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Θέμα: «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του «Ξενώνα Φιλοξενίας 

Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους» και του «Υπνωτηρίου Αστέγων» του Ν.Π.Δ.Δ. 

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 

Δήμου Ιωαννιτών, Νομού Ιωαννίνων για το έτος 2021».   

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 390 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.ΑΠ.Α. ΔΗΜΟΥ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τΑ΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως σήμερα ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), όπως σήμερα ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 άρθρου 48 «Αποδοχές – Υπερωριακή εργασία – 

Επιδόματα», των παρ. 1,5 και 6 του άρθρου 49 «Αποζημίωση υπαλλήλων οι οποίοι 

εκτελούν πρόσθετη υπηρεσία» και του άρθρου 176 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-

2007), όπως σήμερα ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 

εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 

όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ 1 και 12 του 

άρθρου 45 του Ν 4071/2012, τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του Ν 

4147/2013 και τις διατάξεις της παραγ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014, όπως 

σήμερα ισχύουν. 

5. Την υπ΄αριθμ. Οικ.2/78400/002/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 

«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων  του Δευτέρου Κεφαλαίου του ν. 

4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. β του άρθρου 8 του Ν 3469/2006, όπως σήμερα ισχύουν. 

8. Την υπ΄αριθμ. 127080/57460/21-12-2010 (ΦΕΚ 1984/Β/22-12-2010) απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

9. Την αριθμ. 65/Φ.127080/57510/31-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
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10. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 ΦΕΚ 176/16-12-2015, όπως σήμερα 

ισχύουν. 

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του  Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής 

Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών 

(ΦΕΚ 762/τΒ΄/27-03-2014). 

12. Τον κανονισμό Λειτουργίας του «Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των 

Παιδιών τους», της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 95/13-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΒΓΛΟΚΠΕ-

ΗΨ4) απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών.. 

13. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του «Υπνωτηρίου Αστέγων Δήμου Ιωαννιτών», ο οποίος 

εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 8/20-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ3Τ0ΟΚΠΕ-ΕΡΗ) Απόφαση 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών. 

14. Την ανάγκη για  την καθιέρωση κατ΄ εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης 

εργασίας και λειτουργίας κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς 

και 24ωρης λειτουργίας του «Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των 

παιδιών τους» και του «Υπνωτηρίου Αστέγων» του Ν.Π.Δ.Δ. .Π.Δ.Δ. Οργανισμός 

Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 

Δήμου Ιωαννιτών, Νομού Ιωαννίνων για το έτος 2021, λόγω της ιδιοτυπίας των 

συνθηκών λειτουργίας και των αυξημένων αναγκών τους, ο «Ξενώνας Φιλοξενίας 

Γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους» παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά 

τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο 

επιστημονικό προσωπικό, διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική 

και την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας 

Ισότητας των Φύλλων (ΓΓΙΦ) και σε άλλους φορείς και το «Υπνωτήριο Αστέγων» 

παρέχει προσωρινή φιλοξενία και ανακούφιση σε άτομα ή οικογένειες που 

αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα στέγασης, στερούνται οικονομικών και κοινωνικών 

πόρων για εξασφάλιση χώρου διαμονής και των βασικών μέσων επιβίωσης και 

ταυτόχρονα βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης ή κρίσης και 

διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο βλάβης.  

15.  Την αριθμ.26/12-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΑ1ΘΟΚΠΕ-3ΞΙ)  απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του εν λόγω ΝΠΔΔ, περί καθιέρωσης κατ΄ εξαίρεση από την εφαρμογή της 

πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας κατά τα Σάββατα,  τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες,  καθώς και 24ωρης λειτουργίας του «Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων 

βίας και των παιδιών τους» και του «Υπνωτηρίου Αστέγων» για το έτος 2021. 

16. Την υπ΄αριθμ. Πρωτ: 27033/10-03-2021 (ΑΔΑ:Ψ54ΛΟΡ1Γ-ΑΟΧ) Απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1147/τΒ΄/24-03-2021  στην οποία καθιερώθηκε η κατ΄ 

εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας κατά τα 

Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και 24ωρης λειτουργίας του 

«Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους» και του 

«Υπνωτηρίου Αστέγων» του Ν.Π.Δ.Δ. .Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας 

Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, Νομού 

Ιωαννίνων για το έτος 2021. 

17. Τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης 

και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, για το έτος 2021 στον 

οποίο έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον  ΚΑ 60.6042 του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 

εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές», ποσό 18.200,00 

€, στον ΚΑ 60.6054.008 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, με τίτλο 

«Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Ξενώνας)», ποσό 32.000,00€  και στον 

ΚΑ 60.6054.004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 με τίτλο «Εργοδοτικές 

εισφορές Υπνωτηρίου Αστέγων», ποσό 30.000,00€ 

18. Την αριθμ. 1008/12-02-2021 βεβαίωση του ανωτέρω ΝΠΔΔ, ότι υπάρχει 

εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021, για τον 

σκοπό αυτό. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Καθιερώνεται για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2021 απογευματινή υπερωριακή 

απασχόληση καθώς και υπερωριακή απασχόλησης για τα Σάββατα, τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες, τις νυχτερινές ώρες λόγω 24ωρης λειτουργίας, του «Ξενώνα 

Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους» και του «Υπνωτηρίου 

Αστέγων», του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και 

Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, Νομού Ιωαννίνων, για το 

έτος 2021, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας και των αυξημένων 

αναγκών τους, ο «Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών 

τους» παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική 

και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, διευκολύνει 

επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική και την παραπομπή στα 

Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλλων 

(ΓΓΙΦ) και σε άλλους φορείς και το «Υπνωτήριο Αστέγων» παρέχει προσωρινή 

φιλοξενία και ανακούφιση σε άτομα ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν άμεσο 

πρόβλημα στέγασης, στερούνται οικονομικών και κοινωνικών πόρων για 

εξασφάλιση χώρου διαμονής και των βασικών μέσων επιβίωσης και ταυτόχρονα 

βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης ή κρίσης και διατρέχουν 

αυξημένο κίνδυνο βλάβης.  

2. Καθιερώνουμε για το έτος 2021 απογευματινή υπερωριακή απασχόληση καθώς και 

υπερωριακή απασχόλησης για τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, τις 

νυχτερινές ώρες λόγω 24ωρης λειτουργίας, του «Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών 

θυμάτων βίας και των παιδιών τους» και του «Υπνωτηρίου Αστέγων», του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» 

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, με αμοιβή για οκτώ (8) υπαλλήλους του 

«Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους», σύμφωνα με 

τον παρακάτω πίνακα: 

 

 

α/α Αριθμός 

Υπαλλήλων 

Κλάδος Νυχτερινή εργασία 

καθημερινές (ώρες) 

Κυριακές και 

εξαιρέσιμες (ώρες) 

1 3 ΔΕ Φυλάκων 576 576 

2 1 Π.Ε. Ψυχολόγων 192 192 

3 1 Π.Ε. Παιδοψυχολόγων 192 192 

4 1 Τ.Ε. Κοινωνικών 

Λειτουργών 

192 192 

5 1 Π.Ε. Διοικητικού-

Οικονομικού 

0 192 

6 1 Υ.Ε. Βοηθητικών 

Εργασιών 

0 192 
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και για οκτώ (8) υπαλλήλους του «Υπνωτηρίου Αστέγων», σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα:  

 

α/α Αριθμός 

Υπαλλήλων 

Κλάδος Νυχτερινή 

εργασία 

καθημερινές 

(ώρες) 

Κυριακές και 

εξαιρέσιμες (ώρες) 

1 2 Π.Ε. ή Τ.Ε. Κοινωνικών 

Λειτουργών 

384 384 

2 1 Π.Ε. Ψυχολόγων 192 192 

3 1 Π.Ε. ή Τ.Ε. Νοσηλευτών 192 192 

4 1 Π.Ε. Διοικητική Υποστήριξη 192 192 

5 1 Δ.Ε. Προσωπικό Φύλαξης 192 192 

6 1 Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό 192 192 

7 1 Υ.Ε. Προσωπικό Καθαριότητας 192 192 

 

3. Η αποζημίωση των υπαλλήλων καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 

4354/16-12-2015 (ΦΕΚ 176/Α) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 

υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

πρώτου και δεύτερου βαθμού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). 

4. Οι ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας (240 ώρες ανά υπάλληλο)  καθώς και 

υπερωριακής εργασίας κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες αργίες δεν 

μπορεί να υπερβαίνουν τις αναφερόμενες στην παρ 2 του άρθρου 20 του Ν 

4354/2015 και θα βαρύνουν τον ΚΑ 60.6042 του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2021 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές », ποσό 18.200,00 €, τον 

ΚΑ 60.6054.008 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, με τίτλο 

«Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Ξενώνας)», ποσό 32.000,00€  και 

τον ΚΑ 60.6054.004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 με τίτλο 

«Εργοδοτικές εισφορές Υπνωτηρίου Αστέγων», ποσό 30.000,00€. 

5.  Ο αριθμός των ωρών θα βεβαιώνεται από την Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας 

και Αλληλεγγύης του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών. 

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

   
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  

Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

 

ΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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