
 

 

Άρθρο 52: Επείγουσες ρυθμίσεις προσωπικού Ο.Τ.Α. 
 
Από την 9η.11.2020 και για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως όχι πέραν της 28ης.2.2021, επανέρχονται σε 
ισχύ η παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), ως προς 
την πενθήμερη εργασία των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, και το άρθρο 
εικοστό ένατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), ως προς τον καθορισμό του 
ωραρίου των δημοτικών υπηρεσιών σε δημοτικά νομικά πρόσωπα και 
επιχειρήσεις, συνδέσμους δήμων και ιδρύματα. 
 
Υπενθυμίζονται οι εν λόγω διατάξεις: 
 
Παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου: 
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α' 143), με απόφαση του οικείου δημάρχου 
είναι δυνατόν να: 
 
α) καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά 
υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται 
λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή 
των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
 
β) καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους ή 
ορισμένο αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη 
έως και την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, 
καθιερουμένων ως μη εργάσιμων ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα. 
 
Οι αποφάσεις της παρούσας αρχίζουν να ισχύουν από της υπογραφής τους και 
εφαρμόζονται για όσο διάστημα είναι σε ισχύ μέτρα πρόληψης και αποφυγής της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 
Άρθρο εικοστό ένατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου:  
Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του δημοτικού νομικού προσώπου ή 
επιχείρησης, του συνδέσμου δήμων ή του ιδρύματος είναι δυνατός ο καθορισμός: 
 
α) εξαιρέσεων από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και 
αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται, λόγω της ανάγκης 
αδιάλειπτης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων 
αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
 



 

 

β) της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους ή ορισμένο 
αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως και 
την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθιερουμένων ως 
μη εργάσιμων ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα. 
 
Οι αποφάσεις του παρόντος αρχίζουν να ισχύουν από της υπογραφής τους και 
εφαρμόζονται για όσο διάστημα είναι σε ισχύ μέτρα πρόληψης και αποφυγής της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 


