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"ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"  
 
ΑΝΑΡΤΗΤEA ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΠΙΕΔ 
 

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:  1/2023                                       
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  5/2023                                                       
                
ΘΕΜΑ: «Έγκριση & ψήφιση πιστώσεων ποσού υπερωριακής απασχόλησης 
υπαλλήλων ΠΠΙΕΔ 2023»                                           
                        
             Σήμερα στις 26/01/23 ημέρα Πέμπτη 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. 20/2023 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 συμμετείχαν οκτώ από τα έντεκα μέλη. (Το 
Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου των εργαζομένων του 
Ιδρύματος). Τα πρακτικά κατέγραψε η πρακτικογράφος του Δ.Σ., Λευκοθέα Στεργίου, κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, βαθμού Α'. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ 

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  

3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ (αναπλ. μέλος) ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ 

4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΒΑΚΑΣ  

5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ  

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΛΑΣ  

7. ΑΡΕΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (αναπλ. μέλος) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΝΟΣ 

8. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ  

 ΗΛΙΑΣ ΓΚΡΙΝΤΖΑΛΗΣ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και το αναπληρωματικό μέλος, κα Ε. Ζαλμά. 
 
ΘΕΜΑ 5

ο 

  

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  

ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α΄ 143). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176). 
4. Την αναγκαιότητα καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για τους 
τρεις μόνιμους υπαλλήλους του ΠΠΙΕΔ ((2) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού & (1) ΔΕ 

Διοικητικού – Οικονομικού) , οι οποίοι που θα εργαστούν, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου, για τις αυξημένες ανάγκες διεξαγωγής των δράσεων και εκδηλώσεων που θα 
πραγματοποιηθούν στο ΠΠΙΕΔ Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας το έτος 2023. 
5. Ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 του ΠΠΙΕΔ, υπάρχει σχετική πίστωση 

στους Κ.Α. 02.10.6012.002 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικού προσωπικού», 

ποσού 3.000,00 € και Κ.Α. 02.10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 

δημοσίου δικαίου», ποσού 22.800,00 €, εισηγούμαστε: 



Την καθιέρωση για το Α’ & Β’ εξάμηνο του έτους 2023 απογευματινής υπερωριακής εργασίας, 

με αμοιβή έως 120 ώρες, ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο, για τους τρεις μόνιμους υπαλλήλους 

του ΠΠΙΕΔ, ((2) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού & (1) ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού), οι οποίοι 

θα εργαστούν καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για τις αυξημένες ανάγκες 

διεξαγωγής των δράσεων και εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο ΠΠΙΕΔ Δήμου Ν. 

Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα προκληθεί 

δαπάνη στο ΠΠΙΕΔ για το Α’ & Β’ εξάμηνο του έτους 2023 σε βάρος των Κ.Α. 02.10.6012.002 

«Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικού προσωπικού», ποσού 3.000,00 € και Κ.Α. 

02.10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου», ποσού 

22.800,00 €. 

Καθορισμός ανώτατων ωρών υπερωριακής απασχόλησης:  

Ώρες απογευματινής & κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπερωριακής απασχόλησης: 

Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για απογευματινή 

υπερωριακή εργασία ορίζονται μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο χωρίς 

να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος (παρ. Α.2 

άρθρο 20 Ν.4354/15). 

Για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 

για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου είτε όλες τις 

ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για 

τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά 

υπάλληλο. 

Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο κ. 

Αντιπρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά  τα παραπάνω: 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει & ψηφίζει την πίστωση ποσού στους Κ.Α. 02.10.6012.002 «Αποζημίωση για 

υπερωριακή εργασία τακτικού προσωπικού», ποσού 3.000,00 € και Κ.Α. 02.10.6051 

«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου», ποσού 22.800,00 €. 

Την καθιέρωση για το Α’ & Β’ εξάμηνο του έτους 2023 απογευματινής υπερωριακής εργασίας, 

με αμοιβή έως 120 ώρες, ανά υπάλληλο ανά 6μηνο, για τους τρεις μόνιμους υπαλλήλους του 

ΠΠΙΕΔ ((2) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού & (1) ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού), οι οποίοι θα 

εργαστούν καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για τις αυξημένες ανάγκες διεξαγωγής 

των δράσεων και εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο ΠΠΙΕΔ Δήμου Ν. 

Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα προκληθεί 

δαπάνη στο ΠΠΙΕΔ για το Α’ & Β’ εξάμηνο του έτους 2023 σε βάρος των Κ.Α. 02.10.6012.002 

«Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικού προσωπικού», ποσού 3.000,00 € και Κ.Α. 

02.10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου», ποσού 

22.800,00 €.  

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 5/2023. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως. 

       
         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
               "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
                          
                   
                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 


