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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 31597 (1)
  Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλή−

λους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την έκτακτη απασχό−
λησή τους για τη διενέργεια των Βουλευτικών Εκλο−
γών της 20ης Σεπτεμβρίου.

  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 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρ−
θρου 58, παρ. 10β του Ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού 
Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρ−
μογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 89/Α΄),

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 Όργανα – 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, Αναπληρω−
τών 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΄).

2. Την υπάρχουσα ανάγκη έκτακτης εργασίας, από 
υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη διενέργεια 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 αντιμετω−
πιστούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας τους 
και παρίσταται ανάγκη απασχόλησής τους πέραν του 
ωραρίου αυτού και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις 
νυκτερινές ώρες.

4. 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 ανέρχεται στο ποσό περίπου των 
εκατό οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ 
(108.295,00 €), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής αποζημίωσης, για 
τη διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σε−
πτεμβρίου 2015, σε οκτακόσιους ενενήντα πέντε (895) 
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υπαλλήλους, συνολικά, που υπηρετούν στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
δηλαδή: α) εκατόν εβδομήντα πέντε (175) υπαλλήλους 
της Κεντρικής Υπηρεσίας και β) επτακόσιους είκοσι (720) 
υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης της χώρας. 
Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα απασχοληθούν πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας τους και κατά τις εξαι−
ρέσιμες ημέρες (Σάββατο, Κυριακές και αργίες), καθώς 
και κατά τις νυκτερινές ώρες, ανάλογα με την πορεία 
των εργασιών, με καταβολή ειδικής ημερήσιας αποζη−
μίωσης. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι που θα λάβουν την 
αποζημίωση, θα ορισθούν με απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Καθορίζουμε την ειδική αποζημίωση για τον καθένα 
που θα συμπεριληφθεί στα συνεργεία της παραπάνω 
παραγράφου σε εκατό ευρώ (110,00 €) συνολικά, για 
όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης 
εργασίας. 

Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασί−
ας, θα καταβληθεί η αναλογική αποζημίωση.

3. Η παροχή της προσφερόμενης πρόσθετης εργασίας 
βεβαιώνεται από τους (υπηρεσιακούς) προϊσταμένους, 
όπου προσφέρουν την εργασία τους.

4.  Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν 
λόγω ειδικής αποζημίωσης στο προσωπικό των συνερ−
γείων της απόφασης αυτής, θα βαρύνει την πίστωση 
του Ειδικού Φορέα 07−130 “ΕΚΛΟΓΕΣ” και Κ.Α.Ε. 5262 
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Δ.Α., οικονομικού έτους 2015 και η μεταφορά της 
απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Οι−
κονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών Δ.Α.

Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατή−
σεις, 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. 31450 (2)
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστές 

των διοικητικών δικαστηρίων, για την έκτακτη απα−
σχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέρ−
γεια των Βουλευτικών Εκλογών της 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 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρ−
θρου 58, παρ. 10β του Ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού 
Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρ−
μογή 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 κεί−
μενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή 
βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α΄), όπως ισχύει,

στ) του Π.δ. 65/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών 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. Το γεγονός ότι για την προπαρασκευή, διενέργεια 
και έκδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών 
Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 θα απασχολη−
θούν πέραν του συνήθους χρόνου, για την άσκηση των 
δικαστικών καθηκόντων τους ορισμένοι δικαστές των 
διοικητικών δικαστηρίων.

3. Το αριθ. 1346/8−9−2015 έγγραφο της Γενικής Επι−
τροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών 
Δικαστηρίων.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
το ύψος της οποίας ανέρχεται περίπου στο ποσό των 
τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (30.800,00 €), απο−
φασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής 
αποζημίωσης σε δικαστές των διοικητικών δικαστηρί−
ων μέχρι τον αριθμό των εκατό (100) ατόμων, για την 
έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή, 
διεξαγωγή και έκδοση των αποτελεσμάτων των Βου−
λευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, σύμφωνα 
με τον κατωτέρω πίνακα:

Α/Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΤΟΜΑ

1 Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου 1

2 Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 40

3 Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Αλεξανδρούπολης 1

4 Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας 1

5 Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου 1

6 Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου 2

7 Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης 12

8 Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 2

9 Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας 1

10 Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας 1
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11 Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας 1

12 Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης 1

13 Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής 1

14 Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου 2

15 Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας 1

16 Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας 2

17 Διοικητικό Πρωτοδικείο Λειβαδιάς 1

18 Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Μεσολογγίου 1

19 Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης 1

20 Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου 1

21 Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών 4

22 Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς 11

23 Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου 1

24 Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου 2

25 Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών 1

26 Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου 1

27 Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων 2

28 Διοικητικό Πρωτοδικείο Τριπόλεως 1

29 Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας 2

30 Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων 1

ΣΥΝΟΛΟ 100

2. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζη−
μίωση, που θα καταβληθεί στους ανωτέρω δικαστές, 
στο ποσό των διακοσίων ογδόντα ευρώ (280,00 €) για 
έκαστο εξ αυτών, ανεξαρτήτως βαθμού. 

3. Οι δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων, στους 
οποίους θα καταβληθεί η καθοριζόμενη στην προη−
γούμενη παράγραφο εφάπαξ ειδική αποζημίωση, θα 
οριστούν με αποφάσεις των Προέδρων−Προϊσταμένων 
ή των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης των οικείων 
Διοικητικών Πρωτοδικείων.

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφά−
παξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους ανωτέρω 
δικαστές, 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 μετα−
φορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Δι−
εύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης.

5. Η οριζόμενη με την παρούσα αποζημίωση υπόκει−
ται στις νόμιμες κρατήσεις, 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

    Αριθμ. 31599 (3)
Καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους των 

Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου όλων των νο−
μών, για την έκτακτη απασχόλησή τους για τη προ−
παρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλο−
γών 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 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρ−
θρου 58, παρ. 10β του Ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού 
Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρ−
μογή 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 κεί−
μενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή 
βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α΄), όπως ισχύει,

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

ζ) του Π.δ. 66/2015 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη 
εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» 
(ΦΕΚ 107/Α΄/28−08−2015).

2. Το γεγονός ότι για την προπαρασκευή και διεξα−
γωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 
2015 θα προσφέρουν έκτακτη υπηρεσία, πέραν του κα−
νονικού ωραρίου εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες, 
καθώς και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατα και 
Κυριακές), οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού 
Ελέγχου όλων των νομών για τον έλεγχο, την εκκαθά−
ριση και ενταλματοποίηση των εν γένει δαπανών των 
εκλογών αυτών.

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 
ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (86.900,00 €), 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής αποζημίω−
σης σε έως και 395 υπαλλήλους για την προπαρασκευή 
και διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σε−
πτεμβρίου 2015 για την παροχή εργασίας πέραν του 
κανονικού ωραρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες καθώς 
και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατα, Κυριακές και 
αργίες), των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου όλων 
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των νομών, καθώς και των αποσπασμένων σε αυτές 
υπαλλήλων από άλλες Υπηρεσίες, εφόσον η απόσπαση 
έχει πραγματοποιηθεί πριν από τις 20.8.2015.

2. Καθορίζουμε την ειδική αποζημίωση για έκαστο εκ 
των ανωτέρω υπαλλήλων που θα συμπεριληφθεί στο 
συνεργείο της προηγούμενης παραγράφου, στο ποσό 
διακοσίων ευρώ (200,00 €) συνολικά για όλο το χρονικό 
διάστημα παροχής της έκτακτης εργασίας.

Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργα−
σίας θα καταβληθεί ανάλογη με αυτόν αποζημίωση. 

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

3. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την καταβολή της 
ειδικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του ανωτέρω συνερ−
γείου θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 
«ΕΚΛΟΓΕΣ» και ΚΑΕ 5262 του προϋπολογισμού εξόδων του 
ΥΠ.ΕΣ. και Δ.Α, οικονομικού έτους 2015 και η μεταφορά της 
απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικο−
νομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

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. 31600 (4)
    Έγκριση καταβολής ειδικής αποζημίωσης σε υπαλλή−

λους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την έκτακτη 
απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και δι−
εξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σε−
πτεμβρίου 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 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρ−
θρου 58, παρ. 10β του Ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού 
Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρ−
μογή 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 κεί−
μενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή 
βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α΄), όπως ισχύει,

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

ζ) του Π.δ. 66/2015 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη 
εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» 
(ΦΕΚ 107/Α΄/28−08−2015).

2. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου θα απασχοληθούν με τον έλεγχο των δαπανών 
για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών 
Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
το ύψος της οποίας ανέρχεται περίπου στο ποσό των 
πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (53.900,00 
€), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής αποζημί−
ωσης ποσού διακοσίων ευρώ (200,00 €) συνολικά για 
όλο το χρονικό διάστημα παροχής της έκτακτης ερ−
γασίας, σε έκαστο εκ των υπαλλήλων του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, που θα προσφέρουν έκτακτη εργασία λόγω 
της διεξαγωγής των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης 
Σεπτεμβρίου 2015.

2. Οι δικαιούχοι (245) υπάλληλοι που θα λάβουν την 
ανωτέρω αποζημίωση κατανέμονται στις εξής υπηρε−
σίες:

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1. 11η Υπηρεσία Επιτρόπου 12
2. 12η Υπηρεσία Επιτρόπου 10
3. 15η Υπηρεσία Επιτρόπου 3

Α/Α
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 

ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1.
Νομό Θεσσαλονίκης και στο 
τέως Υπουργείο Μακεδονίας − 
Θράκης

18

2. Αιτωλοακαρνανίας 3
3. Αργολίδας 4
4. Αρκαδίας 3
5. Άρτας 3
6. Αχαΐας 10
7. Βοιωτίας−Φωκίδας 5
8. Γρεβενών 2
9. Δράμας 4
10. Δωδεκανήσου 8
11. Έβρου 4
12. Ευρυτανίας 2
13. Ευβοίας 9
14. Ζακύνθου 3
15. Ηλείας 4
16. Ημαθίας 3
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17. Ηρακλείου 12
18. Θεσπρωτίας 2
19. Ιωαννίνων 6
20. Καβάλας 5
21. Καρδίτσας 4
22. Καστοριάς 2
23. Κερκύρας 2
24. Κεφαλληνίας 3
25. Κιλκίς 3
26. Κοζάνης 4
27. Κορινθίας 6
28. Κυκλάδων 4
29. Λακωνίας 1
30. Λαρίσης 10
31. Λασιθίου 3
32. Λευκάδας 3
33. Μαγνησίας 3
34. Μεσσηνίας 6
35. Ξάνθης 4
36. Πέλλας 5
37. Πιερίας 4
38. Πρεβέζης 2
39. Ρεθύμνης 4
40. Ροδόπης 3
41. Σάμου 4
42. Σερρών 6
43. Τρικάλων 2
44. Φθιώτιδας 5
45. Φλώρινας 2
47. Χαλκιδικής 2
48. Χανίων 7
49. Χίου 3

50.

στο τέως Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Αιγαίου (Γενική Γραμματεία 
Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής – Μυτιλήνη)

3

ΣΥΝΟΛΟ 245

3. Η απαιτούμενη για την πληρωμή των ανωτέρω 
υπαλλήλων δαπάνη, θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ 
5262 του Ειδικού Φορέα 07−130 “ΕΚΛΟΓΕΣ” του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οικονομικού έτους 2015 
και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει 
από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

4. Η παροχή της πρόσθετης εργασίας βεβαιώνε−
ται από τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών, όπου 
προσφέρουν την εργασία τους για τη διενέργεια των 
εκλογών.

5. Η οριζόμενη με την παρούσα αποζημίωση υπόκει−
ται στις νόμιμες κρατήσεις, 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. 31729 (5)
    Καθορισμός καταβλητέας ειδικής αποζημίωσης στον 

Πρόεδρο και στους δυο Αρεοπαγίτες−μέλη της Ανω−
τάτης Εφορευτικής Επιτροπής. 

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 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρ−
θρου 58, παρ. 10β του Ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού 
Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρ−
μογή 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 κεί−
μενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή 
βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α΄), όπως ισχύει,

στ) του Π.δ. 65/2015 «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών 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΄).

2. Την 132/1−9−2015 απόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τμή−
ματος του Αρείου Πάγου και την αριθ. 30981/4−9−2015 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, με τις οποίες συγκροτήθηκε η προ−
βλεπόμενη από το άρθρο 101 της Εκλογικής Νομοθεσίας 
(Π.δ. 26/2012) Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, για να επι−
τελέσει το σχετικό με τις γενικές βουλευτικές εκλογές 
της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 έργο της.

3. Το γεγονός ότι η ανωτέρω επιτροπή που συγκροτή−
θηκε από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο 
και στην οποία μετέχουν δύο (2) Αρεοπαγίτες, μετά τη 
διεξαγωγή των εκλογών θα επιληφθεί του έργου της, 
το οποίο συνίσταται στην κατάρτιση του γενικού ορι−
στικού πίνακα αποτελεσμάτων των εκλογών σε όλη την 
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επικράτεια 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 ύφος της οποίας ανέρχεται περίπου στο ποσό των 
εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (990,00 €).

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 στην 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 σε τριακόσια ευρώ 
(300,00 €) για έκαστο εξ αυτών.

2. Η ανωτέρω οριζόμενη ειδική αποζημίωση θα κατα−
βληθεί βάσει ονομαστικής κατάστασης των δικαιούχων 
και βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκλογών, 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 προ−
ϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οικονομικού έτους 2015.

4. Η οριζόμενη με την παρούσα ειδική αποζημίωση 
υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορο−
λογία 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  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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