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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

Σας ενημερώνουμε ότι, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του
ν.2738/1999 και του άρθρου 18 παρ.13 του ν.3731/2008, υπεγράφη η από 15
Μαρτίου 2019 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας
(Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), εφεξής “συλλογική σύμβαση”, με την οποία ρυθμίζονται οι όροι και οι
συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των
ΟΤΑ Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών.
Η συλλογική σύμβαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ
1052/Β/2019) και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ : 6ΜΠΧ465ΧΘ7-0ΩΞ),
ισχύει δε από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 29
Μαρτίου 2019.
Με τη νέα συλλογική σύμβαση τροποποιείται εν μέρει η από 4 Ιουνίου 2018
Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (2358/Β΄/20-6-2018), προκειμένου να
ρυθμιστούν συμπληρωματικά, αλλά και να αποσαφηνιστούν, θέματα που αφορούν
στους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης του μονίμου προσωπικού των
Περιφερειών.
Πιο συγκεκριμένα :

Με την παράγραφο 1 της συλλογικής σύμβασης αντικαθίσταται η παρ. 1
του άρθρου 2 της από 4 Ιουνίου 2018 όμοιας που αφορά στη χορήγηση μειωμένου
ωραρίου και επιπλέον κανονικής άδειας στους εργαζόμενους αποκλειστικά και
κατά πλήρες ωράριο σε εξωτερικά συνεργεία και πλέον η περίπτωση VII αυτής
ισχύει ως εξής :

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5ca72546a6a6860a64739478 στις 09/05/19 09:58
1

«VII. α) στους γεωτεχνικούς & τους τεχνολόγους γεωπονίας, β) σε άλλες ειδικότητες ΤΕ, ΔΕ
και ΥΕ που συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα των Διευθύνσεων Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής και υπηρετούν στις Δ/νσεις αυτές, γ) στα Δημοτικά και
Βιομηχανικά Σφαγεία των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα Αγροτικά Κτηνιατρεία των
Περιφερειακών Ενοτήτων (τεχνολόγοι ζωικής παραγωγής, βοηθοί κτηνιάτρων, εργάτες,
Σπερματεγχύτες, Νοσοκόμοι ζώων, Σταυλίτες, υπάλληλοι που διενεργούν αιμοληψίες και
εμβολιασμούς ζώων κλπ), δ) στους κοινωνικούς λειτουργούς και τους κοινωνικούς
συμβούλους, ε) στους ιατρούς και τους επισκέπτες υγείας, στ) στους Επόπτες Δημόσιας
Υγείας, ζ) στους ελεγκτές των Τμημάτων Εμπορίου και των Λαϊκών Αγορών, η) στους
οδηγούς, θ) στους μηχανικούς ΠΕ & ΤΕ, τους εργοδηγούς και τους τεχνικούς υπαλλήλους
(που εκτελούν εποπτεία δρόμων, έργων κλπ), ι) στους επιθεωρητές περιβάλλοντος και κ)
στους διενεργούντες εξετάσεις οδήγησης υποψηφίων οδηγών εντός ωραρίου «ως κύριο και
αποκλειστικό έργο», όπως ορίζεται σε σχετική ειδικότερη διάταξη».
Σημειώνεται ότι οι λοιπές περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 4 Ιουνίου
2018 ΕΣΣΕ παραμένουν ως έχουν.
Επιπλέον, στην ίδια παράγραφο της συλλογικής σύμβασης προβλέπεται ότι η
προϋπόθεση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των εργαζομένων σε
εξωτερικά συνεργεία περιλαμβάνει την έννοια ότι οι δικαιούχοι, πέραν των
κύριων εξωτερικών καθηκόντων τους, εκτελούν για την υποστήριξη αυτών και
άλλες εργασίες διοικητικές εντός γραφείου.

Με την παράγραφο 2 της συλλογικής σύμβασης προστίθεται στο άρθρο 2
της από 4 Ιουνίου 2018 ΕΣΣΕ νέα παράγραφος 2 και πλέον στους εργαζόμενους
που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία περιστασιακά (όπως έλεγχοι που
διενεργούνται από υπαλλήλους των Δ/νσεων Μεταφορών και ΚΤΕΟ, των
Δ/νσεων Αθλητισμού) μειώνεται ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησής τους μόνον
κατά την ημέρα της εξωτερικής τους εργασίας κατά μία (1) ώρα, χωρίς μεταβολή
των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεων τους από την
αιτία αυτή και χορηγείται μία (1) ημέρα επιπλέον κανονική άδεια τον χρόνο.
Η περιστασιακή απασχόληση έχει την έννοια της πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης σε εξωτερικά συνεργεία τουλάχιστον δύο (2) ημέρες εβδομαδιαία.
Ο καθορισμός των δικαιούχων υπαλλήλων γίνεται με απόφαση Περιφερειάρχη,
μετά από εισήγηση των Διευθυντών των συγκεκριμένων υπηρεσιών και
κοινοποιείται στους Συλλόγους - Μέλη της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε..
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην από 4 Ιουνίου 2018 Ειδική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 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/Β/20-6-2018 ).
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, στην ενότητα Εγκύκλιοι – Αποφάσεις.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
2. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
3. Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτοδιοίκησης
- Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(Με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα εγκύκλιο στον διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου στην ενότητα : Εγκύκλιοι – Αποφάσεις.)
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