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ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών
για το β΄ εξάμηνο του έτους 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (98/Α΄).
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (176/Α΄) «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής
της
συμφωνίας
δημοσιονομικών
στόχων
και
διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων».
3.
Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄).
4.
Την αριθ. 2/1757/0026/10.1.2017 (17/Β΄) & (ΑΔΑ: 6Θ4ΞΗ-ΝΝ6) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή
αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
εργασία».
5.
Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη απασχόλησης πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
για διακόσιους εβδομήντα έξι (276) υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, για την
αντιμετώπιση των παρακάτω έκτακτων αναγκών:
 Πρώτη εφαρμογή του νόμου 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της
Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», καθώς και η
έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων (Προεδρικών Διαταγμάτων
και αποφάσεων).
 Υπηρεσιακή,
διοικητική
και
οικονομική
υποστήριξη
Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής (άρθρο 3 Π.Δ. 123/2016, όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4508/2017).
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 Προετοιμασία ατομικών μητρώων υπαλλήλων, υποψηφίων στις κρίσεις
προϊσταμένων όλων των βαθμίδων και σύνταξη καταλόγων με πλήρη καταγραφή
όλων των υπηρεσιακών μεταβολών και στοιχείων.
 Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ.
 Επιχορήγηση Δήμων για πληρωμή υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις.
 Διαχείριση και υλοποίηση των προγραμμάτων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ.
 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε θύματα φυσικών καταστροφών.
 Υποστήριξη συνεδριάσεων Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
 Παρακολούθηση και υποστήριξη των ΟΤΑ που έχουν υπαχθεί σε Πρόγραμμα
Εξυγίανσης.
 Παρακολούθηση εκτέλεσης Π/Υ των ΟΤΑ.
 Παραγωγή και παροχή αντιγράφων διοικητικών αποφάσεων καθορισμού ορίων
των πρώην κοινοτήτων.
 Συμμετοχή και υλοποίηση προγραμματισμένων ή έκτακτων ελέγχων, σύνταξη και
συμπλήρωση σχετικών εντύπων.
 Παρακολούθηση τήρησης των δεσμεύσεων του Υπουργείου έναντι της ΕΛΣΤΑΤ.
 Αναθεώρηση
θεσμικού
πλαισίου
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
(καταγραφή
αρμοδιοτήτων, κατάρτιση εγχειριδίων, κ.λπ.), επεξεργασία και κατάρτιση των
σχετικών
νομοθετικών
διατάξεων,
έκδοση
απαραίτητης
δευτερογενούς
νομοθεσίας.
 Υποστήριξη
έργου
του
Συμβουλίου
Ιθαγένειας
και
των
Επιτροπών
Πολιτογράφησης.
 Ψηφιοποίηση αντιγράφων δικαιολογητικών των αιτούντων ελληνική ιθαγένεια.
 Διάθεση στατιστικών στοιχείων σε οργανισμούς εσωτερικού και εξωτερικού.
 Καταχώριση / διόρθωση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ».
 Χρονολογική ταξινόμηση κα καταγραφή υποθέσεων του Συμβουλίου Ιθαγένειας
από το έτος 1931 και εντεύθεν.
 Λειτουργία και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων των εκλογικών
καταλόγων, του εθνικού δημοτολογίου, του εθνικού ληξιαρχείου, μητρώου
πολιτών, του μητρώου ιθαγένειας και των λοιπών εθνικών μητρώων, που
υποστηρίζονται κεντρικά και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου.
 Συνεργασία για την παροχή οδηγιών προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τον
έλεγχο της ορθής εφαρμογής, από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, της
νομοθεσίας που διέπει την κτήση της ιθαγένειας.
6.
Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη εκατόν ογδόντα
τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δεκατριών (184.813) ευρώ περίπου, σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, η οποία θα αντιμετωπισθεί
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 0511 του Ειδικού Φορέα 07-110.
7.
Την αριθ. 42770/17.8.2018 (α/α: 379)/ΑΔΑ: 6ΜΜΡ465ΧΘ7-4ΒΘ απόφαση
ανάληψης δαπάνης, της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του
ΥΠΕΣ.
8.
Το γεγονός ότι από την κατωτέρω απόφαση δεν επιβαρύνεται ο Προϋπολογισμός
Δημοσίων Επενδύσεων.
9.
Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/27098/12.10.2007 (2023/Β΄) απόφαση του Υπουργού και
Υφυπουργών Εσωτερικών, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς
Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές και Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του
Υπουργείου Εσωτερικών, όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθιερώνουμε υπερωριακή με αμοιβή εργασία, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες
συνολικά ανά υπάλληλο, για σαράντα τέσσερις (44) τακτικούς υπαλλήλους που
υπηρετούν στη Διεύθυνση Ιθαγένειας και μέχρι εκατόν δέκα (110) ώρες συνολικά ανά
υπάλληλο, για διακόσιους τριάντα δύο (232) τακτικούς υπάλληλους που υπηρετούν
στις λοιπές Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, από την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας και ως το τέλος του β΄ εξαμήνου του έτους 2018,
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες της υπηρεσίας,
που αφορούν κυρίως θέματα πρώτης εφαρμογής του νόμου 4555/2018 «Μεταρρύθμιση
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», υποστήριξης των Ο.Τ.Α., αναγκαίες
δράσεις για την υλοποίηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και διοικητικής και
τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιακών μονάδων και φορέων που εξυπηρετούνται από
τις οικείες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγματοποιείται κατά τις
εργάσιμες ημέρες, μπορούν να μετέχουν και αποσπασμένοι στο Υπουργείο υπάλληλοι.
Η κατανομή των ωρών, καθώς και η ονομαστική κατάσταση των ατόμων που θα
συμμετέχουν από κάθε Διεύθυνση στη συγκρότηση συνεργείου, θα γίνεται με εισήγηση
των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου, ενώ τα
σχετικά στοιχεία θα αποστέλλονται στη Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, εντός των
τριών πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα.
Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η εκτέλεση των προαναφερόμενων
εργασιών θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης με ευθύνη
των προϊσταμένων των Διευθύνσεων.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
Εσωτερική διανομή:
1) Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών
3) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Ιθαγένειας
4) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης
5) Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
6) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής
7) Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
8) Διευθύνσεις ΥΠ. ΕΣ.
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9) Αυτοτελή Τμήματα και Μονάδες

