
 
ΘΕΜΑ: Λειτουργία  των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών κατά την παραµονή της 
Πρωτοχρονιάς                   
 
         Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του Ν. 1157/1981 
(ΦΕΚ 126/Α), η παραµονή του Νέου Έτους είναι ηµέρα ηµιαργίας για τις δηµόσιες 
υπηρεσίες και η εργασία τους διακόπτεται στις 13:00. 
 

Πολλές υπηρεσίες όµως, έχουν θέσει ως καταληκτική ηµεροµηνία 
διαδικασιών αρµοδιότητάς τους, όπως πληρωµές, υποβολή αιτήσεων και 
δικαιολογητικών κ.λ.π. την 31η ∆εκεµβρίου του τρέχοντος έτους. Προκειµένου να 
διευκολυνθούν οι πολίτες στη διεκπεραίωση αυτών των υποθέσεών τους, πρέπει οι εν 
λόγω υπηρεσίες να λειτουργήσουν την 31η ∆εκεµβρίου 2009 µέχρι το πέρας του 
ωραρίου. 

 
Εξάλλου, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 29 του Υπαλληλικού Κώδικα 

(Ν. 3528/2007), οι υπάλληλοι οφείλουν να εργασθούν πέραν του ωραρίου εργασίας ή 
σε µη εργάσιµες ηµέρες, εφόσον έκτακτες και εξαιρετικές ανάγκες το επιβάλλουν.  
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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
Αθήνα,   29     ∆εκεµβρίου 2009                     
   

Α.Π.: ∆ΙΑ∆Π/Φ.Β.1/31753 
 
 
 
        
 
 
 
 
  Προς:    

1. Υπουργεία-∆/νσεις 
∆ιοικητικού/Προσωπικού 

2. Γενικές & Ειδικές 
Γραµµατείες Υπουργείων-
∆/νσεις ∆ιοικητικού 

3. Περιφέρειες-∆/νσεις 
∆ιοίκησης 

4. Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές 
Αρχές 

5. Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις- 
∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού 

      6. ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.∆ 
          ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και   
          Λειτουργίας Ο.Τ.Α  

     Σταδίου 27. Αθήνα 
 



Κατόπιν αυτού, οι ανωτέρω υπηρεσίες, καλούνται να εκδώσουν ανακοίνωση, 
µε την οποία θα ενηµερώνουν το κοινό ότι κατά την Παραµονή του νέου έτους θα 
είναι ανοιχτές για τις συγκεκριµένες συναλλαγές µε τους πολίτες µέχρι τις 15:00. 
   

Τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες παρακαλούνται να διαβιβάσουν την 
παρούσα εγκύκλιο στους φορείς που εποπτεύουν και η ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και 
Λειτουργίας Ο.Τ.Α του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.∆ στους Ο.Τ.Α α΄ βαθµού. 

 
                                                                                     
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 


