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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την
προπαρασκευή και διενέργεια 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 Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019.

2

Καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους των
Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου
(Δ.Υ.Ε.Ε.) όλων των Νομών, για την έκτακτη απασχόλησή 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 Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019.

3

Καθορισμός ειδικής αποζημίωσης στους γραμματείς
των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων του εξωτερικού που συστάθηκαν για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων που
διαμένουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 37029
(1)
Έγκριση καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την
προπαρασκευή και διενέργεια 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 Κοινοβουλίου 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

Αρ. Φύλλου 1695

παρ. 1 του άρθρου 134 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’), όπως
ισχύει.
β) 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’).
γ) 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.
δ) Του ν. 4255/2014 «Εκλογή Μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89 Α’), όπως
ισχύει και ιδίως των άρθρων 1, 5 και 9.
ε) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές Δημοσιονομικής 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 Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ 98 Α’).
ζ) Των π.δ. 96/2007 και 626/2012 «Κωδικοποίηση σ’
ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την
εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α’) και ιδίως των άρθρων
25 και 131 αυτών.
η) Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
θ) Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 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 αριθμ. 114/05-2019 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ.
2. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου απασχολούνται με τον έλεγχο των δαπανών κατά
την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και
περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των
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επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, καθώς και των
εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
εξόδων του ΥΠ.ΕΣ, Ε.Φ. 1007-201 ΑΛΕ 2910601056, το
ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (80.850,00 €), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής
αποζημίωσης ποσού τριακοσίων τριάντα ευρώ (330,00€)
σε καθένα από τους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που προσφέρουν έκτακτη εργασία λόγω της διενέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών
της της 26ης Μαΐου 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. Οι δικαιούχοι (245) υπάλληλοι που θα λάβουν την
παραπάνω εκλογική αποζημίωση κατανέμονται στις
εξής υπηρεσίες:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ν. Αττικής)

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
25

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τεύχος B’ 1695/15.05.2019

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

Νομό Θεσσαλονίκης και στο
τέως Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης

18

2.

Αιτωλοακαρνανίας

3

38.

Πρεβέζης

2

3.

Αργολίδας

4

39.

Ρεθύμνης

4

4.

Αρκαδίας

3

40.

Ροδόπης

3

5.

Άρτας

3

41.

Σάμου

4

6.

Αχαΐας

10

42.

Σερρών

6

7.

Βοιωτίας-Φωκίδας

5

43.

Τρικάλων

2

8.

Γρεβενών

2

44.

Φθιώτιδας

5

9.

Δράμας

4

45.

Φ λώρινας

2

10. Δωδεκανήσου

8

47.

Χαλκιδικής

2

11.

Έβρου

4

48.

Χανίων

7

1 2. Ευρυτανίας

2

49.

Χίου

3

13.

9
50.

1.

1 4. Ζακύνθου

3

15.

Ηλείας

4

στο τέως Υπουργείο Ναυτιλίας
και Αιγαίου (Γενική Γραμματεία
3
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής - Μυτιλήνη)

16.

Ημαθίας

3

ΣΥΝΟΛΟ

17.

Ηρακλείου

12

Ευβοίας

245

3. Η απαιτούμενη για την πληρωμή των παραπάνω
υπαλλήλων δαπάνη, θα βαρύνει την πίστωση του Ει-
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δικού 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 Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Η παροχή της προσφερόμενης πρόσθετης εκλογικής
εργασίας, βεβαιώνεται από τους (υπηρεσιακούς) προϊσταμένους όπου προσφέρουν την εκλογική εργασία τους.
5. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 37025
(2)
Καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους
των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και
Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) όλων των Νομών, για την έκτακτη απασχόλησή 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
Κοινοβουλίου 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 Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’), όπως ισχύει.
β) 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’).
γ) 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.
δ) Του ν. 4255/2014 «Εκλογή Μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89 Α’), όπως
ισχύει και ιδίως των άρθρων 1, 5 και 9.
ε) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας
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2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
στ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ 98 Α’).
ζ) Των π.δ. 96/2007 και 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’
ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την
εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α’) και ιδίως των άρθρων
25 και 131 αυτών.
η) Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
θ) Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 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 αριθμ. 113/ 05-2019 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ.
2. Το γεγονός ότι για 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 Κοινοβουλίου της 26ης
Μαΐου 2019, θα προσφέρουν έκτακτη υπηρεσία, πέραν
του κανονικού ωραρίου εργασίας, οι υπάλληλοι των
Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου
(Δ.Υ.Ε.Ε.) όλων των Νομών, για τον έλεγχο, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των εν γένει δαπανών των
εκλογών αυτών.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων
του ΥΠ.ΕΣ., Ε.Φ. 1007-201 ΑΛΕ 2910601056, το ύψος της
οποίας ανέρχεται περίπου στο ποσό των διακοσίων δέκα
επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (217.250,00 €),
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής
αποζημίωσης σε έως και τριακόσια ενενήντα πέντε (395)
άτομα για 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
Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, για προσφερόμενη
εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, των
υπαλλήλων των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας
και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) όλων των Νομών, καθώς και των
αποσπασμένων σ’ αυτές υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες.
2. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για
τον καθένα που θα συμπεριληφθεί στο συνεργείο της
προηγούμενης παραγράφου στο ποσό των πεντακοσίων
πενήντα ευρώ (550,00 €) συνολικά για όλο το χρονικό
διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.
Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασίας θα καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση.
Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
3. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την καταβολή της
αποζημίωσης των υπαλλήλων των παραπάνω συνεργείων θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-201
«ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.ΕΣ.» και Α.Λ.Ε. 2910601056 του
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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.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 37013
(3)
Καθορισμός ειδικής αποζημίωσης στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων του εξωτερικού που συστάθηκαν
για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των
Ελλήνων που διαμένουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της 25ης Μαΐου 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.
γ) Του ν. 4255/2014 «Εκλογή Μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89 Α’), όπως ισχύει.
δ) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 1, 5 και 9.
ε) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ 98 Α’).
στ) Των π.δ. 96/2007 και 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’
ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την
εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α’) και ιδίως των άρθρων
25 και 131 αυτών.
η) Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
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θ) Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 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 35208/8.5.2019 απόφαση καθορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας στα λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκλογές
ανάδειξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
25ης Μαΐου 2019.
ιβ) Την αριθμ. 100 /5-2019 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ.
2. Την ανάγκη για την σωστή λειτουργία των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων, που έχουν
συσταθεί στο εξωτερικό για την άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος στις 25 Μαΐου 2019 των Ελλήνων που διαμένουν στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του ΥΠ.ΕΣ, Ε.Φ. 1007-201 ΑΛΕ 2910601056,
το ύψος της οποίας υπολογίζεται σε πέντε χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ (5.830,00 €) περίπου, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε
πενήντα τρεις (53) γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων του εξωτερικού που
συστάθηκαν για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων που διαμένουν στα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη
των μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 25ης Μαΐου
2019.
2. Καθορίζουμε την ειδική αποζημίωση για κάθε γραμματέα εφορευτικής επιτροπής εκλογικού τμήματος στο
ποσό των εκατόν δέκα ευρώ (110,00 €), πληρωτέο σε
ευρώ ή ισότιμο ποσό ξένων νομισμάτων και σαν δικαιολογητικό πληρωμής, την πράξη εκτέλεσης καθηκόντων
από την Εφορευτική Επιτροπή.
3. Το Υπουργείο Εξωτερικών, προς το οποίο κοινοποιείται η απόφαση αυτή, παρακαλείται να μεριμνήσει για
την πληρωμή της αποζημίωσης που καθορίζεται από τις
διπλωματικές του υπηρεσίες που έχουν τις έδρες τους
στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της ανωτέρω ειδικής εκλογικής αποζημίωσης, θα βαρύνει την
πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-201 «Γενική Γραμματεία ΥΠ.ΕΣ.» και ΑΛΕ 2910601056 του προϋπολογισμού
εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους
2019 και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης προς
το Υπουργείο Εξωτερικών θα πραγματοποιηθεί από τη
Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εξωτερικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
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