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ΘΔΜΑ: ¨Οδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο, θαζψο θαη 

γηα ηνλ ηξφπν απνδεκίσζεο Κπξηαθψλ- Δμαηξέζηκσλ θαη πέξαλ ηνπ πελζήκεξνπ ηνπ 

θπιαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΤΠΠΟ. 

 

 

Με αθνξκή ηελ ππνβνιή εξσηεκάησλ, αηηεκάησλ γηα δηεπθξηλίζεηο θαη απνξηψλ, 

ζρεηηθά κε ηηο εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ηεο 

εηδηθήο απνδεκίσζεο γηα εξγαζία πέξαλ ηνπ πελζήκεξνπ θαη ηεο απνδεκίσζεο 

εξγαζίαο Κπξηαθψλ θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ, ηνπ κφληκνπ θαη επί ζπκβάζεη, 

εκεξεζίνπ θαη λπρηεξηλνχ, θπιαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΤΠΠΟ, ζαο παξέρνπκε ηηο 

αθφινπζεο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο: 

 

Α) ΓΔΓΟΜΔΝΑ – ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ: 

 

1.- Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο εκεξψλ εξγαζίαο ησλ αξραηνθπιάθσλ θαηά κήλα, δελ 

κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ εξγαζίαο 

ησλ ππαιιήισλ άιισλ θιάδσλ πνπ εξγάδνληαη πέληε (5) εκέξεο ηελ εβδνκάδα. ε 

φζεο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη, νη εκέξεο εξγαζίαο ηνπ θπιαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζα 

είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ησλ ινηπψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ιφγσ ησλ εηδηθψλ 

ζπλζεθψλ θαη αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Μνπζείσλ θαη ησλ Αξρ/θψλ Υψξσλ, ησλ 

αλαγθψλ δηαζθάιηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ αξραίσλ Μλεκείσλ ηνπ Κξάηνπο, 

ηδηαίηεξα θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν (απμεκέλε ηνπξηζηηθή θίλεζε, θαλνληθέο άδεηεο 

πξνζσπηθνχ θ.ι.π.), αιιά θαη ησλ εηδηθψλ θαζεθφλησλ ησλ αξραηνθπιάθσλ. ε 

θακηά πεξίπησζε φκσο ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ εξγαζίαο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 26 ή 27 

εκέξεο, θάζε κήλα δηάξθεηαο 30 ή 31 εκεξψλ, αληίζηνηρα. ηηο εκέξεο απηέο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαζεκεξηλέο, Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο. 

 

2.- Οη ζπλνιηθέο ψξεο εξγαζίαο ηνπ θπιαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ζε κεληαία βάζε 

ππνινγηδφκελεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ εκεξψλ πνπ ζα εξγαζηεί, ζα είλαη φζεο θαη νη 

ψξεο εξγαζίαο, θαηά ηνλ ίδην κήλα, ησλ ινηπψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ έρνπλ 

πελζήκεξε εβδνκάδα εξγαζίαο. 

πάληα ζα ζπκβαίλεη νη ψξεο απηέο λα είλαη ιίγν πεξηζζφηεξεο, φηαλ εξγάδεηαη ην 

πξνζσπηθφ απηφ 26 ή 27 εκέξεο θαηά κήλα (ην ίδην ζπκβαίλεη κε ηνπο ινηπνχο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο φηαλ κηα εβδνκάδα έρεη κία θαη δχν αξγίεο). ηηο παξαπάλσ 

ψξεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά νη ψξεο εξγαζίαο θαηά ηηο θαζεκεξηλέο, 

Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο. 

 

 



3.- Οη ψξεο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο ηνπ θπιαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ Μνπζείσλ θαη 

ησλ Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ κε κνλή βάξδηα. Γειαδή δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξεο 

απφ 6 ½  ψξεο, εκεξήζηα. 

 

4.- Κάζε εκέξα εξγαζίαο ησλ ινηπψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαηά ησλ ίδην κήλα, 

ζεσξείηαη πέξαλ ηνπ πελζήκεξνπ θαη θαηαβάιιεηαη γη’ απηήλ ε εηδηθή απνδεκίσζε 

ησλ 3.000 δξρ. ,ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 2027423.3397/0022΄30.5.89 (ΦΔΚ 

440/Β/6.6.89).Κνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ. 

 

5.- χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 1831.΄90 (ΦΔΚ 42,Α,23.4.90), κε 

ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ 

αξηζκ. 24581/31.5.1989 (ΦΔΚ 436/Β/5.6.89), νη ψξεο εξγαζίαο ηνπ θπιαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαηά ηεο Κπξηαθέο θαη ηηο εμαηξέζηκεο εκέξεο ζεσξείηαη φηη 

πξνζθέξνληαη πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψλ σξψλ εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα 

απνδεκηψλνληαη σο ψξεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθαλ πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψλ. 

 

Β. ΟΓΗΓΙΔ – ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ- ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ 

 

1.- Ζκέξεο εξγαζίαο: Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ θάζε κήλα, εθηηκψληαη νη αλάγθεο 

θάζε Τπεξεζίαο θαη θαηαξηίδεηαη κεληαίν πξφγξακκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εκεξψλ 

εξγαζίαο θάζε εκεξήζηνπ θχιαθα θαη λπρηνθχιαθα. 

Με βάζε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, ηελ αλάγθε νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ Μνπζείσλ 

θαη ησλ Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ, θαζψο θαη ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ αξραίσλ 

κλεκείσλ θιπ, ην θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ ζα απαζρνιείηαη θαηά κήλα αξηζκφ εκεξψλ 

ίζν κε ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ην ιηγφηεξν θαη φρη πεξηζζφηεξν απφ 26 ή 27  εκέξεο 

θάζε κήλα δηάξθεηαο 30 ή 31 εκεξψλ, αληίζηνηρα. Οη ππφινηπεο εκέξεο ηνπ κήλα, πνπ 

δελ εξγάδεηαη ην πξνζσπηθφ απηφ, ζεσξνχληαη θαη ζα είλαη εκέξεο αλάπαπζεο 

(ΡΔΠΟ). 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: Ο κήλαο Αχγνπζηνο 1990, κε βάζε ηελ πελζήκεξε εβδνκάδα 

εξγαζίαο, έρεη είθνζη δχν (22) εξγάζηκεο εκέξεο θαη δηάξθεηα ηξηάληα κία (31) 

εκέξεο. Ο θχιαθαο Αξραηνηήησλ πξέπεη λα απαζρνιεζεί, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, 

απφ είθνζη δχν (22) εκέξεο κέρξη είθνζη επηά (27). 

 

2.- Ώξεο εκεξήζηαο εξγαζίαο: 

Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ππνινγίδεηαη ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ σξψλ πνπ πξφθεηηαη λα εξγαζηεί ηνλ ίδην κήλα θάζε δεκφζηνο 

ππάιιεινο (π.ρ. δηνηθεηηθφο). Ο αξηζκφο απηφο επεηδή δηαηξείηαη δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εκεξψλ πνπ πξφθεηηαη λα εξγαζηεί θαηά ην κήλα απηφ ν αξραηνθχιαθαο θαη απηφ πνπ 

πξνθχπηεη είλαη ν αξηζκφο ησλ σξψλ ην κήλα απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο 

επεηδή πξέπεη λα εξγάδεηαη ην ιηγφηεξν απφ 6 ψξεο θαη 30΄ ιεπηά ηελ εκέξα. 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: 

Ο κήλαο Αχγνπζηνο 1990, κε βάζε ηελ πελζήκεξε εβδνκάδα εξγαζίαο, έρεη είθνζη 

δχν (22)  εξγάζηκεο εκέξεο θαη γηα θάζε κέξα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά γηα ηνπο 

ινηπνχο ππαιιήινπο επηάκηζπ 7 ½  ψξεο απαζρφιεζεο. Οη ψξεο απαζρφιεζεο θαηά 

ηνλ κήλα απηφ είλαη 22 εκέξεο επί 7 ½ ψξεο, ζπλνιηθά 165 ψξεο 



Έρνληαο ππφςε ηηο 165 εξγάζηκεο ψξεο απηνχ ηνπ κήλα θαη εάλ ππνζεηηθά ν θχιαθαο 

αξραηνηήησλ ρξεηάδεηαη λα απαζρνιεζεί 25 εκέξεο, ηφηε ην εκεξήζην σξάξην είλαη 

165 ψξεο: 25 εκέξεο = 6 ψξεο θαη 36 ιεπηά. 

 

Καηά ζπλέπεηα, ην εκεξήζην σξάξην γηα ην θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ αλάινγα κε ηηο 

εκέξεο εξγαζίαο θαηά ηνλ ζπγθεθξηκέλν κήλα είλαη: Γηα απαζρφιεζε 22 εκεξψλ = 7 

½  ψξεο, 23 εκεξψλ= 7 ψξεο θαη 17 ιεπηά, 24 εκεξψλ= 6 ψξεο θαη 53 ιεπηά, 25 

εκεξψλ= 6 ψξεο θαη 36 ιεπηά, 26 εκεξψλ= 6 ψξεο θαη 30 ιεπηά θαη 27 εκεξψλ= 6 

ψξεο θαη 30 ιεπηά. 

 

-Σν κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο ησλ κεηέξσλ ππαιιήισλ, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ 

εθδνζεί αηνκηθέο πξάμεηο, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ηφζν ηηο θαζεκεξηλέο εκέξεο φζν 

θαη ηηο Κπξηαθέο θαη ινηπέο εμαηξέζηκεο. 

 

3.- Ζκέξεο εξγαζίαο πέξαλ ηνπ πελζήκεξνπ- Δηδηθή απνδεκίσζε: 

Γηα θάζε κέξα εξγαζίαο θαηά ην κήλα, πέξαλ ησλ εκεξψλ πνπ εξγάζηεθαλ νη ινηπνί 

δεκφζηνη ππάιιεινη ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπληξέρεη ε θαηαβνιή ηεο εηδηθήο 

απνδεκίσζεο ησλ 6.000 δξρ. 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: 

Ο εξγάζηκεο εκέξεο, κε βάζε ηελ πελζήκεξε εβδνκάδα, ηνλ Αχγνπζην 1990είλαη 

είθνζη δχν (22) εκέξεο γηα ηνπο ινηπνχο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. 

Ο θχιαθαο Αξραηνηήησλ, εάλ ππνζεηηθά εξγάζηεθε είθνζη έμη (26) εκέξεο, 

αλεμάξηεηα αλ ζ’ απηέο πεξηιακβάλνληαη Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο, 

δηθαηνχληαη απνδεκίσζε 24.000 δξαρκψλ (4 εκέξεο επί 6.000 δξρ). 

 

4.-Απνδεκίσζε Κπξηαθψλ θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ: 

Γηα θάζε Κπξηαθή θαη εμαηξέζηκε εκέξα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο εκέξεο πνπ 

εξγάδεηαη ην θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ (νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηα Μνπζεία θαη ηα 

κλεκεία ηνπ θξάηνπο, παξακέλνπλ αλνηθηά θαη ιεηηνπξγνχλ ηηο εκέξεο απηέο, 

δερφκελα επηζθέπηεο) 

Γηθαηνχληαη επηπιένλ απνδεκίσζεο, επεηδή ε εξγαζία θαηά ηηο εκέξεο απηέο 

ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο. 

Ήηνη: 

 

α) Γηα ηνπο κφληκνπο θχιαθεο θαη γηα ηνπο επί ζπκβάζεη θχιαθεο πνπ είλαη κέιε 

σκαηείσλ ηεο Ν.Ο.Δ.Γ. θαη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1505/34 θαη Ν. 

1810/65. 

 

Ζ απνδεκίσζε εξγαζίαο Κπξηαθψλ θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ, είλαη ζπλάξηεζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ σξψλ εξγαζίαο θαηά ηεο εκέξεο απηέο ηνπ κηζζνινγίνπ θιηκαθίνπ πνπ 

θαηέρεη  ν θχιαθαο αξραηνηήησλ. 

 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: 

 Έζησ φηη, ηνλ Αχγνπζην 1990, έλαο θχιαθαο αξραηνηήησλ εξγάζηεθε 25 εκέξεο, 

απφ ηηο νπνίεο νη 3 εκέξεο είλαη Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο. Με ππνζεηηθφ 

κηζζνινγηθφ θιηκάθην ην 23
ν
 θαη πξαγκαηηθέο ψξεο εξγαζίαο 6 ψξεο θαη 36 ιεπηά 

θάζε κέξα, ηφηε ε απνδεκίσζε πνπ δηθαηνχηαη έρεη σο εμήο: 

Σξεηο (3) Κπξηαθέο ή εμαηξέζηκεο εκέξεο, επί 6 ψξεο θαη 36 ιεπηά, επί 480 δξαρκέο 

(σξηαία απνδεκίσζε εκεξήζηνπ θχιαθα κε Π.Κ. 23
ν
 ) είλαη ζπλνιηθά 9.504 δξρ. 

αθαζάξηζηεο απνδνρέο. 



Πξαθηηθά : 6 ‘ψξεο θαη 36 ιεπηά επί 60 ιεπηά επί 3 Κπξηαθέο ή εμαηξέζηκεο= 1188 

ιεπηά επί 480 δξρ. : 60 ιεπηά= 9.504 δξρ. 

 

β) Γηα ηνπο ινηπνχο νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ επί ζπκβάζεη θχιαθεο- 

λπρηνθχιαθεο, εκεξνκίζζηνπο ή κηζζσηνχο:   

 

Καη νη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο απηήο απνδεκηψλνληαη γηα ηηο πξαγκαηηθέο ψξεο 

εξγαζίαο, θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο. 

Με βάζε ην κηζζφ ή ην εκεξνκίζζην ππνινγίδεηαη ην αληίζηνηρν σξνκίζζην ηνπ 

θαζελφο. Έηζη, γηα θάζε ψξα εξγαζίαο θαηά ηηο εκέξεο απηέο ν εξγαδφκελνο 

δηθαηνχηαη λα απνδεκησζεί κε ην 758 ηνπ σξνκηζζίνπ ηνπ. 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: Έζησ φηη έλαο, θαηά ην κήλα Αχγνπζην 1990, εξγάζηεθε ζπλνιηθά 

είθνζη έμη (26) εκέξεο, απφ ηηο νπνίεο νη δχν (2) ήηαλ νη Κπξηαθέο θαη άιιε κία (1) 

εκέξα εμαηξέζηκε. 

Έζησ, επίζεο φηη θάζε κέξα αζρνιήζεθε πξαγκαηηθά εμήκηζπ (6 1/2 ) ψξεο. Δάλ 

ππνζεηηθά, ην σξνκίζζηφ ηνπ είλαη 460 δξαρκέο, ηφηε δηθαηνχηαη πξφζζεηεο ακνηβήο 

γηα ηηο ηξεηο (3) απηέο εκέξεο, σο εμήο: 3 εκέξεο επί 61.2  ψξεο, επί ην 75% ηνπ 

σξνκηζζίνπ ησλ 460 δξαρκψλ. Πξαθηηθά: 60 ιεπηά= 6.727,5 δξαρκέο (6.723 δξρ). 

 

5.- Οη εκέξεο αλάπαπζεο (ΡΔΠΟ): Δίλαη ζπλάξηεζε ησλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο θαη 

αζθάιεηαο ησλ Μνπζείσλ θ.ι.π., ησλ εκέξσλ πνπ δειψλεη ν θχιαθαο αξραηνηήησλ 

φηη επηζπκεί λα εξγαζηεί κέζα ζην κήλα κε επρέξεηα πελζήκεξεο εβδνκάδαο (εθφζνλ 

βέβαηα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο), ησλ εκεξψλ πνπ ζα απνδεκησζεί κε ηελ εηδηθή 

απνδεκίσζε ησλ 6.000 δξρ., ησλ Κπξηαθψλ θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ θαη ησλ εκεξψλ 

αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο. 

Γειαδή, κεηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, νη εκέξεο πνπ δελ είλαη 

ζην πξφγξακκα λα εξγαζηεί θάζε θχιαθαο είλαη νη εκέξεο κεληαίαο αλάπαπζεο 

(ΡΔΠΟ) ηνπ.    

Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο θαηά κία ή πεξηζζφηεξεο εκέξεο 

κέζα ζην κήλα νη εκέξεο αλάπαπζεο ηνπ αξραηνθχιαθα (πνπ αδηθαηνιφγεηα 

απνπζίαζε) ζα κεησζνχλ θαηά αληίζηνηρν αξηζκφ, ψζηε λα ζπκπιεξψλνληαη νη 

ππνρξεσηηθέο ψξεο θαη εκέξεο εξγαζίαο ηνπ θαηά κήλα, ζχκθσλα κε ην κεληαίν 

δειηίν πξνγξάκκαηνο ηνπ Μνπζείνπ θ.ι.π., δηαθνξεηηθά ζα κεηψλνληαη θαηά 

αληίζηνηρν πνζφ νη ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπ θαη νη πξφζζεηεο ακνηβέο ηνπ. 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ:  Έζησ φηη ν εκεξνινγηαθφο κήλαο έρεη 30 εκέξεο θαη ην Γειηίν 

Τπεξεζίαο νξίδεη εξγάζηκεο εκέξεο 24 θαη εκέξεο αλάπαπζεο 6. αλ ν αξραηνθχιαθαο 

απνπζηάζεη κία εκέξα αδηθαηνιφγεηα, ακέζσο κεηψλνληαη νη κέξεο αλάπαπζεο ζε 5, 

γηα λα ζπκπιεξψζεη ην ππνρξεσηηθφ σξάξηφ ηνπ ( αλεμάξηεηα ησλ επηπηψζεσλ πνπ 

πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 611/77  ¨Τπαιιειηθνχ Κψδηθα¨ γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο). ηελ πεξίπησζε πνπ ην ππνρξεσηηθφ σξάξην 

δελ ζπκπιεξψλεηαη, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκέξα απνπζίαο αλ είλαη θαζεκεξηλή, 

Κπξηαθή ή εμαηξέζηκε, ηφηε ζα γίλεηαη πεξηθνπή αλάινγνπ πνζνχ απφ ηηο ηαθηηθέο 

απνδνρέο ηνπ ππαιιήινπ, παξάιιεια ν ππάιιεινο ζηεξείηαη ηελ εηδηθή απνδεκίσζε 

ησλ …………………………….. 

Δίλαη πεξηζζφηεξεο εκέξεο απφ ησλ ινηπψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

Γηα ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο πνπ ζπκπίπηνπλ κε εκέξεο θαλνληθήο, 

αλαξξσηηθήο ή άιιεο δηθαηνινγεκέλεο άδεηαο  απνπζίαο πνπ δελ έρεη εξγαζηεί ν 



αξραηνθχιαθαο, δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε γηα πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο 

εξγαζίαο. 

 

6.-Λνηπέο δηεπθξηλίζεηο:  

 

 α) Κάζε κφληκνο ή επί ζπκβάζεη θχιαθαο ή λπρηνθχιαθαο, εθηφο απφ ηηο πην πάλσ 

πξφζζεηεο ακνηβέο γηα εξγαζία θαηά ηηο Κπξηαθέο, εμαηξέζηκεο θαη πέξαλ ηνπ 

πελζήκεξνπ, θαζψο θαη ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ ή ησλ εκεξνκηζζίσλ ηνπ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο πξναλαθεξφκελεο ππνρξεσηηθέο θαη πξαγκαηνπνηζείζαο ψξεο 

κεληαίαο εξγαζίαο, νπδεκία άιιε πξφζζεηε νηθνλνκηθή απνδεκίσζε δηθαηνχηαη (π.ρ. 

πξφζζεηα εκεξνκίζζηα ή σξνκίζζηα γηα ηελ εξγαζία θαηά Κπξηαθέο ή εμαηξέζηκεο 

θ.ι.π.). δελ ελλννχκε εδψ βέβαηα ηα νδνηπνξηθά έμνδα ή ηελ απνδεκίσζε γηα εθηφο 

έδξαο απαζρφιεζε. 

 

β) Ζ εξγαζία ηνπ θπιαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνζθέξεηαη κε βάξδηεο  θαη είλαη ζπλερήο 

γηα φζεο ψξεο ππνρξενχηαη λα εξγαζηεί ην πξνζσπηθφ απηφ θάζε κέξα. 

 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, ε εκεξήζηα εξγαζία είλαη απφ 06.00 ψξα 

κέρξη 22.00΄θαη ε λπρηεξηλή απφ 22.00΄κέρξη 06.00΄. 

ηε πξάμε φκσο έρεη επηθξαηήζεη νη εκεξήζηνη θχιαθεο λα έρνπλ έλαξμε πξψηεο 

βάξδηαο εξγαζίαο ζηηο 6.00΄θαη ιήμε ηεο ηειεπηαίεο βάξδηαο ζηηο 18.00΄, ελψ νη 

λπθηνθχιαθεο έλαξμε βάξδηαο ζηηο 18.00΄θαη ιήμε ζηηο 06.00΄, επεηδή έηζη 

θαιχπηνληαη φιεο νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ, 

θαζψο θαη ε αζθάιεηά ηνπο θαηά ηηο βξαδηλέο θαη λπρηεξηλέο ψξεο. Καη απηφ πξέπεη 

ζαλ γεληθή αξρή λα εθαξκφδεηαη. 

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ, ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, δελ είλαη δπλαηή ε 

θάιπςε ηεο αζθάιεηαο ησλ αξραίσλ Μνπζείσλ θ.ι.π. απφ 18.00΄ κέρξη 22.00΄ κε 

λπθηνθχιαθεο, ηφηε κπνξεί ε ππεξεζία πνπ έρεη απηφ ην πξφβιεκα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη κεηά ηελ 18.00΄ ψξα ηνπο απφιπηα αλαγθαίνπο εκεξήζηνπο 

θχιαθεο. Σνπιάρηζηνλ κέρξη λα πξνζιεθζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο λπθηνθπιάθσλ. 

 

Κάζε πξνεγνχκελν έγγξαθν πνπ ξχζκηδε δηαθνξεηηθά ηα παξαπάλσ ζέκαηα θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπ είλαη αληίζεην πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζεο εγθπθιίνπ, παχεη 

λα ηζρχεη. 

 

Οη Πξντζηάκελνη ησλ Τπεξεζηψλ, ζηηο νπνίεο θνηλνπνηείηαη ε εγθχθιηνο απηή, 

παξαθαινχληαη λα θξνληίζνπλ γηα ηελ ελεκέξσζε φινπ ηνπ Φπιαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο ηνπο, αιιά θαη ησλ ππαιιήισλ πνπ ρεηξίδνληαη ηα 

ζρεηηθά ζέκαηα, κε ππνγξαθή. 

 

Δσωτερική Γιανομή:                                                       Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

1.-Γ/λζε Πξντζηνξηθψλ θαη  

Κιαζζηθψλ Αξρ/ησλ 

2.-Γ/λζε Βπδαλη. Καη Μεηαβπ-                                     ΣΕΑΝΝΖ ΣΕΑΝΝΔΣΑΚΖ 

Εαληηλψλ Μλεκείσλ 

3.-Γ/λζε πληεξήζεσο Αξρ/ησλ 

4.-Γ.Ο.Τ. 

5.- ΓΗΓΚ/Α3-Α6 

6.- ΩΜΑΣΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΦΤΛΑΚΩΝ 



     

 

   

 

  

 

 

 


