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ΘΕΜΑ: «Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής λειτουργίας ΠΠΙΕΔ»                                           
                     
              Σήμερα στις 31/01/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, συνήλθε το  
Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δήμου Ν.Φ.–Ν.X. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα 
από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 23/2018 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 δέκα από τα έντεκα 
μέλη. (Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου των 
εργαζομένων του Ιδρύματος). Τα πρακτικά κατέγραψε η πρακτικογράφος του Δ.Σ., 
Όλγα Γραικούση, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η-Υ, βαθμού Α'. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΩΡΕΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

2. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ  

3. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ          

5. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ         

6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ  

7. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

8. ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  

9. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  

10. ΒΑΣΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 
Θέμα 8ο 

 
Η κα Αντιπρόεδρος εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά 

με την καθιέρωση διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας του ΠΠΙΕΔ, ενημέρωσε τα μέλη 
του ΔΣ για τα κάτωθι: 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» οι ημέρες εργασίας 
ορίζονται σε πέντε, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.  

   Από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται 
ότι με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από πρόταση των 
οικείων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων ή της οικείας διοίκησης των 
Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και  
Συνδέσμων Δήμων, Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων μπορεί οποτεδήποτε: 

   α. να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά 
υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω 
της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας 
ή εργασίας και  

   β. να καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες 
κλάδου, ή αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, εφόσον τούτο 
επιβάλλεται λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή εργασίας τους, καθιερωμένης ως μη 
εργάσιμης της Δευτέρας. 

   Επίσης από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 36 του ανωτέρω νόμου 
προβλέπεται ότι: Οι καθημερινές ώρες εργασίας είναι συνεχείς, μπορεί δε κατ΄ 
εξαίρεση να ορίζονται διακεκομμένες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας, μετά από πρόταση των οικείων συμβουλίων ή διοικήσεων της  
παραγράφου 3 του παρόντος, κάθε φορά που αυτό επιβάλλεται λόγω ιδιοτυπίας  των 
συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας. 
Επίσης μπορεί να καθιερωθεί το καθημερινό ωράριο εργασίας σε βάρδιες και κατά 
τις νυχτερινές ώρες, όταν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας ή το είδος 
και τη μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας. Με την ίδια ως άνω διαδικασία και εφόσον 
το επιβάλλουν οι συνθήκες λειτουργίας ή το είδος ή η μορφή της υπηρεσίας ή 
εργασίας, μπορεί  να ορίζεται για όλο ή μέρος του προσωπικού ότι θα απασχολείται 
κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας. 

 
  Με το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται τα 

σχετικά με την εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τη μισθοδοσία 
των υπαλλήλων. 

   Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η κάτωθι υπηρεσία του Ιδρύματος ζήτησε την 
καθιέρωση απογευματινής λειτουργίας και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες καθώς και εργασίας κατά το Σάββατο, ως εξής: 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ «ΦΙΛΙΩ 
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ», ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ  

 
Οι υπάλληλοι του Αυτοτελούς Γραφείου Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού 

«Φιλιώ Χαϊδεμένου», Πολιτιστικών εκδηλώσεων και Ελληνισμού της Διασποράς, 
επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας, του είδους και της 
μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας και σύμφωνα με τις δραστηριότητες που 
περιλαμβάνονται στον Ο.Ε.Υ. να προσφέρουν εργασίες πέρα του πενθημέρου 
εργασίας τους και πέρα του καθορισμένου χρόνου εργασίας τους, κατά τις 
απογευματινές ώρες και κατά τις ημέρες του Σαββάτου, Κυριακής και εξαιρέσιμων, 
καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και ως εκ τούτου καθίσταται ανάγκη για την 
καθιέρωση του ωραρίου λειτουργίας στο εν λόγω προσωπικό ως ακολούθως: 

 
Καθίσταται απαραίτητη η λειτουργία του Γραφείου σε δύο εναλλασσόμενες 

βάρδιες, ήτοι  από τις 07:00 π.μ. έως τις 22:00 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή, για 
τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του, και με ταυτόχρονη απασχόληση του 
αναγκαίου προσωπικού κατά περίπτωση.  

Επίσης, καθίσταται απαραίτητο όταν υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη να 
απασχολούνται οι κάτωθι υπάλληλοι κατ΄ εξαίρεση τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή 
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καθώς και εξαιρέσιμες ημέρες, κατά τις ώρες από 08.00 έως 22.00, κατά κλάδο και 
αριθμό: 

 Μίας (1) μόνιμης υπαλλήλου κλάδου Π.Ε. Διοικητικού 
 Μίας (1) μόνιμης υπαλλήλου κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού 
 Μίας (1) υπαλλήλου ΙΔΑΧ κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού 
 Μίας (1) υπαλλήλου ΙΔΑΧ κλάδου Δ.Ε. Χειριστών Η/Υ 

 
Συγκεκριμένα αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες από τις λειτουργίες του Ιδρύματος: 
α) Λειτουργία Μουσείου για τις επισκέψεις ιδιωτών, φορέων και συλλόγων 
β) Πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων/δράσεων ποικίλου περιεχομένου 

του ΠΠΙΕΔ, φορέων, συλλόγων και ιδιωτών  
γ) Λειτουργία συνεδριάσεων Δημοτικών Ενοτήτων και Επιτροπών του Δήμου  
δ) Λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (εκμάθηση H/Y, κ.λπ.) 
ε) Διάθεση χώρου σε φορείς και συλλόγους της πόλης για πραγματοποίηση 

δραστηριοτήτων τους  
στ) Τέλεση απογευματινών πολιτικών γάμων  
 
Από τα προαναφερόμενα και λόγω των αυξημένων και ποικίλων αρμοδιοτήτων 

του Αυτοτελούς Γραφείου Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου», 
Πολιτιστικών εκδηλώσεων και Ελληνισμού της Διασποράς, ζητάμε την έγκριση 
απασχόλησης από το Δ.Σ. των εξής υπαλλήλων κατά κλάδο και αριθμό: 

 Μίας (1) μόνιμης υπαλλήλου κλάδου Π.Ε. Διοικητικού 
 Μίας (1) μόνιμης υπαλλήλου κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού 
 Μίας (1) υπαλλήλου ΙΔΑΧ κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού 
 Μίας (1) υπαλλήλου ΙΔΑΧ κλάδου Δ.Ε. Χειριστών Η/Υ 

 
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 32/23-1-2018 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών του ΠΠΙΕΔ, η δαπάνη που θα προκύψει από την απογευματινή 
λειτουργία και τη λειτουργία τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες 
πέραν του κανονικού ωραρίου της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 
02.10.6012.001, αρχικής πίστωσης 200,00 € προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 
2018 και 02.10.6022.001, αρχικής πίστωσης 200,00 € προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. 
έτους 2018 του προϋπολογισμού του ΠΠΙΕΔ οικονομικού έτους 2018.                    

 
Κατόπιν αυτών, καλείσθε σύμφωνα με τις διατάξεις  των παραγράφων 2,3 & 6 του 

άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 να εγκρίνετε για το έτος 2018 και εφεξής, την 
καθιέρωση απογευματινής λειτουργίας, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00 
π.μ. έως τις 22:00 μ.μ. και λειτουργίας τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, από 08.00 έως 22.00, για τις υπηρεσίες του ανωτέρω Γραφείου πέραν του 
κανονικού ωραρίου. 

 
Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, η κα 

Αντιπρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά  τα παραπάνω: 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνουμε για το έτος 2018 και εφεξής, την καθιέρωση απογευματινής 
λειτουργίας και λειτουργίας τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τις 
υπηρεσίες του Αυτοτελούς Γραφείου Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ 
Χαϊδεμένου», Πολιτιστικών εκδηλώσεων και Ελληνισμού της Διασποράς πέραν του 
κανονικού ωραρίου για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του, ως εξής: 

 Σε δύο εναλλασσόμενες βάρδιες, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 
07:00 π.μ. έως τις 22:00 μ.μ., και κατ΄ εξαίρεση τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή 
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καθώς και εξαιρέσιμες ημέρες, κατά τις ώρες από 08.00 έως 22.00, με 
ταυτόχρονη απασχόληση του αναγκαίου προσωπικού κατά περίπτωση: 

 Μίας (1) μόνιμης υπαλλήλου κλάδου Π.Ε. Διοικητικού 
 Μίας (1) μόνιμης υπαλλήλου κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού 
 Μίας (1) υπαλλήλου ΙΔΑΧ κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού 
 Μίας (1) υπαλλήλου ΙΔΑΧ κλάδου Δ.Ε. Χειριστών Η/Υ. 

 
 Η δαπάνη που θα προκύψει από την απογευματινή λειτουργία και τη 

λειτουργία τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες πέραν του 
κανονικού ωραρίου της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 
02.10.6012.001, αρχικής πίστωσης 200,00 € προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. 
έτους 2018 και 02.10.6022.001, αρχικής πίστωσης 200,00 € 
προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2018 του προϋπολογισμού του ΠΠΙΕΔ 
οικονομικού έτους 2018.                    

 
 
 

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/2018 
           
         Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
              "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
                                            
        
                                 
          ΕΙΡΗΝΗ ΧΩΡΕΜΗ-ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 


