
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Αθήνα, 14  Μαΐου 2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                Αριθ. Πρωτ.: 36932            
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

 

Θέμα: «Κοινή υπουργική απόφαση περί του καθορισμού της εκλογικής 

αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την 

αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των 

εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης  

Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των 

επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) των άρθρων 9, 29 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87) όπως 
αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 6 και 27 αντίστοιχα του Ν.4555/2018 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 
της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]», καθώς και 
των άρθρων 114-144 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87), όπως 
ισχύουν. 
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» (Α΄ 116) και 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των 
διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57) και ειδικότερα των 
άρθρων 25 και 131 αυτών, όπως ισχύουν. 
γ) των άρθρων 1, 5 και 9 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89). 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A62%CE%9D-%CE%A1%CE%A6%CE%9B?inline=true#page=1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A62%CE%9D-%CE%A1%CE%A6%CE%9B?inline=true#page=1
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δ) του π.δ. 38/2019 «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας 
για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.» (ΦΕΚ Α’ 64). 
ε) 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 Α΄98). 
στ) 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’ 112/13.7.2010). 
ζ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180/23.11.2017), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
η) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 160/29.8.2018). 
 
2. Την με αρ. πρωτ. 36931/14-05-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 
Οικονομικών «Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν 
για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και 
διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 26ης  Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών  εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των 
επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019.». 
 
3. 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 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών  εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των 
επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019 καθώς και για τη συγκέντρωση, μετάδοση 
και έκδοση των αποτελεσμάτων. 
 
4. 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. 
 
5. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη». 
 
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ε.Φ. 1007 – 201 και ΑΛΕ 
2120210001 και ανέρχεται στο ποσό των δέκα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων 
σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (19.243.950,00€). 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Α. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγοριών των υπαλλήλων που 

αναφέρονται στη με αριθμό 36931/14-05-2019 κοινή απόφασή μας καθορίζεται στο 

ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (3.200,00€), με την επιφύλαξη των 

επομένων εδαφίων :  
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α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

καθορίζεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσι ευρώ (620,00€). 

β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας 

Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στη Νομαρχία Αθηνών (τέως ΥΔΕ Νομαρχίας 

Αθηνών) καθορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€). 

γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.,  

καθορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00€). 

δ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων 

Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων 

ευρώ (500,00€). 

ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και 

Περιφερειακών Ενοτήτων καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων 

πενήντα ευρώ (2.750,00€)  

στ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο 

ποσό των διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (275,00€).  

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 οκτώ (28) άτομα, Εκλογών, έως 

τριάντα (30) άτομα, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έως σαράντα δύο (42) άτομα, 

Οργάνωσης και Λειτουργίας ΤΑ, έως τριάντα (30) άτομα, Προσωπικού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης έως είκοσι οκτώ (28) άτομα, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων 

Γενικών Διευθυντών, στις λοιπές Διευθύνσεις και μονάδες του Υπουργείου, έως 

επτά (7) άτομα, στην Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έως έξι (6) 

άτομα καθώς και στην Διεύθυνση Εκτύπωσης και Βιβλιοδεσίας του Εθνικού 

Τυπογραφείου έως τριάντα τρία (33) άτομα, καθορίζεται στο ποσό των τεσσάρων 

χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (4.350,00€), λόγω της ιδιαιτέρως βεβαρημένης 

εργασίας που επιτελούν κατά την προπαρασκευαστική περίοδο των εκλογών για 

την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των 

αυτοδιοικητικών  εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας 

Ιουνίου 2019 καθώς και για τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των 

αποτελεσμάτων.  

Γ. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε 

φορολογία εισοδήματος.  
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Δ. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του παραπάνω προσωπικού θα 

βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ΑΛΕ 2120210001, του Ειδικού Φορέα 1007 - 201, οικονομικού έτους 2019 και θα 

ανέλθει στο ποσό των δέκα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τριών 

χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (19.243.950,00€).  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 
 

 
 

ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 
 
 

 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. κ.κ. Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
2. κ.κ. Περιφερειάρχες  
3. κ.κ. Δημάρχους 
4. Εθνικό Τυπογραφείο- υπόψη Προϊσταμένου Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού 
5. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων-υπόψη Γενικού Γραμματέα 
6. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (πρώην ΤΣΑΥ)-υπόψη κ. Προέδρου 
7. Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Υπουργεία, Εσωτερικών, 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής – υπόψη κας 
Επιτρόπου 
8. Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στη Νομαρχία Αθηνών 
– υπόψη οικείου Προϊσταμένου 
9. Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (πρώην Υπηρεσία 
Δημοσιονομικού Ελέγχου Υπουργείου Εσωτερικών) 
10. Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
11. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
      Δ/νση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υπηρεσιών 
      Σταδίου 29, Αθήνα 10110 
12. Ε.Φ.Κ.Α. (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 
      Ιπποκράτους 19, Αθήνα 10679 
13. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (Δ/νση Περιουσίας & Προμηθειών) 
      Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα 10557 
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Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠ.ΕΣ. 
4. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων 
5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων 
6. Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας 
7. Γραφείο Νομικού Συμβούλου 
8. Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων 
9. Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών 
10. Αυτοτελές Τμήμα Νομ. Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
11. Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων 
12. Αυτοτελές Τμήμα Π.Σ.Ε.Α. 
13. Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας 
14. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 
15. Μονάδα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων 
16. Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων ΥΠ.ΕΣ. 
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