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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ειδικής εκλογικής αποζημίωσης
στους δικαστικούς υπαλλήλους 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.

2

Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε
δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων, 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.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 37007
(1)
Καθορισμός ειδικής εκλογικής αποζημίωσης
στους δικαστικούς υπαλλήλους 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΄).
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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 τα άρθρα 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) Το π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο
των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»(ΦΕΚ 116/Α’/2007) και το π.δ. 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 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. 107/05-2019 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ.
2. Την υπάρχουσα ανάγκη παροχής έκτακτης εκλογικής εργασίας από τους υπαλλήλους της Γραμματείας
του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου,
της Γενικής Επιτροπείας της Επικράτειας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, των Εφετείων του Κράτους,
των Πρωτοδικείων, των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων για την αντιμετώπιση των αυξημένων εργασιών
προπαρασκευής, διενέργειας, κ.λπ. των δημοτικών 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.
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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
ΑΛΕ 2910601056, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο
ποσό των έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (6.430.000,00 €), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης κατά το χρονικό διάστημα από 24-4-2019 έως και
12-6-2019 για την παροχή έκτακτης εκλογικής εργασίας,
στα πλαίσια της προπαρασκευής και της διενέργειας 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, σε έως
έξι χιλιάδες τετρακοσίους τριάντα (6.430) υπαλλήλους
συνολικά και ειδικότερα:
α) Όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
(γραμματείς, δακτυλογράφοι και επιμελητές Δικαστηρίων), της Γραμματείας του Αρείου Πάγου και Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, της Γενικής Επιτροπείας των
Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, των
Εφετείων και Εισαγγελιών Εφετών, των Πρωτοδικείων και
Εισαγγελιών Πρωτοδικών, οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών
Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής της χώρας,
οι υπάλληλοι του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, των Ειρηνοδικείων, Πταισματοδικείων του
Κράτους, οι μόνιμοι υπάλληλοι ή με σύμβαση εργασίας
αορίστου χρόνου των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και
των Κτηματολογικών γραφείων Ρόδου και Κω - Λέρου.
β) Όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
(γραμματείς, δακτυλογράφοι και επιμελητές Δικαστηρίων), της Γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας,
της Γενικής Επιτροπείας των Επικράτειας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, των Διοικητικών Εφετείων και
των Διοικητικών Πρωτοδικείων της χώρας.
γ) Οι μόνιμες ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου καθαρίστριες που υπηρετούν στα
παραπάνω δικαστήρια.
δ) Οι τριάντα τρεις (33) μόνιμοι υπάλληλοι του ΤΑΧΔΙΚ
που υπηρετούν σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.
Η κατανομή των παραπάνω υπαλλήλων στα εκλογικά
συνεργεία γίνεται ως εξής:
Στα Πρωτοδικεία του Κράτους μετέχουν οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτά, οι υπάλληλοι των Εφετείων (όπου υπάρχουν), των Διοικητικών Εφετείων (όπου
υπάρχουν) και των Διοικητικών Πρωτοδικείων, οι επιμελητές ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, οι υπάλληλοι
των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων, οι μόνιμοι
υπάλληλοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών γραφείων, καθώς και οι υπάλληλοι του ΤΑΧΔΙΚ.
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Στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών του Κράτους, μετέχουν,
οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές και οι υπάλληλοι
των Εισαγγελιών Εφετών (όπου υπάρχουν). Οι υπάλληλοι
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών είναι δυνατό να
μετέχουν και στα εκλογικά συνεργεία στο Πρωτοδικείο
Αθηνών, κατόπιν αιτήματος του Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών. Επιπλέον, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, μετέχουν οι υπάλληλοι του Αρείου Πάγου
και της Εισαγγελίας αυτού, οι υπάλληλοι του Συμβουλίου
της Επικρατείας και της Γενικής Επιτροπείας.
2. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για
τον καθένα που θα συμπεριληφθεί στα συνεργεία της παραπάνω παραγράφου σε χίλια ευρώ (1.000 €) συνολικά,
για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης
εκλογικής εργασίας.
3. Η παροχή της προσφερόμενης πρόσθετης εκλογικής εργασίας βεβαιώνεται από τους προϊσταμένους των
οικείων δικαστηρίων.
4. 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 απαιτούμενης
πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού
και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου θα ολοκληρωθεί η
διαδικασία με την εκκαθάριση και πληρωμή αυτών.
5. Το ανωτέρω εκλογικό επίδομα καταβάλλεται υπό
την προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη εκλογική
αποζημίωση για τις ίδιες εκλογές.
6. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 37010
(2)
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε
δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων, 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 Αρχιτεκτο-
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νική 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 τα άρθρα 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) Το π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο
των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»(ΦΕΚ 116/Α’/2007) και το π.δ. 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 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. 105/05-2019 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ.
2. Το γεγονός ότι για την προπαρασκευή, διενέργεια
και έκδοση των αποτελεσμάτων 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 απασχοληθούν
πέραν του συνήθους χρόνου για την άσκηση των δικαστικών καθηκόντων τους ορισμένοι δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων.
3. Το αριθμ. 1173/17-04-2019 έγγραφο της Γενικής
Επιτροπείας της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 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 πενήντα πέντε
χιλιάδων ευρώ (55.000,00 €), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής
αποζημίωσης σε δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων
και μέχρι τον αριθμό των εκατό (100) ατόμων, για την
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έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή, διενέργεια και έκδοση των αποτελεσμάτων 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, σύμφωνα με τον
κατωτέρω πίνακα:
Α/Α
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ
ΑΤΟΜΑ
1 Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου
1
2 Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
40
Διοικητικό Πρωτοδικείο
3
1
Αλεξανδρούπολης
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
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 αποζημίωση, που θα καταβληθεί στους παραπάνω δικαστές,
στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550,00 €) για
κάθε έναν, ανεξαρτήτως βαθμού.
3. Οι δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων, στους
οποίους θα καταβληθεί η καθοριζόμενη στην προηγούμενη 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
εφάπαξ ειδικής 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
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2019 και
η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από
τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
όπου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την εκκαθάριση
και πληρωμή αυτών.
5. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

Τεύχος B’ 1697/15.05.2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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