
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης 
στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής για την έκτακτη απασχόλη-
σή 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 
ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου της 26ης Μαΐου 2019.

2 Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε 
υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφορι-
ακών Συστημάτων, για την έκτακτη απασχόλησή 
τους 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 Κοινοβου-
λίου της 26ης Μαΐου 2019.

3 Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στον 
Πρόεδρο και τους δύο Αρεοπαγίτες  - μέλη της 
Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 37015 (1)
   Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίω-
σης στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελλη-
νικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής για την έκτακτη απα-
σχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διε-
νέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλο-
γών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών 
της 2ας Ιουνίου 2019, καθώς και των εκλογών για 
την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου της 26ης Μαΐου 2019. 

 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 «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, δυνάμει των οποίων προβλέφθηκε η χορήγη-
ση εκλογικής αποζημίωσης, μεταξύ άλλων και στους υπαλ-
λήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στους 
οποίους συμπεριλαμβανόταν τότε το προσωπικό του Λι-
μενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σε περίπτωση 
αποδεδειγμένης απασχόλησης αυτών στην προπαρασκευή 
και τη διεξαγωγή των βουλευτικών, δημοτικών και περι-
φερειακών εκλογών και ευρωεκλογών, καθώς και σε κάθε 
άλλη εκδήλωση της λαϊκής ετυμηγορίας, τη συγκέντρωση, 
μετάδοση και έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων.

δ) Τα άρθρα 1, 5, 9 του 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’ ενιαίο 
κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή 
βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α΄) και ειδικότερα των άρθρων 25 
και 131 αυτών, ως ισχύουν.

η) Το άρθρο 2 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
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Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

θ) Το π.δ.  73/2015 (ΦΕΚ  116  Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου 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΄).

ιβ) 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 εκλογών.

ιγ) Την από 15-05-2014 γνώμη του Νομικού Συμβού-
λου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών.

ιδ) Το αριθμ. 2822.30-1/33214/2019 έγγραφο του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ιε) Την αριθμ. 109/05-2019 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ.
2. Την υπάρχουσα ανάγκη παροχής έκτακτης εκλογικής 

εργασίας από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελλη-
νική Ακτοφυλακή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής, για την αντιμετώπιση των αυξημένων 
εργασιών προπαρασκευής, διενέργειας, κ.τ.λ. των δημο-
τικών 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 
Ευρωπαϊκού 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 το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - ΕΛ.ΑΚΤ. 
εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και παρί-
σταται ανάγκη απασχόλησή τους πέραν του ωραρίου αυ-
τού και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, 
πέραν των κυρίων καθηκόντων απασχόλησής τους.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών Ε.Φ.  1007-201 
ΑΛΕ 2910601056, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 
ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ογδόντα 
χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.580.250,00  €), 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής απο-
ζημίωσης κατά το χρονικό διάστημα από 20-05-2019 
έως και 03-06-2019 για την παροχή έκτακτης εκλογικής 
εργασίας, στα πλαίσια της προπαρασκευής και της διε-
νέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 
26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνί-

ου 2019, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐ-
ου 2019, σε επτά χιλιάδες τριακοσίους πενήντα (7.350) 
υπαλλήλους συνολικά που υπηρετούν στο Λιμενικό 
Σώμα - Λιμενική Ακτοφυλακή του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής και ειδικότερα σε:

α. επτά χιλιάδες τριακόσιους σαράντα έξι (7.346) εν 
ενεργεία Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματι-
κούς, Λιμενοφύλακες, Δόκιμους Αξιωματικούς - Υπαξι-
ωματικούς - Λιμενοφύλακες του Λιμενικού Σώματος - 
Ελληνικής Ακτοφυλακής και 

β. τέσσερις (4) πολιτικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας 
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Δεν λαμβάνουν την ειδική εκλογική αποζημίωση 
όσοι δεν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες κατά την προε-
κλογική περίοδο, ήτοι από 24-05-2019 έως 03-06-2019 
και ειδικότερα:

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

β. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό είναι 
τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση ή εκπαιδεύ-
ονται στο εξωτερικό.

γ. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευ-
ρίσκονται σε οποιαδήποτε άδεια, πλην αυτής που θα 
χορηγηθεί για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, της 
προβλεπόμενης ειδικής άδειας αιμοδοσίας και της συν-
δικαλιστικής άδειας.

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

3. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για 
τον καθένα από τους παραπάνω στο ποσό των διακο-
σίων δεκαπέντε ευρώ (215 €) για όλο το παραπάνω διά-
στημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.

Για όσους υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίο-
δο, για οποιονδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικόπτεται 
ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν 
λόγω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό της πα-
ρούσας απόφασης θα βαρύνει την πίστωση του Ειδι-
κού Φορέα 1007-201 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.ΕΣ.» 
και ΑΛΕ 2910601056 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2019 και 
η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από 
τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Δια-
χείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν σχετικού 
εγγράφου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής.

5. Το ανωτέρω εκλογικό επίδομα καταβάλλεται υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη εκλογική 
αποζημίωση για τις ίδιες εκλογές.

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.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι   

 Αριθμ. 37016 (2)
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε 

υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-

ριακών Συστημάτων, για την έκτακτη απασχόλη-

σή τους στις δημοτικές και περιφερειακές εκλο-

γές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών 

της 2ας Ιουνίου 2019, καθώς και των εκλογών για 

την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου της 26ης Μαΐου 2019. 

 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 «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 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατά-
ξεις», όπως ισχύει.

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

ε) Του άρθρου 49 του ν. 4262/2014 «Απλούστευση της 
αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριό-
τητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α΄).

στ) 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.

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 Αντι-
προέδρου 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΄).

ιβ) Την αριθμ. 103/05-2019 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ.
2. Το γεγονός ότι για τη καταχώριση στοιχείων μηχα-

νογραφημένων εντύπων και την υλοποίηση μηχανογρα-
φικών διαδικασιών για την καταβολή εκλογικής απο-
ζημίωσης, μέσω του περιβάλλοντος του TAXISNET, για 
τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 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, θα 
προσφέρουν έκτακτη υπηρεσία υπάλληλοι της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται, 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 χιλιά-
δων ευρώ (20.000,00 €), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής 
αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων και μέχρι τον αριθμό των 
σαράντα (40) ατόμων, για την καταχώριση στοιχείων μη-
χανογραφημένων εντύπων και την υλοποίηση μηχανο-
γραφικών διαδικασιών για την καταβολή εκλογικής απο-
ζημίωσης, μέσω του περιβάλλοντος του TAXISNET, για 
τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 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.

2. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζημί-
ωση, που θα καταβληθεί στους παραπάνω υπαλλήλους, 
στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) για κάθε έναν.

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

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφάπαξ 
ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους παραπάνω υπαλ-
λήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-
201 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.ΕΣ.» και ΑΛΕ 2910601056 
του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, οικονομικού έτους 2019 και η μεταφορά της απαι-
τούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπο-
λογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, κατόπιν σχετικού εγγράφου της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

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

 Αθήνα, 14 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι 

   Αριθμ. 37012 (3)
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στον 

Πρόεδρο και τους δύο Αρεοπαγίτες - μέλη της 

Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής. 

 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 «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 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατά-
ξεις», όπως ισχύει.

δ) Τα άρθρα 1, 5, 9 του 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’ ενιαίο 
κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή 
βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α΄) και ειδικότερα των άρθρων 25 
και 131 αυτών, ως ισχύουν.

η) Το π.δ.  73/2015 (ΦΕΚ  116  Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου 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΄).

ια) Την 1/2019 απόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος 
του Αρείου Πάγου και την 36924/2019 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών με τις οποίες συγκροτήθηκε 
η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 6 του ν. 4255/2014 (ΦΕΚ 89 Α΄) «Εκλογή μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις», Ανώτα-
τη Εφορευτική Επιτροπή για να επιτελέσει το σχετικό με 
τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 έργο της.

ιβ) Την αριθμ. 101/05-2019 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ.
2. Το γεγονός ότι, στην ανωτέρω επιτροπή συμμετέ-

χουν, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρος, και 
δύο Αρεοπαγίτες ως μέλη, μετά δε τη διενέργεια των 
εκλογών η ανωτέρω επιτροπή θα ασκήσει την αρμοδι-
ότητά της, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση του γενι-
κού οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων των εκλογών σε 
ολόκληρη την επικράτεια και στην κατανομή των εδρών 
στα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων.

3. Τη σοβαρότητα και την έκταση του έργου της ανω-
τέρω Επιτροπής, καθώς και το χρόνο που απαιτείται για 
την περαίωση αυτού.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται 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 χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), απο-
φασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής 
αποζημίωσης στον Πρόεδρο και τους δύο Αρεοπαγίτες, 
οι οποίοι μετέχουν ως μέλη της Ανώτατης Εφορευτικής 
Επιτροπής για το έργο που αναφέρεται στο σκεπτικό της 
παρούσας και καθορίζουμε αυτή στο ποσό των πεντα-
κοσίων ευρώ (500 €) έκαστος.

2. Η ανωτέρω ειδική εκλογική 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 για την καταβολή της εν 
λόγω εκλογικής αποζημίωσης στους παραπάνω δικαστές 
θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-201 
«ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.ΕΣ.» και ΑΛΕ 2910601056 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
οικονομικού έτους 2019 και η μεταφορά της απαιτού-
μενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολο-
γισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου 
Εσωτερικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου θα ολοκληρωθεί 
η διαδικασία με την εκκαθάριση και πληρωμή αυτών.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   
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