
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 36931/14-5-2019 απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Συ-
γκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα 
απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των έκτα-
κτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διε-
ξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 
2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης 
Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας 
Ιουνίου 2019», (ΦΕΚ 1677  Β’)».

2 Τροποποίηση της 37007/14.5.2019 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Κα-
θορισμού ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους 
δικαστικούς υπαλλήλους για την έκτακτη απασχό-
λησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια 
των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 
26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας 
Ιουνίου 2019 καθώς και των εκλογών για την ανά-
δειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 26ης Μαΐου 2019» (ΦΕΚ 1697 Β΄).

3 Τροποποίηση της 37008/14.5.2019 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Κα-
ταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα-
στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για την 
έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή 
και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών 
εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτι-
κών της 2ας Ιουνίου 2019, καθώς και των εκλογών 
για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου της 26ης Μαΐου 2019» (ΦΕΚ 1694 Β΄).

4 Τροποποίηση της 37029/14.5.2019 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Έγ-
κρισης καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης 
σε υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την 
έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή 
και διενέργεια στις δημοτικές και περιφερειακές 
εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτι-
κών της 2ας Ιουνίου 2019, καθώς και των εκλογών 
για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου της 26ης Μαΐου 2019» (ΦΕΚ 1695 Β΄).

5 Τροποποίηση της 36932/14-5-2019 απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 
«Κοινή υπουργική απόφαση περί του καθορισμού 
της εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογι-
κών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την 
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την 
προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την 
ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών 
εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναλη-
πτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019», (ΦΕΚ 1677 Β’)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 40084 (1)
Τροποποίηση της 36931/14-5-2019 απόφα-

σης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομι-

κών «Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργεί-

ων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση 

των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή 

και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των 

μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης 

Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 

26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους 

της 2ας Ιουνίου 2019», (ΦΕΚ 1677  Β’)». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tων άρθρων 9 και 29 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’) όπως 
αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 6 και 27 αντίστοιχα του 
ν. 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»]», καθώς και των άρθρων 114-144 του 
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (ΦΕΚ 87 Α’), όπως ισχύουν.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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β) Tης νομοθεσίας για την εκλογή των βουλευτών, 
όπως έχει κωδικοποιηθεί με τα π.δ. 96/2007 «Κωδικο-
ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας 
για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 116) και 26/2012 «Κωδικο-
ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας 
για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57) και ειδικότερα των 
άρθρων 25 και 131 αυτών, όπως ισχύουν.

γ) Tων άρθρων 1, 5 και 9 του ν. 4255/2014 «Εκλογή 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 89  Α’).

δ) Tου π.δ. 38/2019 «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και 
διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.» (ΦΕΚ 64 Α’).

ε) Tου άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).

στ) Tου 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’/13.7.2010).

ζ) Tου π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερι-
κών» (Α’ 180/23.11.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Tου π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α’).

2) Την 36931/14-5-2019 απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών και Οικονομικών «Συγκρότηση ειδικών εκλογι-
κών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώ-
πιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και 
διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των αυ-
τοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επα-
ναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019», (ΦΕΚ 1677  Β’).

3) Την 36932/14-5-2019 απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών και Οικονομικών «Κοινή υπουργική απόφαση περί 
του καθορισμού της εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών 
εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντι-
μετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή 
και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των 
αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των 
επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019», (ΦΕΚ 1677  Β’).

4. Την Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β’) απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη».

5. Την αριθμ. 123/22-05-2019 εισήγηση ΓΔΟΥ.
6. Η δαπάνη που θα προκληθεί και θα απαιτηθεί για την 

αποζημίωση του επιπλέον προσωπικού θα προβλεφθεί 
σε σχετική τροποποίηση της 36932/14-5-2019 κοινής 
απόφασης (ΦΕΚ 1677 Β’) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Φ. 1007-201, ΑΛΕ 
2120210001, οικονομικού έτους 2019), αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την 36931/14-5-2019 (ΦΕΚ 1677 Β’) 
κοινή απόφαση ως ακολούθως:

α) Ως προς το πρώτο εδάφιο, περ. α της παραγράφου 2 
αυτής, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εσωτε-
ρικών, ως εξής «Οι απασχολούμενοι υπάλληλοι με οποια-
δήποτε σχέση εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, συ-

μπεριλαμβανομένων των Γενικών Γραμματειών Ισότητας 
των Φύλων και Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, της 
Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας, της Επιτελικής Δομής 
ΕΣΠΑ, καθώς και των αποσπασμένων σε άλλες υπηρε-
σίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνει τους εξακόσιους πενήντα (650).».

β) Ως προς τα εδάφια ια’ και ιβ’ της παραγράφου 2 αυ-
τής, κατά το μέρος που αφορούν τις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις ως εξής: «Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ο 
μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων ανά Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση δεν δύναται να υπερβαίνει τους είκοσι δύο 
(22), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον:

α) δύο (2) εκ των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών 
και Πληρωμών, β)ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προ-
ϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Πλη-
ρωμών και της Διεύθυνσης Οικονομικού, γ) δύο (2) εκ 
των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Τμήμα Οικονομικής 
Διαχείρισης και δ) ένας (1) υπάλληλος από κάθε Τμήμα 
Διοικητικού-Οικονομικού.

Ειδικά για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, 
συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον: α) οι Προϊστάμενοι 
των Διευθύνσεων Διοικητικού Οικονομικού Βορείου 
και Νοτίου Αιγαίου, β) δύο (2) εκ των υπηρετούντων 
υπαλλήλων στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και γ) 
δύο (2) εκ των υπηρετούντων υπαλλήλων στα Τμήματα 
Διοίκησης Λέσβου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και οι 
Προϊστάμενοι αυτών.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 36931/14-5-2019 (ΦΕΚ 1677 Β’) 
κοινή απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 40068 (2)
Τροποποίηση της 37007/14.5.2019 απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Κα-

θορισμού ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους 

δικαστικούς υπαλλήλους για την έκτακτη απασχό-

λησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια 

των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 

26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας 

Ιουνίου 2019 καθώς και των εκλογών για την ανά-

δειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

της 26ης Μαΐου 2019» (ΦΕΚ 1697 Β΄). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 9, του άρθρου 29 και της 
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παρ. 1 του άρθρου 134 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’), όπως ισχύει.

β) 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’).

γ) Της παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012 «Ρυθ-
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α’), και της παρ. 10 του άρθρου 58 
του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α’), περί «Θεμάτων Κανονισμού 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νο-
μοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις», 
όπως ισχύει.

δ) Των άρθρων 1, 5, 9 του ν. 4255/2014 «Εκλογή Με-
λών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 89 Α’), όπως ισχύει.

ε) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές Δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

στ) Του άρθρου 131 του ν.  4611/2019 (ΦΕΚ  73  Α’) 
«Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης, τη φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθ-
μού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση 
της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98 Α’).

η) Τα π.δ. 96/2007 και 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο 
κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή 
βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α’) και ειδικότερα των άρθρων 25 
και 131 αυτών, ως ισχύουν.

θ) Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

ι) Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α’).

ια) Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β’).

2. Την υπάρχουσα ανάγκη παροχής έκτακτης εκλο-
γικής εργασίας από τους υπαλλήλους της Γραμματείας 
του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, 
της Γενικής Επιτροπείας της Επικράτειας των Τακτικών 
Διοικητικών Δικαστηρίων, των Εφετείων του Κράτους, 
των Πρωτοδικείων, των Ειρηνοδικείων και Πταισματο-
δικείων για την αντιμετώπιση των αυξημένων εργασιών 
προπαρασκευής, διενέργειας, κ.λπ. των δημοτικών και 
περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των 
επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 καθώς και 
των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019.

3. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές, λόγω της φύσης και 
του όγκου τους, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν 
από τους παραπάνω υπαλλήλους μέσα στο κανονικό 

ωράριο εργασίας τους και παρίσταται ανάγκη απασχό-
λησης τους πέραν του ωραρίου αυτού και κατά τις εξαι-
ρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες πέραν των κυρίων 
καθηκόντων απασχόλησής τους.

4. Το αριθμ. 583-20/05/2019 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

5. Την αριθμ. 120/21-05-2019 εισήγηση ΓΔΟΥ.
6. Την ανάγκη τροποποίησης της 37007/14.5.2019 

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών 
περί «Καθορισμού ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους 
δικαστικούς υπαλλήλους για την έκτακτη απασχόλησή 
τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτι-
κών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και 
των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 καθώς και των 
εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019» (ΦΕΚ 1697/Β’/2019) 
λόγω των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας 
της διεξαγωγής των τετραπλών εκλογών αυξάνεται η 
εκλογική αποζημίωση των δικαστικών υπαλλήλων από 
1.000,00€ σε 1.200,00€ και τροποποιείται η κατανομή 
των υπαλλήλων των εκλογικών συνεργείων στα δικα-
στήρια της χώρας.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα-
λείται πρόσθετη πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας 
δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Εξό-
δων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ε.Φ. 1007-201 ΑΛΕ 
2910601056, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό 
του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων 
ευρώ (1.286.000,00€), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 37007/14.5.2019 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καθορι-
σμού ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους δικαστικούς 
υπαλλήλους για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την 
προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περι-
φερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επανα-
ληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 καθώς και των εκλογών 
για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου της 26ης Μαΐου 2019» (ΦΕΚ 1697/Β’/2019) ως εξής:

1. Στο αποφασιστικό μέρος η παρ. 1 από το σημείο 
«Η κατανομή των παραπάνω...... έως......και της Γενικής 
Επιτροπείας» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η κατανομή των παραπάνω υπαλλήλων στα εκλογικά 
συνεργεία γίνεται ως εξής:

Στα Πρωτοδικεία του Κράτους μετέχουν οι υπάλλη-
λοι που υπηρετούν σε αυτά, οι υπάλληλοι των Εφετεί-
ων (όπου υπάρχουν), των Διοικητικών Εφετείων (όπου 
υπάρχουν) και των Διοικητικών Πρωτοδικείων, οι επιμε-
λητές ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, οι υπάλληλοι 
των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων, οι μόνιμοι 
υπάλληλοι ή με σύμβαση εργασίας Αορίστου Χρόνου 
των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματο-
λογικών γραφείων, καθώς και οι υπάλληλοι του ΤΑΧΔΙΚ.

Στα συνεργεία των Πρωτοδικείων του Κράτους, μπο-
ρούν να μετέχουν και όλοι οι υπάλληλοι που μετέχουν 
στα συνεργεία που συγκροτούνται στις εισαγγελίες Πρω-
τοδικών του Κράτους, όπως κατωτέρω, αν αυτό απαιτεί-
ται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες, μετά από αίτημα 
του διευθύνοντος το Πρωτοδικείο. Με αίτημα του ίδιου, 
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στα συνεργεία των Πρωτοδικείων μπορούν να μετέχουν 
και οι υπάλληλοι των δικαστικών υπηρεσιών των Πρω-
τοδικείων που βρίσκονται εκτός της έδρας της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας, μετά από συνεννόηση με τον 
Διευθύνοντα το οικείο Πρωτοδικείο.

Στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών του Κράτους, μετέχουν, 
οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές και οι υπάλληλοι 
των Εισαγγελιών Εφετών (όπου υπάρχουν).

Ειδικά, στα συνεργεία των Πρωτοδικείων Αθηνών και 
Πειραιώς μετέχουν και οι υπάλληλοι του Αρείου Πάγου 
και της Εισαγγελίας αυτού, οι υπάλληλοι του Σ.τ.Ε. και 
της Γενικής Επιτροπείας.».

2. Στο αποφασιστικό μέρος στην παρ. 2 η φράση χίλια 
ευρώ (1.000,00€) αντικαθίσταται ως χίλια διακόσια ευρώ 
(1.200,00€).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 40076 (3)
Τροποποίηση της 37008/14.5.2019 απόφασης 

του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί 

«Καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε 

δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για 

την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπα-

ρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περι-

φερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των 

επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, καθώς και 

των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019» 

(ΦΕΚ 1694 Β΄). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 9, του άρθρου 29 και της 

παρ. 1 του άρθρου 134 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’), όπως ισχύει.

β) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α’).

γ) Της παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις 
για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την απο-
κεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
(ΦΕΚ 85 Α’), και της παρ. 10 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 
(ΦΕΚ 89 Α’), περί «Θεμάτων Κανονισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλι-
στικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 
2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει.

δ) Των άρθρων 1, 5, 9 ν. 4255/2014 «Εκλογή Μελών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 89 Α’), όπως ισχύει.

ε) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές Δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

στ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98 Α’).

ζ) Τα π.δ.  96/2007 και 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενι-
αίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλο-
γή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α’) και ειδικότερα των άρθρων 
25 και 131 αυτών, ως ισχύουν.

η) Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

θ) Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α’).

ι) Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β’).

2. Το γεγονός ότι, για την προπαρασκευή, διενέργεια 
και έκδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και πε-
ριφερειακών εκλογών της 26ης Ιουνίου 2019 και των 
επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, καθώς και των 
εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 θα απασχοληθούν 
πέραν του συνήθους χρόνου, για την άσκηση των δι-
καστικών τους καθηκόντων ορισμένοι δικαστικοί και 
εισαγγελικοί λειτουργοί του Αρείου Πάγου, της Εισαγ-
γελίας του Αρείου Πάγου, των Πρωτοδικείων και των 
Εισαγγελιών Πρωτοδικών του Κράτους.

3. Το αριθμ. 583-20/05/2019 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

4. Την αριθμ. 121/22.05.2019 εισήγηση ΓΔΟΥ.
5. Την ανάγκη τροποποίησης της 37008/14.5.2019 

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομι-
κών περί «Καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης 
σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για την 
έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και 
διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών 
της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας 
Ιουνίου 2019, καθώς και των εκλογών για την ανάδει-
ξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης 
Μαΐου 2019» (ΦΕΚ 1694/Β’/2019) εξαιτίας των αναγκών 
που έχουν ανακύψει, λόγω των παράλληλων εκλογικών 
διαδικασιών, αυξάνοντας τον αριθμό των δικαστικών λει-
τουργών Αθηνών κατά πενήντα τέσσερα (54) άτομα και 
τον αριθμό των δικαστικών λειτουργών Θεσσαλονίκης 
κατά δέκα πέντε (15) άτομα, το οποίο οδηγεί στην τροπο-
ποίηση του συνόλου των εμπλεκόμενων δικαστικών και 
εισαγγελικών λειτουργών από εννιακόσιους δέκα οκτώ 
(918) σε εννιακόσιους ογδόντα επτά (987).

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
πρόσθετη πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας δαπάνη, η 
οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών Ε.Φ. 1007-201 ΑΛΕ 2910601056, το ύψος 
της οποίας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα πέντε χι-
λιάδων εννιακοσίων ευρώ (75.900,00€), αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την 37008/14.5.2019 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καταβο-
λής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και 
εισαγγελικούς λειτουργούς, για την έκτακτη απασχό-
λησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των 
δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐ-
ου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, 
καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019» 
(ΦΕΚ 1694/Β’/2019) ως εξής:

1. Στο αποφασιστικό μέρος η παρ. 1 τροποποιείται 
με την αντικατάσταση της φράσης: «......σε έως και εν-
νιακόσιους δέκα οκτώ (918) δικαστικούς......Εισαγγελιών 
Πρωτοδικών).......»

με τη φράση «......σε έως εννιακοσίους ογδόντα επτά 
(987) δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς του 
Κράτους (Αρείου Πάγου, Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, 
Πρωτοδικείων, Εισαγγελιών Πρωτοδικών, Ειρηνοδικείων 
και Πταισματοδικείων),.....» και προστίθεται ύστερα από 
τον πίνακα (Δ) πίνακας (Ε) ως εξής:

(Ε) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΑ

Α/Α Νομός
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΣ

1.  ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 29 25

2. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15 -

ΣΥΝΟΛΟ 44 25

2. Στο τέλος της παρ. 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
Οι δικαστικοί λειτουργοί των Ειρηνοδικείων και Πται-

σματοδικείων θα οριστούν με απόφαση του Πρόεδρου 
Πρωτοδικών του οικείου Πρωτοδικείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 40079 (4)
Τροποποίηση της 37029/14.5.2019 απόφασης 

του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί 

«Έγκρισης καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίω-

σης σε υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για 

την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρα-

σκευή και διενέργεια στις δημοτικές και περιφερει-

ακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναλη-

πτικών της 2ας Ιουνίου 2019, καθώς και των εκλογών 

για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου της 26ης Μαΐου 2019» (ΦΕΚ 1695 Β΄). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 9, του άρθρου 29 και της 

παρ. 1 του άρθρου 134 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’), όπως ισχύει.

β) 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’).

γ) Της παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις 
για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την απο-
κεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
(ΦΕΚ 85 Α’), και της παρ. 10 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 
(ΦΕΚ 89 Α’), περί «Θεμάτων Κανονισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλι-
στικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 
2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει.

δ) Του ν. 4255/2014 «Εκλογή Μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89 Α’), όπως 
ισχύει και ιδίως των άρθρων 1,5 και 9.

ε) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές Δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

στ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98 Α’).

ζ) Των π.δ. 96/2007 και 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ 
ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α’) και ιδίως τα άρθρα 25 
και 131 αυτών.

η) Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

θ) Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α’).

ι) Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β’).

2. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου απασχολούνται με τον έλεγχο των δαπανών κατά 
την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και 
περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των 
επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, καθώς και των 
εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019.

3. Την 37029/14.5.2019 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών και Οικονομικών περί «Έγκρισης καταβολής ει-
δικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου, για την έκτακτη απασχόλησή τους 
κατά την προπαρασκευή και διενέργεια στις δημοτικές 
και περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των 
επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, καθώς και των 
εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019» (ΦΕΚ 1695/Β’/2019).

4. Το αριθμ. 34148/22.5.2019 έγγραφο της 11ης Υπηρε-
σίας Επιτρόπου Διοικητικής Υποστήριξης του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.

5. Την ανάγκη τροποποίησης της 37029/14.5.2019 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών 
(ΦΕΚ  1695/Β’/2019) προκειμένου να συμπεριληφθούν 
όλοι οι υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα 
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απασχοληθούν στον έλεγχο των δαπανών για τη διενέργεια 
των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης 
Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, 
καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019.

6. Την αριθμ. 125/23-05-2019 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται πρό-

σθετη πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας δαπάνη, η οποία 
θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου 
Εσωτερικών Ε.Φ. 1007-201 ΑΛΕ 2910601056, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων 
πεντακοσίων πενήντα ευρώ (24.550,00€), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 37029/14.5.2019 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καθορι-
σμού ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους δικαστικούς 
υπαλλήλους για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την 
προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περι-
φερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επανα-
ληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 καθώς και των εκλογών 
για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου της 26ης Μαΐου 2019» (ΦΕΚ 1695/Β’/2019) ως εξής:

1. Στο αποφασιστικό μέρος η παρ. 1 αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής 
αποζημίωσης ποσού εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00€) 
σε εξακόσιους είκοσι (620) υπαλλήλους του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, που προσφέρουν έκτακτη εργασία λόγω της 
διενέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 
της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνί-
ου 2019, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των με-
λών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019.

2. Στο αποφασιστικό μέρος η παρ. 2 καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 40085 (5)
Τροποποίηση της 36932/14-5-2019 απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κοινή 
υπουργική απόφαση περί του καθορισμού της 
εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών 
συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντι-
μετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προ-
παρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την 
ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών 
εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναλη-
πτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019», (ΦΕΚ 1677 Β’)». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 9 και 29 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’), όπως 
αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 6 και 27 αντίστοιχα του 
ν. 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»]», καθώς και των άρθρων 114-144 του 
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (ΦΕΚ 87 Α’), όπως ισχύουν.

β) Της νομοθεσίας για την εκλογή των βουλευτών, 
όπως έχει κωδικοποιηθεί με τα π.δ. 96/2007 «Κωδικο-
ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας 
για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 116) και 26/2012 «Κωδικο-
ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας 
για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57) και ειδικότερα των 
άρθρων 25 και 131 αυτών, όπως ισχύουν.

γ) Των άρθρων 1, 5 και 9 του ν. 4255/2014 «Εκλογή 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 89 Α’).

δ) Του π.δ. 38/2019 «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και 
διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.» (ΦΕΚ 64 Α’).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).

στ) 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’/13.7.2010).

ζ) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (ΦΕΚ 180/Α’/23.11.2017), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

η) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160/Α’/29.8.2018).

2) Την 36932/14-5-2019 απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών και Οικονομικών «Κοινή υπουργική απόφαση περί 
του καθορισμού της εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών 
εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντι-
μετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή 
και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των 
αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των 
επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019», (ΦΕΚ 1677  Β’).

3) Την 36931/14-5-2019 απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών και Οικονομικών «Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συ-
νεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των 
έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή 
των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών 
εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους 
της 2ας Ιουνίου 2019», (ΦΕΚ 1677 Β’), όπως τροποποιήθηκε 
με την 40084/23-5-2019 νεότερη απόφαση.

4. Την Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β’) απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη».
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5. Την αριθμ. 124/22-05-2019 εισήγηση ΓΔΟΥ.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-

ται πρόσθετη πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας, δα-
πάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων 
του Υπουργείου Εσωτερικών Ε.Φ. 1007 1007-201 ΑΛΕ 
2120210001, οικονομικού έτους 2019, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων 
τριακοσίων ογδόντα ευρώ (67.380 €), αποφασίζουμε:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Α της 36932/
14-5-2019 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών (ΦΕΚ 1677 Β’) τροποποιείται ως εξής:

«Α. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγορι-
ών των υπαλλήλων που αναφέρονται στη με αριθμό 
36931/14-05-2019 κοινή απόφαση, όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει, καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιά-
δων διακοσίων ευρώ (3.200,00€), με την επιφύλαξη των 
επομένων εδαφίων:».

2. Το εδάφιο ζ’ της 36932/14-5-2019 απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 1677 Β’) 
τροποποιείται ως εξής:

«Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του 
Υπουργείου Εσωτερικών που υπηρετούν ή απασχολού-
νται στις Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, έως εξή-
ντα έξι (66) άτομα, Προϋπολογισμού και Οικονομικής 
Διαχείρισης, έως είκοσι δύο (22) άτομα, Προμηθειών 
και Υποδομών, έως είκοσι οκτώ (28) άτομα, Εκλογών, 
έως τριάντα (30) άτομα, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
έως σαράντα δύο (42) άτομα, Οργάνωσης και Λειτουρ-
γίας ΤΑ, έως τριάντα (30) άτομα, Προσωπικού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης έως είκοσι οκτώ (28) άτομα, συμπερι-
λαμβανομένων των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών, στις 
λοιπές Διευθύνσεις και μονάδες του Υπουργείου, έως 
επτά (7) άτομα, καθώς και στην Διεύθυνση Εκτύπωσης 
και Βιβλιοδεσίας του Εθνικού Τυπογραφείου έως τριάντα 
τρία (33) άτομα, καθορίζεται στο ποσό των τεσσάρων 
χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (4.350,00€), λόγω 

της ιδιαιτέρως βεβαρημένης εργασίας που επιτελούν 
κατά την προπαρασκευαστική περίοδο των εκλογών για 
την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 
26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας 
Ιουνίου 2019 καθώς και για τη συγκέντρωση, μετάδοση 
και έκδοση των αποτελεσμάτων.».

3. Στην παράγραφο Α, της 36932/14-5-2019 από-
φασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 
(ΦΕΚ 1677 Β’), προστίθεται εδάφιο η’ μετά το εδάφιο ζ’ 
ως εξής:

«η. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της 
Υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
καθορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800€).».

4. Η παράγραφος Δ. της 36932/14-5-2019 απόφα-
σης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 
(ΦΕΚ 1677 Β’) τροποποιείται ως εξής:

«Δ. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση 
του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, ΑΛΕ 2120210001 και 2910601056, του Ειδικού 
Φορέα 1007 - 201, οικονομικού έτους 2019 και θα ανέλ-
θει στο συνολικό ποσό των δεκαεννέα εκατομμυρίων 
τριακοσίων έντεκα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ 
(19.311.330,00€) περίπου.».

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η 36932/14-5-2019 απόφαση 
(ΦΕΚ 1677 Β’).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 23 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ    
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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