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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Ιανουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός περιεχομένου, προθεσμίας και τρόπου υποβολής της αίτησης - δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των
λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος
στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.

2

Υπερωριακή Απασχόληση Μόνιμων Πολιτικών
Υπαλλήλων (ΜΠΥ) και Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (ΠΣΕΙΔ) Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ), κατά
το έτος 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4365
(1)
Καθορισμός περιεχομένου, προθεσμίας και τρόπου υποβολής της αίτησης - δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των
λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος
στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 2 του ν. 1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο
έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (40Α΄).
2. 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»
(Α΄ 112).
3. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετανομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής

Αρ. Φύλλου 196

Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετανομασία Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
4. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών».
5. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
6. Το γεγονός ότι οι προσεχείς εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για τους Έλληνες που διαμένουν στα λοιπά
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διεξαχθούν στις
25 Μαΐου 2019.
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το περιεχόμενο, την προθεσμία και τον
τρόπο υποβολής της αίτησης - δήλωσης των Ελλήνων
εκλογέων που διαμένουν μόνιμα ή θα βρίσκονται την
ημέρα της ψηφοφορίας στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωμα, ως εξής:
1. Περιεχόμενο της αίτησης - δήλωσης και διαδικασία
συμπλήρωσης
• Η δήλωση θα συμπληρώνεται μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΥΠ.ΕΣ. (www.ypes.gr), είτε από τον
ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από την οικεία διπλωματική
αρχή.
• Μέσω του διαδικτυακού τόπου αυτού, αναζητείται η
εγγραφή του εκλογέα στη βάση δεδομένων των εκλογικών καταλόγων. Συμπληρώνοντας τα ονοματεπωνυμικά
του στοιχεία, εμφανίζονται τα εξής στοιχεία εγγραφής
του στους εκλογικούς καταλόγους: Επώνυμο, επώνυμο Β,
όνομα, όνομα Β, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, όνομα συζύγου, επώνυμο πατέρα, ημερομηνία γέννησης,
νομός, δήμος, δημοτική ενότητα, εκλογικό διαμέρισμα,
ειδικός εκλογικός αριθμός και αριθμός δημοτολογίου.
• Σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα καταχωρούνται με λατινικούς χαρακτήρες τα στοιχεία της σημερινής διεύθυνσης του (πόλη, οδός, αριθμός, ΤΚ, τηλέφωνο, e-mail) και επιλέγεται από προκαθορισμένη λίστα, η
πόλη, σε εκλογικό τμήμα της οποίας επιθυμεί να ψηφίσει.
• Η αίτηση εκτυπώνεται εις τριπλούν μέσω του συστήματος.
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Ειδικότερα ο τύπος της αίτησης - δήλωσης παρατίθεται
στο συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.
2. Προθεσμία υποβολής
Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων - δηλώσεων στις οικείες πρεσβευτικές και προξενικές αρχές της χώρας στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ορίζεται από 23 Ιανουαρίου 2019 μέχρι και 29
Μαρτίου 2019.
3. Τρόπος υποβολής
Ο εκλογέας υποβάλει τα τρία (3) αντίγραφα της αίτησης - δήλωσης μαζί με φωτοαντίγραφο των δύο όψεων
της αστυνομικής ταυτότητας ή της τελευταίας σελίδας
του διαβατηρίου του (ή της σελίδας του διαβατηρίου
στην οποία καταχωρούνται τα στοιχεία του κατόχου)
στην οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή. Οι αιτήσεις
μπορούν να υποβάλλονται και με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή σε περιπτώσεις που συντρέχει
σοβαρός λόγος (μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, θέμα
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υγείας, ηλικίας κ.λπ.) μπορούν να αποστέλλονται και
ταχυδρομικά.
4. Λοιπές λεπτομέρειες
Η οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή συμπληρώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία παραλαβής στα τρία αντίγραφα της αίτησης - δήλωσης και
επιστρέφει στον ενδιαφερόμενο εκλογέα το ένα αντίγραφο, ως αποδεικτικό της δήλωσης συμμετοχής του
στις εκλογές.
Ένα αντίγραφο κάθε υποβληθείσας αίτησης - δήλωσης
αποστέλλεται με συνημμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εκλογέα στο
Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των λοιπών διαδικασιών, προκειμένου
να καταρτιστούν οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στα λοιπά κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το τρίτο αντίγραφο της αίτησης - δήλωσης τηρείται
στο αρχείο της οικείας πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
I

Αριθμ. Φ. 842.10/1/280514/Σ. 200
(2)
Υπερωριακή Απασχόληση Μόνιμων Πολιτικών
Υπαλλήλων (ΜΠΥ) και Προσωπικού με Σχέση
Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (ΠΣΕΙΔ) Πολεμικού
Ναυτικού (ΠΝ) και Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ),
κατά το έτος 2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη :
α. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/16-12-2015 τ. Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
β. Τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4461/2017
(ΦΕΚ 38/28-3-2017 τ. Α΄) «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του
ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις».
γ. Την ανάγκη εκτέλεσης υπερωριακής εργασίας από
τους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Πολεμικού Ναυτικού
(ΜΠΥ-ΣΕΙΔ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων, επειγουσών
και απρόβλεπτων αναγκών.
δ. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται για την
υπερωριακή απασχόληση των Πολιτικών Υπαλλήλων
(ΜΠΥ-ΣΕΙΔ) του Πολεμικού Ναυτικού, έχει εγγραφεί στον
Π/Υ ΓΕΝ έτους 2019 και θα καλυφθεί από τον Αναλυτικό
Λογαριασμό Εξόδων (ΑΛΕ) 2120201001 (Αποζημίωση
για υπερωριακή απασχόληση) (ποσό 106.000,00 €) και
τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (ΑΛΕ) 2120202001
(Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες) (ποσό 220.000,00 €), ενώ για τις υπηρεσίες
NATO/Ναύσταθμος Κρήτης η δαπάνη θα καλυφθεί από
πιστώσεις NATO ΑΛΕ 2330102001 [Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού
Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) σε έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο.] (ποσό 494.000,00 €) και
ΑΛΕ 2330102002 [Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών
του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)
σε έξοδα λειτουργίας σταθμού FORACS Κρήτης] (ποσό
79.134,72 €).
ε. Τη με Φ. 451 /41/10623/Σ.144/1 -3-2000/ΕΠΥΕΘΑ/
ΔΣΣΑΔ υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται
οι Υπηρεσίες του Π Ν που λειτουργούν σε 24ωρη και
12ωρη βάση.
στ. Το π.δ. 4/2019 (ΦΕΚ 4 τ. Α΄/14-1-2019) «Διορισμός
Υπουργού Εθνικής Άμυνας».
ζ. Το με Φ.844/21/115062/Σ.1863/16-11-2018 έγγραφο
του ΠΒΚ, από το οποίο προκύπτει η υπερωριακή απα-
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σχόληση του Μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού (ΜΠΥ)
του ΠΒΚ και το γεγονός ότι η υπερωριακή αποζημίωση ποσού 22.141,94 € θα καλυφθεί από τον οικείο Π/Υ
(ΚΑΕ 1308) και από τον ΚΑΕ 9901 (Ειδικά Έξοδα Χωρών
Χρηστών ΠΒΚ).
η. Την ειδική εισηγητική έκθεση υπ.' αρ. 440 από 28
Δεκεμβρίου 2018 του Προϊστάμενου των Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, για εκτέλεση εργασίας απογευματινής, νυκτερινής,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών καθώς και για συμπλήρωση των υποχρεωτικών ωρών εβδομαδιαίας
εργασίας, του Πολιτικού Προσωπικού (ΜΠΥ-ΣΕΙΔ) του
Πολεμικού Ναυτικού και του ΠΒΚ, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών, κατά το έτος 2019 για τους παρακάτω λόγους:
α. Την ύπαρξη υπηρεσιών, οι οποίες λειτουργούν σε
8ωρη, 12ωρη και 24ωρη βάση.
β. Την επιχειρησιακή απασχόληση των Μονάδων του
ΠΝ, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη συχνότερη επιθεώρηση μηχανημάτων - συσκευών και αποκατάσταση
βλαβών.
γ. Την μείωση του πολιτικού προσωπικού, λόγω συνταξιοδοτήσεως και μη αναπληρώσεως του.
δ. Το γεγονός, ότι οι ανάγκες τόσο στα συνεργεία, όσο
και στις λοιπές υπηρεσίες του ΠΝ, δεν είναι προκαθορισμένες, ώστε να προγραμματίζονται οι εργασίες, αλλά
είναι κυρίως έκτακτες και ποικίλουν ανάλογα με τις απαιτήσεις επισκευής σε συνάρτηση με την επιχειρησιακή
ετοιμότητα των πολεμικών πλοίων.
2. Η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή θα εκτελεσθεί ως ακολούθως:
α. Για παροχή απογευματινής εργασίας
1) Από 145 Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους και μέχρι
18.152 ώρες εργασίας (ΑΛΕ 2120201001).
2) Από 35 Υπαλλήλους με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και μέχρι 7.560 ώρες εργασίας (ΑΛΕ 2120201001).
3) Από 90 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ
και ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΚ-Κ14 και μέχρι 21.600 ώρες εργασίας
(ΑΛΕ 2330102001).
4) Από 18 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/
ΔΕΜ/FORACS και μέχρι 4.320 ώρες εργασίας (ΑΛΕ
2330102002).
5) Από 3 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΕΜ/
ΣΜΜ και μέχρι 720 ώρες εργασίας (ΑΛΕ 2330102001).
6) Από 1 Υπάλληλο με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΕΜ/FORACS και μέχρι 240 ώρες
εργασίας (ΑΛΕ 2330102002).
7) Από 15 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Πεδίου Βολής
Κρήτης και μέχρι 1.740 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1308 Π/Υ
ΠΒΚ, ΚΑΕ 9901 Ειδικά Έξοδα Χωρών Χρηστών ΠΒΚ).
β. Για παροχή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά
τη διάρκεια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.
1) Από 66 Μον. Πολ. Υπαλλήλους και μέχρι 9.192 ώρες
εργασίας (ΑΛΕ 2120202001).
2) Από 90 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ
και ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΚ-Κ14 και μέχρι 34.560 ώρες εργασίας
(ΑΛΕ 2330102001).
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3) Από 18 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/
ΔΕΜ/FORACS και μέχρι 3.456 ώρες εργασίας (ΑΛΕ
2330102002).
4) Από 1 Υπάλληλο με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΕΜ/FORACS και μέχρι 192 ώρες
εργασίας (ΑΛΕ 2330102002).
5) Από 12 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Π.Β.Κ. και μέχρι
1.889 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1308 Π/Υ Π.Β. Κ, ΚΑΕ 9901
Ειδικά Έξοδα Χωρών Χρηστών ΠΒΚ).
γ. Προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
εργασίας (Βάρδιες).
1) Από 128 Μον. Πολ. Υπαλλήλους και μέχρι 64.416
ώρες εργασίας (ΑΛΕ 2120202001).
2) Από 30 Υπαλλήλους με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και μέχρι 20.160 ώρες εργασίας (ΑΛΕ 2120202001).
3) Από 90 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ
και ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΚ-Κ14 και μέχρι 51.840 ώρες εργασίας
(ΑΛΕ 2330102001).
4) Από 18 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/
ΔΕΜ/FORACS και μέχρι 5.184 ώρες εργασίας (ΑΛΕ
2330102002).
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5) Από 1 Υπάλληλο με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΕΜ/FORACS και μέχρι 576 ώρες
εργασίας (ΑΛΕ 2330102002).
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015, οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο και
δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120)
για απογευματινή υπερωριακή εργασία ανά υπάλληλο,
τις ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυχτερινές ώρες και τις
ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, ανά υπάλληλο.
4. Στην ανωτέρω εργασία θα μπορούν να μετέχουν και
περισσότεροι υπάλληλοι, εντός όμως του ιδίου συνολικού αριθμού των εγκρινόμενων ωρών, κατόπιν σχετικής
έγκρισης ΓΕΝ.
5. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31-12-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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