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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθ. 17556 (1)
Έγκριση καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε 

υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενη−
μέρωσης − Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας, για τη διενέργεια των Δημοτικών και 
Περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 των 
επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 καθώς και των 
εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 29 και 134 παρ. 1 του ν. 3852/2010 Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/7.6.2010) όπως ισχύει.

β) Του ν. 4255/2014 «Εκλογή Μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89).

γ) Του άρθρου 19 παρ. 10 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για 
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε−
ντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
(ΦΕΚ 85Α΄) και του άρθρου 58 παρ. 10 του ν.4075/2012 
«Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστι−
κών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 
2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 89Α΄).

δ) Του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσί−
ου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α΄), όπως αντικαταστάθηκε 
με το ταυτάριθμο άρθρο του ν.3871/2010 «Δημοσιονομική 
Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141 Α΄).

ε) Του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112 Α΄).

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ 63/2005, 
ΦΕΚ 98Α΄).

ζ) Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄).

2. Το γεγονός ότι για την προπαρασκευή και διενέρ−
γεια των παραπάνω εκλογών προσφέρουν έκτακτη υπη−
ρεσία, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας καθώς 
και σε μη εργάσιμες ημέρες οι υπάλληλοι της Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας − Γενικής 
Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη, σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού του 
Ειδικού Φορέα 07−130 “ΕΚΛΟΓΕΣ” και ΚΑΕ 5262, το ύψος 
της οποίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (58.500,00 €).

4. Το έγγραφο με υπ’ αριθ. 264/30.4.2014 της Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας − Γενική 
Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής 
αποζημίωσης σε εκατόν τριάντα (130) υπαλλήλους της 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας − 
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Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, κατά τη διε−
νέργεια των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 
18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 
2014 καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των με−
λών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, 
που προσφέρουν εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας των εργασίμων ημερών, καθώς και κατά τις 
εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατα− Κυριακές και αργίες).

2. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για 
τον καθένα που θα συμπεριληφθεί στο συνεργείο της 
προηγούμενης παραγράφου σε ποσό τετρακοσίων πε−
νήντα ευρώ (450,00 €) συνολικά, για όλο το χρονικό 
διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.

Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασί−
ας θα καταβληθεί και ανάλογη με αυτόν αποζημίωση.

3. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της ανω−
τέρω ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό 
της παραγράφου 2 της παρούσας απόφασης, θα βαρύνει 
την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 “ΕΚΛΟΓΕΣ” και 
Κ.Α.Ε. 5262 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2014. Η μεταβίβαση 
της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυν−
ση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει σχετικού εγγράφου της 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας− 
Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης.

4. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρα−
τήσεις, καθώς και σε φορολογία Εισοδήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Μαΐου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   

F
 Αριθ. 18997 (2)
Γραμματείς εφορευτικών επιτροπών για τη διενέργεια 

των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης 
Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 
2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 29 και 134 παρ. 1 και 3 του ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/7.6.2010) όπως ισχύει.

β) του ν. 4255/2014 «Εκλογή Μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89)

γ) του άρθρου 19 παρ. 10 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για 
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε−
ντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
(ΦΕΚ 85Α΄) και του άρθρου 58 παρ. 10 του ν.4075/2012 
«Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−EΤΑΜ, Ασφαλιστι−
κών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 
2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 89Α΄)

δ) του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 2362/1995 « Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με 
το ταυτάριθμο άρθρο του ν.3871/2010 «Δημοσιονομική 
Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141 Α΄)

ε) του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112 Α΄).

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ 63/2005, 
ΦΕΚ 98Α΄).

ζ) Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄).

2. Το γεγονός ότι διενεργούνται ταυτόχρονα οι δη−
μοτικές, περιφερειακές και εκλογές ανάδειξης μελών 
του Eυρωκοινοβουλίου και επομένως τηρούνται τρεις 
κατηγορίες βιβλίων και πρακτικών από τις εφορευτικές 
επιτροπές.

3. Το γεγονός ότι οι εφορευτικές επιτροπές των εκλο−
γικών τμημάτων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης 
θα έχουν πρόσθετη απασχόληση λόγω του μεγάλου 
αριθμού υποψηφίων και συνεπώς ιδιαίτερου φόρτου 
εργασίας.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και 
θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ. (Φορέας 
07/130 – ΚΑΕ 5262), αποφασίζουμε:

Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων 
των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης κατά τη διε−
νέργεια των ταυτόχρονων δημοτικών, περιφερειακών 
και εκλογών ανάδειξης μελών του Eυρωκοινοβουλίου, 
μπορούν να αναθέτουν καθήκοντα γραμματέα, λόγω 
των αυξημένων αναγκών, σε δύο δημόσιους ή δημο−
τικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου ή σε εκλογείς, υποχρεούμενους να 
εκπληρώσουν αυτά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Μαΐου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   

F
 Αριθ. 18998 (3)
Καθορισμός ειδικής αποζημίωσης στους γραμματείς 

των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημά−
των του εξωτερικού που συστάθηκαν για την άσκη−
ση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων που δι−
αμένουν στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 24ης Μαΐου 2014. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
OIKONOMIKΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 29 και 134 παρ. 1 του ν. 3852/2010 Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
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μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/7.6.2010) όπως ισχύει.

β) του ν. 4255/2014 «Εκλογή Μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89)

γ) του άρθρου 19 παρ. 10 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για 
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε−
ντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
(ΦΕΚ 85Α΄) και του άρθρου 58 παρ. 10 του ν.4075/2012 
«Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−EΤΑΜ, Ασφαλιστι−
κών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 
2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 89Α΄)

δ) του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσί−
ου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α΄), όπως αντικαταστάθηκε 
με το ταυτάριθμο άρθρο του ν.3871/2010 «Δημοσιονομική 
Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141 Α΄)

ε) του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112 Α΄).

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ 63/2005, 
ΦΕΚ 98Α΄).

ζ) Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄).

2. Την ανάγκη για την σωστή λειτουργία των εφορευ−
τικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων που έχουν 
συσταθεί στο εξωτερικό για την άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος, στις 24 Μαΐου 2014, των Ελλήνων που δι−
αμένουν στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, του Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και 
ΚΑΕ 5262, οικονομικού έτους 2014, το ύψος της οποίας 
υπολογίζεται σε πέντε χιλιάδες εξακόσια δέκα ευρώ 
(5.610,00 €).

4. Την υπ’ αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105), 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής αποζημίωσης 
στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών των 
εκλογικών τμημάτων του εξωτερικού που συστάθηκαν 
για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλή−
νων που διαμένουν στα κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 24ης Μαΐου 2014.

2. Καθορίζουμε την ειδική αποζημίωση για κάθε γραμ−
ματέα εφορευτικής επιτροπής εκλογικού τμήματος στο 
ποσό των εκατόν δέκα ευρώ (110,00 €), πληρωτέο σε 
ευρώ ή ισότιμο ποσό ξένων νομισμάτων και σαν δικαιο−
λογητικό πληρωμής, την πράξη εκτέλεσης καθηκόντων 
από την Εφορευτική Επιτροπή.

3. Το Υπουργείο Εξωτερικών, προς το οποίο κοινοποι−
είται η απόφαση αυτή, παρακαλείται να μεριμνήσει για 
την πληρωμή της αποζημίωσης που καθορίζεται από τις 
διπλωματικές του υπηρεσίες που έχουν τις έδρες τους 
στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της 
ανωτέρω ειδικής εκλογικής αποζημίωσης, θα βαρύνει 

την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 “ΕΚΛΟΓΕΣ” και 
Κ.Α.Ε. 5262 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2014. Η μεταβίβαση 
της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυν−
ση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει σχετικού εγγράφου τoυ 
Υπουργείου Εξωτερικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Μαΐου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   

F
 Αριθ. 17554 (4)
Καταβολή ειδικής αποζημίωσης στον Πρόεδρο και τους 

δυο Αρεοπαγίτες − μέλη της Ανωτάτης Εφορευτι−
κής Επιτροπής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4255/2014 «Εκλογή Μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89)
β) του άρθρου 19 παρ. 10 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για 

την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε−
ντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
(ΦΕΚ 85Α΄) και του άρθρου 58 παρ. 10β του ν.4075/2012 
«Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕTΑΜ, Ασφαλιστι−
κών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 
2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 89Α΄)

γ) του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 2362/1995 « Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με 
το ταυτάριθμο άρθρο του ν.3871/2010 «Δημοσιονομική 
Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141 Α΄)

δ) του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112 Α΄).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ 63/2005, 
ΦΕΚ 98Α΄).

στ) Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄).

2. Την υπ’ αριθ. 1/2014 απόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τμή−
ματος του Αρείου Πάγου και τη με αριθμό: 19022/11−05−
2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με τις οποίες 
συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.4255/2014 (ΦΕΚ Α΄ 89) «Εκλογή 
μελών του μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
άλλες διατάξεις», Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή, για 
να επιτελέσει το σχετικό με τις εκλογές για την ανάδει−
ξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης 
Μαΐου 2014 έργο της.
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3. Το γεγονός ότι στην ανωτέρω επιτροπή συμμε−
τέχουν ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρος, 
και δύο (2) Αρεοπαγίτες, μετά δε την διενέργεια των 
εκλογών θα ασκήσει την αρμοδιότητά της, η οποία συ−
νίσταται στην κατάρτιση του γενικού οριστικού πίνακα 
αποτελεσμάτων των εκλογών σε ολόκληρη την επι−
κράτεια και στην κατανομή των εδρών στα κόμματα ή 
συνασπισμούς κομμάτων.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων 
τριακοσίων πενήντα ευρώ (1.350,00 €).

5. Τη σοβαρότητα και την έκταση του έργου της ανω−
τέρω Επιτροπής, καθώς και το χρόνο που απαιτείται 
για την περαίωση αυτού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής 
αποζημίωσης στον Πρόεδρο και τους δυο Αρεοπαγίτες, 
οι οποίοι μετέχουν ως μέλη της Ανωτάτης Εφορευτικής 
Επιτροπής, για το έργο που αναφέρεται στο σκεπτικό 
της παρούσας και καθορίζουμε αυτή στο ποσό των 
τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00 €).

2. Η ανωτέρω καθοριζόμενη ειδική αποζημίωση θα 
καταβληθεί βάσει ονομαστικής κατάστασης των δικαι−
ούχων και βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκλο−
γών, για την εκτέλεση και περαίωση του έργου που 
αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

3. Η απαιτούμενη δαπάνη, θα βαρύνει την πίστωση 
του Ειδικού Φορέα 07−130 "Εκλογές" και Κ.Α.Ε. 5262 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
οικονομικού έτους 2014.

4. Η εν λόγω ειδική αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες 
κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Μαΐου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ  
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