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ναφή καθήκοντα άλλου κλάδου. Σε όμοιες περιπτώσεις 
επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες 
συναφείς με τον κλάδο ή τα καθήκοντά του ή για τις 
οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση.

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάθεση επι−
τρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για διορισμό ορ−
γάνου. Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος 
έως έξι (6) μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολο−
γημένη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Άρθρο 36
Ώρες εργασίας και ημέρες αργίας

1. Ο υπάλληλος οφείλει να εργάζεται ανελλιπώς κατά 
τον καθορισμένο χρόνο και πέραν αυτού ή και σε μη ερ−
γάσιμες ημέρες, εφόσον εξαιρετικές υπηρεσιακές ανά−
γκες το απαιτούν. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται 
στον υπάλληλο αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

2. Οι ημέρες εργασίας ορίζονται σε πέντε, από Δευτέ−
ρα μέχρι και Παρασκευή, χωρίς μείωση του κατά περί−
πτωση ισχύοντος ή εφαρμοζόμενου συνολικού αριθμού 
ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, επιφυλασσομένων των 
διατάξεων των επόμενων παραγράφων.

3. Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας, μετά από πρόταση των οικείων Δημοτικών και 
Κοινοτικών Συμβουλίων ή της οικείας διοίκησης των Δη−
μοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων, Κοινοτήτων 
ή Δήμων και Κοινοτήτων μπορεί οποτεδήποτε:

α. να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή 
πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό 
υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω 
της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους 
και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας, και

β. να καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας 
για ορισμένες υπηρεσίες κλάδου, ή αριθμό υπαλλήλων 
από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, εφόσον τούτο 
επιβάλλεται λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή ερ−
γασίας τους, καθιερουμένης ως μη εργάσιμης ημέρας 
της Δευτέρας.

4. Οι κατά εβδομάδα ώρες εργασίας ορίζονται σε 
τριάντα επτά και μισή (37 ½).

5. Το καθημερινό ωράριο εργασίας ορίζεται με από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

6. Οι καθημερινές ώρες εργασίας είναι συνεχείς, μπο−
ρεί δε κατ’ εξαίρεση να ορίζονται διακεκομμένες με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά 
από πρόταση των οικείων συμβουλίων ή διοικήσεων 
της παραγράφου 3 του παρόντος, κάθε φορά που αυτό 
επιβάλλεται λόγω ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας 
ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας. 
Επίσης μπορεί να καθιερωθεί το καθημερινό ωράριο 
εργασίας σε βάρδιες και κατά τις νυχτερινές ώρες, 
όταν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας 
ή το είδος και τη μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας. Με 
την ίδια ως άνω διαδικασία και εφόσον το επιβάλλουν 
οι συνθήκες λειτουργίας ή το είδος ή η μορφή της 
υπηρεσίας ή εργασίας, μπορεί να ορίζεται για όλο ή 
μέρος του προσωπικού ότι θα απασχολείται κατά τις 
Κυριακές και ημέρες αργίας.

7. Ειδικές διατάξεις, αναφερόμενες στον καθορισμό 
του κατά εβδομάδα ή κατά ημέρα χρόνου εργασίας 
κατηγοριών προσωπικού, εξακολουθούν να ισχύουν.

8. Σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, με απόφαση 
των οργάνων της παρ. 3, μπορεί να ορίζονται κατά υπη−
ρεσία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή 
περιοχή οι περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού κατά 
το Σάββατο ή τη Δευτέρα, εφόσον αυτό επιβάλλεται 
λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του 
είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας. Το 
κατά τα ανωτέρω απασχολούμενο το Σάββατο ή τη 
Δευτέρα προσωπικό, καθώς και η υποχρεωτικά παρε−
χόμενη σε αυτό αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης 
καθορίζονται με απόφαση των ανωτέρω οργάνων.

9. Κατά την ημέρα της ανάπαυσης, ο εργαζόμενος 
οφείλει να απασχοληθεί λόγω εξαιρετικής υπηρεσιακής 
ανάγκης, μη δυναμένης να αναβληθεί. Στην περίπτωση 
αυτή χορηγείται, ως ημέρα ανάπαυσης, άλλη εργάσιμη 
ημέρα εντός της προσεχούς εβδομάδας, καθοριζόμενη 
από την υπηρεσία. Κατά την ημέρα της ανάπαυσης δεν 
επιτρέπεται απασχόληση υπό μορφήν υπερωριακής ή 
άλλης μορφής πρόσθετης εργασίας, εκτός εάν πρόκει−
ται για συμπλήρωση βάρδιας.

10. Το Σάββατο ή η Δευτέρα, κατά περίπτωση, δεν 
θεωρούνται ημέρες αργίας (εξαιρέσιμες) και δεν κατα−
βάλλονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 
προσαυξήσεις.

11. Ημέρες αργίας και ημιαργίας είναι αυτές των Δη−
μοσίων Υπηρεσιών.

Άρθρο 37
Περιουσιακή κατάσταση

1. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, 
κατά το διορισμό του, την περιουσιακή κατάσταση του 
ιδίου, του ή της συζύγου και των παιδιών του, εφόσον 
συνοικούν με αυτόν, καθώς και κάθε μεταγενέστερη 
ουσιώδη μεταβολή της. Οι υπάλληλοι, εντός τριών (3) 
μηνών από την τέλεση γάμου, υποχρεούνται να δηλώ−
σουν την περιουσιακή κατάσταση των συζύγων τους. 
Οποιαδήποτε αγορά κινητών σημαντικής αξίας ή ακι−
νήτων, από τον υπάλληλο ή τα πρόσωπα του πρώτου 
εδαφίου, αιτιολογείται υποχρεωτικά με την υποβαλ−
λόμενη δήλωση. Αν για την αγορά αυτή ο υπάλληλος 
επικαλείται οικονομική ενίσχυση προσώπων άλλων από 
τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, οφείλει να δηλώσει 
και την περιουσιακή κατάσταση αυτών.

2. Κάθε δύο (2) χρόνια η αρμόδια υπηρεσία προσω−
πικού υποχρεούται να ζητεί από τους υπαλλήλους να 
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την ουσιώδη μεταβολή 
ή μη της περιουσιακής τους κατάστασης.

3. Αν η μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του 
υπαλλήλου είναι δυσανάλογη προς τις αποδοχές και την 
εν γένει οικονομική του κατάσταση, η αρμόδια υπηρεσία 
υποχρεούται να ενεργήσει έρευνα για την προέλευση 
των πόρων του υπαλλήλου. Αν μετά την έρευνα αυτή 
προκύψουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο υπάλληλος απέκτη−
σε τους πόρους αυτούς κατά τρόπο που συνιστά ποι−
νικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα, το αρμόδιο για 
διορισμό όργανο προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες 
για την ποινική ή πειθαρχική δίωξη αυτού.

4. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης συντάσσεται 
σε ειδικό έντυπο, το περιεχόμενο του οποίου καθορί−
ζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας 
και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορι−
σθούν δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να αναγράφο−




