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Κύριε Υφυπουργέ, 

 

          Σχετικά με το ζήτημα της έκτακτης υπερωριακής αποζημίωσης των 

υπαλλήλων των ΚΕΠ για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 όπως σας 

έχουμε ήδη ενημερώσει δυστυχώς δεν υπάρχει η ανάλογη ανταπόκριση από 

τις Δημοτικές Αρχές. Εκτός από τις περιπτώσεις της αρνητικής αντιμετώπισης 

εκ μέρους της διοίκησης και των διευθυντών, έχουν εκδοθεί αποφάσεις που 

αφορούν μόνο ένα μήνα με την αιτιολογία της καθυστερημένης νομοθέτησης, 

ενώ ακόμα και εάν ο Δήμαρχος επιθυμεί να αποδώσει τις υπερωρίες τίθενται 

και προβλήματα γραφειοκρατικά (πρόβλεψη συνεργείου, ύπαρξη ΦΕΚ, 

αναμόρφωση προϋπολογισμού, θετική εισήγηση και υπογραφή διευθυντή) 

αγνοώντας το γεγονός ότι αφορά έκτακτες ανάγκες σύντομου και 

συγκεκριμένου μόνο χρονικού διαστήματος. 

 
Η παραπομπή από μέρους σας για την λύση του ζητήματος στον 

πρόεδρο της ΚΕΔΕ δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς τελικά η λύση ήταν ένα 
ενημερωτικό δελτίο τύπου σχετικά με την προγραμματισμένη συνάντηση όπου 
μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο θέμα των υπερωριών «Θεωρώ, είπε ο κ. 
Παπαστεργίου ότι η προσπάθεια που κάνατε όλο αυτό το διάστημα ήταν πολύ 
σημαντική και θα πρέπει να εκτιμηθεί. Ως εκ τούτου καλώ τους συναδέλφους 
μου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία των υπερωριών, έτσι ώστε και έμπρακτα 
να αναγνωριστεί η δουλειά που κάνατε». Αυτό δεν μπορεί ούτε να 
αντικαταστήσει μια στρεβλή διατύπωση ενός άρθρου και ούτε φυσικά να ορίσει 
ή να αποσαφηνίσει τις διαδικασίες που απορρέουν από αυτό. Αποτελεί απλώς 
μια διαπίστωση για μια ακόμα φορά της προσφοράς μας μόνο όμως τυπικά 
αφού ουσιαστικά δεν προσδίδει καμία επιπλέον αξία επί του πρακτέου, όταν 
άλλωστε η διαδικασία των υπερωριών είναι σε εκκρεμότητα ακόμα και στον 
δήμο που εκπροσωπεί. 

Παράλληλα στις 24/03/2022 στο νόμο 4915/2022 ψηφίστηκε το άρθρο 23 για 
για την αντιμετώπιση έκτακτης κατάστασης και τη συγκρότηση υπερωριακών 
συνεργείων για τρεις μήνες σύμφωνα με το οποίο: 



 
β) Για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) 
μήνες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με απόφαση του 
οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη μπορούν να συγκροτούνται συνεργεία 
υπερωριακής απασχόλησης πέραν του ωραρίου ή απογευματινής 
απασχόλησης πέραν του ωραρίου ή κατά νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες από υπαλλήλους των Υπηρεσιών τους, όπου κρίνεται 
σκόπιμο για την αντιμετώπιση της κατάστασης εντός των διαθέσιμων 
πιστώσεων του προϋπολογισμού τους. Η απόφαση του προηγούμενου 
εδαφίου ισχύει από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια», χωρίς να 
απαιτούνται εγκριτικές αποφάσεις άλλων συλλογικών οργάνων ή της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και χωρίς να απαιτείται δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το τελευταίο εδάφιο της περ. α’ 
εφαρμόζεται αναλόγως. 

Προκύπτει λοιπόν ότι μπορεί να προβλεφθεί η διαδικασία έκτακτης 
τρίμηνης αποζημίωσης και επομένως υπήρχε η δυνατότητα με την κατάλληλη 
διατύπωση να αποφευχθεί η ταλαιπωρία περί ερμηνείας και παρερμηνείας. 
Μια φαινομενική τελικά διάταξη για την ανταμοιβή μας και τη συνεισφορά μας, 
όχι μόνο για όλο το διάστημα της υγειονομικής κρίσης αλλά σήμερα, καταλήγει 
στο πολύ φτωχό αποτέλεσμα μόνο λίγοι συνάδελφοι να αποζημιωθούν 

Το αίτημα μας παραμένει και ζητάμε άμεσα να υπάρξει είτε 
αναδιατύπωση είτε διευκρινιστική εγκύκλιος προς όλους τους Δήμους 
προκειμένου ν αρθούν οι όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται, να 
προσπεραστούν εμπόδια διαδικαστικά ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει η πρόβλεψη 
υπερωριών και να λυθεί το θέμα της αναδρομικότητας, με ΜΟΝΗ προϋπόθεση 
τις βεβαιώσεις κωδικών Δημόσιας Διοίκησης που έχουν σταλεί.  Μια 
υπόσχεση του απερχόμενου υφυπουργού περί ηθικής και υλικής 
ικανοποίησης που δόθηκε εν είδη υπερωριών και μόλις για ένα τρίμηνο, δεν 
έγινε με τον ενδεδειγμένο τρόπο, κάτι που το είχαμε επισημάνει και εκ του 
αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι δεν είναι εφαρμόσιμο. Το τρίμηνο έχει ήδη 
παρέλθει και οφείλετε να υλοποιήσετε τη δέσμευσή σας και να κάνετε τις 
κατάλληλες ενέργειες ώστε να έχουν τη δυνατότητα όλοι ανεξαιρέτως οι 
υπάλληλοι των ΚΕΠ να λάβουν την υπερωριακή αποζημίωση που δικαιούνται 
ακόμα και αναδρομικά. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. 
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