
Μη νόμιμη η απασχόληση υπερωριακά στη Διεύθυνση Διοικητικού νοσοκομείου κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες, διότι δε λειτουργεί όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη 

βάση, όπως απαιτείται από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΜΗΜΑ Ι (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ)

Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιωάννη Καραβοκύρη, Αντιπρόεδρο, τους 
Συμβούλους Ευάγγελο Νταή και Βασιλική Ανδρεοπούλου και τους Παρέδρους Χριστίνα Ρασσιά 
και Δημήτριο Τσακανίκα (εισηγητή), οι οποίοι   μετέχουν   με   συμβουλευτική   ψήφο,   
συνεδρίασε   στην   αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματος του, που βρίσκεται στην Αθήνα, 
σήμερα 29 Ιουλίου 2005, με την παρουσία της Γραμματέως Αλεξάνδρας Ηλιοπούλου, για να  
αποφανθεί,  ύστερα από  σχετική  διαφωνία που  ανέκυψε  μεταξύ του Επιτρόπου   του   
Ελεγκτικού   Συνεδρίου   στο   νομό   Κεφαλληνίας  και  της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού  Ελέγχου  
στον ίδιο  νομό,   αν  θα πρέπει να θεωρηθούν τα 48 και 52, οικονομικού έτους 2005. χρηματικά 
εντάλματα.

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου

και

έλαβε υπόψη
Την 111/12.7.2005 έγγραφη γνώμη -του Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο Ανδρέα Καπερώνη, σύμφωνα με την οποία τα επίμαχα χρηματικά 
εντάλματα πρέπει να Θεωρηθούν λόγω συγγνωστής πλάνης.



Σκέφθηκα κατά το νόμο

Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό Κεφαλληνίας αρνήθηκε, με την 6/22.4.2005 πράξη 

επιστροφής,  να  θεωρήσει  τα  48  και  52,  οικονομικού  έτους  2005.  χρηματικά  εντάλματα  πληρωμής  της 

Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στον ίδιο νομό, τα οποία αφορούσαν την καταβολή ποσού 6.762,47 

ευρώ και 25.307,82 ευρώ, αντίστοιχα, ως αποζημίωση για υπερωριακή, νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών 

εργασία κατά το  μήνα Ιανουάριο 2005,  στους φερόμενους σ'  αυτά ως δικαιούχους …………και λοιπούς 

υπαλλήλους των Κέντρων Υγείας Σάμης και Ιθάκης (το πρώτο) και ……………και λοιπούς υπαλλήλους του 

Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας (το δεύτερο), με την αιτιολογία ότι οι εντελλόμενες με αυτά δαπάνες δεν 

είναι νόμιμες, διότι η απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ως άνω Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε 

το πρόγραμμα υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού, εκδόθηκε μετά 

την πραγματοποίηση της εν λόγω εργασίας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 

και β) σε ό,τι αφορά ειδικότερα το 52/2005 χρηματικό ένταλμα, η   εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη διότι   

ορισμένοι  από  τους  δικαιούχους  του  ανωτέρω  εντάλματος  απασχολήθηκαν  υπερωριακά  στη  Διεύθυνση 

Διοικητικού του ως άνω νοσοκομείου, η οποία όμως δε λειτουργεί όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη 

ή εικοσιτετράωρη βάση, όπως απαιτείται από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003. 

Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο νομό Κεφαλληνίας, με το 727/9.5.2005 έγγραφο της, επανυπέβαλε 

   στον    Επίτροπο    για    Θεώρηση    τα    χρηματικά    εντάλματα,στα  οποία  αναφέρονται  σαφή  και 

συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω εργασία πέρα από το κανονικό ωράριο. Με την ίδια 

απόφαση  καθορίζεται  ο  αριθμός  των  υπαλλήλων,  το  χρονικό  διάστημα  και  οι  ώρες  υπερωριακής 

απασχόλησης  του:  μέσα  στα  όρια  των  πιστώσεων  του  Προϋπολογισμού  τους,  μη  επιτρεπομένης  της 

επιβάρυνσης  του  Προϋπολογισμού  Δημοσίων  Επενδύσεων.  Οι  κατά  τα  ως  άνω  ώρες  απογευματινής 

υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60)      ανά υπάλληλο μηνιαίως  ,  Με την ίδια 

διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές 

και  εξαιρέσιμες  ημέρες  ή  κατά  τις  νυκτερινές  ώρες  προς  συμπλήρωση  της  υποχρεωτικής  εβδομαδιαίας 



εργασίας είτε  καθ'  υπέρβαση αυτής σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει 

νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε  δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, Ειδικά, στην καθ'  υπέρβαση 

εργασία οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) 

ώρες  κατά  περίπτωση  το  μήνα.  Από  την  προπαρατεθείσα  διάταξη  προκύπτει  ότι  προκειμένου  να 

απασχοληθεί  υπερωριακά το  προσωπικό μιας δημόσιας υπηρεσίας,  Ο.Τ.Α.  ή άλλου ν.π.δ.δ.,  πρέπει  να 

υφίσταται  έκτακτη ή  επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη,  η  οποία διαπιστώνεται  με  απόφαση του καθ'  ύλην 

αρμόδιου Υπουργού, χωρίς όμως η μη αναγραφή της υπηρεσιακής αυτής ανάγκης στο σώμα της εν λόγω 

υπουργικής απόφασης να καθιστά αυτή ακυρωτέα όταν αυτή προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου.  Για 

την κατανομή δε των ωρών υπερωριακής εργασίας πρέπει να εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη, η οποία, 

ενόψει και του σκοπού που επιτελεί ο      θεσμός της      υπερωριακής εργασίας,      πρέπει να   προηγείται   χρονικώς   

της  πραγματοποίησης  της  ,  καθόσον  η  εν  λόγω  κατανομή  γίνεται  για  την  αντιμετώπιση  συγκεκριμένων   

υπηρεσιακών αναγκών που είναι εκ των προτέρων γνωστές. Κατά συνέπεια,    δεν είναι νόμιμη η καταβολή   

αμοιβής  για  την  πραγματοποίηση ορισμένων ωρών απασχόλησης περάν του κανονικού ωραρίου στους 

υπαλλήλους ορισμένης υπηρεσίας., σε περίπτωση που η κατανομή τον εν λόγω ωρών στους υπαλλήλους 

αυτούς  έγινε  εκ  των υστέρων     (βλ.  Ελ.  Συν.  Πράξεις  Ι  Τμημ.  75/2001,  88/2004  κ.α.).   Περαιτέρω,  για  την 

καθιέρωση  με  αμοιβή    νυκτερινής,  Κυριακών  και  εξαιρέσιμων  ημερών  εργασίας   του  προσωπικού  των   

υπηρεσιών  του  Δημοσίου,  των  ν.π.δ.δ.  και  Ο.Τ.Α.    πρέπει  οι  συγκεκριμένες  υπηρεσίες,  στις  οποίες   

απασχολούνται κατά τον τρόπο αυτό οι υπάλληλοι, να λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή 

σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση.     Για τις υπηρεσίας, όμως, που λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση,   

όπως  τα  νοσηλευτικά  Ιδρύματα  του  ν.δ.  2592/1953,  η  προϋπόθεση  της  ύπαρξης  συγκεκριμένων 

υπηρεσιακών αναγκών, που επιβάλλουν την καθιέρωση εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες τις Κυριακές και 

τις  εξαιρέσιμες  ημέρες,  πρέπει  να  συντρέχει  και  για  την απασχόληση σε  κάθε  Τμήμα ή  Διεύθυνση των 

Υπηρεσιών αυτών (βλ. Ελ. Συν. Πράξη Γ Τμημ. 141/2004),

Στην  προκειμένη  περίπτωση,  από  τα  δικαιολογητικά  που  συνοδεύουν  τα  ελεγχόμενα  χρηματικά 

εντάλματα προκύπτουν τα ακόλουθα :  Κατ'  επίκληση της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 16 του ν, 



3205/2003  εκδόθηκε  η  Υ10β/Γ.Π.  128412/04/26.1.2005  απόφαση  του  Υπουργού  Υγείας  και  κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, με την οποία εγκρίθηκε η καθιέρωση με αμοιβ26.500.000 ωρών υπερωριακής νυκτερινής και 

εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Κέντρων Υγείας και των 

Κέντρων Ψυχικής Υγείας του ν.δ/τος 2592/1953 για το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 μέχρι 31,12.2005 για 

την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους σε 24ωρη βάση. Με την ίδια απόφαση ορίσθηκε ότι η κατανομή 

των ωρών  ανά νοσοκομείο  ενεργείται  με  απόφαση του  Υπουργού  Υγείας  και  πρόνοιας  ανάλογα  με  τις 

ανάγκες κάθε νοσοκομείου, ενώ   ο αριθμός των συμμετεχόντων στις ανωτέρω εργασίες ανά νοσοκομείο και οι   

ώρες  ανά  εργαζόμενο  καθορίζονται  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  νοσοκομείου. Ακολούθως,  εκδόθηκε  η 

ΥΐΟβ/Γ.Ω.3012/4.3.2005 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, με την οποία κατανεμήθηκαν στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα του ν.δ/τος  2592/1953 οι  ώρες υπερωριακής,  νυκτερινής και  εξαιρέσιμων ημερών 

εργασίας του προσωπικού τους και για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας εγκρίθηκαν συνολικά 83.500 

ώρες και δαπάνη 334.000 ευρώ.  Στη συνέχεια, με την 7/30.3.2005 (Θέμα 34°) απόφαση του Συμβουλίου 

Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας εγκρίθηκε ίο πρόγραμμα υπερωριών και εργασιών κατά τις 

νυκτερινές  ώρες  και  εξαιρέσιμες  ημέρες  υπαλλήλων διαφόρων υπηρεσιών του Νοσοκομείου,  μεταξύ των 

οποίων και της Διεύθυνσης Διοικητικού, για το χρονικό διάστημα από 1,1.2005 μέχρι 31.3.2005. Εξάλλου, οι 

φερόμενοι ως δικαιούχοι του 48, οικονομικού έτους 2005, χρηματικού εντάλματος πληρωμής, ποσού 6762,47 

ευρώ, ……………και λοιποί υπάλληλοι των Κέντρων Υγείας Σάμης και Ιθάκης καθώς και οι φερόμενοι ως 

δικαιούχοι  του  52,  οικονομικού  έτους  2005,  χρηματικού  εντάλματος  πληρωμής,  ποσού  25.307,82  ευρώ 

……………….υπάλληλοι  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Κεφαλληνίας  απασχολήθηκαν  υπερωριακώς  κατά  το 

μήνα Ιανουάριο 2005, για την καταβολή δε των ως άνω υπερωριακών αποζημιώσεων εκδόθηκαν τα επίμαχα 

χρηματικά εντάλματα.  Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτίθενται  σε προηγούμενη σκέψη, το 

Τμήμα κρίνει ότι δεν είναι νόμιμες οι εντελλόμενες με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δαπάνες για το λόγο 

ότι  η  προσφορά  υπηρεσιών  των  φερομένων  ως  δικαιούχων,  υπαλλήλων  του  Γενικού  Νοσοκομείου 

Κεφαλληνίας και των Κέντρων Υγείας Σάμης και Ιθάκης κατά το μήνα Ιανουάριο 2005,   έγινε χωρίς την από το   

νόμο  αξιούμενη  προηγούμενη  απόφαση  έγκρισης  του  προγράμματος  υπερωριών  από  το  Συμβούλιο 



Διοίκησης του Νοσοκομείου   αυτού και συνεπώς οι πραγματοποιηθείσες υπερωρίες δεν έγιναν νόμιμα ούτε   

νομιμοποιήθηκαν με την από 30.3.2005 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ως άνω Νοσοκομείου, 

αφού  η  έγκριση  του  προγράμματος  υπερωριών  για  το  μήνα  αυτό  έγινε  μετά  την  πραγματοποίηση  των 

υπερωριών από τους ανωτέρω υπαλλήλους και  μάλιστα μετά  την παρέλευση δύο μηνών. Περαιτέρω,  η 

εντελλόμενη με το 52/2005 χρηματικό ένταλμα δαπάνη, κατά το μέρος που αφορά καταβολή αποζημίωσης σε 

υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικού του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας για απασχόληση τους κατά 

τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Ιανουαρίου 2005, είναι μη νόμιμη και για το λόγο ότι η συγκεκριμένη 

Διεύθυνση δεν λειτουργεί όλες τις  ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση,  αφού δεν 

υποστηρίζει άμεσα το θεραπευτικό έργο που παρέχεται σε εικοσιτετράωρη βάση από το Νοσοκομείο αλλά 

εκτελεί έργο που παρέχεται μέσα στο κανονικό ωράριο εργασίας και το οποίο κατ' αρχήν δεν έχει έκτακτο ή 

επείγοντα χαρακτήρα. Συνακόλουθα, οι δαπάνες αυτές δεν εντέλλονται νόμιμα, πλην όμως το Τμήμα κρίνει 

ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενόψει των συνθηκών με τις οποίες έγινε η απασχόληση των υπαλλήλων 

και αξιολογώντας τις ανάγκες της υπηρεσίας στην οποία απασχολήθηκαν,   συντρέχει συγγνωστή πλάνη των   

αρμοδίων οργάνων του Νοσοκομείου, τα οποία εσφαλμένα υπέλαβαν ότι μπορούσαν να ενεργήσουν, όπως 

ενήργησαν,  προκειμένου  να  αντιμετωπίσουν  καλύτερα  τις  έκτακτε:  και  κατεπείγουσες  ανάγκες  του 

Νοσοκομείου    (βλ.  και  το  1905/9.5.2005  έγγραφο  του  Διοικητικού  Διευθυντή  του  Γενικού  Νοσοκομείου   

Κεφαλληνίας),  η  οποία  (πλάνη)  δικαιολογεί  τη  θεώρηση  των  ανωτέρω  χρηματικών  ενταλμάτων. Κατ 

ακολουθία των προ εκτεθέντων, τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής πρέπει να θεωρηθούν λόγω 

συγγνωστής πλάνης.

Για τους λόγους αυτούς 

Αποφαίνεται ότι τα 48 και 52, οικονομικού έτους 2005, χρηματικά εντάλματα 

πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο νομό Κεφαλληνίας ποσού   6.762,47  και 

25.307,82  ευρώ,  αντίστοιχα,  πρέπει να Θεωρηθούν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         
 




