
Version 1 10/10/2018 Greek 

Χρήσιμες συμβουλές για τις υπερωρίες και το εβδομαδιαίο όριο εργασίας για 
Μεμονωμένους Παρόχους 

Η εργάσιμη εβδομάδα διαρκεί από την 
• Κυριακή στις 12:00 πμ (μεσάνυχτα) ως το Σάββατο στις 11:59 μμ.
• Μια εργάσιμη εβδομάδα μπορεί να καλύπτει διαφορετικές περιόδους πληρωμής.
• Μια εργάσιμη εβδομάδα μπορεί να καλύπτει διαφορετικούς μήνες.

Δεν θα γίνουν ενέργειες κατά της σύμβασης αν εργαστήκατε πέρα του εβδομαδιαίου ορίου 
εργασίας σας για: 
• Υποχρεωτική κατάρτιση της DSHS
• Χρόνο εγκεκριμένου ταξιδιού
• Χρόνο διοικητικών εργασιών
• Άδεια μετ' αποδοχών
Πώς μπορώ να αποφύγω ενέργειες κατά της σύμβασης;
• Να φτιάχνετε πάντα το πρόγραμμα εργασίας σας πριν ξεκινήσει η εργάσιμη εβδομάδα και να το

καταγράφετε.
• Αν ο πελάτης ζητήσει αλλαγή και χρειαστεί να εργαστείτε με διαφορετικό πρόγραμμα το οποίο

επηρεάζει και το εβδομαδιαίο όριο εργασίας σας, επικοινωνήστε αμέσως με τον υπεύθυνο υπόθεσης
του πελάτη.

• Καταγράψτε το χρόνο εργασίας σας στο δελτίο χρόνου εργασίας μετά το τέλος κάθε εργάσιμης
ημέρας, ενώ μπορεί να βοηθήσει και η καταγραφή σε ένα έντυπο ημερολόγιο.  Να ελέγχετε τακτικά
την τήρηση του εβδομαδιαίου ορίου εργασίας σας.

• Η DSHS διαθέτει τους πόρους για να βοηθήσει εσάς και τον εργοδότη/πελάτη σας να ενημερωθείτε
σχετικά με τη διαχείριση του προγράμματός σας ώστε να μένετε εντός του εβδομαδιαίου ορίου
εργασίας σας.  Οι πόροι αυτοί είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT.

Για πόσο χρόνο θα παραμείνουν οι ενέργειες κατά της σύμβασης στον φάκελο σύμβασής μου; 
• Κάθε ενέργεια κατά της σύμβασης θα παραμένει στο φάκελό σας για 12 μήνες από την ημερομηνία

που αναγράφεται στην αρχή της ειδοποίησης ενέργειας σύμβασης.  Μετά από 12 μήνες η ενέργεια
σύμβασης κλείνει.

Ο μήνας που αναφέρεται στις ενέργειες σύμβασης ή στην επιστολή που λαμβάνεται είναι ο μήνας 
καταβολής της πληρωμής: 
• Αν η επιστολή αναγράφει "για ώρες που πληρώθηκαν κατά τον Απρίλιο", οι ώρες εργασίες μπορεί να

περιλαμβάνουν και ώρες εργασίας του προηγούμενου μήνα (Μάρτιο).
• Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της υπόθεσης αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το μήνα για τον οποίο

ζητήσατε παραπάνω ώρες.

http://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT



