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ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.  

Σχετικά:  

1) Η  «Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών 
απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β' Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών» (ΦΕΚ 2358/τ.β΄/20-06-2018). 

2) Η «Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης 
των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Ορισμένου Χρόνου 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β' Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών», όπως 
κατατέθηκε αρμοδίως στο Υπουργείο Εργασίας, στις 28-9-2018. 

3) Η αριθμ. 54697/08.10.2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ειδική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των 
εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) Β΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.» 

4) Το αριθμ. 55546/11.10.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : «Κοινοποίηση 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.»   

Σε συνέχεια των ανωτέρω 1) και 2) σχετικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, που συνήφθησαν 
στις 4 Ιουνίου 2018 και 3 Αυγούστου 2018 αντίστοιχα και η εφαρμογή τους σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρεωτική, καθώς και της 3) σχετικής εγκυκλίου και του 4) σχετικού 
εγγράφου του ΥΠΕΣ, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 των ανωτέρω Συλλογικών Συμβάσεων  Εργασίας, το περιεχόμενό 
τους αφορά και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Μέλη των Συλλόγων Υπαλλήλων των 



Περιφερειών που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών 
Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.). 

2. Στο άρθρο 2 παρ. 1 των παραπάνω σχετικών αναφέρονται μια σειρά από κατηγορίες 
εργαζομένων που εργάζονται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο σε εξωτερικά συνεργεία 
και είτε ασκούν συγκεκριμένες εργασίες ή ανήκουν σε καθορισμένες ειδικότητες. Για τις 
κατηγορίες αυτές των υπαλλήλων προβλέπεται  ότι «μειώνεται ο χρόνος της εβδομαδιαίας 
απασχόλησής τους σε τριανταπέντε (35) ώρες - μία (1) ώρα ημερησίως - χωρίς μεταβολή των 
αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από την αιτία αυτή και 
χορηγείται δύο (2) ημερών επιπλέον κανονική άδεια τον χρόνο». 

3. «Στους εργαζόμενους που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία περιστασιακά η μείωση των ωρών 
εργασίας θα γίνεται κατ’ αναλογία». 

4. Ο καθορισμός των δικαιούχων υπαλλήλων, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη 
Απόφαση Περιφερειάρχη, γίνεται μετά από εισήγηση των Διευθυντών των υπηρεσιών στις 
οποίες υπηρετούν. Η εισήγηση αυτή κοινοποιείται στον Σύλλογο Υπαλλήλων της Περιφέρειας, 
προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί η προβλεπόμενη ονομαστική βεβαίωση του Συλλόγου, 
ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είναι Μέλη του.  

5. Στο άρθρο 2 παρ. 2 προβλέπεται ότι «στους υπαλλήλους κλάδου ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ 
Πληροφορικής» οι οποίοι ασκούν συγκεκριμένες εργασίες «χορηγείται διάλειμμα δεκαπέντε 
(15) λεπτών επιπλέον του προβλεπόμενου στο άρθρο 4 του π.δ. 88/1999 (ΦΕΚ Α' 94). Το 
διάλειμμα αυτό δεν επιτρέπεται να χορηγείται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της 
ημερήσιας εργασίας». 

6. Με το άρθρο 2 παρ. 3 προβλέπεται ότι «Οι Περιφέρειες σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο 
Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή άλλους δημόσιους φορείς και τους 
οικείου Συλλόγους Υπαλλήλων δημιουργούν μηχανισμό διάγνωσης και παρακολούθησης 
εκπαιδευτικών αναγκών και μηχανισμό παρακολούθησης της πιστοποίησης της επιμόρφωσης 
υπαλλήλων. Καταρτίζουν προγράμματα επιμόρφωσης των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις 
προκύπτουσες εκπαιδευτικές ανάγκες, με στόχο να διασφαλίζεται η συμμετοχή κάθε 
υπαλλήλου σε τουλάχιστον δύο επιμορφωτικές δραστηριότητες κατ’ έτος». 

7. Με το άρθρο 2 παρ. 4, δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους των Περιφερειών για 
σοβαρούς λόγους, να λαμβάνουν ολιγόωρη άδεια απουσίας από την εργασία τους μέχρι 
τέσσερις (4) ώρες ανά μήνα.  

8. Με το άρθρο 2 παρ. 6 της (2) σχετικής, ρυθμίζονται ζητήματα, που αφορούν τις άδειες των 
εργαζομένων με συμβάσεις ΙΔΟΧ. 

9. Με το άρθρο 2 παρ. 5.β και 7 αντίστοιχα ρυθμίζονται ζητήματα χορήγησης συνδικαλιστικών 
αδειών, στα οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι «Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να 
χορηγεί μία (1) ημέρα άδεια τον μήνα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση 
του συνδικαλιστικού οργάνου του πρωτοβάθμιου Συλλόγου και μία (1) ημέρα άδεια τον χρόνο 
σε όλους τους εργαζόμενους, που είναι μέλη του οικείου Συλλόγου για την πραγματοποίηση 
της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης». 



 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων σε διάστημα δέκα (10) 
ημερών από τη λήψη του εγγράφου, να στείλουν στην Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και στο 
Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (syllogos.patt@gmail.com) την εισήγησή τους με τα 
ονόματα των υπαλλήλων που ανήκουν στις κατηγορίες και ειδικότητες που αναφέρονται στο άρθρο 
2 των ανωτέρω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, περιλαμβάνοντας τους εργαζομένους που 
αντικειμενικά η εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, που επιτελούν γίνεται εκτός γραφείου, είτε εντός, 
είτε εκτός έδρας (ανεξάρτητα εάν εκτελούν και άλλες εργασίες για την υποστήριξη των κύριων 
καθηκόντων τους), προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί η σχετική προβλεπόμενη Απόφαση 
Περιφερειάρχη, για τους δικαιούχους του άρθρου 2 παρ. 1.  

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 1 των (1) και (2) σχετικών,  η ισχύς των βεβαιώσεων που εκδίδει ο 
Σύλλογος Υπαλλήλων για τα μέλη του είναι ετήσια, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται  κατ’ έτος και συγκεκριμένα  κατά την έναρξή του.   
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