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ΑΠΟΦΑΣΗ 

«Καθορισμός διαδικασιών εξόφλησης των δαπανών του Ειδικού Φορέα 
1057.202.0000000 “Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής” που 

πραγματοποιήθηκαν και αφορούν νυχτερινή εργασία, εργασία εξαιρέσιμη προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου, εργασία τις αργίες, 
εργασία περάν της υποχρεωτικής και εργασία περάν του πενθημέρου, των 

υπάλληλων Καταστημάτων Κράτησης, η όποια παρασχέθηκε κατά τα έτη 2016, 
2017, 2018, 2019 και 2020, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 68, του ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 

Α’ 248)» 

 
Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

 
 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 24, παρ. 3γ του ν. 4270/2014, «Αρχές διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(A' 143) όπως ισχύει, 
β) του άρθρου 18 «Ρυθμίσεις Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής» του 
ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 139), 

γ) του άρθρου 68 «Τακτοποίηση, ενταλματοποιηση και πληρωμή δαπανών της 

Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη», του ν. 4873/2021 «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της 

Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς 

δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 248), 
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δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98), 
ε) του π.δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145), 
στ) του π.δ/τος 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), 
ζ) του π.δ/τος 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), 
η) του π.δ/τος 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121), 
θ) του π.δ/τος 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α’ 155), 
ι) του π.δ/τος 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Α’155). 
2. Την Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901).  
3. Την  80/30-7-2019  απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων  στον  Υφυπουργό  Προστασίας  του  Πολίτη,  
Ελευθέριο  Οικονόμου» (Β΄ 3058).  
4. Την υπ’ αριθ. Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’4805). 
5. Την υπ’ αριθ. 11535 από 04.05.2022 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης της  
Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη (άρθρο 24, παρ. 5ε, ν. 4270/2014). 
6. Τις υπ’ αριθ.: 9044 από 15.04.2022 (ΑΔΑ:Ψ5ΔΩ46ΜΤΛΒ-ΔΩ4) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, ύψους 689.558,14 ευρώ, στον ΑΛΕ 2120202001 «Αμοιβή 
για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου» 
(α/α: 36178), 
-10931 από 03.05.2022 (ΑΔΑ: 6Π5Ξ46ΜΤΛΒ-ΖΓ8) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
ύψους 4.613,89 ευρώ, στον ΑΛΕ 2120202001 «Αμοιβή για εργασία κατά τις 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου» (α/α: 39141), 
-9045 από 15.04.2022 (ΑΔΑ:ΨΞΟ746ΜΤΛΒ-ΓΨΖ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
ύψους 122.218,01 ευρώ, στον ΑΛΕ 2120204001 «Ειδική αποζημίωση για 
απασχόληση πλέον του πενθημέρου» (α/α: 36179), 
-10932 από 03.05.2022 (ΑΔΑ: 9ΒΠ046ΜΤΛΒ-5ΩΣ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
ύψους 51,52 ευρώ, στον ΑΛΕ 2120204001 «Ειδική αποζημίωση για απασχόληση 
πλέον του πενθημέρου» (α/α: 39142), 
-9046 από 15.04.2022 (ΑΔΑ:995Χ46ΜΤΛΒ-ΖΤΙ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
ύψους 43.972,84 ευρώ, στον ΑΛΕ 2120201001 «Αποζημίωση για υπερωριακή 
απασχόληση ενιαίου μισθολογίου» (α/α: 36175), 
-9047 από 15.04.2022 (ΑΔΑ:ΨΔΣ646ΜΤΛΒ-ΙΧΗ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
ύψους 1.688,28 ευρώ, στον ΑΛΕ 2120211001 «Αποζημίωση για απασχόληση πέραν 
του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών 
ενιαίου μισθολογίου» (α/α: 36176) και 
-9048 από 15.04.2022 (ΑΔΑ:ΨΕ6Π46ΜΤΛΒ-1ΕΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
ύψους 20.945,00 ευρώ, στον ΑΛΕ 2130202001 «Αμοιβή για εργασία κατά τις 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)» 
(α/α: 36177). 
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7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Άρθρο 1 
 

Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά πληρωμής των σχετικών δαπανών, ως ακολούθως: 
1. Αντίγραφο του ν. 4873/2021 «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης 

της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς 
δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις», (Α’ 248). 

2. Αντίγραφο της παρούσας απόφασης. 
3. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης. 
4. α. Κατάσταση πληρωμής υπογεγραμμένη από τους δικαιούχους  που περιλαμβάνει: 

i. Το  Φορέα /Ειδικό Φορέα /Α.Λ.Ε., 
ii. Το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, 

iii. Τα στοιχεία κάθε δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Μ.Κ.), τις 
πραγματοποιηθείσες ώρες  κάθε υπαλλήλου, την ωριαία αποζημίωση, το 
δικαιούμενο ποσό, τις επιμέρους κρατήσεις, το καθαρό πληρωτέο ποσό, 
καθώς και τα σύνολα των μεικτών και των δικαιούμενων ποσών, των 
επιμέρους κρατήσεων και του φόρου. 

        β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας και 
βεβαιώνεται σε αυτήν: 

i. η εκτέλεση της εργασίας αυτής από τους υπαλλήλους για το χρονικό 
διάστημα στο οποίο αναφέρεται η αποζημίωση, 

ii. ότι είναι εντός των εγκεκριμένων ωρών εργασίας για τις οποίες έχουν 
εκδοθεί σχετικές αποφάσεις. 

iii. ότι είναι εντός των εγκεκριμένων ωρών εργασίας που προβλέπονται από 
την παρούσα απόφαση, 

iv. ότι οι αποδοχές των πρόσθετων αποδοχών των υπάλληλων που 
περιλαμβάνονται στην κατάσταση, δεν υπερβαίνουν κατά μήνα το σύνολο 
των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 
2 του Συντάγματος, καθώς και τις  εκάστοτε αποδοχές του Γενικού 
Γραμματέα Υπουργείου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4354/15( Α176΄), 

v. το γνήσιο της υπογραφής των υπαλλήλων. 
vi. ότι οι δαπάνες της παρούσας απόφασης δεν έχουν εξοφληθεί.  

5. Κατάσταση (XML) της Ε.Α.Π., υπογεγραμμένη από τους δικαιούχους υπαλλήλους και 
τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας. 
 

Άρθρο 2 
 

Οι δαπάνες του Ειδικού Φορέα 1057.202.0000000 «Γενική Γραμματεία 
Αντεγκληματικής Πολιτικής», που πραγματοποιήθηκαν και αφορούν νυχτερινή 
εργασία, εργασία εξαιρέσιμη προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου 
ωραρίου, εργασία τις αργίες, εργασία πέραν της υποχρεωτικής και εργασία πέραν 
του πενθημέρου, των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης, η οποία 
παρασχέθηκε κατά τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020, λογίζονται νόμιμες και 
κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής γενικής ή ειδικής διάταξης, τηρουμένων 
των διατάξεων περί παραγραφής, και δύναται να αναληφθούν, να εκκαθαρισθούν 
και να πληρωθούν σε βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού 
έτους. 
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Άρθρο 3 

 
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

 

 

 

    

 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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