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Πξνο : Όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο θαη ηα 

Γξαθεία ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο  Μαθεδνλίαο-Θξάθεο  

 

Θέμα : «Σήρηζη ηοσ ωραρίοσ εργαζίας ζηις σπηρεζίες ηης Αποκενηρωμένης Διοίκηζης 

Μακεδονίας-Θράκης» 

 

Με αθνξκή  ην θαηλόκελν ηεο θαζπζηεξεκέλεο πξνζέιεπζεο ππαιιήισλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο  ζαο επηζεκαίλνπκε ηα θαησηέξσ: 

Τν σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ, ζπληζηά θαζνξηζηηθό παξάγνληα ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη  ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηώλ ηεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο.  Η αδηάιεηπηε παξνπζία ησλ 

ππαιιήισλ ζηηο ζέζεηο ηνπο, ζπληειεί, αθελόο ζηελ αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηώλ θαη αθεηέξνπ ζηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ. Τν ζέκα απηό 

είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν ζήκεξα, ιόγσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Φώξαο, ε νπνία 

επηβάιιεη ηελ αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηώλ. 

Τν ηζρύνλ σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ έρεη θαζνξηζζεί κε  ηελ 

αξηζ.ΓΙΑΓΠ/Γ2γ/1692/27-6-2006 (ΦΔΚ 769/η.Β΄) Υπνπξγηθή Απόθαζε ζε λέα βάζε θαη 

θαη΄ επηινγή ησλ ππαιιήισλ θαηά ηηο ώξεο 07.30 – 15.00 ή  09.00 - 16.30. Η ξύζκηζε απηή 

έγηλε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνύλ ηόζν νη ππάιιεινη όζν θαη νη πνιίηεο ζηηο ζπλαιιαγέο 

ηνπο κε ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο. Δίλαη πξνθαλέο, όηη νη ππάιιεινη νθείινπλ λα πξνζέξρνληαη 

ζηελ ππεξεζία θαη λα απνρσξνύλ ηελ θαζνξηδόκελε ώξα, αλάινγα κε ην σξάξην πνπ έρνπλ 

επηιέμεη θαη λα παξακέλνπλ ζηελ ππεξεζία θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα απηνύ. 

Ο έιεγρνο ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ππάγεηαη ζηελ αξκνδηόηεηα θάζε Γηεύζπλζεο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη νη Γηεπζπληέο νθείινπλ λα ειέγρνπλ 

θαζεκεξηλά ηελ νξζή ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ εθ κέξνπο ησλ ππαιιήισλ. 

Δμάιινπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ 

Υπαιιήισλ θαη Υπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (Ν. 3528/2007, ΦΔΚ 26
 
Α΄), ε ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ 



απνηειεί ζεκειηώδε ππνρξέσζε ησλ ππαιιήισλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ. Γηα ην ιόγν απηό 

θαη ε κε ηήξεζή ηνπ απνηειεί παξάβαζε θαζήθνληνο θαη επηβάιιεηαη λα αζθεζεί πεηζαξρηθή 

δίσμε γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ην παξαβηάδνπλ. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην σξάξην απνηειεί θαζνξηζηηθό 

παξάγνληα ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ηεο βειηίσζεο ησλ 

ππεξεζηώλ ηεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηεο εκπέδσζεο ηεο εκπηζηνζύλεο 

ηνπο πξνο απηήλ, θαινύληαη όιεο νη Γηεπζύλζεηο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο – Θξάθεο λα ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ ησλ ππαιιήισλ ηνπο, ώζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπο, ε αύμεζε ηεο 

απνδνηηθόηεηάο ηνπ, ε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ πνιηηώλ θαη ε  δηεπθόιπλζή ηνπο 

θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο, πνπ απνηειεί πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. 

 

 

 
Κοινοποίηζη 

 

1. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 

 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

2. Πξντζηάκελν Γεληθήο   

Γηεύζπλζεο Φσξνηαμηθήο θαη  

Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο   

3. Πξντζηάκελν Γεληθήο Γηεύζπλζεο  

Γαζώλ θαη Αγξνηηθώλ Υπνζέζεσλ  

 

 

Ο Προϊζηάμενος ηης  

Γενικής Διεύθσνζης  

Εζωηερικής Λειηοσργίας  

 

                    Γεωργόποσλος Παναγιώηης  

  Εζωηερική Διανομή  

   Xξνλνινγηθό Αξρείν           


