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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα,       30/1/2012                    
Αρ. Πρωτ. 2/8554/0022

ΘΕΜΑ  “Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών 
εργασίας για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στα Γραφεία 
του  Προέδρου  της  Δημοκρατίας,  του  Προέδρου  της  Κυβέρνησης,  του  Αντιπροέδρου  της 
Κυβέρνησης,  των  Υπουργών,  των  Αναπληρωτών  Υπουργών,  των  Υφυπουργών,  της  Γενικής 
Γραμματείας  της  Κυβέρνησης,  καθώς  και  των  Γραφείων  των   Βουλευτών,  των  Μελών  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, των Γραφείων των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων και 
των Διοικητών και Υποδιοικητών των Ασφαλιστικών Οργανισμών.”    

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
                                                  

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄)  και του άρθρου 16 παρ.2 του 
ν.3205/2003(ΦΕΚ 297/Α΄) με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20  του ν.  
4024/2011. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση 
και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης 
και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς 
διατάξεις.».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄).
6. Τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 88/8-8-1985 (ΦΕΚ 142/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 

Π.Υ.Σ.  33/30-5-1997 (ΦΕΚ 109/Α/1997) όμοια.
7. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  74  του  ν.  2910/2001  (ΦΕΚ  91  Α΄),  όπως  τροποποιήθηκε  με  τις 

διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3434/2006 (ΦΕΚ 21 Α΄).
8. Την  αριθ.  Υ25/6-12-2011  απόφαση  του  Πρωθυπουργού  «Καθορισμός  αρμοδιοτήτων  των 

Αναπληρωτών  Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» ( ΦΕΚ. 
2792 /Β/8-12-2011).

9. Την αριθ. 23564/2011(ΦΕΚ 2741 Β) απόφαση του Πρωθυπουργού « Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

10. Τις διατάξεις του π.δ. 266/1989 (ΦΕΚ 127 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 154/1991 (ΦΕΚ 
61 Α΄), το π.δ. 363/1992 (ΦΕΚ 184 Α΄), το π.δ. 120/2001 (ΦΕΚ 108 Α΄) και το π.δ. 302/2002 
(ΦΕΚ 268 Α΄) και άλλες διατάξεις όπως ισχύουν.
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11. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 212/1969 «Οργανώσεως και διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως 
Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ 112/Α/1969) και άλλες διατάξεις όπως ισχύουν.

12. Την  αριθμ.  πρωτ.  2/8098/0022/9-2-2004  (ΦΕΚ  332/Β)  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών 
Οικονομίας  και  Οικονομικών  και  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α  με  θέμα  «Αποδοχές  μετακλητών,  ειδικών 
συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και 
Γενικών Γραμματέων » όπως εκάστοτε ισχύει.

13. Το  γεγονός  ότι  από  τις  διατάξεις  της  απόφασης  αυτής,  προκαλείται  δαπάνη  σε  βάρος  του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, των Ν.Π.Δ.Δ.,  Ν.Π.Ι.Δ και Ασφαλιστικών Οργανισμών, το ύψος 
της οποίας δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από τον αριθμό των υπαλλήλων 
που αποσπώνται ή διατίθενται ή διορίζονται στα εν λόγω γραφεία.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1.-Εγκρίνουμε  την  καθιέρωση  υπερωριακής  απογευματινής,  νυχτερινής,  Κυριακών  και 
εξαιρεσίμων ημερών εργασίας, για το προσωπικό που αποσπάται ή διατίθεται  ή διορίζεται στα κατωτέρω 
Γραφεία και καλύπτει οργανικές  θέσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις, για το χρονικό 
διάστημα από 1-1-2012 μέχρι 31-12-2012, ως εξής:

Α1.      Για  τους  υπαλλήλους  καθώς  και  την  προσωπική  ασφάλεια  και  τους  οδηγούς,  που  είναι 
αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στα Γραφεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου 
της Κυβέρνησης, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών, 
των Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, μέχρι σαράντα (40) ώρες συνολικά το 
μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως: 

              ι. Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας)            20 ώρες.
ιι. Νυχτερινή υπερωριακή εργασία 
       (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής)                   8  ώρες.
ιιι. Εργασία τις Κυριακές  και εξαιρέσιμες  ημέρες  
        (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας)                 12 ώρες.

Α2.       Για  τους  υπαλλήλους  καθώς  και  την  προσωπική  ασφάλεια  και  τους  οδηγούς,   που  είναι  
αποσπασμένοι  ή  διατίθενται  ή  διορίζονται  στα Γραφεία των  Γενικών Γραμματέων Υπουργείων,  των 
Ειδικών  Γραμματέων  και  των  Διοικητών  και  Υποδιοικητών  των  Ασφαλιστικών  Οργανισμών,  μέχρι 
τριάντα (30) ώρες συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:

           ι. Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας)               15 ώρες. 
           ιι. Νυχτερινή υπερωριακή εργασία 

    (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής)                      7  ώρες.      
           ιιι. Εργασία τις Κυριακές  και εξαιρέσιμες  ημέρες 

    (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας)                      8 ώρες.

Η δαπάνη που προκαλείται από την παραπάνω εργασία των περιπτώσεων Α1 και Α2 θα βαρύνει 
τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των Φορέων στους οποίους οι ανωτέρω παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 

Β.   Για  τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση  των Γραφείων 
των Βουλευτών, των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, καθώς και του 
Γραφείου του Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  μέχρι σαράντα (40) ώρες συνολικά το μήνα για 
κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:

            ι. Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας)               20 ώρες
            ιι.  Νυχτερινή υπερωριακή εργασία 

    (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής)                      10 ώρες.
            ιιι. Εργασία τις Κυριακές  και εξαιρέσιμες  ημέρες 

     (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας)                     10 ώρες.

       Οι πιστώσεις για την υπερωριακή απογευματινή, νυκτερινή απασχόληση ή απασχόληση τις Κυριακές  
και εξαιρέσιμες  ημέρες των παραπάνω υπαλλήλων της περίπτωσης Β των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει 

ΑΔΑ: ΒΟΖΦΗ-Σ2Ε



τον  Κρατικό  Προϋπολογισμό  (Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις,  Υπουργεία,  Νοσοκομεία  κ.λ.π.), 
εγγράφονται στον προϋπολογισμό των ανωτέρω φορέων για την πληρωμή των αποζημιώσεων.
       Για τους υπαλλήλους που διατίθενται ή αποσπώνται στα παραπάνω Γραφεία της ίδιας περίπτωσης Β  
από νομικά πρόσωπα και ΟΤΑ  α΄ και β΄ βαθμού, των οποίων η μισθοδοσία δεν βαρύνει τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό, η αποζημίωση για υπερωριακή απογευματινή, νυκτερινή ή Κυριακών και εξαιρεσίμων 
ημερών εργασία, θα καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά οι παραπάνω υπάλληλοι, 
για όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στα προαναφερόμενα γραφεία.
       2.- Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους όλων των προαναφερόμενων 
περιπτώσεων  της  παρούσας  απόφασης,  καθορίζεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  20  του 
ν.4024/2011. 
Ειδικότερα   για  το  αποσπασμένο  ή  διατιθέμενο  από  Ν.Π.Ι.Δ  προσωπικό  το  ωρομίσθιο  του 
μισθολογικού κλιμακίου της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ίδιου νόμου θα υπολογίζεται επί του 
βασικού μισθού του βαθμού ή Μ.Κ του  βαθμού στο οποίο αντιστοιχούν τα έτη υπηρεσίας και τα 
τυπικά του προσόντα, σύμφωνα με την αριθμ. 2/8098/0022/9-2-2004 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας & Οικονομικών και ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, όπως εκάστοτε ισχύει.  

3.- Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   
    

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

           Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
                                         
Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Εθνικό Τυπογραφείο ( για τη δημοσίευση).
2. Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης.
3. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
            Γραφείο Υφυπουργού κ. Κ. Ρόβλια
4. Υπουργείο Οικονομικών
            Γραφείο Υφυπουργού κ. Φ. Σαχινίδη. 

Β. ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :
      1. Δ22 – ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ.
      2. Δ20.
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