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Θέμα: «Δικαιολογητικά καταβολής νυχτερινών, εξαιρέσιμων κ.τ.λ.». 

 

 Κύριε Πρόεδρε, Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,  

Με το υπ Αρ. Πρωτ:  316 από 29/12/2016 έγγραφό μας σας  κοινοποιούσαμε 

την δημοσιευμένη απόφαση καθορισμού των ωρών νυχτερινής απασχόλησης 

εργασίμων ημερών, νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές και 

Εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, 

καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, απογευματινής 

υπερωριακής εργασίας και πέραν του πενθημέρου για την Υπηρεσία μας του έτους 

2017. 

Με απόφαση όμως του  Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών  και του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μέσω της  Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγχου 

Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων (ΑΔΑ:ΩΛ8ΛΗ-ΠΛΡ) υπήρξε βάσει  νόμου 

του κρατικού προϋπολογισμού, των  μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας μας  

αλλά  και  το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή της διαδικασίας 

Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, η ανάγκη αποτελεσματικής λειτουργίας του 

συστήματος διαχείρισης και ελέγχου δαπανών από 1/1/2017 για όλες τις δημόσιες 

δαπάνες και επομένως της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 Από τα ανωτέρω  προέκυψε η αναδιάρθρωση  της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

του Υπουργείου μας σε κεντρικό επίπεδο και  σε περιφερειακό επίπεδο ο  

καθορισμός  των αρμοδιοτήτων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αυτού με τον ορισμό   

των  Προϊσταμένων Διευθύνσεων των Καταστημάτων Κράτησης ως : δευτερεύοντες 

διατάκτες, για την πραγματοποίηση δαπανών αρμοδιότητας του Υπουργείου μας. 

Με όλο το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο, το οποίο και σας επισυνάπτουμε       

(3 αρχεία) προς ενημέρωση σας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επανακαθορισμού 

των δικαιολογητικών  για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την καταβολή 

αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
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εργασία και επιτέλους  λογικά  θα επιτραπεί η έγκριση  των επιτροπικών ενταλμάτων  

πληρωμών του Υπουργείου μας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που είχαν 

σταλεί προς έγκριση για το έτος 2017, διαδικασία η οποία είχε  μπλοκαριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών  εις βάρος  των συναδέλφων μας οι οποίοι δικαιολογημένα 

αιτούνται την καταβολή των δεδουλευμένων τους. 

Η Ομοσπονδία μας, στοχεύοντας πάντα στην  διαφύλαξη και προαγωγή των 

εργασιακών και  οικονομικών συμφερόντων όλων των συναδέλφων μας 

ενημερώνει άπαντες ότι ακόμα και να υπάρξει πρόβλημα εκ μέρους του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους για την καταβολή των μηνών Ιανουαρίου και 

Φεβρουαρίου και  παρά το γεγονός της έγκαιρης δημοσίευσης της απόφασης 

καθορισμού των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημερών, νυχτερινής 

και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες, προς 

συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, καθ’ υπέρβαση της 

εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, απογευματινής υπερωριακής εργασίας και 

πέραν του πενθημέρου θα επανέλθει πιέζοντας τους αρμοδίους για νομοθετική 

ρύθμιση, αν χρειασθεί, για το ανωτέρω διάστημα και βεβαίως στην επικείμενη 

συνάντηση της Τρίτης 14 Φεβρουαρίου  με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

& Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα ενημερώσει την Πολιτική και Υπηρεσιακή  ηγεσία 

του Υπουργείου για το ανωτέρω θέμα. 

 

 

 

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ   Δ. Σ. 
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