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                                                                                    (Φ.E.K. 17/η. Β΄/ 12-1-2017) 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                  ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                         Α.Γ.Α.:    
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                          Αζήλα, 10 Ιαλνπαξίνπ  2017 
ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ                          Αξηζ.Πξωη.:2/ 1757 /0026 
ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 
Ι. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΣΜΗΜΑ:Α΄ 
Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 
Σαρ. Κώδ.: 101 65 
Πιεξνθνξίεο: 
Σειέθωλν: 210 3338405 
ΙΙ.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 
ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & 
ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
ΓΗΜΟΙΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ 
ΣΜΗΜΑΣΑ: Α’, Β’, Γ’ 
Σαρ. Γ/λζε: Κεθηζίαο 124 & Ιαηξίδνπ 2 
Σαρ. Κώδ.: 115 26  ΑΘΗΝΑ 
Πιεξνθνξίεο:  
Σειέθωλν: 210 6987704 
FAX: 210 6987730 
 
 
 
ΘΔΜΑ: «Καζνξηζκόο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίωζεο 
               γηα ππεξωξηαθή, λπρηεξηλή, Κπξηαθώλ θαη εμαηξέζηκωλ εκεξώλ 
               εξγαζία». 
 
 

ΑΠΟΦΑΗ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 Έρνληαο ππφςε: 

 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ: α) άξζξνπ 91, παξ. 1, ηνπ λ. 4270/2014 «Αξρέο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο θ.ιπ.» (Α. 143), 

β) άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4354/2015 «Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. 

Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο ηεο εθαξκνγήο ηεο 
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ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ» (Α. 

176), 

γ) άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 

63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά 

φξγαλα» (Α. 98). 

2. Τελ αξηζ. Υ29/8-10-2015 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ  «Αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Φνπιηαξάθε» 

(Β.2168). 

3. Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη 

δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

4. Τελ αλάγθε επαλαθαζνξηζκνχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ έθδνζε 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ θαη ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή, 

λπρηεξηλή, Κπξηαθψλ θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ εξγαζία. 

 
 

Απνθαζίδνπκε 
 
 
Α. Καζνξίδνπκε ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 

θαη ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή, λπρηεξηλή, Κπξηαθψλ θαη 

εμαηξέζηκσλ εκεξψλ εξγαζία, σο εμήο: 

 

1.α. Καηάζηαζε πιεξσκήο ηεο δαπάλεο ζε ηξία (3) αληίηππα, πνπ 

πεξηιακβάλεη: 

  i) ην Φνξέα / Δηδηθφ Φνξέα / Κ.Α.Δ., 

 ii) ην νηθνλνκηθφ έηνο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νπνίνπ βαξχλεη ε δαπάλε, 

iii) ηα ζηνηρεία θάζε δηθαηνχρνπ (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, Α.Φ.Μ., Μ.Κ.), 

ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο ψξεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θάζε ππαιιήινπ, ηελ 

σξηαία απνδεκίσζε, ην δηθαηνχκελν πνζφ, ηηο επηκέξνπο θξαηήζεηο, ην θαζαξφ 

πιεξσηέν πνζφ, ππνγεγξακκέλα απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, θαζψο θαη ηα ζχλνια 

ησλ κεηθηψλ θαη ησλ δηθαηνπκέλσλ πνζψλ, ησλ επηκέξνπο θξαηήζεσλ θαη ηνπ 

θφξνπ. 
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   β. Η αλσηέξσ θαηάζηαζε ζεσξείηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Υπεξεζίαο θαη 

βεβαηψλεηαη ζε απηήλ ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο απφ ηνπο ππαιιήινπο γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε απνδεκίσζε, θαζψο θαη ην γλήζην 

ηεο ππνγξαθήο ησλ δηθαηνχρσλ. 

2. Απφθαζε έγθξηζεο ππεξσξηαθήο, λπρηεξηλήο, Κπξηαθψλ θαη εμαηξέζηκσλ 

εκεξψλ εξγαζία πνπ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν, εθφζνλ απηή απαηηείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4354/2015 (Α.176) θαη ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ, ην ζχλνιν ησλ σξψλ, θαζψο θαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο ηνπ ζπλεξγείνπ. 

3.α. Απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Υπεξεζίαο πεξί ζπγθξφηεζεο 

ζπλεξγείνπ, φπνπ απαηηείηαη ε έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο 

παξνχζαο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη: ν αξηζκφο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζην ζπλεξγείν ππαιιήισλ, ε θαηεγνξία θαη ην Μ.Κ. απηψλ, ην 

ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο θαη νη ψξεο απαζρφιεζεο γηα θάζε 

ππάιιειν, θαηά κήλα. 

β. Σηελ πεξίπησζε ηεο παξ. Γ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λφκνπ 4354/15 (Α.176) θαηά 

ηελ νπνία ν αξηζκφο ησλ σξψλ ηεο απνγεπκαηηλήο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, 

θαζψο θαη ησλ σξψλ ηεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο κε απνδεκίσζε θαηά ηηο 

λπρηεξηλέο ψξεο ή θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο νξίδεηαη εθ ηνπ 

λφκνπ, δελ απαηηείηαη ε έθδνζε ησλ απνθάζεσλ ησλ παξ. 2 θαη 3 α ηεο 

παξνχζαο. Σηελ πεξίπησζε απηή ην νηθείν φξγαλν ή ην εμνπζηνδνηεκέλν απφ 

απηφ φξγαλν, ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη βεβαίσζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη φινη 

νη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζηελ νηθεία Υπεξεζία, ν θνξέαο πνπ αλήθνπλ 

νξγαληθά θαη ν αξηζκφο ησλ σξψλ πνπ απαζρνιήζεθε θάζε ππάιιεινο θαηά 

πεξίπησζε (ππεξσξηαθή, λπρηεξηλή, Κπξηαθψλ θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ 

εξγαζία), πέξα απφ ην ππνρξεσηηθφ ηνπο σξάξην. 

 

4. Υπεχζπλε δήισζε θάζε ππαιιήινπ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη νη 

θάζε είδνπο πξφζζεηεο απνδνρέο ή απνιαβέο δελ είλαη θαηά κήλα αλψηεξεο απφ 

ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 104, 

παξ. 2 ηνπ Σπληάγκαηνο, θαζψο θαη φηη νη πάζεο θχζεσο απνδνρέο θαη 
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πξφζζεηεο ακνηβέο ή απνιαβέο ή ζχληαμε δελ ππεξβαίλνπλ ηηο εθάζηνηε 

απνδνρέο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Υπνπξγείνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ λ. 

4354/2015 (Α.176). 

 

Β.     Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο απφθαζεο απηήο, παχεη λα ηζρχεη ε αξηζ. 

2/37190/0026/21-6-2001 φκνηα (Β.915). 

  

 Γ.        Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηελ δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο. 

   Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ                                                 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 
Ι) ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ:                                                ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
1) Δζληθφ Τππνγξαθείν                                             ΓΔΩΡΓΙΟ ΥΟΤΛΙΑΡΑΚΗ 
    Καπνδηζηξίνπ 34                                                   
   104 32 ΑΘΗΝΑ 
    (γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο)                            
2) Όια ηα Υπνπξγεία                                                   
  α) Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ                                     Αθξηβέο αληίγξαθν 
  β) Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθνχ                       Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Απη. Γξαθείνπ 
3) Όιεο ηηο Απνθεληξσκέλεο                              Γξακκαηείαο θαη Αξρείνπ α.α. 
    Γηνηθήζεηο 
  α) Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ 
  β) Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθνχ 
  γ) Τκήκαηα Γηνηθεηηθνχ / 
      Οηθνλνκηθνχ ζηηο 
      έδξεο ησλ λνκψλ 
4) Όιεο ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο   
     Γηεπζχλζεηο /Τκήκαηα 
     Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ 
5) Όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο 
    Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ / 
    Οηθνλνκηθνχ 
6) Όινπο ηνπο Γήκνπο 
    Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ / 
    Οηθνλνκηθνχ 
7) Όιεο ηηο Υ.Γ.Δ. 
8) Δηδηθφ Λνγηζηήξην ζην ΥΠ.ΔΘ.Α. 
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ΙΙ) ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
1) Διεγθηηθφ Σπλέδξην 
  α) 10ε Υπεξεζία Δπηηξφπνπ 
  β) 11ε Υπεξεζία Δπηηξφπνπ 
2) Όια ηα Υπνπξγεία 
  α) Γξαθεία θ.θ. Υπνπξγψλ 
  β) Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 
  γ) Γξαθεία θ.θ. Οηθνλνκηθά Υπεπζχλσλ 
3) Όιεο ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 
    Γξαθεία θ.θ. Σπληνληζηψλ 
4) Όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο 
    Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 
5) Όινπο ηνπο Γήκνπο 
    Γξαθεία θ.θ. Γεκάξρσλ 
 
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 
1) Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ 
2) Γξαθείν θ. Αλαπι. Υπνπξγνχ 
3) Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα 
4) Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ Γ.Λ.Κ. 
5) Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ 
    Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
6) Όιεο ηηο ινηπέο Γηεπζχλζεηο 
    ηεο Κ.Υ. ηνπ Υπνπξγείνπ 
7) Γηεχζπλζε Σπληνληζκνχ 
    θαη Διέγρνπ Δθαξκνγήο 
    Γεκνζηνινγηζηηθψλ Γηαηάμεσλ / Β’ (5) 
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