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ΘΕΜΑ: « Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για υπαλλήλους των ∆ικαστηρίων και 

Εισαγγελιών της Χώρας έως και την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2022» 

     

Έχοντας  υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (Α΄ 176) «Συνταξιοδοτικές 

ρυθµίσεις ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 

εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2015» και β) 

του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 

κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆./τος 63/2005 (Α΄ 98) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 

του αρ. 119 περ. 22 του ν. 4622/19 (Α’ 133). 

 2.  Το Π.∆. 6/2021 (Α' 7) «Οργανισµός του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης» όπως ισχύει. 

 3. Την ανάγκη συγκρότησης συνεργείων απογευµατινής υπερωριακής απασχόλησης 

και µετά το πέρας του ωραρίου των υπαλλήλων, προκειµένου, να αντιµετωπισθεί ο µεγάλος 

φόρτος εργασίας σε ∆ικαστήρια και Εισαγγελίες της Χώρας, κατόπιν υποβολής σχετικών 

αιτηµάτων. 

 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον 

Α.Λ.Ε. 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1017.206.0000000, του οικονοµικού έτους 2022, 

στον οποίο οι εγγεγραµµένες πιστώσεις επαρκούν. 

 

Α π o φ α σ ί ζ o υ µ ε 

 

 Εγκρίνουµε την υπερωριακή απασχόληση  υπαλλήλων  που υπηρετούν στα 

∆ικαστήρια και στις Εισαγγελίες της Χώρας σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα ως εξής :  
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Α.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΩΡΕΣ 

1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 
(Δικαστικοί Υπάλληλοι για υπερωριακή 

απασχόληση  για τα δυο Ειδικά Δικαστήρια του 

άρθρου 86 παρ. 4 του Συντάγματος). 

8 960 

2. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 47 2350 

3. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 31 1240 

4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σ.τ.Ε) 78 3120 

5. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΤΡΑΤΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  

 

 

10 1000 

  

 Οι ώρες απογευµατινής υπερωριακής απασχόλησης που δύναται να εργασθεί κάθε 

υπάλληλος ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015, όπως αυτό ισχύει. 

 Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγµατικής παροχής της 

υπερωριακής απασχόλησης, σύµφωνα µε την αριθ. 2/803/0022/8-2-99 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ., 

ορίζονται οι Προϊστάµενοι των ανωτέρω δικαστικών υπηρεσιών. 

  

Η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται σύµφωνα µε την αριθ. 

2/1757/00126/10-01-2017 (Β΄17) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών  και η 

υποβολή τους στην ∆/vση Προϋπολογισµού και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης – Β' Τµήµα 

Μισθοδοσίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης,  για τον σχετικό έλεγχο και την αναγνώριση της 

δαπάνης.  

 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

  

  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 
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