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Θέμα: «Καζηέξσζε ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ «Ξελώλα Φηινμελίαο 

Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο θαη ησλ παηδηώλ ηνπο» θαη ηνπ «Τπλσηεξίνπ Αζηέγσλ» ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 

Γήκνπ Ισαλληηώλ, Ννκνύ Ισαλλίλσλ γηα ην έηνο 2022».   

 

ΑΠΟΦΑΗ Νο 465 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.ΑΠ.Α. ΔΗΜΟΤ  ΘΩΑΝΝΘΣΩΝ 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1,2 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 

87/ηΑ΄/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο ζήκεξα ηζρύνπλ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ Α΄133), όπσο ζήκεξα ηζρύνπλ.  

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 άξζξνπ 48 «Απνδνρέο – Τπεξσξηαθή εξγαζία – 

Δπηδόκαηα», ησλ παξ. 1,5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 49 «Απνδεκίσζε ππαιιήισλ νη νπνίνη 

εθηεινύλ πξόζζεηε ππεξεζία» θαη ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3584/2007 «Κύξσζε ηνπ 

Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ & Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ» (ΦΔΚ 143/Α΄/28-06-

2007), όπσο ζήκεξα ηζρύνπλ. 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο 

ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο 

εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015» 

όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ 1 θαη 12 ηνπ 

άξζξνπ 45 ηνπ Ν 4071/2012, ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν 

4147/2013 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγ. 1 ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν. 4261/2014, όπσο 

ζήκεξα ηζρύνπλ. 

5. Σελ ππ΄αξηζκ. Οηθ.2/78400/002/14.11.2011 Δγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ 

«Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ  ηνπ Γεπηέξνπ Κεθαιαίνπ ηνπ λ. 

4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α΄) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, 

εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ 

δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν 3463/2006 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 3469/2006, όπσο ζήκεξα ηζρύνπλ. 

8. Σελ ππ΄αξηζκ. 127080/57460/21-12-2010 (ΦΔΚ 1984/Β/22-12-2010) απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

9. Σελ αξηζκ. 65/Φ.127080/57510/31-12-2010 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ 

Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 
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10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.4354/2015 ΦΔΚ 176/16-12-2015, όπσο ζήκεξα 

ηζρύνπλ. 

11. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ. Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Γήκνπ Ισαλληηώλ 

(ΦΔΚ 762/ηΒ΄/27-03-2014). 

12. Σνλ θαλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ «Ξελώλα Φηινμελίαο Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο θαη ησλ 

Παηδηώλ ηνπο», ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 95/13-06-2018 (ΑΓΑ: ΨΒΓΛΟΚΠΔ-

ΗΨ4) απόθαζε ηνπ Γ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Γήκνπ Ισαλληηώλ.. 

13. Σνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ «Τπλσηεξίνπ Αζηέγσλ Γήκνπ Ισαλληηώλ», ν νπνίνο 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 8/20-02-2021 (ΑΓΑ: Ψ3Σ0ΟΚΠΔ-ΔΡΗ) Απόθαζε 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Γήκνπ Ισαλληηώλ. 

14. Σελ αλάγθε γηα  ηελ θαζηέξσζε θαη΄ εμαίξεζε από ηελ εθαξκνγή ηεο πελζήκεξεο 

εξγαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο θαηά ηα άββαηα, ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο, θαζώο 

θαη 24σξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ «Ξελώλα Φηινμελίαο Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο θαη ησλ 

παηδηώλ ηνπο» θαη ηνπ «Τπλσηεξίνπ Αζηέγσλ» ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. .Π.Γ.Γ. Οξγαληζκόο 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 

Γήκνπ Ισαλληηώλ, Ννκνύ Ισαλλίλσλ γηα ην έηνο 2022, ιόγσ ηεο ηδηνηππίαο ησλ 

ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ απμεκέλσλ αλαγθώλ ηνπο, ν «Ξελώλαο Φηινμελίαο 

Γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο θαη ησλ παηδηώλ ηνπο» παξέρεη ζηηο γπλαίθεο θαη ζηα παηδηά 

ηνπο θηινμελία, αζθάιεηα, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ζηήξημε από εμεηδηθεπκέλν 

επηζηεκνληθό πξνζσπηθό, δηεπθνιύλεη επίζεο ηελ πξόζβαζε ζε λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή 

θαη ηελ παξαπνκπή ζηα πκβνπιεπηηθά Κέληξα Γπλαηθώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Ιζόηεηαο ησλ Φύιισλ (ΓΓΙΦ) θαη ζε άιινπο θνξείο θαη ην «Τπλσηήξην Αζηέγσλ» 

παξέρεη πξνζσξηλή θηινμελία θαη αλαθνύθηζε ζε άηνκα ή νηθνγέλεηεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ άκεζν πξόβιεκα ζηέγαζεο, ζηεξνύληαη νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ 

πόξσλ γηα εμαζθάιηζε ρώξνπ δηακνλήο θαη ησλ βαζηθώλ κέζσλ επηβίσζεο θαη 

ηαπηόρξνλα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο θνηλσληθήο αλάγθεο ή θξίζεο θαη 

δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν βιάβεο.  

15.  Σελ αξηζκ.29/11-02-2022 (ΑΓΑ: 6ΟΞΗΟΚΠΔ-3ΑΓ)  απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ ελ ιόγσ ΝΠΓΓ, πεξί θαζηέξσζεο θαη΄ εμαίξεζε από ηελ εθαξκνγή ηεο 

πελζήκεξεο εξγαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο θαηά ηα άββαηα,  ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο 

εκέξεο,  θαζώο θαη 24σξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ «Ξελώλα Φηινμελίαο Γπλαηθώλ ζπκάησλ 

βίαο θαη ησλ παηδηώλ ηνπο» θαη ηνπ «Τπλσηεξίνπ Αζηέγσλ» γηα ην έηνο 2022. 

16. Σελ ππ΄αξηζκ. Πξση: 24083/04-03-2022 (ΑΓΑ:63ΜΙΟΡ1Γ-ΛΚΘ) Απόθαζε ηνπ 

πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ηπείξνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πνπ 

δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 1157/ηΒ΄/16-03-2022  ζηελ νπνία θαζηεξώζεθε ε θαη΄ 

εμαίξεζε από ηελ εθαξκνγή ηεο πελζήκεξεο εξγαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο θαηά ηα 

άββαηα, ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο, θαζώο θαη 24σξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

«Ξελώλα Φηινμελίαο Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο θαη ησλ παηδηώλ ηνπο» θαη ηνπ 

«Τπλσηεξίνπ Αζηέγσλ» ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. .Π.Γ.Γ. Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

Αιιειεγγύεο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Γήκνπ Ισαλληηώλ, Ννκνύ 

Ισαλλίλσλ γηα ην έηνο 2022. 

17. Σνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο 

θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Γήκνπ Ισαλληηώλ, γηα ην έηνο 2022 ζηνλ 

νπνίν έρεη πξνβιεθζεί αληίζηνηρε πίζησζε ζηνλ  ΚΑ 60.6042 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 κε ηίηιν «Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα 

εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο», πνζό 7.400,00 

€, ζηνλ ΚΑ 60.6054.008 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, κε ηίηιν 

«Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ (Ξελώλαο)», πνζό 32.000,00€  θαη ζηνλ 

ΚΑ 60.6054.004 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο Τπλσηεξίνπ Αζηέγσλ», πνζό 30.000,00€ 

18. Σελ αξηζκ. 1113/10-02-2022 βεβαίσζε ηνπ αλσηέξσ ΝΠΓΓ, όηη ππάξρεη 

εμαζθαιηζκέλε πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, γηα ηνλ 

ζθνπό απηό. 
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ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

 

1. Καζηεξώλεηαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα έσο 31/12/2022 απνγεπκαηηλή ππεξσξηαθή 

απαζρόιεζε θαζώο θαη ππεξσξηαθή απαζρόιεζεο γηα ηα άββαηα, ηηο Κπξηαθέο θαη 

εμαηξέζηκεο εκέξεο, ηηο λπρηεξηλέο ώξεο ιόγσ 24σξεο ιεηηνπξγίαο, ηνπ «Ξελώλα 

Φηινμελίαο Γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο θαη ησλ παηδηώλ ηνπο» θαη ηνπ «Τπλσηεξίνπ 

Αζηέγσλ», ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο – Αιιειεγγύεο θαη 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Γήκνπ Ισαλληηώλ, Ννκνύ Ισαλλίλσλ, γηα ην 

έηνο 2022, ιόγσ ηεο ηδηνηππίαο ησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ απμεκέλσλ 

αλαγθώλ ηνπο, ν «Ξελώλαο Φηινμελίαο Γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο θαη ησλ παηδηώλ 

ηνπο» παξέρεη ζηηο γπλαίθεο θαη ζηα παηδηά ηνπο θηινμελία, αζθάιεηα, ςπρνινγηθή 

θαη θνηλσληθή ζηήξημε από εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθό πξνζσπηθό, δηεπθνιύλεη 

επίζεο ηελ πξόζβαζε ζε λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη ηελ παξαπνκπή ζηα 

πκβνπιεπηηθά Κέληξα Γπλαηθώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ιζόηεηαο ησλ Φύιισλ 

(ΓΓΙΦ) θαη ζε άιινπο θνξείο θαη ην «Τπλσηήξην Αζηέγσλ» παξέρεη πξνζσξηλή 

θηινμελία θαη αλαθνύθηζε ζε άηνκα ή νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ άκεζν 

πξόβιεκα ζηέγαζεο, ζηεξνύληαη νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ πόξσλ γηα 

εμαζθάιηζε ρώξνπ δηακνλήο θαη ησλ βαζηθώλ κέζσλ επηβίσζεο θαη ηαπηόρξνλα 

βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο θνηλσληθήο αλάγθεο ή θξίζεο θαη δηαηξέρνπλ 

απμεκέλν θίλδπλν βιάβεο.  

2. Καζηεξώλνπκε γηα ην έηνο 2022 απνγεπκαηηλή ππεξσξηαθή απαζρόιεζε θαζώο θαη 

ππεξσξηαθή απαζρόιεζεο γηα ηα άββαηα, ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο, ηηο 

λπρηεξηλέο ώξεο ιόγσ 24σξεο ιεηηνπξγίαο, ηνπ «Ξελώλα Φηινμελίαο Γπλαηθώλ 

ζπκάησλ βίαο θαη ησλ παηδηώλ ηνπο» θαη ηνπ «Τπλσηεξίνπ Αζηέγσλ», ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

«Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο – Αιιειεγγύεο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο» 

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Γήκνπ Ισαλληηώλ, κε ακνηβή γηα νθηώ (8) ππαιιήινπο ηνπ 

«Ξελώλα Φηινμελίαο Γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο θαη ησλ παηδηώλ ηνπο», ζύκθσλα κε 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

α/α Απιθμόρ 

Υπαλλήλυν 

Κλάδορ Νςσηεπινή επγαζία 

καθημεπινέρ (ώπερ) 

Κςπιακέρ και 

εξαιπέζιμερ (ώπερ) 

1 3 ΓΔ Φςλάκυν 576 576 

2 1 Π.Δ. Ψςσολόγυν 192 192 

3 1 Π.Δ. Παιδοτςσολόγυν 192 192 

4 1 Τ.Δ. Κοινυνικών 

Λειηοςπγών 

192 192 

5 1 Π.Δ. Γιοικηηικού-

Οικονομικού 

0 192 

6 1 Υ.Δ. Βοηθηηικών 

Δπγαζιών 

0 192 
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θαη γηα νθηώ (8) ππαιιήινπο ηνπ «Τπλσηεξίνπ Αζηέγσλ», ζύκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα:  

 

α/α Απιθμόρ 

Υπαλλήλυν 

Κλάδορ Νςσηεπινή 

επγαζία 

καθημεπινέρ 

(ώπερ) 

Κςπιακέρ και 

εξαιπέζιμερ (ώπερ) 

1 2 Π.Δ. ή Τ.Δ. Κοινυνικών 

Λειηοςπγών 

384 384 

2 1 Π.Δ. Ψςσολόγυν 192 192 

3 1 Π.Δ. ή Τ.Δ. Νοζηλεςηών 192 192 

4 1 Π.Δ. Γιοικηηική Υποζηήπιξη 192 192 

5 1 Γ.Δ. Πποζυπικό Φύλαξηρ 192 192 

6 1 Υ.Δ. Βοηθηηικό Πποζυπικό 192 192 

7 1 Υ.Δ. Πποζυπικό Καθαπιόηηηαρ 192 192 

 

3. Η απνδεκίσζε ησλ ππαιιήισλ θαζνξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν 

4354/16-12-2015 (ΦΔΚ 176/Α) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) 

πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

(Ν.Π.Γ.Γ.) θαη Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Ιδησηηθνύ δηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.). 

4. Οη ώξεο ππεξσξηαθήο απνγεπκαηηλήο εξγαζίαο (240 ώξεο αλά ππάιιειν)  θαζώο θαη 

ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαηά ηα άββαηα, ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο αξγίεο δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηηο αλαθεξόκελεο ζηελ παξ 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν 

4354/2015 θαη ζα βαξύλνπλ ηνλ ΚΑ 60.6042 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2022 κε ηίηιν «Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο 

εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο », πνζό 7.400,00 €, ηνλ 

ΚΑ 60.6054.008 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, κε ηίηιν 

«Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ (Ξελώλαο)», πνζό 32.000,00€  θαη 

ηνλ ΚΑ 60.6054.004 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 κε ηίηιν 

«Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Τπλσηεξίνπ Αζηέγσλ», πνζό 30.000,00€. 

5.  Ο αξηζκόο ησλ σξώλ ζα βεβαηώλεηαη από ηελ Γηεπζύληξηα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

θαη Αιιειεγγύεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Γήκνπ Ισαλληηώλ. 

 

Η παξνύζα απόθαζε ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

   
 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ.  

Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΓΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 

 

 

ΠΑΝΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 
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