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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 126
21 Ιανουαρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα−
στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για την
έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρα−
σκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών
της 25ης Ιανουαρίου 2015. ......................................................
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλ−
λήλους των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου
όλων των νομών, για την έκτακτη απασχόλησή
τους για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των
βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλ−
λήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την έκτακτη
απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και
διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης
Ιανουαρίου 2015. ..............................................................................
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους
δικαστικούς υπαλλήλους για την έκτακτη απα−
σχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διε−
ξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ια−
νουαρίου 2015. ................................................................................
Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης
στους υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας Τά−
ξης και Προστασίας του Πολίτη, για την έκτακτη
απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και
διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25ης
Ιανουαρίου 2015. ..............................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1575
(1)
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς
και εισαγγελικούς λειτουργούς, για την έκτακτη απα−
σχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή
των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 19 παρ. 10 και του άρθρου 45 του

Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμά−
τωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρθρου
58, παρ. 10 του Ν. 4075/12 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλι−
σης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της
νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις
(ΦΕΚ 89/Α΄),
β) του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/85/ΕΕ)−
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄),
γ) 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/A΄),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα (Π.δ. 63/2005,
ΦΕΚ 98/Α΄),
ε) την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄).
2. Το γεγονός ότι για την προπαρασκευή, διεξαγωγή
και έκδοση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλο−
γών της 25ης Ιανουαρίου 2015, θα απασχοληθούν πέραν
του συνήθους χρόνου, για την άσκηση των δικαστικών
τους καθηκόντων, δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουρ−
γοί του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου
Πάγου, των Εφετείων και των Εισαγγελιών Εφετών, των
Πρωτοδικείων 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 στο ποσό των επτακοσίων
πενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων
ευρώ (757.464,00 €), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής
αποζημίωσης σε έως και οκτακόσιους πενήντα τρεις
(853) δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς (Αρεί−
ου Πάγου, Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, Εφετείων και
Εισαγγελιών Εφετών, Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών
Πρωτοδικών), σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, για
την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή,
διεξαγωγή και έκδοση των αποτελεσμάτων των βου−
λευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
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(Α)

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

Εννέα (9) Ανώτατοι Δικαστικοί Λειτουργοί.
(Β)

A/A

Νομός

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Δύο (2) Ανώτατοι Εισαγγελικοί Λειτουργοί.
(Γ)

ΕΦΕΤΕΙΑ

Α/Α

ΕΦΕΤΕΙΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΛΑΜΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ
ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

15

(Δ)

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
6
4
8
10
6
6
8
20
4
4
10
4
4
4
4
102

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

A/A

Νομός

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΡΩΤ/ΚΩΝ

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

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΡΩΤ/ΚΩΝ

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

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
1

37. »

ΝΑΞΟΥ

2

38. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΠΑΡΤΗΣ

1

1

39. »

ΓΥΘΕΙΟΥ

1

1

40. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

8

2

41. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

5

2

42. ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

6

2
1

43. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2

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

563

177

ΣΥΝΟΛΟ

2. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζημί−
ωση, που θα καταβληθεί στους ανωτέρω δικαστικούς
και εισαγγελικούς λειτουργούς, στο ποσό των οκτακο−
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σίων ευρώ (800,00 €) συνολικά, για έκαστο εξ αυτών,
ανεξαρτήτως βαθμού.
3. Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, στους
οποίους θα καταβληθεί η οριζόμενη στην προηγούμενη
παράγραφο εφάπαξ ειδική αποζημίωση, θα οριστούν με
απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Δικαστηρίων
(Αρείου Πάγου, Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, Εφετείων,
Εισαγγελιών Εφετών, Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών
Πρωτοδικών).
4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφά−
παξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους ανωτέρω
δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, θα βαρύνει
την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 “ΕΚΛΟΓΕΣ” και
Κ.Α.Ε. 5262 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου
Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2015 και η μεταφορά
της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυν−
ση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Η οριζομένη με την παρούσα αποζημίωση υπόκει−
ται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία
εισοδήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

F
Aριθμ. 2211
(2)
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλή−
λους των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου όλων
των νομών, για την έκτακτη απασχόλησή τους για
την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών
εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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΄),
β) του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄),
γ) 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΄),
δ) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα – Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας»
(ΦΕΚ 98/Α΄),
ε) την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄).

2. Το γεγονός ότι για την προπαρασκευή και διεξαγωγή
των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 θα
προσφέρουν έκτακτη υπηρεσία, πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας, καθώς και σε μη εργάσιμες ημέρες, οι
υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου όλων
των νομών, για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και ενταλ−
ματοποίηση των εν γένει δαπανών των εκλογών αυτών.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
του Υπουργείου Εσωτερικών του ΚΑΕ 5262 του Ειδικού
Φορέα 07−130, το ύψος της οποίας ανέρχεται περίπου
στο ποσό εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων
πενήντα επτά ευρώ (153.457,00 €), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής
αποζημίωσης σε έως και 395 υπαλλήλους, για την προ−
παρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της
25ης Ιανουαρίου 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
των νομών, καθώς και των αποσπασμένων σε αυτές υπαλ−
λήλων από άλλες Υπηρεσίες, εφόσον η απόσπαση έχει
πραγματοποιηθεί πριν από τις 29−12−2014.
2. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για
έκαστο εκ των ανωτέρω υπαλλήλων που θα συμπερι−
ληφθεί στο συνεργείο της προηγούμενης παραγράφου,
στο ποσό τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €) συνολικά
για όλο το χρονικό διάστημα παροχής της έκτακτης
εκλογικής 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
αποζημίωσης των υπαλλήλων του ανωτέρω συνεργεί−
ου θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130
«ΕΚΛΟΓΕΣ» και ΚΑΕ 5262 του προϋπολογισμού εξόδων
του ΥΠ.ΕΣ., οικονομικού έτους 2015 και η μεταφορά της
απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Οι−
κονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2752
(3)
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλή−
λους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την έκτακτη απασχό−
λησή τους κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή
των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 19 παρ. 10 και 45 του Ν. 4071/2012 «Ρυθ−
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μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄), και του άρθρου 58, παρ. 10 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΄).
β) Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι−
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/85/
ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/
28.06.2014).
γ) 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΄).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.δ. 63/2005,
ΦΕΚ 98 Α΄).
ε) Την αριθ. Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄).
2. Την υπάρχουσα ανάγκη έκτακτης εκλογικής ερ−
γασίας, από υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την
αντιμετώπιση των εργασιών προπαρασκευής, κ.λ.π. των
βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 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 των εκατό
εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ενός ευρώ
(178.821,00€), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζη−
μίωσης, για την προπαρασκευή κ.λπ. των βουλευτικών
εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 σε οκτακόσιους
ενενήντα πέντε (895) υπαλλήλους, συνολικά, που υπη−
ρετούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δηλαδή: α) εκατόν εβδομή−
ντα πέντε (175) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας
και β) επτακόσιους είκοσι (720) υπαλλήλους των κα−
ταστημάτων κράτησης της χώρας. Οι ανωτέρω υπάλ−
ληλοι θα απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωρα−
ρίου εργασίας τους και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες
(Σάββατο, Κυριακές και αργίες), καθώς και κατά τις
νυκτερινές ώρες, ανάλογα με την πορεία των εκλογι−
κών εργασιών, με καταβολή ειδικής ημερήσιας εκλο−
γικής αποζημίωσης. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι που θα
λάβουν την αποζημίωση, θα ορισθούν με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
2. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για
τον καθένα που θα συμπεριληφθεί στα συνεργεία της
παραπάνω παραγράφου σε εκατόν ογδόντα ευρώ
(180,00 €) συνολικά, για όλο το παραπάνω διάστημα
παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.
Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασί−
ας, θα καταβληθεί η αναλογική αποζημίωση.

3. Η παροχή της προσφερόμενης πρόσθετης εκλο−
γικής εργασίας βεβαιώνεται από τους (υπηρεσιακούς)
προϊσταμένους, όπου προσφέρουν την εκλογική εργα−
σία τους.
4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν
λόγω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό των εκλο−
γικών συνεργείων της απόφασης αυτής, θα βαρύνει
την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 "ΕΚΛΟΓΕΣ" και
Κ.Α.Ε. 5262 προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου
Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2015 και η μεταφορά
της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυν−
ση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει σχετικού εγγράφου του
Yπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατή−
σεις, καθώς και σε φορολογία Εισοδήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 1574
(4)
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους δικα−
στικούς υπαλλήλους για την έκτακτη απασχόλησή
τους κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των
βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 19, παρ. 10 και του άρθρου 45 του
Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμά−
τωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α΄) και του άρθρου
58 παρ. 10 του Ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφά−
λισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή
της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 89Α΄),
β) του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι−
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) − Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ
143Α΄),
γ) 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΄),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.δ. 63/2005,
ΦΕΚ 98Α΄),
ε) την αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄).
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 Επιτρο−
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πείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δι−
καστηρίων, των Εφετείων, των Εισαγγελιών Εφετών,
των Διοικητικών Εφετείων, των Πρωτοδικείων, των
Εισαγγελιών Πρωτοδικών, των Διοικητικών Πρωτοδι−
κείων, των Ειρηνοδικείων και των Πταισματοδικείων,
τους επιμελητές Ανηλίκων των Δικαστηρίων Ανηλίκων,
τους επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής, καθώς και τους
υπαλλήλους των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και των
Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω−Λέρου, για
την αντιμετώπιση των αυξημένων εργασιών προπαρα−
σκευής και διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της
25ης Ιανουαρίου 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 και παρί−
σταται ανάγκη απασχόλησης των ανωτέρω υπαλλήλων
πέραν του κανονικού ωραρίου και κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες και τις νυκτερινές ώρες.
4. Το αριθμ. 105310/2014/2.1.2015 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων.
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
ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων
εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ
(4.739.000€), αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε για το χρονικό διάστημα από 31.12.2014
έως 4.2.2015 συνεργεία παροχής έκτακτης εκλογικής
εργασίας για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των
βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, στα
οποία θα συμμετέχουν συνολικά έξι χιλιάδες εκατό
(6.100) 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, της
Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, των Εφετείων, των Ει−
σαγγελιών Εφετών, των Πρωτοδικείων, των Εισαγγελιών
Πρωτοδικών, των Ειρηνοδικείων και των Πταισματοδι−
κείων, οι επιμελητές Ανηλίκων των Δικαστηρίων Ανη−
λίκων, 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 υπάλ−
ληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου (γραμματείς, δακτυλογράφοι, επιμελητές Δικα−
στηρίων) της Γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρα−
τείας, 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 υπηρε−
τεί στα ως άνω Δικαστήρια.
δ) Οι πενήντα τέσσερις (54) μόνιμοι υπάλληλοι του Τα−
μείου 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
Δικαστηρίων Ανηλίκων και οι επιμελητές Κοινωνικής
Αρωγής.
Στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών μετέχουν οι υπάλληλοι
που υπηρετούν σε αυτές, οι υπάλληλοι των Εισαγγε−
λιών Εφετών (όπου υπάρχουν), καθώς και οι μόνιμοι ή
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου υπάλληλοι των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και
των Κτηματολογικών 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 επτακοσίων ευρώ (700,00€) συνολικά για όλο το
χρονικό διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής
εργασίας.
Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασί−
ας, θα καταβληθεί και ανάλογη με αυτόν αποζημίωση.
3. Η παροχή της πρόσθετης εκλογικής εργασίας βεβαιώ−
νεται από τους Προϊσταμένους των οικείων Δικαστηρίων.
4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της ως
άνω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό των εκλο−
γικών συνεργείων της απόφασης αυτής, θα βαρύνει την
πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 "ΕΚΛΟΓΕΣ" και Κ.Α.Ε.
5262 προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, 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.
Η οριζομένη με την παρούσα αποζημίωση υπόκειται
στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία ει−
σοδήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2234
(5)
Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους
υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, για την έκτακτη απασχό−
λησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια
των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 19 και 45 του N.4071/2012 «Ρυθμίσεις για
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την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε−
ντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
(ΦΕΚ 85Α΄) και του άρθρου 58 παρ. 10β του Ν.4075/2012
«Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστι−
κών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία
2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 89Α΄).
β. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι−
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/85/
ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/
Α΄/28.06.2014).
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ 63/2005,
ΦΕΚ 98Α΄).
2. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105
Β΄).
3. Την ανάγκη παροχής έκτακτης εκλογικής εργασί−
ας από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για την αντιμετώ−
πιση των αυξημένων εργασιών προπαρασκευής, διε−
νέργειας, κ.τ.λ. των βουλευτικών εκλογών της 25ης
Ιανουαρίου 2015.
4. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές, λόγω της φύσης
και του όγκου τους δεν είναι δυνατόν να αντιμετω−
πισθούν από τους παραπάνω υπαλλήλους μέσα στο
κανονικό ωράριο εργασίας τους και παρίσταται ανάγκη
απασχόλησή τους πέραν του ωραρίου αυτού και κατά
τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, πέραν των
κυρίων καθηκόντων απασχόλησής τους.
5. Το υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./1/4/13 από 14/01/2015 έγγραφο
της Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης/ Γενικής Διεύ−
θυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού/ Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, των
Ειδικών Φορέων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: 43−110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»,
43−120 «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ», 43−620 «Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», 43−630 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ» και 43−640
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ» του ΚΑΕ 5262, το ύψος
της οποίας ανέρχεται στο ποσό των εννέα εκατομμυ−
ρίων ενενήντα χιλιάδων (9.090.000,00) ΕΥΡΩ περίπου,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζη−
μίωσης για το χρονικό διάστημα από 31.12.2014 έως και
25.01.2015 για την παροχή έκτακτης εκλογικής εργασί−
ας, στο πλαίσιο της προπαρασκευής και της διενέρ−
γειας των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου
2015, σε εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιους (68.500)
υπαλλήλους συνολικά, που υπηρετούν στο Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ειδι−
κότερα:
α. Στους εν ενεργεία Αξιωματικούς, Ανθυπαστυνό−
μους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αστυφύλακες και
Δόκιμους Υπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Αστυφύλακες
της Ελληνικής Αστυνομίας και στους προς αυτούς αντί−
στοιχους του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Στο πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσι−
ας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη [Κλάδων ΠΕ, ΤΕ,
ΔΕ και ΥΕ καθώς και στο προσωπικό αυτού με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου
χρόνου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων], καθώς
και στους Δημοτικούς Αστυνομικούς, πλην εκείνων που
είναι αποσπασμένοι σε άλλους φορείς του Δημόσιου
Τομέα.
γ. Σε (14) υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δημοσιονομι−
κού Ελέγχου και της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι λαμβάνουν εκλογική
αποζημίωση τριακοσίων πενήντα (350,00) ΕΥΡΩ 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 Εκπαι−
δευόμενους Ειδικούς Φρουρούς.
στ. Στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και
Εκπαιδευόμενους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέ−
ωσης.
2. Δεν λαμβάνουν την ειδική εκλογική αποζημίωση
όσοι δεν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες κατά την προ−
εκλογική περίοδο, ήτοι από 31−12−2014 έως 25−01−2015
και ειδικότερα:
α. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό, κα−
θώς και τους Δημοτικούς Αστυνομικούς, ευρίσκονται
σε κατάσταση τέτοια, ένεκα της οποίας δεν εκτελούν
ή απαγορεύεται να εκτελούν Υπηρεσία.
β. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό, κα−
θώς και τους Δημοτικούς Αστυνομικούς, είναι τοπο−
θετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση ή εκπαιδεύονται
στο εξωτερικό.
γ. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό, κα−
θώς και τους Δημοτικούς Αστυνομικούς, ευρίσκονται σε
οποιαδήποτε άδεια, πλην αυτής που θα χορηγηθεί για
την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, της προβλεπόμε−
νης 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 εκλογική αποζημίωση
για τον καθένα από τους παραπάνω στο ποσό των εκα−
τόν είκοσι τριών (123,00 €) ΕΥΡΩ για όλο το παραπάνω
διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.
Για όσους υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο,
για οποιονδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικόπτεται
ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.
4. Η καταβολή της εν λόγω εκλογικής αποζημίωσης
στο προσωπικό της παρούσας απόφασης θα πραγμα−
τοποιηθεί την 14η Φεβρουαρίου 2015 και θα βαρύνει
τους αντίστοιχους ΚΑΕ 5262 των παρακάτω Ειδικών
Φορέων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας
του Πολίτη:
Ε.Φ. 43−110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» (ποσό 7.246.000€).
Ε.Φ. 43−120 «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ» (ποσό 1.800.000€).
Ε.Φ. 43−620 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟ−
ΣΤΑΣΙΑΣ» (ποσό 6.000€)
Ε.Φ. 43−630 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ» (ποσό 30.000€) .
Ε.Φ. 43−640 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ» (ποσό
8.000€).
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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.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
30 €

−

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

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