρων των Συνδέσμων Δήμων2, ο
υπολογισμός του χρονικού διαστήματος του «έτους» εκκινεί με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας εκλογής - τοποθέτησής τους.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ βαθμού που
υπάγονται στη χωρική σας αρμοδιότητα.
Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του
Υπουργείου Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ypes.gr.
Ο Υφυπουργός
Θεόδωρος Λιβάνιος

Κοινοποίηση:
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(e-mail στη διεύθυνση info@eetaa.gr)
Εσωτερική διανομή:
γρ. Υπουργού Εσωτερικών

2

Άρθρο 93 παρ. 5 εδ. β’ του ν. 3852/2010 (Α’ 87), με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν είναι
δήμαρχοι ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων ή πρόεδροι συνδέσμων που δικαιούνται
ειδικής άδειας για όλο το διάστημα της θητείας τους.

