ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
(αξ. πξ. εηο. Δ.Γ.Δ.Τ.Α. : 2824/17-1-2022)

Δηέζε απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ην θάησζη εξψηεκα γηα ηε ζχληαμε λνκηθήο γλσκνδφηεζεο.
«1) Γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό ηεο Γ.Δ.Τ.Α. πνπ ελαιιάζζεηαη ζε θπιηόκελεο
8 ώξεο βάξδηεο (πξσηλή, απνγεπκαηηλή, λπρηεξηλή) ζε εγθαηαζηάζεηο 24σξεο
ιεηηνπξγίαο. α) πόζεο εκέξεο αλάπαπζεο (ΡΔΠΟ) δηθαηνύηαη θαη πώο πξνθύπηνπλ
απηέο; Γεκηνπξγνύληαη από ηελ εξγαζία πνπ παξέρεη ν εξγαδόκελνο άββαην ,
Κπξηαθή θαη ηηο εκέξεο επίζεκεο αξγίαο, ή ππνινγίδνληαη δηαθνξεηηθά; β) Με πνην
ηξόπν ρνξεγνύληαη νη δηθαηνύκελεο εκέξεο αλάπαπζεο (ΡΔΠΟ); Γειαδή, κεηά από
πόζεο εκέξεο ζπλερόκελεο εξγαζίαο θαη θαηά πνην ηξόπν; Οη εκέξεο αλάπαπζεο
πξέπεη λα είλαη ζπλερόκελεο; Πόζεο ζπλερόκελεο εκέξεο ζε αξηζκό θαη ρξνληθά
πόηε ρνξεγνύληαη; γ) Μπνξεί λα ρνξεγεζεί εκέξα αλάπαπζεο ( ΡΔΠΟ) ζε
άββαην, Κπξηαθή θαη εκέξεο επίζεκεο αξγίαο, ή πξέπεη λα ρνξεγεζεί άιιε κέξα;
2) Δίλαη δηθαηνινγεκέλε ε απαίηεζε εξγαδνκέλνπ ζε βάξδηα - (πξσηλή ή
απνγεπκαηηλή – ειιείςεη πξνζσπηθνύ δελ απαζρνιείηαη εξγαδόκελνο ζε λπρηεξηλή
βάξδηα) ζε εγθαηαζηάζεηο 24σξεο ιεηηνπξγίαο Γηπιηζηεξίνπ πόζηκνπ λεξνύ θαη
Βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ - λα απαζρνιείηαη 6,5 ώξεο εκεξεζίσο κε ρνξήγεζε
εκέξαο αλάπαπζεο (ξεπό) ην άββαην δει. λα απαζρνιείηαη κε κεησκέλν ρξόλν
(6,5 σξώλ βάξδηα) ζε ζρέζε κε ηνλ εξγαηνηερλίηε βάξδηαο ζην άιιν Γηπιηζηήξην
πόζηκνπ λεξνύ (8σξε βάξδηα).
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3) Γηα ηελ έθηαθηε απαζρόιεζε άλσ ησλ πέληε (5) σξώλ (απνθαηάζηαζε
έθηαθηεο βιάβεο ε δπζιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ) εξγαδνκέλσλ εκέξα Κπξηαθή ή
επίζεκε αξγία, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε εκέξαο αλάπαπζεο (ξεπό); Γηα ηελ
ακνηβή ηεο ππεξσξίαο εθαξκόδεηαη ην άξζξν 20 ηνπ λ. 4354/2015.»
Καηά ηε γλψκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***

Ι. Εθαξκνζηέν λνκνζεηηθό πιαίζην
Σχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο (εθεμήο ΟΔΥ) ηεο
Γ.Δ.Υ.Α. ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 7717/2000 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο … (ΦΔΚ Β’ 1505/13-12-2000), ζην άξζξν 46ν κε ηίηιν
«Δίδε αδεηώλ» νξίδεηαη φηη «Οη άδεηεο απνπζίαο δηαθξίλνληαη ζε: θαλνληθέο, γηα
ιόγνπο πγείαο- εγθπκνζύλεο, ρωξίο απνδνρέο, εηδηθέο, γνληθέο θαη νιηγόωξεο
απνπζίαο». Σην θεθάιαην πεξί εηδηθώλ αδεηώλ νξίδεηαη φηη «Σηνπο εξγαδφκελνπο
ρνξεγείηαη θάζε εηδηθή άδεηα, φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα
εξγαηηθή λνκνζεζία (πεξίπησζε γάκνπ, παξαθνινχζεζε πξνφδνπ θαη επίδνζεο ησλ
παηδηψλ, αηκνδνζίαο, ζαλάηνπ ζπγγελνχο κέρξη 2νπ βαζκνχ, άζθεζε εθινγηθνχ
δηθαηψκαηνο, ζε πεξίπησζε ζηξάηεπζεο, κνλνήκεξε άδεηα ζηελ νλνκαζηηθή ενξηή
ησλ εξγαδνκέλσλ θ.α.».
Ήδε ζηελ θαηεγνξία ησλ λφκηκσλ αδεηψλ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο
ζηα άξζξα 27 [άδεηα παηξφηεηαο], 28 [γνληθή άδεηα], 29 [άδεηα θξνληηζηή, 30 [γηα
ιφγνπο αλσηέξαο βίαο], 31, 34, 35 [άδεηα γηα ππνβνιή ζε κεζφδνπο ηαηξηθψο
ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο], 37 [άδεηα θξνληίδαο ηέθλνπ], 38 [άδεηα
παξαθνινχζεζεο ζρνιηθήο επίδνζεο ηέθλνπ, 39 [ άδεηα γάκνπ], 40 [άδεηα
πξνγελλεηηθψλ εμεηάζεσλ], 41 [κεησκέλν σξάξην γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία], 42
[άδεηα ιφγσ αζζέλεηαο παηδηνχ ή άιινπ εμαξηψκελνπ κέινπο], 43 [άδεηα ιφγσ
ζνβαξψλ λνζεκάησλ παηδηψλ], 44 [άδεηα ιφγσ λνζειείαο παηδηψλ], 45 [άδεηα γηα
κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο] ηνπ λένπ εξγαζηαθνύ λόκνπ λ. 4808/2021 «Γηα ηελ
Πξνζηαζία ηεο Δξγαζίαο - Σχζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο «Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο» Κχξσζε ηεο Σχκβαζεο 190 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο
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βίαο θαη παξελφριεζεο ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο - Κχξσζε ηεο Σχκβαζεο 187 ηεο
Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο γηα ην Πιαίζην Πξνψζεζεο ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο
Υγείαο ζηελ Δξγαζία - Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1158 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 20ήο Ηνπλίνπ 2019 γηα ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ
ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο, άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Υπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ θαη ινηπέο επείγνπζεο ξπζκίζεηο.»
Πεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 λ. 4808/2021 κε ηίηιν «Αλάπαπζε
εξγαδνκέλωλ - Τξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 88/1999» νξίδεηαη
φηη «1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 88/1999 (Α` 94) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηνλ
ρξφλν εκεξήζηαο εξγαζίαο θαη δηαιεηκκάησλ θαη ην άξζξν 4 δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
(Άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 93/104/ΔΚ) Γηαιείκκαηα...1. Όηαλ ν ρξφλνο εκεξήζηαο
εξγαζίαο ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο (4) ζπλερφκελεο ψξεο, ρνξεγείηαη δηάιεηκκα θαη`
ειάρηζηνλ δεθαπέληε (15) ιεπηψλ θαη θαηά κέγηζηνλ ηξηάληα (30) ιεπηψλ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηε ζέζε
εξγαζίαο ηνπο. Τν δηάιεηκκα απηφ δελ απνηειεί ρξφλν εξγαζίαο θαη δελ επηηξέπεηαη
λα ρνξεγείηαη ζπλερφκελν κε ηελ έλαξμε ή ηε ιήμε ηεο εκεξήζηαο εξγαζίαο. 2. Οη
ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ δηαιείκκαηνο θαη ηδίσο, ε δηάξθεηα θαη νη φξνη ρνξήγεζήο
ηνπ, εθφζνλ δελ ξπζκίδνληαη απφ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ή απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία, θαζνξίδνληαη ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο ζηα πιαίζηα ηεο δηαβνχιεπζεο
κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ [λ. 1264/1982 «Γηα ηνλ
εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ Σπλδηθαιηζηηθνχ

Κηλήκαηνο θαη ηελ θαηνρχξσζε ησλ

ζπλδηθαιηζηηθψλ ειεπζεξηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ» (Α` 79)] ή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο
γηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ [άξζξα 2 (παξάγξαθνο 4) θαη 10
ηνπ π.δ. 17/1996] θαη ζχκθσλα κε ηελ γξαπηή εθηίκεζε θηλδχλνπ [άξζξν 8
(παξάγξαθνο 1) ηνπ π.δ. 17/1996), ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα εθηηκψληαη θαη νη
θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. 3. Δξγαδφκελνη, πνπ
απαζρνινχληαη θαηά πιήξεο εκεξήζην, αιιά δηαθεθνκκέλν σξάξην γηα φιεο ή
κεξηθέο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, δηθαηνχληαη αλαπαχζεσο, ελδηακέζσο κεηαμχ ησλ
ηκεκάησλ ηνπ σξαξίνπ ηνπο, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηξεηο (3) ψξεο.».
Πεξαηηέξσ ζην άξζξν 60 λ. 4808/2021 «Αξγία» νξίζηεθε φηη « 1. Καζνξίδνληαη σο
εκέξεο ππνρξεσηηθήο αξγίαο, γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο
γεληθά, νη νπνίεο αξγνχλ θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο εκέξεο αξγίαο, νη αθφινπζεο:
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α) Ζ 1ε Ηαλνπαξίνπ.
β) Ζ ενξηή ησλ Θενθαλείσλ (6ε Ηαλνπαξίνπ).
γ) Ζ 25ε Μαξηίνπ.
δ) Ζ Γεπηέξα ηνπ Πάζρα.
ε) Ζ 1ε Μαΐνπ.
ζη) Ζ ενξηή ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ (15ε Απγνχζηνπ).
δ) Ζ 28ε Οθησβξίνπ.
ε) Ζ ενξηή ηεο Γελλήζεσο ηνπ Φξηζηνχ (25ε Γεθεκβξίνπ).
ζ) Ζ 26ε Γεθεκβξίνπ.».
Απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξωλ 2 παξ. 1 εδ. α` θαη 3 παξ. 1 Α.Ν. 539/1945, φπσο ην
άξζξν 2 παξ. 1 έρεη αληηθαηαζηαζεί δηα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 Ν. 3302/2004, θαη 3 παξ.
16 εδ. α` Ν. 4504/1966, θαηά ηηο νπνίεο αληηζηνίρσο, "Κάζε κηζζσηφο απφ ηελ έλαξμε
ηεο εξγαζίαο ηνπ ζε ππφρξεε επηρείξεζε θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δψδεθα (12)
κελψλ ζπλερνχο απαζρφιεζεο, δηθαηνχηαη λα ιάβεη πνζνζηφ ηεο εηήζηαο θαλνληθήο
άδεηαο κε απνδνρέο θαη` αλαινγία κε ην ρξφλν εξγαζίαο πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ζηελ
ίδηα ππφρξεε επηρείξεζε..." θαη "Οη επί ζρέζεη εξγαζίαο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ
απαζρνινχκελνη, παξ` νησδήπνηε εξγνδφηε, κηζζσηνί δηθαηνχληαη θαη` έηνο
"επηδφκαηνο αδείαο" ίζνπ πξνο ην ζχλνινλ ησλ απνδνρψλ ησλ ππφ ηνπ Α.Ν.
539/1945 ή άιισλ δηαηάμεσλ θαζνξηδνκέλσλ εκεξψλ αδείαο αλαπαχζεσο κεη`
απνδνρψλ, σλ δηθαηνχηαη έθαζηνο κηζζσηφο, ππφ ηνλ πεξηνξηζκφλ φηη ην επίδνκα
ηνχην δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλε ηαο απνδνράο ελφο 15εκέξνπ, δηά ηνπο επί κεληαίσ
κηζζψ ακεηβνκέλνπο, ησλ 13 δε εξγαζίκσλ εκεξψλ, δηά ηνπο επί εκεξνκηζζίσ ή θαηά
κνλάδα εξγαζίαο ή επί πνζνζηνίο ή θαη` άιινλ ηξφπνλ ακεηβνκέλνπο κηζζσηνχο",
πξνθχπηεη φηη νη κηζζσηνί δηθαηνχληαη αδείαο αλαςπρήο κεη` απνδνρψλ θαζ` έθαζην
εκεξνινγηαθφ έηνο, θαηά ηελ νπνία ιακβάλνπλ ηηο ζπλήζεηο απνδνρέο, ηηο νπνίεο ζα
εδηθαηνχλην θαηά ηνλ αληίζηνηρν ρξφλν, σο επίζεο δηθαηνχληαη θαη επηδφκαηνο
αδείαο, ην νπνίν δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηηο απνδνρέο ελφο δεθαπελζεκέξνπ σο
πξνο ηνπο ακεηβνκέλνπο κε κεληαίν κηζζφ θαη ησλ δέθα ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ σο
πξνο ηνπο ακεηβνκέλνπο θαη` άιινλ ηξφπν.
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Ζ εηήζηα απηή θαλνληθή άδεηα ηνπ κηζζσηνχ πξέπεη λα ρνξεγείηαη νπσζδήπνηε
εληαίσο κέζα ζην έηνο ζην νπνίν αθνξά θαη επηηξέπεηαη ε θαηάηκεζή ηεο ζε δχν
ρξνληθέο πεξηφδνπο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην λφκν,
ρσξίο λα απαηηείηαη πξνο ηνχην αίηεζε ηνπ κηζζσηνχ θαη εάλ δελ ρνξεγεζεί ζηνλ
εξγαδφκελν ε άδεηα κέρξη ηε ιήμε ηνπ έηνπο πνπ αθνξά, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη
ζηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ άδεηαο απμεκέλεο θαηά 100%. Γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ
δηθαηψκαηνο άδεηαο ηνπ κηζζσηνχ δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο αηηήζεσο
(έγγξαθεο ή πξνθνξηθήο) (βι. ΑΠ 1418/2015).
Πεξαηηέξσ, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ πξψηνπ εκεξνινγηαθνχ
έηνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ πξνζειήθζε ν κηζζσηφο λα ρνξεγεί ζε απηφλ ηελ παξαπάλσ
αλαινγία ηεο θαλνληθήο άδεηαο. Καηά ην δεχηεξν εκεξνινγηαθφ έηνο, ν κηζζσηφο
δηθαηνχηαη λα ιάβεη ηελ εηήζηα θαλνληθή άδεηα κε απνδνρέο, ε νπνία αλαινγεί ζην
ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπ ζηελ ππφρξεε επηρείξεζε θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην
δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α΄. Ζ άδεηα απηή επαπμάλεηαη θαηά κία (1) εξγάζηκε
εκέξα γηα θάζε έηνο απαζρφιεζεο επηπιένλ ηνπ πξψηνπ κέρξη ηηο είθνζη έμη (26)
εξγάζηκεο εκέξεο ή κέρξη θαη ηηο είθνζη δχν (22) εξγάζηκεο εκέξεο αλ ζηελ
επηρείξεζε εθαξκφδεηαη ζχζηεκα πελζήκεξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο.

Γηα θαζέλα

από ηα επόκελα εκεξνινγηαθά έηε, ν κηζζωηόο δηθαηνύηαη λα ιάβεη από ηελ 1ε
Ιαλνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο, ηελ θαλνληθή εηήζηα άδεηα κε απνδνρέο, ε νπνία
ππνινγίδεηαη ζύκθωλα κε ην πξνεγνύκελν εδάθην (άξζξν 2 παξ. 1 εδ. β’ ΑΝ.
539/1945).
Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 59 λ. 4808/2021 κε ηίηιν «πκθσλία πεξί δηεπζέηεζεο ηνπ
ρξόλνπ εξγαζίαο - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 6 θαη πξνζζήθε παξ. 12 ζην άξζξν 41
ηνπ λ. 1892/1990» νξίδεηαη φηη «1. Σην ηέινο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.
1892/1990 (Α` 101) πξνζηίζεληαη δχν εδάθηα σο εμήο: «Δάλ δελ ππάξρεη
ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ή δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία κεηαμχ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο
νξγάλσζεο θαη ηνπ εξγνδφηε, κπνξεί, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ, λα
εθαξκνζζεί ην ζχζηεκα δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, κεηά απφ έγγξαθε
ζπκθσλία. Σε θάζε πεξίπησζε, απαγνξεχεηαη ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο
γηα ηνλ ιφγν φηη ν εξγαδφκελνο δελ ππέβαιε αίηεκα γηα δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ
εξγαζίαο.»
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Δμάιινπ ζηελ Οδεγία 2003/88/ΕΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο -ζηελ
αηηηνινγηθή ζθέςε 5 ηεο νδεγίαο- γηα ηνλ ρξφλν εξγαζίαο επηβεβαηψλεηαη ε ζεκαζία
ησλ ελ ιφγσ πεξηφδσλ αλάπαπζεο θαη πξνβιέπεηαη φηη «[φ]ινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη
λα έρνπλ επαξθείο πεξηφδνπο αλάπαπζεο. Ζ έλλνηα ηεο “αλάπαπζεο” πξέπεη λα
εθθξάδεηαη ζε κνλάδεο ρξφλνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα εκέξεο, ψξεο ή θαη θιάζκαηά ηνπο.
Οη εξγαδφκελνη ζηελ Κνηλφηεηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ νξηζκέλεο ειάρηζηεο πεξηφδνπο
αλάπαπζεο, εκεξεζίαο, εβδνκαδηαίαο θαη εηήζηαο θαζψο θαη θαηάιιεια δηαιείκκαηα
εξγαζίαο. […]». Σηελ νδεγία νξίδνληαη ηξία είδε πεξηόδωλ αλάπαπζεο: εκεξήζηα
αλάπαπζε1 (άξζξν 3), δηαιείκκαηα (άξζξν 42) θαη εβδνκαδηαία αλάπαπζε (άξζξν
53). Τν άξζξν 7 πξνβιέπεη επίζεο πεξίνδν εηήζηαο άδεηαο κεη' απνδνρώλ.
Με ηελ απφ 18-12-2012 απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α. έρεη θαζηεξσζεί φηη
εξγαδφκελνη κε θαζήθνληα εξγαηνηερληθνχ ζηε ∆.Δ.Υ.Α. λα αθνινπζήζνπλ ην
ωξάξην 32 ωξώλ εβδνκαδηαίσο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηα ίδηα θαζήθνληα ησλ ∆ήκσλ.
Με ην άξζξν 41 ηνπ λ. 3979/2011 (Α΄138) «Γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη
ινηπέο δηαηάμεηο» αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.1157/1981
(Α΄126) θαη ν ρξόλνο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο απμήζεθε από ηηο ηξηάληα επηά θαη
κηζή (37 θαη ½) ώξεο ζηηο (40) ζαξάληα.
Τν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λένπ σξαξίνπ θαζνξίζηεθε σο εμήο: «α) Ο λένο απηφο
εβδνκαδηαίνο ρξφλνο εξγαζίαο αθνξά ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο θαη ην πξνζσπηθφ
κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ,
(δει.

ησλ

Υπνπξγείσλ,

ησλ

Γεληθψλ

θαη

Δηδηθψλ

Γξακκαηεηψλ,

ησλ

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ θ.ιπ.), ησλ Οξγαληζκψλ
Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α’ θαη β’ βαζκνχ (δει. Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ) θαη ησλ
ινηπψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, θαζψο θαη ηηο θαηεγνξίεο
πξνζσπηθνχ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ
ηνκέα

πνπ

αθνινπζνχλ

ην

1

σξάξην

απηψλ.

«Τα κράτθ μζλθ κεςπίηουν τα αναγκαία μζτρα ϊςτε κάκε εργαηόμενοσ να διακζτει, ανά εικοςιτετράωρο,
περίοδο ανάπαυςθσ ελάχιςτθσ διάρκειασ ζνδεκα ςυναπτϊν ωρϊν.»
2
«Τα κράτθ μζλθ κεςπίηουν τα αναγκαία μζτρα ϊςτε να εξαςφαλίηεται για κάκε εργαηόμενο χρόνοσ
διαλείμματοσ όταν ο χρόνοσ θμεριςιασ εργαςίασ υπερβαίνει τισ ζξι ϊρεσ. Οι τεχνικζσ λεπτομζρειεσ του
διαλείμματοσ, ιδίωσ θ διάρκεια και οι όροι χοριγθςισ του, κακορίηονται από ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι από
ςυμφωνίεσ μεταξφ κοινωνικϊν εταίρων ι, ελλείψει αυτϊν, από τθν εκνικι νομοκεςία»
3
Τα κράτθ μζλθ κεςπίηουν τα αναγκαία μζτρα ϊςτε κάκε εργαηόμενοσ να διακζτει, ανά περίοδο επτά θμερϊν,
μια ελάχιςτθ περίοδο ςυνεχοφσ ανάπαυςθσ εικοςιτεςςάρων ωρϊν, ςτισ οποίεσ προςτίκενται οι ζνδεκα ϊρεσ
θμεριςιασ ανάπαυςθσ, οι οποίεσ προβλζπονται ςτο άρκρο 3.
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β) Δπίζεο, αθνξά ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο θαη ην πξνζσπηθό κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ησλ αλσηέξσ ππεξεζηώλ θαη θνξέσλ νη νπνίνη
απαζρνινύληαη ζε ππεξεζίεο θαη θνξείο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε 24σξε βάζε ή κε ηε
κνξθή εξγνζηαζίνπ ή εξγνηαμίνπ ή ζπλεξγείνπ ή πνπ επηηεινύλ εξγαζίεο
ππαίζξνπ... β) Η θαηά ηα αλσηέξσ αύμεζε ησλ εβδνκαδηαίσλ σξώλ εξγαζίαο δελ
απνηειεί ππεξσξηαθή ή άιιεο κνξθήο πξόζζεηε εξγαζία θαη δελ ζπλεπάγεηαη ηελ
αύμεζε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ησλ απνδνρώλ ή απνιαβώλ ή ησλ εηδηθώλ
επηδνκάησλ κε νπνηαδήπνηε νλνκαζία.»
Δπνκέλσο κε ηηο αλσηέξσ δηάηαμεο θαζηεξψζεθε σο εβδνκαδηαίνο ρξφλνο εξγαζίαο
ζε ζαξάληα (40) ψξεο θαη δηεπθξηλίζηεθε φηη ε αχμεζε απηή δελ ζεσξείηαη
ππεξσξηαθή απαζρφιεζε.
Σηνλ λ. 4354/2015 «Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, κηζζνινγηθέο
ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ
ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ» (Α΄176), ζην άξζξν 20 θαζνξίζηεθε
φηη: «Α. Απνδεκίσζε γηα εξγαζία θαζ’ ππέξβαζε ηνπ ππνρξεσηηθνύ σξαξίνπ. 1. Ζ
θαζηέξσζε κε απνδεκίσζε εξγαζίαο θαζ’ ππέξβαζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ ησλ
ππαιιήισλ, επηηξέπεηαη κφλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηθψλ, έθηαθησλ ή
επεηγνπζψλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ.(…) Γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ
Ν.Π.Η.Γ. ε απφθαζε θαζηέξσζεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο εθδίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
Σπκβνχιην ή ην φξγαλν δηνίθεζεο ή ην εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφ φξγαλν.(…) Σηηο
απνθάζεηο απηέο θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νη
ψξεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηνπο κέζα ζηα φξηα ησλ πηζηψζεσλ ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, κε επηηξεπφκελεο ηεο επηβάξπλζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο θαη ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο.».

ΙΙ. Εξκελεία
Απφ ηε ζπλδπαζηηθή εξκελεία ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζπλάγεηαη φηη νη εξγαδφκελνη
έρνπλ ηξία είδε πεξηόδωλ αλάπαπζεο: εκεξήζηα αλάπαπζε, δηαιείκκαηα,
εβδνκαδηαία αλάπαπζε θαη πεξίνδν εηήζηαο άδεηαο κεη' απνδνρώλ.
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Γηα θάζε πεξίνδν είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ, ε νπνία έρεη σο έλαξμε ηελ 00.01' θαη
ιήμε ηελ 24.00' ψξα, θαζηεξψλεηαη ειάρηζηε εκεξήζηα αλάπαπζε έληεθα (11)
ζπλερψλ σξψλ (πεξίπησζε 2 ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΗΑ.14 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν.
4093/2012, κε ηελ νπνία αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 88/1999). Ζ ειάρηζηε
απηή εκεξήζηα αλάπαπζε ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ βαξδηψλ, έηζη φπσο
απηέο πξνβιέπνληαη σο ζχζηεκα εξγαζίαο ζην Π.Γ. 88/99 (εξκελεπηηθή εγθχθιηνο κε
αξηζκ. πξση. 26352/839/28-11-2012 ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ Υπνπξγείνπ
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο). Ωο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη απφ ηε
ιήμε ηεο κηαο βάξδηαο κέρξη ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο, ν εξγαδφκελνο πνπ
απαζρνιείηαη κε ην ζχζηεκα ησλ βαξδηψλ λα ιακβάλεη εκεξήζηα αλάπαπζε 11
ζπλερψλ σξψλ.
Σηνπο εξγαδφκελνπο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη αλά εβδνκάδα, ειάρηζηε πεξίνδνο
ζπλερνχο αλάπαπζεο εηθνζηηεζζάξσλ (24) σξψλ, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη θαη΄
αξρήλ ηελ Κπξηαθή, αλάινγα κε ηηο ηζρχνπζεο γηα θάζε θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ
δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη πξαθηηθέο, ζηηο νπνίεο πξνζηίζεληαη θαη νη
ζπλερείο ψξεο εκεξήζηαο αλάπαπζεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ.88/1999 (άξζξν 5 ηνπ
Π.Γ. 88/1999 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 76/2005).
Με ην άξζξν 7 ηεο απφ 2009 Κιαδηθήο ΣΣΔ Π.Ο.Δ.–Γ.Δ.Υ.Α. – Δ.Γ.Δ.Υ.Α. ζηνπο
εξγαδνκέλνπο ησλ Γ.Δ.Υ.Α. εθαξκφδεηαη ην σξάξην ησλ ππαιιήισλ ησλ Γήκσλ.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 41 λ. 3739/2011 απμήζεθε ν ρξφλνο εβδνκαδηαίαο
εξγαζίαο ζε 40 ψξεο θαηαιακβάλνληαο θαη φζνπο εξγάδνληαη ζε ππεξεζίεο θαη
θνξείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 24σξε βάζε ή κε ηε κνξθή εξγνζηαζίνπ ή εξγνηαμίνπ ή
ζπλεξγείνπ ή πνπ επηηεινχλ εξγαζίεο ππαίζξνπ.
Σηηο πεξηπηψζεηο φπνπ γηα ιφγνπο ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ νη εξγαδφκελνη ηεο
επηρείξεζεο απαζρνινχληαη κε απφθαζε ηνπ εξγνδφηε (ΓΣ) ηηο Κπξηαθέο (θαζφηη ε
Δπηρείξεζε εκπίπηεη ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ άξζξ. 63 λ. 4808/2021 σο πάξνρνο
ππεξεζηψλ χδξεπζεο) ή/ θαη θαηά ηηο επίζεκεο αξγίεο, θαηαξρήλ δηθαηνχληαη ηελ
απνδεκίσζε ηεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξ. 20 λ.
4354/2015.

ΙΙ. Επί ηωλ εξωηεκάηωλ
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Δλφςεη ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζπλδπαζηηθά εξκελεπφκελσλ πξνζήθνπλ νη θάησζη
απαληήζεηο ζηα ηεζέληα εξσηήκαηα:
1) Οη εξγαδόκελνη ηωλ Δ.Ε.Υ.Α. (ΙΔΑΦ), θαζόζνλ θαη εθείλνη πνπ
απαζρνινύληαη ζε ππεξεζίεο θαη θνξείο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε 24ωξε βάζε
ή κε ηε κνξθή εξγνζηαζίνπ ή εξγνηαμίνπ ή ζπλεξγείνπ ή πνπ επηηεινύλ
εξγαζίεο ππαίζξνπ, έρνπλ ππνρξεωηηθό ωξάξην εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο 40
ώξεο (8 ώξεο εκεξεζίωο ζε θαζεζηώο πελζήκεξεο εξγαζίαο) (άξζξν 7
Κιαδηθήο ΣΣΕ Π.Ο.Ε.-Δ.Ε.Υ.Α. – Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ελ ζπλδπαζκώ κε ην άξζξν
41 λ. 3979/2011). Η αύμεζε απηή πνπ εηζέθεξε ν λ. 3979/2011 δελ
ζεωξείηαη ππεξωξηαθή απαζρόιεζε.
2) Σηνπο εξγαδνκέλνπο (θαη εξγαηνηερλίηεο) πνπ πξέπεη γηα ιόγνπο
ππεξεζηαθώλ

αλαγθώλ

θαη

ιόγω

ηεο

θύζεο

ηνπ

αληηθεηκέλνπ

απαζρόιεζεο λα απαζρνινύληαη θαη ην Σάββαην ή/θαη ηηο Κπξηαθέο θαη
αξγίεο, ήηνη πέξαλ ηνπ ππνρξεωηηθνύ εβδνκαδηαίνπ ωξαξίνπ 40 ωξώλ,
πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίωζε γηα ππεξωξηαθή απαζρόιεζε θαη’
άξζξ. 20 λ. 4354/2015.
3) Δεδνκέλνπ όηη ν εξγαδόκελνο δηθαηνύηαη κία εκέξα αλάπαπζε αλά
εβδνκάδα,

ζηνπο

εξγαδνκέλνπο

πνπ

απαζρνινύληαη

πέξαλ

ηνπ

ππνρξεωηηθνύ ωξαξίνπ, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη από ηελ Επηρείξεζε κία
εκέξα (24 ώξεο) αλάπαπζεο θάζε εβδνκάδα (άξζξν 5 ηνπ Π.Δ. 88/1999
όπωο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 3 ηνπ Π.Δ. 76/2005).

Αζήλα, 4-2-2022
Οη γλσκνδνηνχληεο δηθεγφξνη

Πάλνο Επγνχξεο

Σβεηιάλα (Εέηα) Επγνχξε
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