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Θέμα: « Νομοθετική ρύθμιση νυχτερινών κι εξαιρέσιμων ωρών Ιανουαρίου-

Φεβρουαρίου 2017 ». 

 

 Κύριε Πρόεδρε, Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι  

Σας ενημερώνουμε ότι ψηφίσθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου 

Οικονομικών: «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» το οποίο στο Άρθρο 49  παρ. β, αναφέρει ότι οι 

δαπάνες της Κεντρικής Διοίκησης, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν από τους διατάκτες 

οι περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις λόγω µη έγκαιρης έκδοσης των 

προβλεπόμενων από το άρθρο 24, παρ. 3.γ. του ν. 4270/2014 Κοινών Υπουργικών 

Αποφάσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στις Δ.Υ.Ε.Ε., θεωρούνται νόμιμες και 

δύναται να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων 

φορέων τρέχοντος οικονομικού έτους µε την έκδοση των σχετικών αποφάσεων 

ανάληψης, εάν αυτές δεν έχουν ήδη εκδοθεί και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι 

πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας αυτών. 

Με την ανωτέρω διάταξη φαίνεται να ξεπερνάμε τον σκόπελο της μη πληρωμής 

των αποζημιώσεων νυκτερινών και εξαιρέσιμων των δύο πρώτων μηνών του 2017 και 

απαγκιστρώνεται η διαδικασία η οποία είχε κωλύσει.  

Αναμένουμε την δημοσίευση του νόμου και τις κανονιστικές εγκυκλίους που θα 

ακολουθήσουν ώστε να προχωρήσει η διαδικασία αποζημίωσης των συναδέλφων 

μας.  

Όλο το προηγούμενο διάστημα το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας ήταν σε άμεση 

επαφή με την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία των Υπουργείων Δικαιοσύνης 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών ώστε να φτάσουμε στο 
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επιθυμητό αποτέλεσμα της αποπληρωμής οφειλόμενων ωρών πραγματικής 

υπηρεσίας.  

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας για οποιαδήποτε λεπτομέρεια. 

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ   Δ. Σ. 
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