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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δ/νση: Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 10177 ΑΘΗΝΑΙ
Αρμόδιος: ΑΣΤ.Β' ΜΕΤΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Τηλέφωνο: 2106981078, POL:1041400
e-mail: oikonomikontm4@astynomia.gr

ΑΘΗΝΑ , 28/07/2022
Ηλεκτρονική διακίνηση για τους αποδέκτες που
είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο POL.
ΠΡΟΣ: 'ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ'

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1744/ 22/1568525
Γ.Φ./Ε.Φ. Θεματολογίου: (8002/32)

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του ανώτατου ετήσιου ορίου ωρών νυκτερινής απασχόλησης, των

δικαιούχων, των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυκτερινής
απασχόλησης που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Τροποποίηση
κοινής υπουργικής απόφασης.»
ΣΧΕΤ:

α ) Υπ' αριθμό 1744/20/843965 από 25/04/2020 έγγραφο (ΑΕΑ/Δ.ΥΠΟΣΤ./ΤΜΗΜΑ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
β) Άρθρο 127 παρ. Δ περ. β' και δ' του ν. 4472/2017 (Α’ 74)
γ) Υπ’ αριθμό 8000/32/233-α' από 16-03-2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β-1302).
δ) Υπ’ αριθμό 8002/32/35-ιστ' από 29-06-2022 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β-3603).

1. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του (β) σχετικού, εκδόθηκε η (δ) κ.υ.α., η οποία τροποποιεί εν μέρει τη (γ) όμοια,
σύμφωνα με την οποία στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικό Προσωπικό, Συνοριακούς
Φύλακες και Ειδικούς Φρουρούς), καθώς και στους δόκιμους των Σχολών Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της
Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης, χορηγείται ειδική αποζημίωση ανά ώρα
νυκτερινής απασχόλησης, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. β’ της παραγράφου Δ του άρθρου 127 του ν.
4472/2017 (Α’ 74) και προσδιορίζεται σε ώρες νυκτερινής απασχόλησης. Την ως άνω αποζημίωση δικαιούνται και οι
εκπαιδευόμενοι κατά την κατάταξή τους Ειδικοί Φρουροί, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης.
2. Ειδικότερα και σύμφωνα με τη (γ) κ.υ.α., όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη (δ) όμοια, προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Η εν θέματι αποζημίωση καταβάλλεται στους δικαιούχους της παρ. 1, που εκτελούν νυχτερινή υπηρεσία.
β. Ως νυχτερινή υπηρεσία θεωρείται εκείνη που παρέχεται μεταξύ της 22.00 και της 06.00 ώρας.
γ. Οι ώρες νυχτερινής απασχόλησης κατ’ έτος (από 1/1 έως 31/12) δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 21.500.000 ώρες.
3. Η ειδική αποζημίωση ανά ώρα νυκτερινής απασχόλησης, δεν καταβάλλεται:
α. Στους δόκιμους των Σχολών Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και στους εκπαιδευόμενους
κατά την κατάταξή τους Ειδικούς Φρουρούς, όταν δεν τελούν σε πρακτική εκπαίδευση, καθώς και στους
εκπαιδευόμενους κατά την κατάταξή τους Συνοριακούς Φύλακες.
β. Στο προσωπικό το οποίο υπηρετεί στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθόσον για την κατάσταση ετοιμότητας
τους λαμβάνουν ειδική αποζημίωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, λόγω του χώρου, τρόπου και ειδικών συνθηκών
απασχόλησης.
γ. Στο Αστυνομικό προσωπικό, στους Συνοριακούς Φύλακες και Ειδικούς Φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας που
υπηρετούν με οιανδήποτε ιδιότητα στην αλλοδαπή, καθόσον για το λόγο αυτό λαμβάνουν ειδική αποζημίωση, είτε
επίδομα αλλοδαπής, είτε εκτός έδρας αποζημίωση.
4. Από την 01-09-2022, το ανώτατο μηνιαίο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης ανά δικαιούχο, διαμορφώνεται ως εξής
:
α. Στις εικοσιτέσσερις (24) ώρες για όσους, ως κύρια καθήκοντα, εκτελούν υπηρεσία της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου
1 του π.δ. 394/2001 (Α’ 274) [όπως Επιτελεία και Γραμματείες όλων των Υπηρεσιών, Υπασπιστήρια πολιτικής και
φυσικής Ηγεσίας), Τεχνίτες κάθε ειδικότητας, καθώς και το σύνολο των Διευθυντών, Τμηματαρχών και Προϊσταμένων
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των επιτελικών Υπηρεσιών (όπως Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Επιτελείων Γενικών Αστυνομικών
Δ/νσεων & Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων- Δ/νσεων Αστυνομίας, Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, κλπ)],
ενώ καταργείται η προϋπόθεση εκτέλεσης εξωτερικής ή μάχιμης υπηρεσίας.
β. Στις εξήντα τέσσερις (64) ώρες για τις λοιπές περιπτώσεις εκτέλεσης υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των
υπηρετούντων σε επιτελικές υπηρεσίες, ήτοι των εκτελούντων καθήκοντα της παραγράφου 4α και που ταυτόχρονα
διατίθενται σε κυλιόμενο ωράριο εργασίας, ήτοι για τις υπηρεσίες αυτές που για κάθε 8 ώρες εργασίας ακολουθούν 24
ώρες ανάπαυσης, ενώ καταργείται το ετήσιο ανώτατο όριο των τετρακοσίων ογδόντα οκτώ (488) ωρών ανά δικαιούχο.
5. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι ανακριβείς, ως προς το χρόνο, καταχωρήσεις ή οι καταχωρήσεις χωρίς την παροχή
πραγματικής υπηρεσίας (εικονικές) θα επιφέρουν, εκτός των πειθαρχικών και ποινικές κυρώσεις εις βάρος όλων των,
καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλεκομένων στη διαδικασία αυτή.
6. Η Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης/Α.Ε.Α. και η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στις
οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για τις κατ’ αρμοδιότητα ενέργειές τους σε συντρέχουσα περίπτωση,
όσον αφορά της εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι Διευθυντές των Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης και άνω, στα
πλαίσια των Γενικών ή Ειδικών Επιθεωρήσεων των υφισταμένων τους Υπηρεσιών, να προβαίνουν σε ειδικούς ελέγχους
της ορθής καταχώρησης των στοιχείων που αφορούν την εκτέλεση της νυχτερινής υπηρεσίας.
7. Η Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α. να μεριμνήσει για την απαιτούμενη τροποποίηση της υφιστάμενης εφαρμογής
«Νυχτερινά» του PoL, ώστε να είναι δυνατή από 01-09-2022 η καταχώρηση, σύμφωνα με τα νέα ανώτατα μηνιαία όρια.
8. Η Δ/νση Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας/Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ., υποστηριζόμενη τεχνικά από τη Δ/νση Πληροφορικής/Α.Ε.Α., να
προβεί στις, κατά λόγο αρμοδιότητας, ενέργειές της.
9. Η (δ) σχετική, όπως ορίζεται ρητώς, τυγχάνει εφαρμογής από την 01-09-2022.
10. Ως προς τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυκτερινής
απασχόλησης εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στη (α) σχετική.
11. Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπογράφως όλο το προσωπικό των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δε
κ.κ. Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές, Διευθυντές και Διοικητές Υπηρεσιών εντέλλονται για την πιστή και απαρέγκλιτη
εφαρμογή της.
12. Τα γραφεία της Πολιτικής Ηγεσίας, που υποβάλλεται (υ.τ.α.) η παρούσα, καθώς και οι λοιπές προς κοινοποίηση
Υπηρεσίες παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.
O ΑΡΧΗΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΠΡΟΣ
1) ΑΕΑ/ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ.
2) ΑΕΑ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
3) ΓΕΝ ΕΠΙΘ ΑΣΤΥΝ. ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ
4) ΓΕΝ ΕΠΙΘ ΑΣΤΥΝ. ΝΟΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ
5) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
6) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
7) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
8) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
9) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ
10) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
11) ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ,ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
12) ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
13) ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
14) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΑΣ(POL)
15) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ.Α.Δ.Α.
16) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ.Α.Δ.Θ.
17) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ (POL)
18) ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
19) ΥΠ.ΔΙΑΧ.ΕΥΡΩΠ. ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓ
20) ΚΕ.ΜΕ.Α.
21) Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.
22) ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
23) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.ΑΜ-Π.Σ.Ε.Α.
24) ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ (POL)
25) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ.)
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Διεύθυνση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 13, Τ.Κ. 10562, ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΓΡ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ.ΤΑΞΗΣ
2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
3) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΤΑΚΗ)
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ
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Διεύθυνση: Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4, ΑΘΗΝΑ

4) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/ ΓΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Διεύθυνση: Π.Κανελλοπούλου 4 - Αθήνα
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