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Θεσσαλονίκη, 11 - 09- 2019
Αρ. Πρωτ. : οικ. 51228

Θέμα : Προσωρινή ρύθμιση ωραρίου “πρόσβασης κοινού” στο Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας της
Δ/νσης Οικονομικού του Γ.Δ/νσης Εσωτ. Λειτουργίας της Α.Δ. Μακ.-Θρακ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 "Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 107/τ.Α’/30-05-1997).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 παραγρ. 2 και 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'//07-06-2010)
"Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης"
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 142 (ΦΕΚ 235/τ.Α'/ 27-12-2010) "Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης"
4. Την αριθμ. 27524/18.10.2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης «Επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων» (Β΄ 2364).
5. Την αρ.14138/ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/26-05-2017, απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με την
οποία ορίζεται Συντονιστής της Α.Δ.Μ.Θ ο Ιωάννης Σάββας του Κωνσταντίνου.
6. Τον ν. 1157/81 Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και
τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης”. (ΦΕΚ 126/Α/12-05-81) και συγκεκριμένα:
“Αι καθ' ημέραν ώραι εργασίας ορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας
Κυβερνήσεως δυναμένου να μεταβιβάζη την αρμοδιότητα του ταύτην: α) Εις τους οικείους
Υπουργούς, δι' υπηρεσίας και κλάδους του Υπουργείου των ή δι' εποπτευόμενα ύπ' αυτών
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οσάκις επιβάλλεται παρέκκλισίς τις ως εκ της φύσεως
του έργου αυτών. β) Εις τους Νομάρχας, δια τας εις την περιφέρειαν του νομού δημοσίας
υπηρεσίας, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως και τα λοιπά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου ή τας περιφερειακάς υπηρεσίας (υποκαταστήματα, παραρτήματα κλπ.) νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, εξαιρέσει των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων της
Εκπαιδεύσεως. Αι καθ' ήμέραν ώραι εργασίας είναι συνεχείς, δύναται δε κατ' εξαίρεσιν να
ορίζονται, κατά την αυτήν ως άνω διαδικασίαν, διακεκομμένοι, οσάκις τούτο επιβάλλεται

λόγω ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή
εργασίας”.
7. Το άρθρο 41 του ν. 3979/2011 (Α΄138) “Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις”, όπως αντικατέστησε την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 (Α΄126)
8. Την ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-07-2011 (Β΄1659) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον καθορισμό των ωραρίων λειτουργίας
των δημοσίων υπηρεσιών, των ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού και των λοιπών ν.π.δ.δ., η οποία
εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 6 και 8 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας
των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Ν. 1157/1981 και της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2880/2001 (Α΄9).
Στην παρ. 6 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης καθορίζονται οι ώρες εισόδου του
κοινού στις ως άνω υπηρεσίες, ενώ προς διασάφηση των διαλαμβανομένων, εξεδόθησαν οι
ΔΙΑΔΠ/Φ.Β1/15884/10-08-2011 και ΔΙΑΠΔ/Φ.Β1/22088/03-11-2011 εγκύκλιοι από το Υπ.
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Απλούστευσης
Διαδικασιών & Παραγωγικότητας, Τμήμα Συνθηκών Εργασίας & Παραγωγικότητας, στις
οποίες μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι αναφορικά με τον καθορισμό ωραρίου προσέλευσης του
κοινού στις εκάστοτε υπηρεσίες “κατά παρέκκλιση” “Οι Διευθύνσεις Διοίκησης των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οφείλουν να μεριμνήσουν για την έκδοση των προβλεπομένων
αποφάσεων των Γ. Γραμματέων Α.Δ., για τον καθορισμό της ώρας έναρξης εργασίας των
υπηρεσιών τους [...]”
9. Την ανάγκη θεραπείας υφισταμένων υπηρεσιακών αναγκών στην Υπηρεσία εξαιτίας της
προσωρινής αδυναμίας τοποθέτησης επιπλέον απαραίτητου υπαλληλικού προσωπικού.
Δυνάμει των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων και σε εκτέλεση αυτών εκδοθεισών Υπ.
Αποφάσεως και εγκυκλίων (ΔΙΑΔΠ/Φ.Β1/15884/10-08-2011 και ΔΙΑΠΔ/Φ.Β1/22088/03-112011) για τον καθορισμό του χρόνου υποδοχής μέχρι του χρόνου απελεύσεως του κοινού από
την Υπηρεσία, κατ’ εργάσιμη ημέρα, προκρίνεται ως γνώμων α) η καλύτερη εξυπηρέτηση και
διευκόλυνση των πολιτών κατά τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, β) ο προς
τούτο κατά παρέκκλιση καθορισμός ωραρίου πρόσβασης κοινού, ο οποίος επιβάλλεται λόγω
ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας.
10. Την ανάγκη ενημέρωσης από πλευράς Υπηρεσίας των διοικουμένων και συγκεκριμένα “πριν
από οποιαδήποτε τροποποίηση των ωρών εισόδου του κοινού θα πρέπει να ενημερώνεται το
κοινό αυτό συστηματικά και με κάθε πρόσφορο τρόπο” (ΔΙΑΠΔ/Φ.Β1/22088/03-11-2011), ως
και “Οι Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των
ανεξάρτητων αρχών: να μεριμνούν για την πληροφόρηση των πολιτών για το ωράριο
εισόδου του κοινού, όπως πλέον διαμορφώνεται με την απόφαση (ανακοινώσεις, έντυπα
κλπ)” (ΔΙΑΔΠ/Φ.Β1/15884/10-08-2011).
Αποφασίζουμε
Την προσωρινή και για εύλογο χρόνο ρύθμιση του ωραρίου πρόσβασης του κοινού
στην Υπηρεσία του Τμήματος Δημόσιας Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικού της Γεν.
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ. Μακ-Θρακ., και ειδικότερα από 9:00 – 13:00,
με την επιφύλαξη τήρησης του δεσμευτικού και ανέκκλητου δηλωθέντος και
καθορισμένου εκ του νόμου ωραρίου προσέλευσης στην Υπηρεσία των υπαλλήλων που
στελεχώνουν το τμήμα, ισχύοντος έως 30 Ιουνίου του επομένου έτους, και αφορώντων
των υπαλλήλων οι οποίοι πρόκειται ενδεχομένως να τοποθετηθούν στο μέλλον, με
οιανδήποτε σχέση εργασίας, λαμβανομένων υπ΄όψει των ανωτέρω στο αιτιολογικό της

παρούσας αναφερομένων νομοθετικών διατάξεων και υφισταμένων υπηρεσιακών
αναγκών.
Η Δ/νση Διοίκησης, ως και η Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, στις οποίες
κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να προβούν, με όποιο πρόσφορο μέσο
διαθέτουν, σε γνωστοποίηση του καθορισμού του ως άνω προσβάσιμου για το κοινό
ωραρίου, ειδικότερα από 9:00 έως 13:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Δ/νση Διοίκησης Α.Δ. Μακ.-Θρακ
2. Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Α.Δ. Μακ-Θρακ
3. Χρονολογικό Αρχείο

Ο Συντονιστής
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης

Δρ. Ιωάννης Σάββας

