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Συνεδρίαση 9η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 70/2021 

Σήμερα 31/3/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, 
που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα 
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-
2010), όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” 
(Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020) και Γ) της υπ’ αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της Δ/νσης 
Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 235856/24-3-2021 πρόσκλησης του 
Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 239692/26-3-2021 
συμπλήρωσης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις 24/3/2021 και στις 26/3/2021 
αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς 
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 3ο Η.Δ. 

Έγκριση για την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας με βάρδιες και κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα επτά 
(77) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι 
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
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Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Βαθιώτης Αθανάσιος, Βιδάλη Μαρία 
(Μαίρη) Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς 
Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς 
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος 
Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, 
Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος 
Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος 
Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-
Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, 
Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, 
Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), 
Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου 
Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, 
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, 
Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, 
Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, 
Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), 
Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη 
Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, 
Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, 
Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Παππάς Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, 
Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος 
Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, 
Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου 
Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη. 
 
Το μέλος του Π.Σ. κ. Αθανασίου Μάριος. 
 

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος 
έδωσε το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Γ. Βλάχο, ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ΄αριθμ. πρωτ. 213361/18-3-2021 εισήγηση της 
Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής που εστάλη με την πρόσκληση 
και έχει ως εξής : 
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Σχετ.: Τα υπ’ αριθμ.  528916/22-07-2020 & 166595/27-02-2020 έγγραφα του 
Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου  
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Με το αρ. πρωτ. 166595/27-02-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου προς 
την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού ζητήθηκε ο καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 
24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του Αυτοτελούς 
Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Αττικής, διότι προκειμένου να διεκπεραιώσει 
αποτελεσματικά τον ρόλο του, είναι απαραίτητο να παρακολουθεί την επικαιρότητα σε 
24ωρη βάση, να βρίσκεται σε επιφυλακή σε έκτακτες περιπτώσεις που κρίνεται 
απαραίτητη η ενημέρωση των ΜΜΕ για θέματα εξέχουσας σημασίας, να ενημερώνεται 
για υπηρεσιακά θέματα που αφορούν την κοινή γνώμη, καθώς επίσης και να διοργανώνει 
ημερίδες και εκδηλώσεις της Περιφέρειας που απαιτούν εξωστρέφεια και προβολή και 
να έχει τη δυνατότητα για την προετοιμασία, σύνταξη, έκδοση και διανομή επίσημων 
ανακοινώσεων σε 24ωρη βάση, συμπεριλαμβανομένων των αργιών, Σαββατοκύριακων 
και εξαιρέσιμων ημερών. 
Η Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού με το αρ. πρωτ. 235741/31-3-2020 έγγραφό της 
αιτήθηκε προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τη συμπλήρωση της αριθ. 
8603/2087/04-03-2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Αττικής (ΦΕΚ 1001/τ. Β’/24-03-2020) με την προσθήκη του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου 
της Περιφέρειας Αττικής στις Υπηρεσίες που δύνανται να λειτουργούν σε 24ωρη βάση 
κατά το έτος 2020, λόγω της φύσης του έργου που επιτελεί. 
Εν συνεχεία  και δεδομένου ότι το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου εν τέλει δεν 
συμπεριλήφθηκε  στην με αριθμ. πρωτ. 8603/2087/04-03-2020 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1001/τ.Β΄/24-03-2020), η Δ/νση Ανθρώπινου 
Δυναμικού με το αρ. πρωτ. 526470/22-07-2020 έγγραφό της ζήτησε από το Αυτοτελές 
Γραφείο Τύπου να προσδιορίσει: (α) το διακεκομμένο ωράριο λειτουργίας του, (β) τον 
κλάδο και τον αριθμό των υπαλλήλων και (γ) τη σχετική τεκμηρίωση καθώς και το είδος 
της εργασίας που επιβάλλει τη λειτουργία της Υπηρεσίας σε 12ωρη ή 24ωρη βάση και 
κατά τις Κυριακές και αργίες. 
Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου απάντησε στα παραπάνω με  το αρ. πρωτ. 528916/22-07-
2020 έγγραφό του με βάση το οποίο ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο με αρ. πρωτ. 
166595/27-02-2020 έγγραφο για 24ωρη εργασία με λειτουργία σε βάρδιες (πρωϊνή – 
απογευματινή/βραδινή) για δύο (2) υπαλλήλους  του κλάδου Επικοινωνίας και ΜΜΕ 
/κατηγορίας ΠΕ (Αναστασιάδη Αναστάσιο και Ξυδιάρη Σοφία). 
Περαιτέρω με το αρ.πρωτ. 1090/07-01-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις όσο αφορά στην καθιέρωση διαφορετικού 
ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του φορέα μας επισημαίνεται ότι «…Κατόπιν των 
ανωτέρω και εφόσον επιθυμείτε να εκδοθεί απόφαση καθιέρωσης εξαίρεσης από την 
εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας των Υπηρεσιών σας σε 24ωρη βάση 
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, παρακαλούμε όπως επανέλθετε με 
νέο αίτημα στο οποίο δεν κρίνεται απαραίτητο να αναγράφει έτος, εφόσον ο νόμος ορίζει 
“δύναται οποτεδήποτε” και δεν αναφέρει ότι ανανεώνεται ετησίως.» 
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 1 του Ν.1157/1981 
προβλέπεται ότι:  
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Ν.1157/1981 Άρθρο 1 Παρ. 4 
4. Διά κοινών αποφάσεων του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και 
του αρμοδίου καθ` ύλην Υπουργού, δύναται οποτεδήποτε: 
  α) να καθιερούνται εξαιρέσεις από της εφαρμογής πενθημέρου εβδομάδος εργασίας 
κατά υπηρεσίαν, κλάδον, ειδικότητα και αριθμόν υπαλλήλων, χρόνον ή περιοχήν, εφ` 
όσον τούτο επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και 
της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας, και 
  β) να καθορίζεται ή πενθήμερος εβδομάς εργασίας δι` ωρισμένας υπηρεσίας, κλάδους, 
ειδικότητας ή αριθμόν υπαλλήλων από της Τρίτης μέχρι και του Σαββάτου, εφ` όσον 
τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή εργασίας των, καθιερουμένης ως 
μη εργασίμου ημέρας της Δευτέρας. 
  Προκειμένου περί οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, δημοτικών και κοινοτικών 
ιδρυμάτων και νομικών προσώπων, αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων και 
συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, ή κατά το  προηγούμενον εδάφιον απόφασις 
εκδίδεται υπό μόνου του Υπουργού Εσωτερικών, μετά πρότασιν των οικείων δημοτικών 
και κοινοτικών συμβουλίων ή της οικείας Διοικήσεως, δυναμένου να μεταβιβάζη την  
αρμοδιότητά του ταύτην εις τον οικείον Νομάρχην. 
 

Ν.1157/1981 Άρθρο 1 Παρ. 5 
 

«5. α) Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας ορίζονται σε σαράντα (40): 
 αα) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
καθώς και όσων κατηγοριών προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών, 
 ββ) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπηρεσιών και φορέων της προηγούμενης 
υποπερίπτωσης, οι οποίοι απασχολούνται σε υπηρεσίες και φορείς που λειτουργούν σε 
24ωρη βάση ή με τη μορφή εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου ή που επιτελούν 
εργασίες υπαίθρου, 
 γγ) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου των κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ 
Πληροφορικής, ΔΕ Πληροφορικής ή Προσωπικού Η/Υ με ειδικότητα προγραμματιστών 
Η/Υ και Αυτοματισμού Η/Υ, των χειριστών Η/Υ και των χειριστών των μηχανών 
προετοιμασίας στοιχείων Η/Υ (διατρητικών-επαληθευτικών μηχανών ή μαγνητικών 
μέσων εισόδου στοιχείων), που υπηρετούν στις υπό στοιχείο αα` υπηρεσίες και φορείς, 
ανεξάρτητα από το αν απασχολούνται σε μηχανογραφικά κέντρα ή υπηρεσίες 
πληροφορικής ή σε υπηρεσίες που διαθέτουν συστήματα Η/Υ ή εξοπλισμό 
προετοιμασίας στοιχείων Η/Υ, 
 [δδ) για το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
προσωπικό που υπηρετεί στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς των Ο.Τ.Α. α` και β` 
βαθμού των κλάδων ή ειδικοτήτων Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων και των συναφών 
κλάδων Κοινωνικών Λειτουργών, βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων και Αδελφών 
Νοσοκόμων, εφόσον ασκούν καθήκοντα των κλάδων ή των ειδικοτήτων Νηπιαγωγών ή 
Βρεφονηπιοκόμων]. 
*** Η υποπερίπτωση δδ΄ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 8 παρ.2α. Ν.4368/2016, ΦΕΚ Α 
21/21.2.2016. 

 β) Η κατά τα ανωτέρω αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας δεν αποτελεί 
υπερωριακή ή άλλης μορφής πρόσθετη εργασία και δεν συνεπάγεται την αύξηση με 
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οποιονδήποτε τρόπο των αποδοχών ή απολαβών ή των ειδικών επιδομάτων με 
οποιαδήποτε ονομασία. 
 γ) Οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης και διδασκαλίας του εκπαιδευτικού προσωπικού 
όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης δεν θίγονται από τη ρύθμιση της παραγράφου 
αυτής, καθώς και για όσες άλλες κατηγορίες προσωπικού προβλέπεται ειδικός 
εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας από ειδικές διατάξεις. 
 δ) Οι διατάξεις της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 1157/1981 έχουν εφαρμογή και 
στο προσωπικό της υποπερίπτωσης ββ` της περίπτωσης α` της παρούσας 
παραγράφου. 
 ε) Με την παρούσα διάταξη καταργούνται η παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 (Α` 
143), η παρ. 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 588/1988 (Α` 284), η παρ. 5 του άρθρου 1 
της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Β` 
769), η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1400/1983 (Α` 156).» 
*** Η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 41 Ν.3979/2011,ΦΕΚ Α 
138/16.6.2011. 

 
Ν.1157/1981 Άρθρο 1 Παρ. 6 

6. Αι καθ` ημέραν ώραι εργασίας ορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού  Προεδρίας 
Κυβερνήσεως δυναμένου να μεταβιβάζη την αρμοδιότητά του ταύτην: 
 α) Εις τους οικείους Υπουργούς, δι` υπηρεσίας και κλάδους του Υπουργείου των ή δι` 
εποπτευόμενα υπ` αυτών νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οσάκις επιβάλλεται 
παρέκκλισίς τις ως εκ της φύσεως του έργου αυτών. 
 β) Εις τους Νομάρχας, διά τας εις την περιφέρειαν του νομού δημοσίας υπηρεσίας, τους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως και τα λοιπά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή τας 
περιφερειακάς υπηρεσίας (υποκαταστήματα, παραρτήματα κλπ.) νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου, εξαιρέσει των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων της 
Εκπαιδεύσεως. 
 Αι καθ` ημέραν ώραι εργασίας είναι συνεχείς, δύναται δε κατ` εξαίρεσιν να ορίζωνται, 
κατά την αυτήν ως άνω διαδικασίαν, διακεκομμέναι, οσάκις τούτο επιβάλλεται λόγω 
ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή 
εργασίας. 
 "Κατά την προβλεπόμενη πιο πάνω διαδικασία και εφ` όσον το επιβάλλουν οι συνθήκες 
λειτουργίας ή το είδος ή η μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας, μπορεί να ορίζεται για όλο 
ή μέρος του προσωπικού ότι θα απασχολείται και κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας. 
Στους απασχολουμένους κατά τις ημέρες αυτές παρέχεται πάντοτε αναπληρωματική 
ημέρα ανάπαυσης μέσα στην επόμενη εβδομάδα". 
  ***Το εντός " "  πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 6 προστέθηκε με το άρθρο 23, παρ.2 του 
Ν.1735/1987 (Α 195). 

"Με όμοια απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης είναι δυνατόν, εφόσον καθορίζεται για συγκεκριμένες υπηρεσίες 
απογευματινή εργασία ή εργασία κατά το Σάββατο, να καθορίζονται οι καθ` εβδομάδα 
ώρες εργασίας των υπαλλήλων που απασχολούνται στις ανωτέρω υπηρεσίες κατά τις 
απογευματινές ώρες ή κατά το Σάββατο, σε μικρότερο αριθμό των προβλεπομένων 
γενικώς από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων του 
Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου." 
***Το εντός " "  έκτο εδάφιο της παραγράφου 6 προστέθηκε με το άρθρο 8, παρ.5 του 
Ν.2880/2001 (Α 9). 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 23 του Ν.1735/1987 (Α 195): 

 "Με την προβλεπόμενη από την παράγραφο 6 του άρθρου 1 της από 29 Δεκεμβρίου 
1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας (ΦΕΚ 299), 
που κυρώθηκε με το ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126), απόφαση μπορεί να καθιερωθεί το 
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καθημερινό ωράριο εργασίας και κατά τις νυκτερινές ώρες, όταν αυτό επιβάλλεται από 
τις συνθήκες λειτουργίας ή το είδος και τη μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας". 
 
Β) Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/2006 (ΦΕΚ Β΄769) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται ότι: 

Άρθρο 1 
 
 "1. Κατ` εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α`138) αυξάνονται σε σαράντα 
(40) από τριάντα επτά και μισή (37 και 1/2) οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των μονίμων 
υπαλλήλων και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και όσων κατηγοριών 
προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
ακολουθούν το ωράριο αυτών και η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, κατ` επιλογή 
των υπαλλήλων, ορίζεται ως εξής: 
 
α) Ώρα προσέλευσης: 07.00 
Ώρα αποχώρησης: 15.00 
β) Ώρα προσέλευσης: 07.30 
Ώρα αποχώρησης: 15.30 
γ) Ώρα προσέλευσης: 08.00 
Ώρα αποχώρησης: 16.00 
δ) Ώρα προσέλευσης: 08.30 
Ώρα αποχώρησης: 16.30 
ε) Ώρα προσέλευσης: 09.00 
Ώρα αποχώρησης: 17.00. 
 
Η επιλογή του ωραρίου εργασίας γίνεται με δήλωση των υπαλλήλων στη Διεύθυνση 
Διοικητικού της οικείας υπηρεσίας, η οποία υποβάλλεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 
μηνός Ιουνίου κάθε έτους. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και ανέκκλητη και ισχύει μέχρι 
30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ανωτέρω ωραρίου η 
δήλωση θα υποβληθεί από τη δημοσίευση της παρούσας έως και 8 Αυγούστου 2011." 
 
2. Από το ανωτέρω ωράριο εξαιρούνται: 
............................................................................................................... 
 
3. Εξουσιοδοτούμε: 
…………………………………………………………………………….. 
γ) Τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, για τον καθορισμό με απόφασή τους των 
ωρών έναρξης εργασίας των υπηρεσιών τους, των εποπτευόμενων από την Περιφέρεια 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού της περιφέρειάς τους πλην των σχολικών μονάδων της 
δημόσιας εκπαίδευσης. 
 
"4. Για τις υπηρεσίες που εφαρμόζουν πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία οι ώρες εργασίας 
κάθε ημέρα ανέρχονται σε οκτώ (8) και, συνολικά, σε σαράντα (40) την εβδομάδα. Για το 
προσωπικό που εξαιρείται από την εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, 
οι ώρες εργασίας κάθε ημέρας ορίζονται σε έξι ώρες και σαράντα λεπτά (6 ώρες και 40`) 
και, συνολικά, σε σαράντα (40) την εβδομάδα. Ειδικά ωράρια εργασίας που καθορίζονται 
από ειδικές διατάξεις και ορίζουν ημερήσιο ή εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας για ορισμένες 
κατηγορίες προσωπικού κατά παρέκκλιση εξακολουθούν να ισχύουν." 
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  ***Η εντός " " παραγρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 4 της ΥΑ 
ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (ΦΕΚ Β΄1659/26.7.2011). 

 
5. …......................................................................................................... 
 ( η παραγρ. 5  καταργήθηκε με την παράγραφο 5  της ΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 
(ΦΕΚ Β΄1659/26.7.2011). 
 
6. ………………………………………………………………………........ 
 

Άρθρο 2 
................................................................................................................. 
4. Στις υπηρεσίες στις οποίες, λόγω ιδιαιτερότητας των συνθηκών λειτουργίας τους ή του 
είδους και της μορφής εργασίας τους, έχει καθορισθεί ωράριο σε φυλακές εργασίας 
(βάρδιες), αυτό εξακολουθεί να ισχύει. 
 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ 
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του Ν. 1157/1981 (Άρθρο πρώτον, 
Άρθρον 1 παρ. 4, 5 και παρ. 6) οι ώρες εργασίας ορίζονται εβδομαδιαίως σε σαράντα 
(40) και σε ημερήσια βάση είναι συνεχείς. Ωστόσο, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου, δύναται κατ΄ εξαίρεση οι ώρες εργασίας να ορίζονται 
ημερησίως διακεκομμένες (βάρδιες), εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις ιδιαίτερες 
συνθήκες λειτουργίας ή το είδος και τη μορφή της υπηρεσίας ή της εργασίας, κατόπιν 
έκδοσης σχετικής απόφασης από το εκ του νόμου αρμόδιο όργανο. Κατά την 
προβλεπόμενη πιο πάνω διαδικασία και εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες λειτουργίας 
ή το είδος ή η μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας μπορεί να ορίζεται για όλο ή μέρος του 
προσωπικού ότι θα απασχολείται και κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας. Ενώ με την 
παρ. 4 του ιδίου άρθρου προκύπτει ότι για την καθιέρωση εξαίρεσης από της εφαρμογής 
πενθημέρου εβδομάδος εργασίας για τους ΟΤΑ β’ βαθμού θα πρέπει να υπάρχει 
πρόταση από την οικεία Διοίκηση δηλαδή από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.  
Επιπλέον με την παρ.3 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης 
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/2006 προβλέπεται ότι οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών (νυν 
Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων) είναι αρμόδιοι για τον καθορισμό με 
απόφασή τους των ωρών έναρξης εργασίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
β΄ βαθμού της περιφέρειάς τους. 
 
Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι:  
1. Πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις υπαγωγής της εξεταζόμενης περίπτωσης στις 
ανωτέρω διατάξεις.  
2. Για την έκδοση της σχετικής απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Αττικής. 
3. Το συγκεκριμένο αίτημα μπορεί να υποβληθεί άπαξ και δεν θα αφορά μόνο το τρέχον 
έτος. 

 
Εισηγούμαστε 

 
α) Την έγκριση του αιτήματος του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Αττικής 
για καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας με βάρδιες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες για δύο (2) υπαλλήλους κλάδου Επικοινωνίας και ΜΜΕ /κατηγορίας ΠΕ 
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(Αναστασιάδη Αναστάσιο και Ξυδιάρη Σοφία), προκειμένου να παρακολουθούν την 
επικαιρότητα σε 24ωρη βάση, να βρίσκονται σε επιφυλακή σε έκτακτες περιπτώσεις που 
κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των ΜΜΕ για θέματα εξέχουσας σημασίας, να 
ενημερώνονται για υπηρεσιακά θέματα που αφορούν την κοινή γνώμη, καθώς επίσης 
και να διοργανώνουν ημερίδες και εκδηλώσεις της Περιφέρειας που απαιτούν 
εξωστρέφεια και προβολή και να έχουν  τη δυνατότητα για την προετοιμασία, σύνταξη, 
έκδοση και διανομή επίσημων ανακοινώσεων, 
και β) Την έγκριση λειτουργίας  του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Αττικής  
σε βάρδιες ως εξής: α) Πρωινή βάρδια  από ώρα 07:00 έως 15:00 και  β) 
απογευματινή/βραδινή βάρδια από ώρα 15:00  έως 23:00. 
Με το αρ. πρωτ. 201667/12-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής βεβαιώνεται ότι υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στον ΚΑΕ 
01.051201 ύψους 708.824,19 € , οι οποίες επαρκούν για την κάλυψη του κόστους 
εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες έτους 
2021 δύο υπαλλήλων του κλάδου Επικοινωνίας και ΜΜΕ/κατηγορίας ΠΕ, ενώ ανάλογες 
πιστώσεις θα προβλεφθούν και στα επόμενα οικονομικά έτη. 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Α) Την έγκριση του αιτήματος του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας 
Αττικής για καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας με βάρδιες και κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες για δύο (2) υπαλλήλους κλάδου Επικοινωνίας και ΜΜΕ /κατηγορίας 
ΠΕ (Αναστασιάδη Αναστάσιο και Ξυδιάρη Σοφία), προκειμένου να παρακολουθούν την 
επικαιρότητα σε 24ωρη βάση, να βρίσκονται σε επιφυλακή σε έκτακτες περιπτώσεις 
που κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των ΜΜΕ για θέματα εξέχουσας σημασίας, να 
ενημερώνονται για υπηρεσιακά θέματα που αφορούν την κοινή γνώμη, καθώς επίσης 
και να διοργανώνουν ημερίδες και εκδηλώσεις της Περιφέρειας που απαιτούν 
εξωστρέφεια και προβολή και να έχουν  τη δυνατότητα για την προετοιμασία, σύνταξη, 
έκδοση και διανομή επίσημων ανακοινώσεων. 

 
Β) Την έγκριση λειτουργίας  του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Αττικής  

σε βάρδιες ως εξής: α) Πρωινή βάρδια από ώρα 07:00 έως 15:00 και  β) 
απογευματινή/βραδινή βάρδια από ώρα 15:00 έως 23:00. 

 
Επισημαίνεται ότι, με το αρ. πρωτ. 201667/12-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής βεβαιώνεται ότι υπάρχουν διαθέσιμες 
πιστώσεις στον ΚΑΕ 01.051201 ύψους 708.824,19 €, οι οποίες επαρκούν για την 
κάλυψη του κόστους εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2021 δύο υπαλλήλων του κλάδου Επικοινωνίας και 
ΜΜΕ/κατηγορίας ΠΕ, ενώ ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στα επόμενα 
οικονομικά έτη. 
 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. 
Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. 
Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας, 
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- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. 
Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. Τατάγια, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης και κ. Ε. Αλεξίου, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,  
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ. Ε. 
Αβραμοπούλου, 
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Δ. Ανδρεάκος, κ. Ε. Αποστολόπουλος, κ. 
Π. Ασημακόπουλος. 
 
 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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