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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ειδικής εκλογικής αποζημίωσης
στους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη για την έκτακτη απασχόλησή τους
κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

2

Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών
εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για
την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά
την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 49545
(1)
Καθορισμός ειδικής εκλογικής αποζημίωσης
στους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την έκτακτη απασχόλησή τους
κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112 Α΄).
β) Της παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις 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 διατάξεις», όπως ισχύει.

Αρ. Φύλλου 2641

γ) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
δ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ 98 Α΄).
ε) Του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο
των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α΄).
στ) Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ) Του π.δ. 56/2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής»
(ΦΕΚ 97 Α΄).
η) Του π.δ. 58/2019 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών» (ΦΕΚ 98 Α΄).
θ) Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).
ι) Την αριθμ. 146/06-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Την υπάρχουσα ανάγκη παροχής έκτακτης εκλογικής εργασίας από τους υπαλλήλους του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση των αυξημένων εργασιών προπαρασκευής, διενέργειας, κ.λπ. των
βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
3. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές, λόγω της φύσης και
του όγκου τους, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν
από τους παραπάνω υπαλλήλους μέσα στο κανονικό
ωράριο εργασίας τους και παρίσταται ανάγκη απασχόλησής τους πέραν του ωραρίου αυτού και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες πέραν των κυρίων
καθηκόντων απασχόλησής τους.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ε.Φ. 1007-201 και
Α.Λ.Ε. 2910601056, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο
ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (9.660.000 €), αποφασίζουμε:
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1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης κατά το χρονικό διάστημα από 11-06-2019
έως και 08-07-2019 για την παροχή έκτακτης εκλογικής
εργασίας, στα πλαίσια της προπαρασκευής και της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιους (64.400) υπαλλήλους συνολικά που υπηρετούν στο Υπουργείο 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 Υπουργείου 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), πλην εκείνων που είναι αποσπασμένοι
σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα.
γ. Στους εν ενεργεία Συνοριακούς Φύλακες και Εκπαιδευόμενους Συνοριακούς Φύλακες.
δ. Στους εν ενεργεία Ειδικούς Φρουρούς και Εκπαιδευόμενους Ειδικούς Φρουρούς.
ε. Στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και Εκπαιδευόμενους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.
2. Δεν λαμβάνουν την ειδική εκλογική αποζημίωση
όσοι δεν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες από 11-06-2019
έως 08-07-2019 και ειδικότερα:
α. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευρίσκονται 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 εκπαιδεύονται στο εξωτερικό.
γ. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευρίσκονται σε οποιαδήποτε άδεια, πλην αυτής που θα
χορηγηθεί για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, της
προβλεπόμενης ειδικής άδειας αιμοδοσίας και της συνδικαλιστικής 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 εκατόν
πενήντα ευρώ (150 €) 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 απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν
λόγω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό της παρούσας απόφασης θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού
Φορέα 1007-201 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» και Α.Λ.Ε. 2910601056 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού
έτους 2019 και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών,
στους Ειδικούς Φορείς 1043-101, 1043-201, 1043-202
και 1043-501 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Α.Λ.Ε. 2120210001 και
2120210899.

Τεύχος B’ 2641/28.06.2019

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 καθοριστεί με εσωτερικές διαταγές των οικείων Φορέων
και Αρχηγείων.
7. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 49540
(2)
Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών
εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για
την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά
την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 56/2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής»
(ΦΕΚ 97 Α΄),
β) της νομοθεσίας για την εκλογή των βουλευτών,
όπως έχει κωδικοποιηθεί με τα π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας
για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116 Α΄) και 26/2012
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α΄) και
ειδικότερα των άρθρων 25 και 131 αυτών, όπως ισχύουν,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
δ) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α΄).
στ) Του π.δ. 57/2019 «Αποδοχή παραίτησης του
Υπουργού Εσωτερικών» (ΦΕΚ 98 Α΄).
ζ) Του π.δ. 58/2019 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών» (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).

Τεύχος B’ 2641/28.06.2019
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3. Toν v. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-2010).
4. Την 49153/27-06-2019 απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομικών «Συγκρότηση ειδικών
εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών
της 7ης Ιουλίου 2019» (ΦΕΚ 2591 Β΄).
5. Τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο εργασιών, που απαιτείται για τη διοργάνωση και τη συστηματοποίηση των
ενεργειών και εργασιών για την προπαρασκευή και τη
διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών
του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2019, καθώς και για τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των
αποτελεσμάτων.
6. Το γεγονός ότι οι εν λόγω εργασίες, λόγω της φύσης
και του όγκου τους, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν
από το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά ή
παράλληλα με αυτές, εντός του κανονικού ωραρίου
εργασίας.
7. Την αριθμ. 150/06.2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:
Α. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγοριών των
υπαλλήλων που αναφέρονται στην 49153/27-06-2019
(ΦΕΚ 2591 Β΄) κοινή απόφαση καθορίζεται στο ποσό των
χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00 €), με την επιφύλαξη
των επομένων εδαφίων:
α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των
τριακοσίων δέκα ευρώ (310,00 €).
β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της
υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00 €).
γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.,
καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ
(350,00 €).
δ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των
Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών καθορίζεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα ευρώ (1.750,00 €).

ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων
των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων καθορίζεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα ευρώ
(1.750,00 €).
στ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων
των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των εκατό τριάντα
ευρώ (130,00 €).
ζ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του
Υπουργείου Εσωτερικών που υπηρετούν ή απασχολούνται
στις Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, έως εξήντα έξι
(66) άτομα, Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης, έως είκοσι δύο (22) άτομα, Προμηθειών και Υποδομών, έως είκοσι εννέα (29) άτομα, Εκλογών, έως τριάντα
(30) άτομα, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έως σαράντα
τρία (43) άτομα, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων
Γενικών Διευθυντών, στις λοιπές Διευθύνσεις και μονάδες
του Υπουργείου, έως δέκα (10) άτομα, καθορίζεται στο
ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 €),
λόγω της ιδιαιτέρως βεβαρημένης εργασίας που επιτελούν κατά την προπαρασκευαστική περίοδο των εκλογών
για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
της 7ης Ιουλίου 2019, καθώς και για τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων.
Β. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
Γ. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση
του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Α.Λ.Ε. 2120210001 και Α.Λ.Ε. 2910601056, του
Ειδικού Φορέα 1007 - 201, οικονομικού έτους 2019 και
θα ανέλθει στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ
(9.995.220,00 €), περίπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

