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 Ρόδος 04-12-2016 
 

Αρ. πρωτ. 30 

 
Προς : 

 

1) κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη                                  
Υπουργό Εσωτερικών 

 
Κοινοποίηση : 
 

1) κ. Όλγα Γεροβασίλη                                            
Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 

2) κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή                                 
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής 

 

3) κ. Νεκτάριο Σαντορινιό                                 
Υφυπουργό Νησιωτικής Πολιτικής 

 

4) κ. Γεώργιο Χατζημάρκο               
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 

 

5) Πρόεδρο και Μέλη Περιφερειακού 
Συμβουλίου 

 

6) Βουλευτές Δωδεκανήσου 
 

7) Πρόεδρο και Μέλη Δ.Σ. & Γ.Σ. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. 
 

8) Πρόεδρο και Μέλη Δ.Σ. Ε.Ν.Π.Ε. 
 

9) ΥΠ.ΕΣ. Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης                            
Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ               
Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ      

 
 

 

Θέμα : Υπενθύμιση ρύθμισης για τους ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου ΟΤΑ Β΄ βαθμού 
 
Σχετικά : 1) Η αρ. πρωτ. 3/9-2-2016 επιστολή μας 
  2) Το αρ. πρωτ. 10/15-3-2016 επιστολή της ΟΣΥΑΠΕ 
  3) Το αρ. πρωτ.  658/8-4-2016 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ προς τη Βουλή των Ελλήνων 

   

κύριε Υπουργέ,  
 
Με το άρθρο 8 του νόμου 4368/2016 "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις" η κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα μόνο στους εργαζόμενους των 
ΟΤΑ α΄ βαθμού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένου 
ωραρίου, να μπορούν να αυξήσουν το ωράριο εργασίας τους και να μετατρέψουν τις 
συμβάσεις τους σε πλήρη απασχόληση, με αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους. 
 
Με τη ρύθμιση αυτή έμειναν εκτός μερικές δεκάδες εργαζόμενοι (περίπου 40 σε όλη τη 
χώρα) των ΟΤΑ β΄ βαθμού, αν και αυτοί εργάζονται με μειωμένο ωράριο και οι ανάγκες 
για παροχή πλήρους εργασίας στις Περιφέρειες είναι μεγάλες. 
 
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπηρετούν συνολικά οκτώ (8) υπάλληλοι με συμβάσεις 
ΙΔΑΧ μειωμένης απασχόλησης, από τους οποίους επτά (7) εργάζονται αποκλειστικά στην 
ΠΕ Ρόδου και ένας (1) στην ΠΕ Καλύμνου.  
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Θεωρούμε ότι εφαρμόζοντας τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της χρηστής 
διοίκησης, η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου, θα πρέπει να μην 
εξειδικεύεται στους εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ μειωμένης απασχόλησης 
στους ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα νομικά αυτών πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά να 
περιλαμβάνει και τους εργαζόμενους με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης στους ΟΤΑ Β’ 
βαθμού. Και στις δύο περιπτώσεις αφορά εργαζόμενους με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης, 
ήτοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μειωμένης απασχόλησης, οι οποίοι 
απασχολούνται στην ίδια κατηγορία και κλάδο. 
 
Επιπρόσθετα το δημοσιονομικό κόστος από την πρόβλεψη αυτή είναι ελάχιστο, αφενός 
γιατί οι προαναφερόμενοι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες δεν υπερβαίνουν τα 40 άτομα και 
αφετέρου δεν θα καταφεύγουν σε αντίστοιχες προσλήψεις έκτακτου προσωπικού, με πολύ 
περισσότερες ώρες εργασίας από το προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ μειωμένου 
ωραρίου. 
 
Η κυβέρνηση με το σχέδιο  νόμου «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» που έθεσε σε διαβούλευση στις 
26/8/2016 αποσαφήνισε διατάξεις και διαδικασίες, αρκετές από τις οποίες έχουν θετικό 
αντίκρισμα σε εργαζόμενους και πολίτες, αφού ικανοποιούν αιτήματα και διεκδικήσεις 
ετών. 
 
Ανάμεσά τους το άρθρο 39, παρ. 1, δίνει την δυνατότητα σε συναδέλφους μας, που 
εργάζονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένου 
ωραρίου, να μπορούν να ζητούν από τα Περιφερειακά Συμβούλια την αύξηση του 
ωραρίου εργασίας τους (έως τις 8 ώρες).   
 
Στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕ διευκρινίσατε ότι από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, 
μέρος διατάξεων θα κατατεθούν εντός του Δεκεμβρίου επειδή κρίθηκαν  επείγοντα και 
αναγκαία για την επίλυση  πρακτικών ζητημάτων με ιδιαίτερη σημασία για την 
αυτοδιοίκηση. 
 
Επομένως και σύμφωνα με τα ανωτέρω, σας παρακαλούμε να συμπεριληφθεί στις 

επείγουσες διατάξεις η αναφορά ότι στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του 

ν. 4368/2016, υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού. 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
διευκρίνηση. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Τ.Υ. 
 

Αντώνιος Γκίκας 

 Ο Γενικός Γραμματέας 
 

Τ.Υ. 
 

Βασίλειος Γιαννούρης 
 

  

 


