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ΘΕΜΑ: «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΠΠΙΕΔ»                                           

                         
              Σήμερα στις 22/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00, συνήλθε το  
Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δήμου Ν.Φ.-Ν.X. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα 
από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 885/2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλα 
τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10, για λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης. 
 Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς παρευρέθησαν εννέα από τα έντεκα 
μέλη. (Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου των 
εργαζομένων του Ιδρύματος). Τα πρακτικά κατέγραψε η αναπληρώτρια 
πρακτικογράφος του Δ.Σ., Λευκοθέα Στεργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, βαθμού Α'. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΩΡΕΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

2. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

3. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

4. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ  

5. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ  

7. ΒΑΣΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

8. ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  

9. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ   

 
ΘΕΜΑ 6ο  

  

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενη στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  

ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των 

υπαλλήλων του ΠΠΙΕΔ για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου για το α’ 6μηνο 

του 2019. 

 Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι: 

«Όλοι οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. δικαιούνται αμοιβή για: 

- υπερωριακή εργασία πέρα από το κανονικό τους ωράριο ή και 

- κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή και 
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- κατά τις νυκτερινές ώρες όταν η παροχή της εργασίας αυτής επιβάλλεται για 

την αντιμετώπιση έκτακτων, εποχιακών ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών 

αναγκών, οι οποίες απαιτείται να αποδεικνύονται από σαφή και συγκεκριμένα 

στοιχεία, που μνημονεύονται υποχρεωτικά στην απόφαση έγκρισης της εργασίας 

αυτής» (Ελ.Συν. Τμήμα Ι Πράξη 5/2012). 

1. Νομοθετικό καθεστώς 

Η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για το 

διορισμό οργάνου, με τους όρους και τους περιορισμούς που ισχύουν κάθε φορά για 

τους δημοσίους υπαλλήλους και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 49 του 

ν. 3584/07. Η ωριαία αμοιβή είναι ίση προς την εκάστοτε καταβαλλόμενη στους 

δημοσίους υπαλλήλους (παρ. 2 άρθρο 48 ν. 3584/07). 

Η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή πέρα από το κανονικό ωράριο ή κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες, κατά την κείμενη νομοθεσία, 

επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών ή όλως απρόβλεπτων 

υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 

υπηρεσιών που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα (παρ 3 

άρθρο 48 ν. 3584/07) (παρ. Α.1 άρθρο 20 Ν.4354/15) 

2. Υπάλληλοι σε υπηρεσίες που λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα κλπ. 

«Όσοι υπάλληλοι Ο.Τ.Α. εργάζονται σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει 

νόμου ή μετά από απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, όλες τις 

ημέρες του μήνα ή σε εικοσιτετράωρη βάση δικαιούνται και αμοιβή για υπερωριακή 

εργασία εξαιρέσιμων ημερών ή απογευματινή, νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών 

υπερωριακή εργασία αντίστοιχα, υπό μόνη την προϋπόθεση ότι η παροχή της είναι 

αιτιολογημένα απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εν λόγω 

υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται και η ταυτόχρονη συνδρομή έκτακτων, εποχιακών ή 

όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών. Όμως, και η ανάγκη παροχής 

υπερωριακής εργασίας από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών αυτών πρέπει να 

αποδεικνύεται και να αιτιολογείται από συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία, τα οποία 

μνημονεύονται υποχρεωτικά στην απόφαση έγκρισής της». (Ελ.Συν. Τμήμα Ι Πράξη 

5/2012) 

 
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και ύστερα από διαλογική 

συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόλησης των υπαλλήλων του ΠΠΙΕΔ για 

εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου για το α’ 6μηνο του 2019 σύμφωνα με την 

ισχύουσα ανωτέρω νομοθεσία. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 75/2018 

 

        
     Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
           "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
                              
          
 
      ΕΙΡΗΝΗ ΧΩΡΕΜΗ-ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 


