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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 62426 (1)
 Καθορισμός της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπο−

ρικών εξόδων των διοριζομένων αντιπροσώπων της 
δικαστικής αρχής κ.λπ. για τη διενέργεια των δη−
μοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμ−
βρίου 2010 και των επαναληπτικών της 14ης Νοεμ−
βρίου 2010.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 108 του Π.Δ./τος 96/2007 «Κωδικοποίη−

ση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για 
την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/Α΄/5.6.2007).

β) Των άρθρων 17 και 134 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/7.6.2010). 

γ) Του άρθρου 33 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώ−
δικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006).

γ) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98Α΄).

 δ) Των άρθρων 3 και 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−95).
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2. Την αριθμ. 2/56533/0022/10.10.2006 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 1772). 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, το ύψος της οποίας θα ανέλθει στο ποσό 
περίπου των τριάντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων χι−
λιάδων ευρώ (31.200.000 €) και θα αντιμετωπιστεί από τις 
πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. (Φορέας 07/130 − ΚΑΕ 5262. 

4. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ 2408 Β΄) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι αποζημίωσης

Στους διοριζόμενους εφόρους των αντιπροσώπων της 
δικαστικής αρχής, αντιπροσώπους της δικαστικής αρ−
χής, αναπληρωτές αυτών, γραμματείς των εφορευτικών 
επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, για 
τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλο−
γών της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των επαναληπτικών 
της 14ης Νοεμβρίου 2010,καταβάλλεται αποζημίωση 
και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα 
επόμενα άρθρα.

Για τον καθορισμό του χρόνου, για τον οποίο κατα−
βάλλεται ημερήσια αποζημίωση στους αντιπροσώπους 
της δικαστικής αρχής κ.λπ., λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός 
των ημερών που είναι απαραίτητες:

α) Για τη μετάβαση και επιστροφή τους μέσω της 
συντομότερης οδού και 

β) Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι αποζημίωσης εντός Δήμου ή Κοινότητας

1. Στους αναφερόμενους στο προηγούμενο άρθρο που 
ασκούν τα καθήκοντά τους σε εκλογικό τμήμα του δή−
μου ή της κοινότητας όπου υπηρετούν, καταβάλλεται 
ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:

α. Στους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής 
αρχής, ποσό εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ (124 €) για 
κάθε ημέρα και για οκτώ (8) ημέρες, κατ’ ανώτατο όριο, 
δηλαδή ποσό μειωμένο κατά 20% σε σχέση με το αντί−
στοιχο που καταβλήθηκε για τις βουλευτικές εκλογές 
της 4ης Οκτωβρίου 2009 και ανερχόταν σε 155 ευρώ 
για κάθε ημέρα.

β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής ποσό 
εκατόν οκτώ ευρώ (108 €) για κάθε ημέρα και για επτά 
(7) ημέρες κατ΄ ανώτατο όριο, δηλαδή ποσό μειωμένο 
κατά 20% σε σχέση με το αντίστοιχο που καταβλήθηκε 
για τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 
και ανερχόταν σε 135 ευρώ για κάθε ημέρα.

Στους αναπληρωτές εφόρους και αντιπροσώπους της 
δικαστικής αρχής θα καταβάλλεται η ίδια ημερήσια 
αποζημίωση, αλλά σε κάθε περίπτωση για μια ημέρα 
λιγότερη.

γ. Στους δημοσίους, δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλ−
λήλους που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρ−
κικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών 
επιτροπών, ποσό πενήντα ευρώ (50 €) για κάθε ημέρα 
και για δύο (2) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

΄Αρθρο 3
Αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής στους Νομούς 

Αττικής και Θεσσαλονίκης

Για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους 
αναπληρωτές τους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους 
σε εκλογικά τμήματα των Νομών Αττικής και Θεσσαλονί−
κης, το ανώτατο όριο ημερών για το οποίο καταβάλλεται 
ημερήσια αποζημίωση ορίζεται για μεν τους αντιπροσώ−
πους της δικαστικής αρχής σε εννέα (9) ημέρες, για δε 
τους αναπληρωτές τους σε οκτώ (8) ημέρες.

Άρθρο 4
Μετακινήσεις αντιπροσώπων δικαστικής αρχής με 

συγκοινωνιακές δυσχέρειες

Στα νησιωτικά συμπλέγματα των νομών Δωδεκανήσου 
και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Ρόδου και Κω), καθώς 
και των νησιών Ικαρίας του νομού Σάμου, Κυθήρων και 
Αντικυθήρων του νομού Αττικής, Γαύδου του νομού Χα−
νίων, Σαμοθράκης του νομού Έβρου, Θάσου του νομού 
Καβάλας, Ψαρρών και Οινουσών του νομού Χίου, Λή−
μνου και Αγίου Ευστρατίου του νομού Λέσβου, Βορείων 
Σποράδων και των νησιών άγονων γραμμών του Ιονίου 
Πελάγους, για λόγους συγκοινωνιακών δυσχερειών, οι 
ημέρες που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους ορίζονται 
σε εννέα (9) ημέρες για τους δικαστικούς αντιπροσώ−
πους και σε οκτώ (8) ημέρες για τους αναπληρωτές 
τους. Ειδικότερα για τα νησιά Ρόδου και Κω θα ισχύσει 
το ανώτατο όριο ημερών που ορίζουν τα άρθρα 2 και 5 
αντίστοιχα, ανάλογα αν πρόκειται για αντιπροσώπους 
της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους 
εντός ή εκτός έδρας που υπηρετούν.

Άρθρο 5
Δικαιούχοι αποζημίωσης εκτός του τόπου της έδρας 

όπου υπηρετούν

1. Στους αναφερόμενους στο άρθρο 1 της απόφασης 
αυτής, που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός του τόπου 
της έδρας όπου υπηρετούν, εκτός από τους γραμματείς 
των εφορευτικών επιτροπών και τους διερμηνείς της 
τουρκικής γλώσσας, προκαταβάλλονται τα οδοιπορι−
κά έξοδα μετάβασης από την έδρα τους στο εκλογικό 
τμήμα στο οποίο καθένας διορίζεται και από εκεί στο 
αρμόδιο ή στο πλησιέστερο Πρωτοδικείο για την πα−
ράδοση του σάκου με τα εκλογικά έγγραφα, καθώς και 
τα έξοδα επιστροφής στις έδρες τους, επί πλέον δε και 
η ημερήσια αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται 
στο άρθρο 2.

2. Οι ημέρες αποζημίωσης των αντιπροσώπων της δι−
καστικής αρχής δεν μπορούν να υπερβούν κατ’ ανώτατο 
όριο τις οκτώ (8) ημέρες.

Για τους αναπληρωτές εφόρους και αντιπροσώπους 
της δικαστικής αρχής θα καταβάλλεται η ίδια ημερήσια 
αποζημίωση αλλά σε κάθε περίπτωση για μια (1) ημέρα 
λιγότερη.

΄Αρθρο 6
Επαναληπτικές εκλογές

Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, την 
επόμενη Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 33 και 139 του N. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
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87/Α΄/7.6.2010), οι αντίστοιχες ημέρες καθορίζονται σε 
τέσσερις (4) ημέρες για τους αντιπροσώπους της δι−
καστικής αρχής και τους εφόρους αυτών (Προέδρους 
Πρωτοδικών), σε τρεις (3) ημέρες για τους αναπληρωτές 
εφόρους και αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και 
σε δύο (2) ημέρες για τους γραμματείς των εφορευ−
τικών επιτροπών και τους διερμηνείς της τουρκικής 
γλώσσας.

Άρθρο 7
Οδοιπορικά έξοδα αντιπροσώπων δικαστικής αρχής.

1. Τα οδοιπορικά έξοδα και ο χρόνος για τον οποίο 
καταβάλλεται η ημερήσια αποζημίωση, καθορίζονται 
κατ΄αποκοπή, με απόφαση που εκδίδεται ως εξής:

α) Για τους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστι−
κής αρχής από τους Εισαγγελείς Εφετών.

β) Για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, από 
τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών.

γ) Για τους αναπληρωτές των αντιπροσώπων της δι−
καστικής αρχής, σε περίπτωση χρησιμοποίησής τους:

αα) Από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών, για την από−
σταση από την έδρα του αντιπροσώπου μέχρι την έδρα 
του εφόρου και αντίστροφα και 

ββ) Από τους Εφόρους, για την απόσταση από την 
έδρα των Εφόρων μέχρι το εκλογικό τμήμα στο οποίο 
τοποθετήθηκαν.

Στην περίπτωση αυτή αν δεν εκδοθεί από τους Εφό−
ρους η σχετική απόφαση δύνανται οι Εισαγγελείς 
Πρωτοδικών να εκδώσουν συμπληρωματική απόφαση 
καθορισμού οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας απο−
ζημίωσης.

δ) Για τους διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, από 
τον αρμόδιο Νομάρχη.

Στην απόφαση της δικαστικής αρχής που διατάσσει 
την πληρωμή μνημονεύεται η Δημόσια Οικονομική Υπη−
ρεσία που θα ενεργήσει την πληρωμή.

2. Για τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται: 
α) Προκειμένου για μετακίνηση με Ι.Χ. επιβατικό αυ−

τοκίνητο, ποσό 0,15 ευρώ κατά χιλιόμετρο. 
β) Προκειμένου για μετακίνηση με σιδηρόδρομο και 

λεωφορείο, το αντίτιμο του εισιτηρίου μειωμένο με την 
έκπτωση που θα καθοριστεί.

γ) Προκειμένου για Ε/Γ ακτοπλοϊκά πλοία όλης της 
χώρας το αντίτιμο του εισιτηρίου επί του ισχύοντος 
ναυλολογίου επιβατών, μειωμένο με την έκπτωση που 
θα καθορισθεί.

3. Σε περίπτωση που μέρος της διαδρομής ή και ολό−
κληρη η διαδρομή δεν εξυπηρετείται με τα παραπάνω 
συγκοινωνιακά μέσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιο−
δήποτε μέσο και το ποσό που θα καθοριστεί με βάση το 
άρθρο 5, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αντιτίμου 
εισιτηρίου ή ναύλου που συνήθως καταβάλλεται για 
το φθηνότερο χρησιμοποιούμενο μέσο της διαδρομής 
αυτής, σε συσχετισμό και με τις τοπικές κατά περίπτω−
ση συνθήκες και ιδιαιτερότητες, τις οποίες λαμβάνουν 
υπόψη κατά τον καθορισμό του ποσού κάλυψης της 
διαδρομής αυτής οι κατά το παρόν άρθρο (παρ. 1) αρ−
μόδιες αρχές.

Η χρησιμοποίηση αεροπλάνου δεν αποκλείεται όπου 
αυτό επιβάλλεται κατά την εκτίμηση των αρχών του 
παρόντος άρθρου και καταβάλλεται ποσό οδοιπορικών 
εξόδων ίσο με το αντίτιμο του εισιτηρίου του αερο−
πλάνου.

Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό που καταβλή−
θηκε για οδοιπορικά έξοδα ή για ημερήσια αποζημίωση 
ή και για τα δύο είναι μεγαλύτερο από το ποσό που 
απαιτείται με τα φθηνότερα μέσα συγκοινωνίας για τη 
διαδρομή που διανύθηκε ή για την εκτέλεση των καθη−
κόντων τους, με απόφασή μας διατάσσεται η βεβαίωση 
του επί πλέον χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε ως 
δημόσιου εσόδου, σε βάρος αυτού που έλαβε το επί 
πλέον ποσό.

Άρθρο 8
Χρόνος και δικαιολογητικά για την αποζημίωση 

αντιπροσώπων δικαστικής αρχής

1. Η αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης αυτής καταβάλλεται από τις Δημόσιες Οι−
κονομικές Υπηρεσίες μετά τη διενέργεια της ψηφοφο−
ρίας, με την κατάθεση από τους δικαιούχους των εξής 
δικαιολογητικών:

α) Προκειμένου για τους αντιπροσώπους της δικαστι−
κής αρχής και τους εφόρους αυτών:

αα) Το πρωτότυπο έγγραφο του διορισμού τους, κρα−
τώντας οι ίδιοι ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού και

αβ) πιστοποίηση της εφορευτικής επιτροπής για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους ή επικυρωμένου αντι−
γράφου της απόδειξης παράδοσης του εκλογικού σάκου 
στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.

β) Προκειμένου για τους αναπληρωτές δικαστικών 
αντιπροσώπων: 

βα) Το πρωτότυπο έγγραφο του διορισμού τους, κρα−
τώντας οι ίδιοι ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού και

ββ) βεβαίωση του οικείου εφόρου των δικαστικών 
αντιπροσώπων, στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός 
των ημερών, κατά τις οποίες είχαν τεθεί στη διάθεση 
του εφόρου.

γ) Προκειμένου για γραμματείς εφορευτικών επι−
τροπών, βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής, ή του 
αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, με την οποία βε−
βαιώνεται η πρόσληψή τους και η εκτέλεση των καθη−
κόντων τους.

Η πληρωμή αυτών γίνεται από την αρμόδια ΔΟΥ φο−
ρολογίας εισοδήματός τους ή στην περίπτωση κατά 
την οποία δεν είναι υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης 
στην ΔΟΥ κατοικίας τους.

δ) Προκειμένου για διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, 
αντίγραφο της απόφασης του νομάρχη για το διορισμό 
τους και βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής ή του 
αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής για την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους.

Στα παραπάνω δικαιολογητικά επισυνάπτεται και κα−
τάσταση πληρωμής σε δύο αντίτυπα.

2. Η αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 5 της 
απόφασης αυτής, καθώς και τα οδοιπορικά έξοδα που 
προβλέπονται στο άρθρο 7, προκαταβάλλονται από τη 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της έδρας της δικαστικής 
αρχής, που διατάσσει την πληρωμή ή από τη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία της έδρας ή της διαμονής του 
διοριζομένου ως εφόρου ή ως αντιπροσώπου της δι−
καστικής αρχής ή ως αναπληρωτή αυτών ή ως διερμη−
νέα, με την κατάθεση από τους δικαιούχους των εξής 
δικαιολογητικών:

α) Του πρωτοτύπου εγγράφου του διορισμού τους, 
κρατώντας οι ίδιοι ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού,
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β) Αντιγράφου της απόφασης που προβλέπεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 7,

γ) Εξοφλητικής απόδειξης στην οποία πρέπει να ανα−
γράφονται το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και η κατοικία 
του δικαιούχου.

Στην απόφαση της δικαστικής αρχής που διατάσσει 
την πληρωμή μνημονεύεται η Δημόσια Οικονομική Υπη−
ρεσία που θα ενεργήσει την πληρωμή.

Άρθρο 9
Μη εκτέλεση καθηκόντων εφόρων, αντιπροσώπων 

δικαστικής αρχής κ.λπ.

1. Οι έφοροι, οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής 
κ.λπ. που θα προεισπράξουν την αποζημίωση και τα 
οδοιπορικά έξοδα που προβλέπονται στο άρθρο 7, 
πλην όμως δεν θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους λόγω 
ασθενείας τους ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, 
υποχρεούνται, εκτός από τη σχετική δήλωση που θα 
κάνουν στον αρμόδιο έφορο ή Εισαγγελέα των Εφετών, 
να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ/νση Εκλογών), 
τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για την 
απαλλαγή τους από την υποχρέωση επιστροφής του 
ποσού αυτού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος:

α) Για την περίπτωση της μετάβασης και μη εκτέλε−
σης των καθηκόντων τους στα εκλογικά τμήματα στα 
οποία διορίστηκαν: 

αα) τις αποδείξεις πληρωμής εισιτηρίων κ.λπ. μετά−
βασης και επιστροφής στην έδρα τους και

αβ) τριπλότυπο κατάθεσης του υπόλοιπου ποσού μετά 
την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί για αποζημί−
ωση δύο (2) ημερών και του παραπάνω αντιτίμου των 
εισιτηρίων.

β) Για την περίπτωση μετάβασης στα εκλογικά τμήμα−
τα που διορίστηκαν, πλην όμως λόγω ασθενείας τους 
δεν μπόρεσαν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους:

βα) Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για το είδος 
της ασθένειας και τις απαιτούμενες ημέρες θεραπεί−
ας.

ββ) Απόδειξη πληρωμής των εισιτηρίων μετάβασης 
από την έδρα τους στο εκλογικό τμήμα στο οποίο διορί−
στηκαν και επιστροφής από αυτό στην έδρα τους και

βγ) Τριπλότυπο κατάθεσης του ποσού που απομέ−
νει μετά την αφαίρεση των οδοιπορικών εξόδων του 
άρθρου 7 και της αποζημίωσης του άρθρου 5 τόσων 
ημερών όσες οι ημέρες της ασθενείας τους.

2. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κ.λπ. που θα 
προεισπράξουν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξο−
δα που προβλέπονται στο άρθρο 7 της απόφασης αυτής 
και δεν θα μεταβούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, 
υποχρεούνται να επιστρέψουν το ποσό που εισέπρα−
ξαν στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και 
να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Δ/νση Εκλογών) το τρι−
πλότυπο είσπραξης με αναφορά τους μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες το αργότερο από την ημέρα διενέργειας 
των εκλογών.

Επίσης, όμοια αναφορά υποχρεούνται να υποβάλουν 
στον Εισαγγελέα που εξέδωσε την δικαστική αποζημί−
ωση στην οποία θα αναφέρεται και ο αύξων αριθμός 
αυτής.

Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα καταλογίζεται σε 
βάρος τους το ποσό εντόκως.

3. Οι έφοροι των δικαστικών αντιπροσώπων (Πρόε−
δροι Πρωτοδικών) υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης την επομένη των εκλογών 
εγγράφως:

α) Προκειμένου για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, 
τακτικούς ή αναπληρωματικούς, που δεν μεταβήκανε 
στα εκλογικά τμήματα, στα οποία διορίστηκαν, το ονο−
ματεπώνυμο, την ιδιότητά τους και τη διεύθυνση της 
κατοικίας τους.

β) Προκειμένου για τους αναπληρωματικούς δικαστι−
κούς αντιπροσώπους που δεν χρησιμοποιήθηκαν, το 
ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά τους, την ημέρα και 
ώρα που εμφανίστηκαν σ’ αυτούς και το λόγο της μη 
χρησιμοποίησής τους.

Άρθρο 10
Τρόπος πληρωμής αντιπροσώπων δικαστικής αρχής

Οι πληρωμές των διοριζομένων εφόρων, των αντιπρο−
σώπων της δικαστικής αρχής, των γραμματέων εφορευ−
τικών επιτροπών κ.λπ., θα γίνουν με τη διαδικασία των 
εντολών πληρωμής και σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 11
Ισχύς απόφασης

Τα οριζόμενα με την απόφαση αυτή, ισχύουν και για 
όλες τις εκλογές για την ανάδειξη νέων δημοτικών ή 
περιφερειακών αρχών ή τη συμπλήρωση αυτών, που 
τυχόν θα διενεργηθούν κατά την περίοδο 2010 – 2014 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/7.6.2010). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
    Αριθμ. 62432 (2)
Γραμματείς εφορευτικών επιτροπών για τη διενέργεια 

των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7ης 
Νοεμβρίου 2010.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 63 και 131 του Π.Δ. 96/2007 «Κωδικο−

ποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας 
για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/Α΄ 5.6.2007), όπως 
ισχύει.

β) Των άρθρων 17 και 134 παρ. 1 και 3 του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/7.6.2010). 
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γ) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98Α΄).

δ) Των άρθρων 3 και 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−95).

2. Το γεγονός ότι διενεργούνται ταυτόχρονα οι δη−
μοτικές και περιφερειακές εκλογές και επομένως τη−
ρούνται διπλά βιβλία και πρακτικά από τις εφορευτικές 
επιτροπές. 

3. Το γεγονός ότι οι εφορευτικές επιτροπές των εκλο−
γικών τμημάτων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης 
θα έχουν πρόσθετη απασχόληση λόγω του μεγάλου 
αριθμού υποψηφίων και συνεπώς ιδιαίτερου φόρτου 
εργασίας. 

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το 
ύψος της οποίας θα ανέλθει στο ποσό περίπου των 
εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000 €) και θα αντι−
μετωπιστεί από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. (Φορέας 
07/130 – ΚΑΕ 5262).

5. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ 2408 Β΄) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ότι οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογι−
κών τμημάτων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης 
κατά τη διενέργεια των ταυτόχρονων δημοτικών περι−
φερειακών εκλογών και μόνο κατά την πρώτη Κυριακή 
7 Νοεμβρίου 2010, μπορούν να αναθέτουν καθήκοντα 
γραμματέα, λόγω των αναγκών των διπλών εκλογών, σε 
δύο δημόσιους ή δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους 
ή υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή 
σε εκλογείς, υποχρεούμενους να εκπληρώσουν αυτά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F

 Αριθμ. 62434 (3)
   Έγκριση καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε 

υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας 
και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, για τη δι−
ενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών 
της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των επαναληπτικών της 
14ης Νοεμβρίου 2010.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 131 του Π.Δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ 

ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/Α΄ 5.6.2007), όπως ισχύει. 

β) Του άρθρου 134 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/
7.6.2010). 

γ) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98Α΄).

δ) Των άρθρων 3 παρ. γ΄ και 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995).

2. Το γεγονός ότι για την προπαρασκευή και διενέρ−
γεια των παραπάνω εκλογών προσφέρουν έκτακτη υπη−
ρεσία, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, καθώς 
και σε μη εργάσιμες ημέρες οι υπάλληλοι της Γενικής 
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης. 

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το 
ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα 
πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (45.500 €) και θα 
αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. (Φορέας 
07/130 – ΚΑΕ 5262).

4. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ 2408 Β΄) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογι−
κής αποζημίωσης σε εκατόν τριάντα (130) υπαλλήλους 
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης, για τη διενέργεια των δημο−
τικών και περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου, 
καθώς και των επαναληπτικών της 14ης Νοεμβρίου 2010, 
οι οποίοι προσφέρουν εργασία, πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες, καθώς 
και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατα− Κυριακές 
και αργίες).

2. Καθορίζουμε, για όλο το χρονικό διάστημα παροχής 
της έκτακτης εκλογικής εργασίας, την ειδική εκλογική 
αποζημίωση για τον καθένα που θα συμπεριληφθεί στο 
συνεργείο της προηγούμενης παραγράφου, στο ποσό 
των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350 €) (ποσό, το οποίο 
είναι μειωμένο κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο 
που καταβλήθηκε για τις βουλευτικές εκλογές της 4ης 
Οκτωβρίου και ανερχόταν σε 460 ευρώ). 

3. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν 
λόγω ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό 
της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασής μας, θα 
βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟ−
ΓΕΣ» και Κ.Α.Ε. 5262 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης οικονομικού έτους 2010.

4. Η εκλογική αυτή αποζημίωση θεωρείται ως έξοδα 
κίνησης (άρθρο 131, παρ. 6, Π.Δ. 96/2007).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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 Αριθμ. 62433 (4)
    Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστι−

κούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για την έκτα−
κτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και 
διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλο−
γών της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των επαναληπτικών 
της 14ης Νοεμβρίου 2010.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 131 του Π.Δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ 

ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/Α΄ 5.6.2007), όπως ισχύει. 

β) Του άρθρου 134 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/
7.6.2010). 

γ) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98Α΄).

δ) Των άρθρων 3 και 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995). 

2. Το γεγονός ότι για την προπαρασκευή, διενέργεια 
και έκδοση των αποτελεσμάτων των Δημοτικών και 
Περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010, καθώς 
και των επαναληπτικών της 14ης Νοεμβρίου 2010 θα 
απασχοληθούν πέραν του συνήθους χρόνου, για την 
άσκηση των δικαστικών καθηκόντων τους ορισμένοι δι−
καστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί των Πρωτοδικείων, 
των Εισαγγελιών Πρωτοδικών, των Ειρηνοδικείων και 
Πταισματοδικείων του Κράτους. 

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το 
ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομ−
μυρίου τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων 
ευρώ (1.333.200 €) και θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις 
του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.. (Φορέας 07/130 – ΚΑΕ 5262).

4. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ 2408 Β΄) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής 
αποζημίωσης σε χίλιους διακόσιους δώδεκα (1.212) δι−
καστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς του Κράτους 
(Πρωτοδικείων, Εισαγγελιών Πρωτοδικών, Ειρηνοδικείων 
και Πταισματοδικείων του Κράτους) για τον αριθμό αυ−
τών που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα, για την 
έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή, διε−
νέργεια και έκδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών 
και περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010, κα−
θώς και των επαναληπτικών της 14ης Νοεμβρίου 2010.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

A/A ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ
ΑΥΤ/ΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ
ΚΑΙ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΑΡΙΘ. 
ΔΙΚΑΣ/ΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΑΡΙΘ.
ΕΙΣΑΓΓΕ−

ΛΕΩΝ

1. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 398 106
2. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3 1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
3.        » ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 1
4. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 9 3
5. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3 1
6. ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 5 1
7. ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 10 4
8.      » ΑΙΓΙΟΥ 2 1
9.      » ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 2 1
10. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΩΝ 3 1
11.       » ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3 1
12. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3 1
13. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 4 2
14. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟY ΡΟΔΟΥ 9 4
15.          » ΚΩ 2 1
16. ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 4 2
17.      » ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 3 1
18. ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6 2
19. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2 1
20. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3 1
21. ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 7 2
22.      » ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2 1
23. ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 4 2
24. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 23 7
25. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2 1
26. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 110 32
27. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13 3
28. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 14 2
29. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7 2
30. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6 1
31. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 16 2
32. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2 1
33. ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 6 1
34. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 9 2
35. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 15 2
36. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ 5 1
37.        » ΝΑΞΟΥ 2 1
38. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 2 1
39.        » ΓΥΘΕΙΟΥ 2 1
40. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12 3
41. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 7 2
42. ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 8 2
43. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 1
44. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 10 2
45. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10 2
46.        » ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2 1
47. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 7 1
48. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 76 22
49. ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 3 1
50.        » ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 3 1
51. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8 1
52. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4 1
53. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 6 1
54. ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 6 1
55. ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2 1
56. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 9 2
57. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8 2
58. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 10 2
59. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3 1
60. ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 5 2
61. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 7 1
62. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 13 5
63. ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 6 2

ΣΥΝΟΛΟ 951 261
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2. Καθορίζουμε, για κάθε έναν ανεξαρτήτως βαθμού, 
την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζημίωση, που θα κατα−
βληθεί στους παραπάνω δικαστικούς και εισαγγελικούς 
λειτουργούς, στο ποσό των χιλίων εκατό ευρώ (1.100 €) 
(ποσό, το οποίο είναι μειωμένο κατά 24% σε σχέση με 
το αντίστοιχο που καταβλήθηκε για τις βουλευτικές 
εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 και ανερχόταν σε 
1.450 ευρώ).

3. Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, στους 
οποίους θα καταβληθεί η καθοριζόμενη στην προηγού−
μενη παράγραφο εφάπαξ ειδική αποζημίωση, θα ορι−
στούν με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων δι−
καστηρίων (Πρωτοδικείων, Εισαγγελιών Πρωτοδικών).

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφά−
παξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους παραπάνω 
δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, θα βαρύνει 
την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 “ΕΚΛΟΓΕΣ” και 
Κ.Α.Ε. 5262 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, οικονομικού έτους 2010 και η μεταβίβαση 
της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση 
Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατόπιν σχετικών 
εγγράφων των ενδιαφερομένων δικαστηρίων για το 
απαιτούμενο προς μεταβίβαση ποσό.

Η εκλογική αυτή αποζημίωση θεωρείται ως έξοδο κί−
νησης σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 
131 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 
96/2007).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 F
 Αριθμ. 62431 (5)
   Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων δικαστικών 

υπαλλήλων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, 
κατά την προπαρασκευή, διενέργεια των δημοτικών 
και περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 
και των επαναληπτικών της 14ης Νοεμβρίου 2010 και 
καθορισμός της ειδικής αποζημίωσης που θα κατα−
βληθεί σ’ αυτούς.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 131 του Π.Δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ 

ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/Α΄ 5.6.2007), όπως ισχύει. 

β) Του άρθρου 134 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/7.6.2010). 

γ) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»(ΦΕΚ 
98Α΄).

δ) Των άρθρων 3 και 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−95).

ε) Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Περί παροχής κι−
νήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικο−
νομικής αναπτύξεως της Χώρας», όπως ισχύει.

2. Την υπάρχουσα κατεπείγουσα ανάγκη συγκρότησης 
συνεργείων έκτακτης εκλογικής εργασίας, από υπαλλή−
λους της Γραμματείας του Αρείου Πάγου, της Εισαγγε−
λίας του Αρείου Πάγου, των Εφετείων και Εισαγγελιών 
Εφετών, των Πρωτοδικείων, των Εισαγγελιών Πρωτοδι−
κών, των Ειρηνοδικείων και των Πταισματοδικείων του 
Κράτους, για την αντιμετώπιση των αυξημένων εργα−
σιών προπαρασκευής, διενέργειας κ.λπ. των δημοτικών 
και περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 και 
των επαναληπτικών της 14ης Νοεμβρίου 2010.

3. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές, λόγω της φύσης 
και του όγκου τους δεν είναι δυνατόν ν’ αντιμετωπι−
σθούν από τους παραπάνω υπαλλήλους μέσα στο κα−
νονικό ωράριο εργασίας τους και παρίσταται ανάγκη 
απασχόλησής τους πέρα από το ωράριο αυτό και κατά 
τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυκτερινές ώρες.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των εννέα 
εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (9.600.000 €) και θα 
αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. (Φορέας 
07/130 − ΚΑΕ 5262).

5. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ 2408 Β΄)κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε μέσα στο χρονικό διάστημα από 
17.10.2010 έως 23.11.2010 συνεργεία προσφοράς έκτακτης 
εκλογικής εργασίας, για την προπαρασκευή, διενέργεια 
κ.λπ. των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 
7ης Νοεμβρίου 2010 και των επαναληπτικών της 14ης 
Νοεμβρίου 2010, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας 
και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατο, Κυριακές, 
αργίες, καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες), ανάλογα 
με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες και την πορεία των 
εκλογικών εργασιών, με καταβολή ειδικής εκλογικής 
αποζημίωσης, στα οποία θα συμμετέχουν:

α) Όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι, γραμματείς, δακτυλο−
γράφοι και επιμελητές Δικαστηρίων της Γραμματείας και 
Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, των Εφετείων και Εισαγγε−
λιών Εφετών, των Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτο−
δικών, οι επιμελητές Ανηλίκων των Δικαστηρίων Ανηλίκων 
της χώρας, οι επιμελητές Κοινωνικής αρωγής, οι υπάλληλοι 
των Ειρηνοδικείων και των Πταισματοδικείων του Κράτους, 
οι μόνιμοι υπάλληλοι των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και 
των Κτηματολογικών γραφείων και οι μόνιμοι υπάλληλοι 
του ΤΑΧΔΙΚ που υπηρετούν σε όλες τις δικαστικές υπηρε−
σίες της χώρας και στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑΧΔΙΚ.

β) Οι δικαστικοί υπάλληλοι (γραμματείς, δακτυλογρά−
φοι, επιμελητές δικαστηρίων), της γραμματείας του ΣτΕ, 
της Γενικής Επιτροπείας, των Διοικητικών Εφετείων και 
των Διοικητικών Πρωτοδικείων του Κράτους. 

γ) Οι μόνιμες ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου καθαρίστριες που υπηρετούν στα 
παραπάνω δικαστήρια. 
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Η κατανομή των παραπάνω δικαστικών υπαλλήλων 
στα εκλογικά συνεργεία, γίνεται ως εξής:

Στα Πρωτοδικεία του Κράτους μετέχουν οι υπάλληλοι 
που υπηρετούν σ’ αυτά, οι δικαστικοί υπάλληλοι των 
Εφετείων (όπου υπάρχουν), των Διοικητικών Εφετεί−
ων (όπου υπάρχουν) και Διοικητικών Πρωτοδικείων, οι 
επιμελητές Ανηλίκων των Δικαστηρίων Ανηλίκων της 
χώρας, οι επιμελητές Κοινωνικής αρωγής, οι υπάλλη−
λοι των Ειρηνοδικείων των Πταισματοδικείων και των 
υπαλλήλων του ΤΑΧΔΙΚ.

Στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών του Κράτους, μετέχουν, 
οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ’ αυτές, οι υπάλληλοι 
των Εισαγγελιών Εφετών (όπου υπάρχουν), καθώς και 
οι μόνιμοι υπάλληλοι των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων 
και των Κτηματολογικών γραφείων. 

Επιπλέον στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με−
τέχουν οι υπάλληλοι του Αρείου Πάγου και της Εισαγ−
γελίας αυτού, οι υπάλληλοι του ΣτΕ και της Γενικής 
Επιτροπείας. 

2. Καθορίζουμε, για όλο το παραπάνω διάστημα πα−
ροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας,την ειδική 
εφάπαξ εκλογική αποζημίωση για τον καθένα που θα 
συμπεριληφθεί στα συνεργεία της παραπάνω παραγρά−
φου σε χίλια διακόσια ευρώ (1.200 €) (ποσό το οποίο 
είναι μειωμένο κατά 26% σε σχέση με το αντίστοιχο 
που καταβλήθηκε για τις βουλευτικές εκλογές της 4ης 
Οκτωβρίου 2009 και ανερχόταν σε 1.630 Ευρώ). 

Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασί−
ας θα καταβληθεί και ανάλογη με αυτόν αποζημίωση.

Συγκεκριμένα για κάθε μέρα απουσίας θα περικόπτε−
ται ανάλογο ποσό.

3. Η παροχή της προσφερόμενης πρόσθετης εκλο−
γικής εργασίας βεβαιώνεται από τους προϊσταμένους 
των οικείων δικαστηρίων.

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν 
λόγω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό των εκλο−
γικών συνεργείων της απόφασης αυτής, θα βαρύνει την 
πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και Κ.Α.Ε. 
5262 προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
οικονομικού έτους 2010.

5. Η πληρωμή της αποζημίωσης στο προσωπικό που 
θα μετέχει στα εκλογικά συνεργεία θα πραγματοποι−
ηθεί μετά τη λήξη της παραπάνω χρονικής περιόδου 
(23.11.2010) και η μεταβίβαση της απαιτούμενης πίστωσης 
θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, βάσει σχετικών εγγράφων βεβαιώσεων των 
δικαστηρίων.

Η εκλογική αυτή αποζημίωση θεωρείται ως έξοδο 
κίνησης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρ−
θρου 131 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών 
(π.δ. 96/2007).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 Αριθμ. 62430 (6)
   Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστές 

των διοικητικών δικαστηρίων, για την έκτακτη απα−
σχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέρ−
γεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 
7ης Νοεμβρίου 2010 και των επαναληπτικών της 14ης 
Νοεμβρίου 2010.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 131 του Π.Δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ 

ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/Α΄ 5.6.2007), όπως ισχύει. 

β) Του άρθρου 134 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/
7.6.2010). 

γ) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98Α΄).

δ) Των άρθρων 3 παρ. γ΄ και 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995). 

2. Το γεγονός ότι για την προπαρασκευή, διενέργεια 
και έκδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και πε−
ριφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των 
επαναληπτικών εκλογών της 14ης Νοεμβρίου 2010 θα 
απασχοληθούν πέραν του συνήθους χρόνου, για την 
άσκηση των δικαστικών καθηκόντων τους ορισμένοι 
δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων.

3. Το αριθ. 115/24.9.2010 έγγραφο της Ένωσης Διοικη−
τικών Δικαστών.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το 
ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα οκτώ 
χιλιάδων ευρώ (38.000 €).

5. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ 2408 Β΄) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής 
αποζημίωσης σε δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων 
και μέχρι τον αριθμό των εκατό (100) ατόμων, για την 
έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή, 
διενέργεια και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλο−
γών για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών 
αρχών.

2. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζημί−
ωση, που θα καταβληθεί στους παραπάνω δικαστές για 
κάθε έναν ανεξαρτήτως βαθμού, στο ποσό των τρια−
κοσίων ογδόντα ευρώ (380 €), (δηλαδή ποσό, το οποίο 
είναι μειωμένο κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο 
που καταβλήθηκε για τις βουλευτικές εκλογές της 4ης 
Οκτωβρίου 2009 και ανερχόταν σε 500 Ευρώ).

3. Οι δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων, στους 
οποίους θα καταβληθεί η καθοριζόμενη στην προη−
γούμενη παράγραφο εφάπαξ ειδική αποζημίωση, θα 
οριστούν με απόφαση του Γενικού Επιτρόπου της Επι−
κράτειας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.



4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφά−
παξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους παραπάνω 
δικαστές, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 
07−130 “ΕΚΛΟΓΕΣ” και Κ.Α.Ε. 5262 του προϋπολογισμού 
εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οικονομικού έτους 2010 
και η μεταβίβαση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει 
από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
κατόπιν σχετικών εγγράφων των ενδιαφερομένων δικα−
στηρίων για το απαιτούμενο προς μεταβίβαση ποσό.

Η εκλογική αυτή αποζημίωση θεωρείται ως έξοδο κίνη−
σης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 131 της 
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 96/2007).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 F
 Αριθμ. 62429 (7)
    Έγκριση καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε 

υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την έκτα−
κτη απασχόλησή τους κατά τη διενέργεια των δη−
μοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμ−
βρίου 2010, καθώς και των επαναληπτικών της 14ης 
Νοεμβρίου 2010.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 131 του Π.Δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ 

ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/Α΄ 5.6.2007), όπως ισχύει. 

β) Του άρθρου 134 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/
7.6.2010). 

γ) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98Α΄).

δ) Των άρθρων 3 και 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.95).

2. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου απασχολούνται με τον έλεγχο των δαπανών 
διενέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών 
της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των επαναληπτικών της 
14ης Νοεμβρίου 2010. 

3. Το αριθ. 51824/5.10.2010 έγγραφο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 
πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ 
(154.350 €) και θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του 
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. (Φορέας 07/130 – ΚΑΕ 5262).

5. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ 2408 Β΄) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής 
αποζημίωσης σε καθέναν από τους τριακόσιους σαρά−
ντα τρεις (343) υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
οι οποίοι προσφέρουν έκτακτη εργασία λόγω της δι−
ενέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών 
της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των επαναληπτικών της 
14ης Νοεμβρίου 2010, ποσού τετρακοσίων πενήντα ευρώ 
(450 €), (δηλαδή ποσού, το οποίο είναι μειωμένο κατά 
25% σε σχέση με το αντίστοιχο που καταβλήθηκε για 
τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 και 
ανερχόταν σε 600 ευρώ). 

2. Οι δικαιούχοι υπάλληλοι που θα λάβουν την πα−
ραπάνω εκλογική αποζημίωση κατανέμονται στις εξής 
υπηρεσίες:

Α΄

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟΥΣ 
ΝΟΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4
2. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5
3. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3
4. ΑΡΤΑΣ 3
5. ΑΧΑΪΑΣ 9
6. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3
7. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1
8. ΔΡΑΜΑΣ 2
9. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3
10. ΕΒΡΟΥ 5
11. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2
12. ΕΥΒΟΙΑΣ 4
13. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2
14. ΗΛΕΙΑΣ 3
15. ΗΜΑΘΙΑΣ 2
16. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10
17. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 14

18. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3
19. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2
20. ΚΑΒΑΛΑΣ 6
21. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3
22. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
23. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2
24. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2
25. ΚΙΛΚΙΣ 2
26. ΚΟΖΑΝΗΣ 3
27. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4
28. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3
29. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2
30. ΛΑΡΙΣΗΣ 8
31. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4
32. ΛΕΣΒΟΥ − ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4

33. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3
34. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4
35. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5
36. ΞΑΝΘΗΣ 1
37. ΠΕΛΛΑΣ 4

ΦΕΚ 1699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27057



27058 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

38. ΠΙΕΡΙΑΣ 2
39. ΠΡΕΒΕΖΗΣ 2
40. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 3
41. ΡΟΔΟΠΗΣ 3
42. ΣΑΜΟΥ 2
43. ΣΕΡΡΩΝ 6
44. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4
45. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5
46. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
47. ΦΩΚΙΔΑΣ 5
48. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4
49. ΧΑΝΙΩΝ 5
50. ΧΙΟΥ 2

ΣΥΝΟΛΟ 186

Β΄

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1. Αθηναίων 3
2. Πειραιώς 5
3. Θεσσαλονίκης 6
4. Καλαμαριάς 5
5. Αγ. Παρασκευής 4
6. Αμαρουσίου 5
7. Ηλιουπόλεως 5
8. Καλλιθέας 3
9. Περιστερίου 3
10. Νίκαιας 4

ΣΥΝΟΛΟ 43

Γ΄

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
1. Ελεγκτικού Συνεδρίου στο 

Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων 4

2. Ελεγκτικού Συνεδρίου στο 
Υπουργείο Διακαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων 4

3. Ελεγκτικού Συνεδρίου στο 
Υπουργείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας 4

4 Υπηρεσία Επιτρόπου στον 
Ο.Ε.Ε.Κ. 5

5. Υπηρεσία Επιτρόπου στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιά 4

6. 1η Υπηρεσία Επιτρόπου 14
7. 6η Υπηρεσία Επιτρόπου 9
8. 7η  Υπηρεσία Επιτρόπου 5
9. 11η Υπηρεσία Επιτρόπου 17
10. 12η Υπηρεσία Επιτρόπου 12
11. 15η Υπηρεσία Επιτρόπου 1
12. Τμήμα Αναιρέσεων, I, IV, VI, VII 21
13. Κλιμάκια (Β΄,Γ΄,Ε΄,Ζ΄,& ΣΤ΄, 

Αναίρεση) 9
14. Γραμματεία Γενικών 

Συντονιστών Επιτρόπων 1
15. Γραφείο Προέδρου 4

ΣΥΝΟΛΟ 114

3. Η απαιτούμενη για την πληρωμή των παραπάνω 
υπαλλήλων δαπάνη, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.Ε. 

5262 του Ειδικού Φορέα 07−130 “ΕΚΛΟΓΕΣ” του προϋπο−
λογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οικονομικού 
έτους 2010 και θα μεταβιβασθεί με επιτροπικά εντάλμα−
τα στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Η ειδική εκλογική αυτή αποζημίωση θεωρείται ως έξο−
δο κίνησης (άρθρο 131, παρ. 6, Π.Δ. 96/2007).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 F
 Αριθμ. 62428 (8)
    Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων υπαλλήλων 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την αντιμετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή, διενέρ−
γεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 
7ης Νοεμβρίου 2010 και των επαναληπτικών της 14ης 
Νοεμβρίου 2010 και καθορισμός της ειδικής αποζη−
μίωσης που θα καταβληθεί σε αυτούς. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 131 του Π.Δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ 

ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/Α΄ 5.6.2007), όπως ισχύει. 

β) Του άρθρου 134 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/7.6.2010). 

γ) Των άρθρων 3 και 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995). 

δ) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98Α΄).

2. Την υπάρχουσα ανάγκη συγκρότησης συνεργείων 
έκτακτης εκλογικής εργασίας, από υπαλλήλους του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την αντιμετώπιση των 
αυξημένων εργασιών προπαρασκευής, διενέργειας κ.λπ. 
των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7ης Νο−
εμβρίου 2010 καθώς και των επαναληπτικών της 14ης 
Νοεμβρίου 2010. 

3. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές, λόγω της φύσης 
και του όγκου τους δεν είναι δυνατόν να αντιμετω−
πιστούν από τους παραπάνω υπαλλήλους μέσα στο 
κανονικό ωράριο εργασίας τους και παρίσταται ανάγκη 
απασχόλησής τους πέραν από το ωράριο αυτό και κατά 
τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυκτερινές ώρες.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα 
μιας χιλιάδων διακοσίων ευρώ (51.200 €) περίπου και θα 
αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. (Φορέας 
07/130 – ΚΑΕ 5262).
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5. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ 2408 Β΄) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε  μέσα στο χρονικό διάστημα από 
11.10.2010 έως 15.11.2010 συνεργεία έκτακτης εκλογικής 
εργασίας, για την προπαρασκευή, διενέργεια κ.λπ. των 
Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμ−
βρίου 2010, καθώς και των επαναληπτικών της 14ης Νο−
εμβρίου 2010, από όχι περισσότερους από τριακόσιους 
είκοσι (320) υπαλλήλους, της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, πέραν από το κανονικό ωρά−
ριο εργασίας τους και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες 
(Σάββατο, Κυριακές και αργίες), καθώς και κατά τις 
νυκτερινές ώρες, ανάλογα με την πορεία των εκλογικών 
εργασιών, με καταβολή ειδικής ημερήσιας εκλογικής 
αποζημίωσης.

Ειδικότερα, οι υπάλληλοι που θα συμμετέχουν στα 
συνεργεία αυτά, θα ορισθούν με απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης.

2. Καθορίζουμε, για όλο το χρονικό διάστημα παροχής 
της έκτακτης εκλογικής εργασίας, την ειδική εκλογική 
αποζημίωση για τον καθένα υπάλληλο που θα συμπε−
ριληφθεί στα συνεργεία της παραπάνω παραγράφου 
σε εκατόν εξήντα ευρώ (160 €) (ποσό, το οποίο είναι 
μειωμένο κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο που κα−
ταβλήθηκε για τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτω−
βρίου 2009 και ανερχόταν σε 210 €).

Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργα−
σίας, θα καταβληθεί και ανάλογη με το χρόνο αυτό 
αποζημίωση.

3. Η παροχή της προσφερόμενης πρόσθετης εκλο−
γικής εργασίας, βεβαιώνεται από τους υπηρεσιακούς 
προϊσταμένους, όπου προσφέρουν την εκλογική εργα−
σία τους οι παραπάνω δικαιούχοι. 

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν 
λόγω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό των εκλο−
γικών συνεργείων της απόφασης αυτής, θα βαρύνει την 
πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και Κ.Α.Ε. 
5262 προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
οικονομικού έτους 2010. Η πληρωμή της αποζημίωσης 
στο προσωπικό που θα μετέχει στα εκλογικά συνεργεία, 
θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της παραπάνω χρο−
νικής περιόδου (15.11.2010) και η μεταβίβαση της απαι−
τούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονο−
μικού του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βάσει σχετικού εγγράφου 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η εκλογική αυτή αποζημίωση θεωρείται ως έξοδο κί−
νησης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 
131 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 
96/2007).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 Αριθμ. 62427 (9)
    Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων υπαλλή−

λων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου όλων των 
Νομών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των δημο−
τικών και περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμ−
βρίου 2010, καθώς και των επαναληπτικών της 14ης
Νοεμβρίου 2010. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 131 του Π.Δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ 

ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/Α΄ 5.6.2007), όπως ισχύει. 

β) Του άρθρου 134 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/
7.6.2010). 

γ) Των άρθρων 3 και 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995).

δ) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98Α΄).

2. Το γεγονός ότι για την προπαρασκευή και διενέρ−
γεια των παραπάνω εκλογών θα προσφέρουν έκτακτη 
υπηρεσία, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, 
καθώς και σε μη εργάσιμες ημέρες οι υπάλληλοι των 
Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου 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 σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το 
ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (300.000 €) περίπου και θα αντιμετω−
πιστεί από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. (Φορέας 07/130− 
ΚΑΕ 5262).

4. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ 2408 Β΄) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής 
αποζημίωσης για την προπαρασκευή και διενέργεια των 
Δημοτικών και των Περιφερειακών εκλογών της 7ης 
Νοεμβρίου 2010, καθώς και των επαναληπτικών της 14ης 
Νοεμβρίου 2010, στους υπαλλήλους, που προσφέρουν 
εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας κατά 
τις εργάσιμες ημέρες καθώς και κατά τις εξαιρέσιμες 
ημέρες (Σάββατα – Κυριακές και αργίες) των Υπηρεσιών 
Δημοσιονομικού Ελέγχου όλων των Νομών, των Νο−
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του Νομού Αττικής και των 
Νομαρχιακών Τομέων των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων 
Αθηνών και Πειραιώς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Αθηνών – Πειραιά (πλην των υπαλλήλων της υπηρεσί−
ας Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Νομαρχία Αθηνών), 
του Δήμου Αθηναίων, καθώς και των αποσπασμένων σ΄ 
αυτές υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες, εφόσον η από−
σπαση έχει πραγματοποιηθεί πριν από τις 9.8.2010.



27060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

2. Καθορίζουμε, συνολικά για όλο το χρονικό διάστημα 
παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας, την ειδική 
εκλογική αποζημίωση για τον καθένα που θα συμπεριλη−
φθεί στο συνεργείο της προηγούμενης παραγράφου στο 
ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €), (ποσό, το οποίο 
είναι μειωμένο κατά 25% σε σχέση με το αντίστοιχο 
που καταβλήθηκε για τις βουλευτικές εκλογές της 4ης 
Οκτωβρίου 2009 και ανερχόταν σε 670 Ευρώ).

Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργα−
σίας θα καταβληθεί και ανάλογη με τον χρόνο αυτό 
αποζημίωση. 

3. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την καταβολή της 
αποζημίωσης των υπαλλήλων του παραπάνω συνεργεί−
ου, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 

«ΕΚΛΟΓΕΣ» και ΚΑΕ 5262 του προϋπολογισμού εξόδων 
του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. οικονομικού έτους 2010.

4. Η ειδική αυτή εκλογική αποζημίωση θεωρείται ως 
έξοδο κίνησης σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του 
άρθρου 131 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών 
(Π.Δ. 96/2007).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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