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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,    22  Μαρτίου 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: 21544

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Δ/νση Διοίκησης
Κατεχάκη 56, 11525, ΑΘΗΝΑ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Ι. Τζήμα, Δ. Ζωγοπούλου
Τηλέφωνο : 213-1364399, 213-1364375
FAX : 213-1364383

ΘΕΜΑ: Μετατροπή ωρών εργασίας σε ήμερες ανάπαυσης (ρεπό)  
ΣΧΕΤ.: Α.Π. 5348/4-2-2019 έγγραφο Δήμου Αχαρνών

Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο το ανωτέρω σχετικό έγγραφο αναφορικά με το 
αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, λόγω αρμοδιότητας.  

Συναφώς, θέτουμε υπόψη σας ότι οι προϋποθέσεις της χορήγησης ημέρας ανάπαυσης 
(ρεπό), καθώς και της μεταφοράς της, ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 
(υποχρεωτικά παρεχόμενη αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης σε προσωπικό 
απασχολούμενο Σάββατο ή Δευτέρα υπό τους όρους του πρώτου εδαφίου) και 9 (χορήγηση 
άλλης ημέρας ανάπαυσης σε εργαζόμενο που απασχολήθηκε, λόγω εξαιρετικής υπηρεσιακής 
ανάγκης, κατά την ημέρα ανάπαυσης) του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών 
Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, ΦΕΚ Α’ 143). 

Στην προκειμένη περίπτωση των δικαιούχων του μειωμένου ωραρίου βάσει της από 2-
8-2017 ΣΣΕ της ΠΟΕ – ΟΤΑ για τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων με 
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών και της από 3-8-
2018 όμοιας για το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό, αλλά και της με αριθμ. 
56376/15-10-2018 ερμηνευτικής εγκυκλίου της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ : 6Δ4Ι465ΧΘ7-0Ω5), οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 36 του ΚΚΔΚΥ δεν πληρούνται. Κατόπιν τούτου, σας 
πληροφορούμε ότι δεν είναι στην εν λόγω περίπτωση δυνατή η μετατροπή των ωρών  
εργασίας σε ημέρες ανάπαυσης και η μεταφορά αυτών. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμος Αχαρνών 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού
Φιλαδέλφειας 87 &  Μπόσδα, 13673, ΑΧΑΡΝΕΣ  

Ελληνική  
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