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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 31601 (1)
Έγκριση καταβολής ειδικής αποζημίωσης σε υπαλλή−

λους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επι−
κοινωνίας καθώς και σε υπαλλήλους της Υπηρεσίας
Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Γενική Γραμματεία Ενη−
μέρωσης και Επικοινωνίας για τη διενέργεια και προ−
παρασκευή των Βουλευτικών Εκλογών 20ης Σεπτεμ−
βρίου 2015. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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΄), όπως ισχύει,

β) του άρθρου 19, παρ. 10 και του άρθρου 45 του Ν. 4071/
2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδι−
οίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α΄) και του άρθρου 58, παρ. 
10β του Ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 89 Α΄),

γ) του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄),

δ) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα − Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας» 
(ΦΕΚ 98 Α΄),

ε) του Π.δ./τος 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευ−
τών» (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως ισχύει,
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στ) του Π.δ. 65/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 106/Α΄/28−08−2015),

ζ) του Π.δ. 66/2015 (Α΄ 107) με τίτλο «Διάλυση της Βου−
λής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της 
νέας Βουλής».

2. Το γεγονός ότι για τη διενέργεια και προπαρασκευή 
των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, 
θα προσφέρουν έκτακτη υπηρεσία, πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες, καθώς και 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατα και Κυριακές), οι 
υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας και οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δημοσι−
ονομικού Ελέγχου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη, σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού 
του Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και ΚΑΕ 5262, το 
ύψος της οποίας θα ανέλθει περίπου στο ποσό των εί−
κοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ (26.620,00 €),
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογι−
κής αποζημίωσης σε έως και εκατόν ενενήντα πέντε 
(195) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και σε τέσσερις (4) υπαλλήλους της 
Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Γενική Γραμ−
ματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για τη διενέργεια 
των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών 20ης Σεπτεμβρίου 
2015, που θα προσφέρουν εργασία πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες, καθώς 
και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατα και Κυριακές).

2. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για όλο 
το χρονικό διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής 
εργασίας ως εξής:

α. για έκαστο εκ των υπαλλήλων της Γενικής Γραμμα−
τείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο ποσό των εκατόν 
είκοσι ευρώ (120,00 €) συνολικά,

β. για έκαστο εκ των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δημο−
σιονομικού Ελέγχου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €)
συνολικά.

3. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της ανω−
τέρω ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό 
της παραγράφου 1, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού 
Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και Κ.Α.Ε. 5262 του προϋπο−
λογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α, 
οικονομικού έτους 2015. Η μεταφορά της απαιτούμενης 
πίστωσης θα γίνει από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Δ.Α, βάσει σχετικού εγγράφου της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

2. Η οριζόμενη με την παρούσα αποζημίωση υπόκειται 
στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισο−
δήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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 Αριθμ. 31602 (2)
Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωση στους 

υπαλλήλους του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, για την έκτακτη απασχό−
λησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των 
Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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΄) όπως ισχύει,

β) του άρθρου 19, παρ. 10 και του άρθρου 45 του Ν. 4071/
2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδι−
οίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α΄) και του άρθρου 58, παρ. 
10β του Ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 89 Α΄),

γ) του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄),

δ) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά ΄Οργανα – Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας» 
(ΦΕΚ 98 Α΄),

ε) του Π.δ/τος 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευ−
τών» (ΦΕΚ 57 Α΄) όπως ισχύει,

στ) του Π.δ. 65/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 106/Α΄/28−08−2015),

ζ) Του Π.δ. 66/2015 (Α΄ 107) με τίτλο «Διάλυση της Βου−
λής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της 
νέας Βουλής».

2. Την ανάγκη παροχής έκτακτης εργασίας από τους 
υπαλλήλους του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, για την αντιμετώπιση των αυ−
ξημένων εργασιών προπαρασκευής και διενέργειας των 
Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

3. Το γεγονός ότι η εργασία αυτή, λόγω της φύσης και 
του όγκου της δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί από 
τους παραπάνω υπαλλήλους μέσα στο κανονικό ωράριο 
εργασίας τους και παρίσταται ανάγκη απασχόλησή τους 
πέραν του ωραρίου αυτού και κατά τις εξαιρέσιμες ημέ−
ρες και νυκτερινές ώρες, πέραν των κυρίων καθηκόντων 
απασχόλησής τους.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, των 
Ειδικών Φορέων του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τά−
ξης και Προστασίας του Πολίτη: 43−110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ−
ΤΥΝΟΜΙΑ», 43−120 «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ», 43−620 «Γ.Γ. 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» του ΚΑΕ 5262, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων 
πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (4.545.000,00) ευρώ 
περίπου, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής απο−
ζημίωσης για την παροχή έκτακτης εργασίας κατά το 
χρονικό διάστημα από 28.8.2015 έως 20.9.2015, στο πλαίσιο 
της προπαρασκευής και διενέργειας των Βουλευτικών 
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Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, για μέχρι εξήντα 
έξι χιλιάδες εξακόσιους (66.600) υπαλλήλους συνολικά, 
που υπηρετούν στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα:

α. Στους εν ενεργεία Αξιωματικούς, Ανθυπαστυνόμους, 
Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αστυφύλακες και Δόκιμους 
Υπαστυνόμους, Αρχιφύλακες Αστυφύλακες της Ελληνικής 
Αστυνομίας και στους προς αυτούς αντίστοιχους του 
Πυροσβεστικού Σώματος.

β. Στο πολιτικό προσωπικό του πρώην Υπουργείου Δη−
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη [Κλάδων ΠΕ, ΤΕ, 
ΔΕ και ΥΕ καθώς και στο προσωπικό αυτού με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου 
όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων], καθώς και στους 
πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς, πλην εκείνων που είναι 
αποσπασμένοι σε άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα.

γ. Σε (12) υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού 
Ελέγχου και της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι λαμβάνουν εκλογική 
αποζημίωση διακοσίων (200,00) ευρώ και η δαπάνη θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 43−110 «Ελληνική 
Αστυνομία».

δ. Στους εν ενεργεία Συνοριακούς Φύλακες και Εκπαι−
δευόμενους Συνοριακούς Φύλακες.

ε. Στους εν ενεργεία Ειδικούς Φρουρούς και Εκπαιδευ−
όμενους Ειδικούς Φρουρούς.

στ.Στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και 
Εκπαιδευόμενους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.

2. Δεν λαμβάνουν αποζημίωση όσοι δεν παρέχουν σχε−
τικές υπηρεσίες κατά το χρονικό διάστημα από 28.8.2015 
έως 20.9.2015 και ειδικότερα:

α. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό, καθώς 
και τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς, ευρίσκονται 
σε κατάσταση τέτοια, ένεκα της οποίας δεν εκτελούν ή 
απαγορεύεται να εκτελούν Υπηρεσία.

β. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό, καθώς 
και τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς, είναι τοπο−
θετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση ή εκπαιδεύονται 
στο εξωτερικό.

γ. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό, καθώς 
και τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς, ευρίσκονται 
σε οποιαδήποτε άδεια, πλην αυτής που θα χορηγηθεί 
για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, της προβλεπό−
μενης ειδικής άδειας αιμοδοσίας και της συνδικαλιστικής 
άδειας.

δ. Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση «οίκοι νοσηλείας» και 
νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία.

3. Με την επιφύλαξη της διάταξης του στοιχείου γ. του 
άρθρου 1, καθορίζουμε την ειδική αποζημίωση για τον 
καθένα από τους παραπάνω στο ποσό των εξήντα δύο 
(62,00 €) ευρώ για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής 
της έκτακτης εργασίας. Για όσους υπάρχει κώλυμα κατά 
την εκλογική περίοδο, για οποιονδήποτε λόγο, το επίδο−
μα θα περικόπτεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.

4. Η καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης θα βαρύνει 
τους αντίστοιχους ΚΑΕ 5262 των παρακάτω Ειδικών Φο−
ρέων του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη:

Ε.Φ. 43−110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» (ποσό 3.641.800€).
Ε.Φ. 43−120 «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ» (ποσό 900.000€).
Ε.Φ. 43−620 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ−

ΤΑΣΙΑΣ» (ποσό 3.200 €)
5. Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται υπό την προ−

ϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη αποζημίωση για 
τον ίδιο σκοπό.

6. Η διαδικασία πληρωμής στους δικαιούχους, θα κα−
θοριστεί με εσωτερικές διαταγές των οικείων Φορέων 
και Αρχηγείων.

7. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρα−
τήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F       

 Αριθμ. 31132 (3)
Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στα στε−

λέχη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού για την έκτακτη απασχόληση τους κατά 
την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών 
εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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΄) όπως ισχύει,

β) του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρ−
χηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α΄),

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 
«Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επεί−
γουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόη−
σης του Ν. 4046/2012» (ΦΕΚ 40 Α΄),

δ) του Ν. 4150/2013 (Φ.Ε.Κ. 102 Α΄) με τίτλο «Ανασυγκρό−
τηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει,

ε) του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄) με τίτλο «Αρχές δημό−
σιας διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη−
γίας 2011/85/ΕΕ)−δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

στ) του άρθρου 1 του Π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργεί−
ου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του» (ΦΕΚ 213 Α΄),

ζ) του άρθρου 5 του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 
94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160) και 118/2013 (Α΄ 152),

η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

θ) της παρ. 1 ου άρθρου 131 του Π.δ. 96/2007, όπως αντι−
καταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 19 του Ν. 4071/
2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του 
άρθρου 58 του Ν. 4075/2012, δυνάμει των οποίων προ−
βλέφθηκε η χορήγηση εκλογικής αποζημίωσης, μεταξύ 
άλλων, και στους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστα−
σίας του Πολίτη, στους οποίους συμπεριλαμβανόταν 
τότε το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής 
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Ακτοφυλακής σε περίπτωση αποδεδειγμένης απασχόλη−
σης αυτών στην προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των 
βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και 
των ευρωεκλογών, καθώς και σε κάθε άλλη εκδήλωση 
της λαϊκής ετυμηγορίας, τη συγκέντρωση, μετάδοση και 
έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων,

ι) το Π.δ. 65/2015 (Α΄ 106) με τίτλο «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

κ) του Π.δ. 66/2015 (Α΄ 107) με τίτλο «Διάλυση της Βου−
λής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της 
νέας Βουλής».

2. Την υπ’ αριθμ. 176/2014 (15−05−2014) ατομική γνωμοδό−
τηση του Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουρ−
γείου Ναυτιλίας.

3. Την από 15.05.2014 Γνώμη του Νομικού Συμβούλου 
του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών.

4. Το γεγονός ότι μεταφέρθηκαν αυτούσιες οι αρμοδι−
ότητες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 
από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο Υπουρ−
γείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, διατηρώντας για το Λιμενικό 
Σώμα τον ίδιο βαθμό συμμετοχής στην προπαρασκευή 
και ομαλή διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης 
Σεπτεμβρίου 2015.

5. Την ανάγκη παροχής έκτακτης εκλογικής εργασίας 
από τα στελέχη του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., για την αντιμετώπιση 
των αυξημένων εργασιών προπαρασκευής και διενέργει−
ας των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

6. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές, λόγω της φύσης 
και του όγκου τους δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπι−
σθούν από το προσωπικό Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. εντός του κανο−
νικού ωραρίου εργασίας τους και παρίσταται ανάγκη 
απασχόλησης τους πέραν του ωραρίου αυτού και κατά 
τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, πέραν των 
κυρίων καθηκόντων απασχόλησής τους.

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2822.30−3/230−3 αρ. Σχεδίου 19652/
08−09−2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Υπο−
δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, του 
ειδικού φορέα 07−130 «Εκλογές» και Κ.Α.Ε. 5262, το ύψος 
της οποίας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενή−
ντα πέντε χιλιάδων ευρώ (455.000,00 €), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημι−
ώσεως κατά το χρονικό διάστημα από 28.08.2015 έως και 
20.09.2015 για την παροχή ειδικής εκλογικής εργασίας, 
στο πλαίσιο της προπαρασκευής και της διενέργειας των 
βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, στους:

α) επτά χιλιάδες διακόσιους είκοσι τέσσερις (7.224) εν 
ενεργεία Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς, 
Λιμενοφύλακες, καθώς και τους Δόκιμους Αξιωματικούς−
Υπαξιωματικούς−Λιμενοφύλακες του Λιμενικού Σώματος−
Ελληνικής Ακτοφυλακής,

β) δεκαέξι (16) πολιτικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας 
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Υπηρεσί−
ας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, οι οποίοι λαμβάνουν 
εκλογική αποζημίωση διακοσίων ευρώ (200,00 €), και η 
δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 
41−140 «Λιμενικό Σώμα−Ελληνική Ακτοφυλακή», ΚΑΕ 5262, 
του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

2. Δεν λαμβάνουν την ειδική εκλογική αποζημίωση όσοι 
δεν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες κατά προπαρασκευ−
αστική περίοδο, ήτοι από 28.08.2015 έως και 20.09.2015 
και ειδικότερα:

α) Όσοι από το ένστολο και το πολιτικό προσωπικό 
ευρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ένεκα της οποίας δεν 
εκτελούν ή απαγορεύεται να εκτελούν υπηρεσία.

β) Όσοι από το ένστολο και το πολιτικό προσωπικό 
είναι τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση ή εκπαι−
δεύονται στο εξωτερικό.

γ) Όσοι από το ένστολο και το πολιτικό προσωπικό 
βρίσκονται σε οποιαδήποτε άδεια, πλην αυτής που χο−
ρηγείται για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, της 
προβλεπόμενης ειδικής άδειας αιμοδοσίας και της συν−
δικαλιστικής άδειας.

δ) Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση «οίκοι νοσηλείας» και 
νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία.

ε) Για όσους εκ των ανωτέρων δικαιούχων υπάρξει 
κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο, για οποιονδήποτε 
λόγο, το επίδομα περικόπτεται ανάλογα με τις ημέρες 
κωλύματος.

3. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον 
καθένα από τους παραπάνω στο ποσό των εξήντα δύο 
ευρώ (62,00 €) για όλο το χρονικό διάστημα της έκτακτης 
εκλογικής εργασίας. Η εν λόγω εκλογική αποζημίωση στο 
προσωπικό των εκλογικών συνεργείων της απόφασης 
αυτής πραγματοποιείται, μετά τη λήξη της παραπάνω 
χρονικής περιόδου, με επιβάρυνση των πιστώσεων του 
Κ.Α.Ε. 5262 του Ειδικού Φορέα, 41−140 «Λιμενικό Σώμα−
Ελληνική Ακτοφυλακή» και για το ποσό 455.000,00 €.

4. Η παρούσα εκλογική αποζημίωση καταβάλλεται υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη εκλογική 
αποζημίωση για τις ίδιες εκλογές.

5. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρα−
τήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   
F  

 Αριθμ. 31598 (4)
Καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γε−

νικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για 
την έκτακτη απασχόλησή τους για τη διενέργεια των 
Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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΄), όπως ισχύει,

β) του άρθρου 19, παρ. 10 και του άρθρου 45 του Ν. 4071/
2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδι−
οίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α΄) και του άρθρου 58, παρ. 
10β του Ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 89 Α΄),
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δ) του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄),

ε) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά ΄Οργανα – Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας» 
(ΦΕΚ 98 Α΄),

στ) του Π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευ−
τών» (ΦΕΚ 57 Α΄) όπως ισχύει,

ζ) του Π.δ. 65/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 106/Α΄/28−08−2015),

η) του Π.δ. 66/2015 «Διάλυση της βουλής, προκήρυξη 
εκλογής Βουλευτών και σύγκλιση της νέας Βουλής»
(ΦΕΚ 107 Α΄),

θ) του άρθρου 49 του Ν. 4262/2014 «Απλούστευση της 
αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριό−
τητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α΄).

2. Το γεγονός ότι για την καταχώριση στοιχείων μηχα−
νογραφημένων εντύπων και την υλοποίηση μηχανογραφι−
κών διαδικασιών για την καταβολή ειδικής αποζημίωσης, 
μέσω του περιβάλλοντος του TAXISNET, για τη διενέρ−
γεια των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 
2015, θα προσφέρουν έκτακτη υπηρεσία, υπάλληλοι της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, το ύψος της οποίας θα ανέλθει περίπου στο ποσό 
των είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (28.600,00 €), 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής αποζημίωσης 
σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια−
κών Συστημάτων και μέχρι τον αριθμό των εκατό (100) 
ατόμων, για την ανάπτυξη και λειτουργία ειδικής εφαρ−
μογής για την αποζημίωση των εφόρων, αντιπροσώπων 
δικαστικής αρχής, γραμματέων εφορευτικών επιτροπών 
κ.λπ., που διορίζονται εντός του νομού της έδρας τους, 
οι οποίοι θα απασχοληθούν στη διενέργεια των Βουλευ−
τικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

1. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική αποζημίωση, που θα 
καταβληθεί στους παραπάνω υπαλλήλους, στο ποσό των 
διακοσίων εξήντα ευρώ (260 €) για κάθε έναν.

2. Οι υπάλληλοι στους οποίους θα καταβληθεί η κα−
θοριζόμενη στην προηγούμενη παράγραφο εφάπαξ ει−
δική αποζημίωση, θα οριστούν με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφάπαξ 
ειδικής αποζημίωσης στους παραπάνω υπαλλήλους της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, θα 
βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟ−
ΓΕΣ» και Κ.Α.Ε. 5262 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α, οικονομικού έτους 2015 
και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από 
τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ. του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών και Δ.Α, κατόπιν σχετικού εγγράφου 
της Γ.Γ.Π.Σ.

4. Η οριζόμενη με την παρούσα αποζημίωση υπόκειται 
στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισο−
δήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

      Αριθμ. 31452 (5)
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους δικαστι−

κούς υπαλλήλους για την έκτακτη απασχόλησή τους 
κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευ−
τικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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΄), όπως ισχύει,

β) του άρθρου 19, παρ. 10 και του άρθρου 45 του Ν. 4071/
2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδι−
οίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α΄) και του άρθρου 58, παρ. 
10β του Ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 89 Α΄),

γ) του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄),

δ) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα − Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας» 
(ΦΕΚ 98 Α΄),

ε) του Π.δ/τος 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευ−
τών» (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως ισχύει,

στ) του Π.δ. 65/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 106/Α΄/28−08−2015) και

ζ) του Π.δ. 66/2015 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη 
εκλογής Βουλευτών και σύγκλιση της νέας Βουλής» (ΦΕΚ 
107 Α΄).

2. Την ανάγκη παροχής έκτακτης εκλογικής εργασίας, 
από υπαλλήλους της Γραμματείας του Αρείου Πάγου, 
της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, της Γραμματείας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, της Γενικής Επιτροπείας 
της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 
των Εφετείων των Εισαγγελιών Εφετών, των Διοικητικών 
Εφετείων, των Πρωτοδικείων, των Εισαγγελιών Πρωτοδι−
κών, των Διοικητικών Πρωτοδικείων, των Ειρηνοδικείων 
και των Πταισματοδικείων, τους Επιμελητές Ανηλίκων 
των Δικαστηρίων Ανηλίκων, τους Επιμελητές Κοινωνι−
κής Αρωγής, καθώς και τους υπαλλήλους των Εμμίσθων 
Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων 
Ρόδου και Κω−Λέρου, για την αντιμετώπιση των αυξη−
μένων εργασιών προπαρασκευής και διεξαγωγής των 
βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

3. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές, λόγω της φύσης 
και του όγκου τους, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπι−
στούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και 
παρίσταται ανάγκη απασχόλησης των ανωτέρω υπαλ−
λήλων πέραν του κανονικού ωραρίου και κατά τις εξαι−
ρέσιμες ημέρες και τις νυκτερινές ώρες.

4. Το υπ’ αριθμ. 64055/3−9−2015 έγγραφο του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
του Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και ΚΑΕ 5262, το 
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ύψος της οποίας ανέρχεται περίπου στο ποσό των δύο 
εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ 
(2.596.000,00 €), αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε μέσα στο χρονικό διάστημα από 
31.8.2015 έως 27.9.2015 συνεργεία παροχής έκτακτης εκλο−
γικής εργασίας για την προπαρασκευή και διεξαγωγή 
των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, 
στα οποία θα συμμετέχουν συνολικά έως πέντε χιλιάδες 
εννιακόσιοι (5.900) υπάλληλοι, ως κατωτέρω:

α) Όλοι οι μόνιμοι δικαστικοί υπάλληλοι και οι υπάλ−
ληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου (γραμματείς, δακτυλογράφοι και επιμελητές 
Δικαστηρίων), της Γραμματείας του Αρείου Πάγου και 
Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, των Εφετείων, των Ει−
σαγγελιών Εφετών, των Πρωτοδικείων, των Εισαγγελιών 
Πρωτοδικών, των Ειρηνοδικείων και των Πταισματοδικεί−
ων, οι επιμελητές Ανηλίκων των Δικαστηρίων Ανηλίκων, οι 
επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής, οι μόνιμοι και με σύμβαση 
εργασίας αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Εμμίσθων 
Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών γραφείων 
Ρόδου και Κω−Λέρου.

β) Όλοι οι μόνιμοι δικαστικοί υπάλληλοι και οι υπάλλη−
λοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου (γραμματείς, δακτυλογράφοι, επιμελητές Δικαστηρί−
ων), της Γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών 
Διοικητικών Δικαστηρίων, των Διοικητικών Εφετείων και 
των Διοικητικών Πρωτοδικείων.

γ) Το μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί 
στα ως άνω Δικαστήρια.

δ) Οι σαράντα οκτώ (48) μόνιμοι υπάλληλοι του Ταμεί−
ου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) που 
υπηρετούν σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.

Η κατανομή των ανωτέρω υπαλλήλων στα εκλογικά 
συνεργεία γίνεται ως εξής:

Στα Πρωτοδικεία μετέχουν οι υπάλληλοι που υπηρε−
τούν σε αυτά, οι υπάλληλοι των Εφετείων (όπου υπάρ−
χουν), των Διοικητικών Εφετείων (όπου υπάρχουν) και 
των Διοικητικών Πρωτοδικείων, των Ειρηνοδικείων και 
των Πταισματοδικείων, οι επιμελητές Ανηλίκων των Δικα−
στηρίων Ανηλίκων και οι επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής.

Στις εισαγγελίες Πρωτοδικών μετέχουν οι υπάλληλοι 
που υπηρετούν σε αυτές, οι υπάλληλοι των Εισαγγελιών 
Εφετών (όπου υπάρχουν), καθώς και οι μόνιμοι υπάλλη−
λοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτη−
ματολογικών γραφείων που αναφέρονται στο εδάφιο α).

Επιπλέον, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μετέ−
χουν οι υπάλληλοι της Γραμματείας του Αρείου Πάγου 
και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, της Γραμμα−
τείας του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Γενικής 
Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών 
Δικαστηρίων.

2. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για 
έκαστο εκ των υπαλλήλων που θα συμπεριληφθεί στα 
συνεργεία της προηγούμενης παραγράφου, στο ποσό 
των σε τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) συνολικά για όλο 
χρονικό διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής ερ−
γασίας.

Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασίας, 
θα καταβληθεί και ανάλογη με αυτόν αποζημίωση.

3. Η παροχή της πρόσθετης εκλογικής εργασίας βε−
βαιώνεται από τους Προϊσταμένους των οικείων Δικα−
στηρίων.

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της ως άνω 
εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό των εκλογικών 
συνεργείων της απόφασης αυτής, θα βαρύνει την πίστω−
ση του Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και Κ.Α.Ε. 5262 
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οικονομικού έτους 2015.

Η πληρωμή της αποζημίωσης στο προσωπικό που θα 
μετέχει στα εκλογικά συνεργεία θα πραγματοποιηθεί 
μετά την παρέλευση του οριζομένου στην παράγραφο 1 
χρονικού διαστήματος και η μεταφορά της απαιτούμενης 
πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρε−
σιών Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η οριζόμενη με την παρούσα αποζημίωση υπόκειται 
στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισο−
δήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   
F  

 Αριθμ. 31451 (6)
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς 

και εισαγγελικούς λειτουργούς, για την έκτακτη απα−
σχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή 
των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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΄), όπως ισχύει,

β) του άρθρου 19, παρ. 10 και του άρθρου 45 του Ν. 4071/
2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδι−
οίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α΄) και του άρθρου 58, παρ. 
10β του Ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 89 Α΄),

γ) του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄),

δ) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα – Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας» 
(ΦΕΚ 98 Α΄),

ε) του Π.δ/τος 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευ−
τών» (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως ισχύει,

στ) του Π.δ. 65/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 106/Α΄/28−08−2015),

ζ) του Π.δ. 66/2015 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη 
εκλογής Βουλευτών και σύγκλιση της νέας Βουλής»
(ΦΕΚ 107 Α΄).
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2. Το γεγονός ότι για την προπαρασκευή, διεξαγωγή και 
έκδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 
της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, θα απασχοληθούν πέραν του 
συνήθους χρόνου, για την άσκηση των δικαστικών τους κα−
θηκόντων, δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί του Αρείου 
Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, των Πρωτοδικεί−
ων και των Εισαγγελιών Πρωτοδικών του Κράτους.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος 
της οποίας ανέρχεται περίπου στο ποσό των τετρακο−
σίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων 
ευρώ (50.384,00 €), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής 
αποζημίωσης σε έως και οκτακόσιους πενήντα τρεις (853) 
δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς (Αρείου Πά−
γου, Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, Εφετείων και Εισαγγελι−
ών Εφετών, Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών), 
σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, για την έκτακτη απα−
σχόλησή τους κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή και 
έκδοση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών 
της 25ης Ιανουαρίου 2015.

(Α) ΑΡΕΙΟΣΠΑΓΟΣ
Εννέα (9) Ανώτατοι Δικαστικοί Λειτουργοί.
(Β) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Δύο (2) Ανώτατοι Εισαγγελικοί Λειτουργοί.

(Γ) ΕΦΕΤΕΙΑ

Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

1 ΛΑΜΙΑΣ 6

2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4

3 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 8

4 ΠΑΤΡΩΝ 10

5 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6

6 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6

7 ΛΑΡΙΣΑΣ 8

8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20

9 ΑΙΓΑΙΟΥ 4

10 ΚΡΗΤΗΣ 4

11 ΘΡΑΚΗΣ 10

12 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4

13 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4

14 ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ 4

15 ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 4

ΣΥΝΟΛΟ 102
(Δ) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

A/A Νομός  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ/ΚΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΡΙΘ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

1. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 230 66

2. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 1

3. » ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 1

4. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 3 1

5. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 1

6. ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 2 1

7. ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 8 3

8. » ΑΙΓΙΟΥ 1 1

9. » ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1 1

10. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΩΝ 2 1

11. » ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2 1

12. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 1

13. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 3 2

14. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ 6 2

15. » ΚΩ 1 1

16. ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 3 1

17. » ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2 1

18. ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 2

19. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2 1

20. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 1

21. ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 5 1

22. » ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1 1

23. ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 3 2

24. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15 3

25. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2 1

26. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  60 17

27. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 2

28. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 10 2
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29. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5 2

30. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 1

31. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6 2

32. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 1

33. ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 4 1

34. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6 2

35. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 8 2

36. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ 3 1

37. » ΝΑΞΟΥ 2 1

38. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1 1

39. » ΓΥΘΕΙΟΥ 1 1

40. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 8 2

41. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5 2

42. ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6 2

43. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 1

44. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 7 1

45. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 7 2

46. » ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 1 1

47. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 5 1

48. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 40 12

49. ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2 1

50. » ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 1

51. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 5 1

52. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3 1

53. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 4 1

54. ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4 1

55. ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2 1

56. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 6 2

57. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5 2

58. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 7 2

59. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 1

60. ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 3 2

61. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5 1

62. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 6 1

63. ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 4 1

ΣΥΝΟΛΟ 563 177

2. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζημίωση, που θα καταβληθεί στους παραπάνω δικαστικούς και 
εισαγγελικούς λειτουργούς, ποσού τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (480,00 €) συνολικά, για έκαστο εξ αυτών, ανε−
ξαρτήτως βαθμού.

3. Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, στους οποίους θα καταβληθεί η οριζόμενη στην προηγούμενη παρά−
γραφο εφάπαξ ειδική αποζημίωση, θα οριστούν με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Δικαστηρίων (Αρείου 
Πάγου, Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, Εφετείων, Εισαγγελιών Εφετών και Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών).

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους παραπάνω δικα−
στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και Κ.Α.Ε. 
5262 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οικονομικού 
έτους 2015 και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ. 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

5. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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