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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 22200 (1)
    Καθορισμός αποζημίωσης των υπαλλήλων που θα απα−

σχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων ανα−
γκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή του δη−
μοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.δ. 38/2015 «Προκήρυξη Δημοψηφίσματος για 

κρίσιμο εθνικό θέμα» (Α΄ 63),
β) της από 28.6.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο−

μένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της 
διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης 
Ιουλίου 2015» (Α΄ 64),

γ) του Ν.4023/2011 «Διεύρυνση της άμεσης και συμμε−
τοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσμα−
τος» (Α΄ 220),

δ) της νομοθεσίας για την εκλογή των βουλευτών, 
όπως έχει κωδικοποιηθεί με τα Π.δ. 96/2007 «Κωδικο−
ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθε−
σίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 116) και 26/2012 
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της 
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57) και ει−
δικότερα των άρθρων 25 και 131 αυτών, όπως ισχύουν,

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» (Α΄ 98),

στ) των άρθρων 3 περίπτ. γ΄ και 22 παρ. 3 του 
Ν.2362/1995 (Α΄ 247), όπως αντικαταστάθηκαν με τα 
άρθρα 4 και 22 του Ν.3871/2010 (Α΄ 141).

2. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

3. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 21).

4. Την αριθ. Υ59/16.2.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (Β΄ 256).

5. Τη με αριθ. 22138/30.6.2015 κοινή απόφασή μας «Συ−
γκρότηση ειδικών συνεργείων που θα απασχοληθούν 
για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την 
προπαρασκευή και διενέργεια του δημοψηφίσματος της 
5ης Ιουλίου 2015» (Β΄ 1296).

6. Τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο εργασιών που απαι−
τείται για την οργάνωση και συστηματοποίηση των 
ενεργειών και εργασιών για την προπαρασκευή και 
διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, 
καθώς και για τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση 
των αποτελεσμάτων.

7. Το γεγονός ότι οι εν λόγω εργασίες, λόγω της 
φύσης και του όγκου τους, δεν μπορούν να πραγματο−
ποιηθούν από το προσωπικό που απασχολείται απο−
κλειστικά ή παράλληλα με αυτές, εντός του κανονικού 
ωραρίου εργασίας.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομ−
μυρίων τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων 
δέκα πέντε ευρώ (5.335.815 €), το οποίο θα καλυφθεί 
από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και σε βάρος των 
πιστώσεων του ΚΑΕ 5262 του Ειδικού Φορέα 07−130 
οικονομικού έτους 2015, αποφασίζουμε:

Α. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγορι−
ών των υπαλλήλων που αναφέρονται στη με αριθ. 
22138/30.6.2015 κοινή απόφασή μας καθορίζεται στο 
ποσό των επτακοσίων είκοσι ευρώ (720 €), με την επι−
φύλαξη των επομένων περιπτώσεων:
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α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των 
εκατόν εξήντα ευρώ (160 €).

β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων 
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
του Ενιαίου Ταμείου Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων 
(Ε.Τ.A.A.), πρώην Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως 
Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), για το χρονικό διάστημα οκτώ 
(8) ημερών, καθορίζεται στο ποσό των εκατόν σαράντα 
ευρώ (140 €).

γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των 
Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και 
των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου στην πρώην Νομαρχία Αθηνών, καθορίζεται στο 
ποσό των επτακοσίων ευρώ (700 €).

δ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των 
Δήμων καθορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100 €).

ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Διοικητικής Υπο−
στήριξης, έως εξήντα πέντε (65) άτομα, Οικονομικών 
Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας, έως σαράντα τρία (43) 
άτομα, Εκλογών, έως τριάντα επτά (37) άτομα, Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, έως πενήντα πέντε (55) άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των οικείων Γενικών Διευθυντών, 
σε λοιπές μονάδες του Υπουργείου και Πολιτικά Γρα−
φεία, έως τριάντα (30) άτομα, προσαυξάνεται με επιπλέ−
ον ποσό τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (480 €), λόγω της 
ιδιαιτέρως βεβαρημένης εργασίας που επιτελούν κατά 
την προπαρασκευαστική περίοδο του Δημοψηφίσματος 
της 5ης Ιουλίου 2015.

Β. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρα−
τήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος. Επιπλέον, 
για τους υπαλλήλους της περίπτωσης (δ) έχουν εφαρ−
μογή τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 
2 του άρθρου 1, της από 28.6.2015 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνω−
ση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος 
της 5ης Ιουλίου 2015» (Α΄ 64).

Γ. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της ως 
άνω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό των εκλο−
γικών συνεργείων της απόφασης αυτής, θα βαρύνει την 
πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 και Κ.Α.Ε. 5262 προ−
ϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οικονομικού έτους 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

F
      Αριθ. 1779 (2)
Έγκριση λειτουργίας Εθνικού Τυπογραφείου και έκδο−

σης Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως το Σάβ−
βατο 4 και την Κυριακή 5 Ιουλίου 2015. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98), και ιδίως 
του άρθρου 90,

β) του Ν. 3469/2006 (Α΄131) και ιδίως του άρθρου 12, 
παρ.3 αυτού,

γ) του Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων», όπως ισχύει,

δ) του Π.δ. 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών», όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Υ95/20.02.2015 (Β΄ 299) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Γεώργιο Κατρούγκαλο», όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. Υ185/ 8.6.2015 (Β΄1238) όμοια απόφαση «Τροπο−
ποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, Γεώργιο Κατρούγκαλο».

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου και 
την έκδοση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως το Σάββατο 
4 και την Κυριακή 5 Ιουλίου 2015, λόγω εκτάκτων αναγκών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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