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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 20124 (1)
 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4071/ 

2012 (Α΄ 85).
2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/ 

2012 (Α΄ 14), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τις διατάξεις της παρ. 9 του πέμπτου άρθρου του 
ν. 4047/2012 (Α΄ 31).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 71/2012 (Α΄ 124).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς δήμους ρυθμίζονται 
και καταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 
9 του πέμπτου άρθρου του ν. 4047/2012 (Α΄ 31).

2. Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφει−
λές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρό−
θεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έως τις 29−2−2012, εφόσον το 
σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα 
χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρό−
σωπα, και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, 
όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
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3. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση 
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσ−
σάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Το αίτημα για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφει−
λών σε αριθμό δόσεων άνω των είκοσι τεσσάρων (24), 
εξετάζεται από τον οικείο Δήμαρχο ή τον οριζόμενο 
από αυτόν Αντιδήμαρχο, μετά από πρόταση του προ−
ϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, που 
αποφαίνονται σχετικά με την αδυναμία του υπόχρεου 
για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο, με επισημείωση 
επί της υποβληθείσας αίτησης, ανάλογα με τη φορολο−
γική εικόνα και τη φοροδοτική ικανότητα του υπόχρεου, 
βάσει των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Υποβληθείσες δηλώσεις (όταν απαιτείται):
α1) Φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων τριών 

(3) ετών
α2) Της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και 

οριστικής δήλωσης ΦΜΥ
α3) Όλων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και προσω−

ρινών δηλώσεων ΦΜΥ που έπονται της τελευταίας εκ−
καθαριστικής/οριστικής και που η προθεσμία υποβολής 
τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης 
για υπαγωγή στη ρύθμιση

α4) Δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9
β) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ζημία των δύο 

(2) τουλάχιστον τελευταίων ετών
γ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν καταστροφή 

αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης ή φυ−
σικού προσώπου

δ) Δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν βαριά ασθέ−
νεια του οφειλέτη ή μέλους της οικογενείας του με Α΄ 
βαθμό συγγένειας ή προστατευόμενου μέλους, ή του 
προσώπου που έχει προσωπική ευθύνη για την κατα−
βολή της οφειλής

ε) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
στ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν τη διακοπή 

λειτουργίας της επιχείρησης.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά λαμβάνονται υπόψη 

κατά περίπτωση για τη διαμόρφωση της απόφασης επί 
του αιτήματος, με εξαίρεση τις δηλώσεις της ως άνω 
περίπτωσης α), η υποβολή των οποίων αποτελεί προϋ−
πόθεση για την περαιτέρω εξέταση του αιτήματος.

4. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στά−
διο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες 
δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατό−
τητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του ενα−
πομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης 
καταβολής, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό 
των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 
της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Iουνίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

Aριθμ. οικ. 23378 (2)
    Καθορισμός του αριθμού των υπαλλήλων που θα 

απασχοληθούν, με αποζημίωση, για την προπαρα−
σκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 
17.6.2012. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 72/2012 (ΦΕΚ 125 Α/19.5.2012) «Διάλυση της 

Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση 
της νέας Βουλής»

β) του άρθρου 19 παρ. 10 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α).
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα».

2. Τη με αριθμό 21382/30.5.2012 απόφαση ανάληψης δα−
πάνης, από την ημερομηνία έκδοσης της οποίας μπορεί 
νόμιμα να αρχίσει η προσφορά εκλογικής εργασίας.

3. Τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο εργασιών, που απαι−
τείται για τη διοργάνωση και τη συστηματοποίηση των 
ενεργειών και εργασιών για την προπαρασκευή και τη 
διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των βουλευτι−
κών εκλογών της 17.6.2012, καθώς επίσης τη συγκέντρω−
ση, τη μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων.

4. 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.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, η οποία θα καθοριστεί με νεώτερη 
απόφασή μας, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον αριθμό των υπαλλήλων που θα 
προσφέρουν, για το χρονικό διάστημα από 30.5.2012 έως 
25.6.2012, έκτακτη εκλογική εργασία, πέραν του κανονι−
κού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο−
Κυριακή, και τις νυχτερινές ώρες, με ειδική εκλογική 
αποζημίωση, για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή 
της ψηφοφορίας, τη συγκέντρωση, τη μετάδοση και την 
έκδοση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών 
της 17.6.2012.

Εκλογική εργασία προσφέρουν οι υπάλληλοι του 
Υπουργείου Εσωτερικών, του Εθνικού Τυπογραφείου, 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, 
συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων λοιπών Υπη−
ρεσιών που σχετίζονται άμεσα με την προπαρασκευή 
και διεξαγωγή των εκλογών, όπως αναλυτικά εξειδικεύ−
ονται στις επόμενες παραγράφους.

Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των 
ανωτέρω βεβαιώνεται ως εξής:
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• Για το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών, από 
τον Γενικό Γραμματέα του.

• Για το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου, από 
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυνα−
μικού.

• Για το προσωπικό του Γραφείου του Νομικού Συμ−
βούλου, από τον Νομικό Σύμβουλο.

• Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού 
Ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών, από τον οικείο 
Προϊστάμενο.

• Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, από 
τον οικείο Επίτροπο.

• Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού 
Ελέγχου στην τέως Νομαρχία Αθηνών, από τον οικείο 
Προϊστάμενο.

• Για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων και του Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΑΥ) από 
τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

• Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τον οικείο Γενικό 
Γραμματέα.

• Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των 
Περιφερειών από τον οικείο Περιφερειάρχη.

2. Ειδικότερα, εκλογική εργασία προσφέρουν οι κα−
τωτέρω:

Στο Υπουργείο Εσωτερικών
α) Οι απασχολούμενοι, με οποιαδήποτε σχέση εργασί−

ας, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, στη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής 
Συνοχής, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, 
συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν αποσπασθεί σε 
άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν 
μπορεί να υπερβεί τους 740. 

Οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε προβλεπόμενη από 
τις κείμενες διατάξεις άδεια, πλην της αναρρωτικής 
άδειας και άδειας άνευ αποδοχών, θα συμπεριληφθούν 
στα ειδικά εκλογικά συνεργεία, υπό την προϋπόθεση ότι 
θα παρέχουν πραγματική εκλογική εργασία.

β) Οι απασχολούμενοι, με οποιαδήποτε σχέση εργασί−
ας, στο Εθνικό Τυπογραφείο, ο συνολικός αριθμός των 
οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 262.

γ) Οι απασχολούμενοι, με οποιαδήποτε σχέση εργα−
σίας, στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου, ο αριθμός 
των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 5. 

δ) Οι απασχολούμενοι, με οποιαδήποτε σχέση ερ−
γασίας, στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, ο αριθμός των οποίων δεν επι−
τρέπεται να υπερβαίνει τους 9. 

ε) Οι απασχολούμενοι, με οποιαδήποτε σχέση εργα−
σίας, στην Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο αριθμός των 
οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 4. 

στ) Οι απασχολούμενοι, με οποιαδήποτε σχέση ερ−
γασίας, στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου της 
πρώην Νομαρχίας Αθηνών, ο αριθμός των οποίων δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 14. 

στ) Πέντε (5) υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων και τρεις (3) υπάλληλοι του Ενιαίου 

Ταμείου Ανεξάρτητων Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) πρώην 
Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών 
(Τ.Σ.Α.Υ.) για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, από 
τους οποίους ο ένας (1) με ειδικότητα υδραυλικού. 

Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:
Ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων ανά Αποκε−

ντρωμένη Διοίκηση δεν δύναται να υπερβαίνει τους 15.
Στις Περιφέρειες:
α) Ένας (1) Γενικός Διευθυντής, ο οποίος έχει την κύρια 

αρμοδιότητα για την εκλογική διαδικασία.
β) Μέχρι οκτώ (8) Γενικοί Διευθυντές της Περιφέρειας 

Αττικής.
γ) Οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων που 

κρίνονται απαραίτητοι για τη διενέργεια της εκλογικής 
διαδικασίας.

δ) Υπάλληλοι, απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέ−
πεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 
ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τον κατωτέρω 
πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων στο 
Γραφείο του Περιφερειάρχη Αττικής, και των Αντιπε−
ριφερειαρχών, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, και 
των οδηγών που θα απασχοληθούν από τους οικείους 
Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες για την προώ−
θηση εκλογικού και λοιπού υλικού. Ο μέγιστος αριθμός 
των απασχολούμενων του προηγούμενου εδαφίου, ανά 
Περιφερειακή Ενότητα, συμπεριλαμβανομένων των υπό 
στοιχεία (α), (β) και (γ), έχει ως ακολούθως:

1. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας  24
2. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου   35
3. Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας − Θάσου 28
4. Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης  25
5. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης  27
6. Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας  26
7. Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης  115
8. Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς   23
9. Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας  25
10. Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας  31
11. Περιφερειακή Ενότητα Σερρών  43
12. Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής  21
13. Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών   13
14. Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς  15
15. Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης  37
16. Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας  20
17. Περιφερειακή Ενότητα Άρτας  21
18. Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας   17
19. Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων  43
20. Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης   16
21. Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας  31
22. Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας  51
23. Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας − Σποράδων 34
24. Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων   35
25. Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου   12
26. Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας   24
27. Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας−Ιθάκης 17
28. Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας   12
39. Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας  56
30. Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας  60
31. Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας  42
32. Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας  24
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33. Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας  45
34. Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας  18
35. Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας   38
36. Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας  19
37. Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος  21
38. Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας   37
39. Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας  28
40. Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας  30
41. Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας  42
42. Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου − Λήμνου 27
43. Περιφερειακή Ενότητα Χίου   15
44. Περιφερειακές Ενότητες Σάμου − Ικαρίας 15
45. Περιφερειακές Ενότητες Νομού Κυκλάδων 22
46. Περιφερειακές Ενότητες Νομού Δωδεκανήσου 35
47. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου   53
48. Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου   17
49. Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου   20
50. Περιφερειακή Ενότητα Χανίων  31
51. Περιφέρεια Αττικής     558
ε) Από 4 υπάλληλοι για την υποστήριξη του γραφεί−

ου του κάθε Περιφερειάρχη, πλην του Περιφερειάρχη 
Αττικής.

3. Το προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων που 
θα προσφέρει την εκλογική εργασία περιλαμβάνεται 
ονομαστικά στις βεβαιώσεις της παραγράφου 1.

4. Με νεώτερη απόφασή μας θα καθοριστεί ο αριθ−
μός και η αμοιβή των υπαλλήλων που θα προσφέρουν 
εκλογική εργασία στους Δήμους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ  

F
Αριθμ. 23510 (3)
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλή−

λους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επι−
κοινωνίας − Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρω−
σης για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 
17ης Ιουνίου 2012.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 19 παρ. 10 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για 

την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε−
ντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
και του άρθρου 58 παρ.10β του ν.4075/2012 «Θέματα Κα−
νονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ− ΤΕΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, 
προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 89Α΄).

β) Των άρθρων 3 περ. γ΄ και 22 παρ.3 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α΄), όπως αντι−
καταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 22 του ν.3871/2010 
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», (ΦΕΚ 141Α΄).

γ) Του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112 Α΄).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, 
ΦΕΚ 98Α΄). 

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 Ενημέρωσης και Επικοινωνίας − Γενικής 
Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη, σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού του 
Ειδικού Φορέα 07−130 “ΕΚΛΟΓΕΣ” και ΚΑΕ 5262, το ύψος 
της οποίας ανέρχεται σε ποσό είκοσι επτά χιλιάδων 
τριακοσίων ευρώ (27.300,00 €).

4. Το έγγραφο (αρ. πρωτ.: 12710/31−5−2012) της Γενι−
κής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας − Γενική 
Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογι−
κής αποζημίωσης για τη διενέργεια των βουλευτικών 
εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012 σε εκατόν τριάντα (130) 
υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας − Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρω−
σης, για προσφερόμενη εργασία πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας των εργασίμων ημερών, καθώς και 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατα− Κυριακές και 
αργίες).

2. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για 
τον καθένα που θα συμπεριληφθεί στο συνεργείο της 
προηγούμενης παραγράφου σε ποσό διακοσίων δέκα 
ευρώ (210,00€) συνολικά, για όλο το χρονικό διάστημα 
παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας. 

3. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της ανω−
τέρω ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό 
της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης, θα βαρύνει 
την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 “ΕΚΛΟΓΕΣ” και 
Κ.Α.Ε. 5262 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2012. 

4. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρα−
τήσεις, καθώς και σε φορολογία Εισοδήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

F
Αριθ. 23511 (4)
Καταβολή ειδικής αποζημίωσης στον Πρόεδρο και τους 

δυο Αρεοπαγίτες − μέλη της Ανωτάτης Εφορευτι−
κής Επιτροπής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 101 του π.δ. 26/2012 «Κωδι−

κοποίηση των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή 



βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α΄), του άρθρου 19 παρ. 10 του 
ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και του άρθρου 58 παρ. 
10β του ν.4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης 
ΙΚΑ−ΤΕΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νο−
μοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 89Α΄).

2. Τη με αριθμ.: 74/2012 απόφαση του Α1΄ Πολιτι−
κού Τμήματος του Αρείου Πάγου και τη με αριθμό: 
21147/28.5.2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με 
τις οποίες συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη από το άρ−
θρο 101 της Εκλογικής Νομοθεσίας (π.δ. 26/2012) Ανωτά−
τη Εφορευτική Επιτροπή, για να επιτελέσει το σχετικό 
με τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 
2012 έργο της.

3. Το γεγονός ότι στην ανωτέρω επιτροπή συμμε−
τέχουν η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρος, 
και δύο (2) Αρεοπαγίτες, μετά δε την διενέργεια των 
εκλογών θα ασκήσει την αρμοδιότητά της, η οποία συ−
νίσταται στην κατάρτιση του γενικού οριστικού πίνακα 
αποτελεσμάτων των εκλογών σε ολόκληρη την επι−
κράτεια και στην κατανομή των εδρών στα κόμματα ή 
συνασπισμούς κομμάτων.

4. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112 Α΄).

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων 
πενήντα ευρώ (1.050,00 €).

6. Τη σοβαρότητα και την έκταση του έργου της ανω−
τέρω Επιτροπής, καθώς και το χρόνο που απαιτείται 
για την περαίωση αυτού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής 
αποζημίωσης στην Πρόεδρο και τους δυο Αρεοπαγίτες, 
οι οποίοι μετέχουν ως μέλη της Ανωτάτης Εφορευτικής 
Επιτροπής, για το έργο που αναφέρεται στο σκεπτικό 
της παρούσας και καθορίζουμε αυτή στο ποσό των 
τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €).

2. Η ανωτέρω καθοριζόμενη ειδική αποζημίωση θα 
καταβληθεί βάσει ονομαστικής κατάστασης των δικαι−
ούχων και βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκλο−
γών, για την εκτέλεση και περαίωση του έργου που 
αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

4. Η απαιτούμενη δαπάνη, θα βαρύνει την πίστωση 
του Ειδικού Φορέα 07−130 “Εκλογές” και Κ.Α.Ε. 5262 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
οικονομικού έτους 2012.

5. Η εν λόγω ειδική αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες 
κρατήσεις, καθώς επίσης σε φορολογία εισοδήματος.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

Αριθ. 23506 (5)
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλή−

λους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την αντιμετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή και τη 
διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 
17ης Ιουνίου 2012.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012 «Ρυθ−

μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄) και της παρ.10β του άρθρου 58 
του ν .4075/12 «Θέματα Κανονισμού ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφα−
λιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 89/Α΄).

β) 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΄), όπως αντι−
καταστάθηκαν από τα άρθρα 4 παρ. 3 και 22 παρ. 3 του 
ν. 3871 «Περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης» 
(ΦΕΚ 141/Α΄).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, 
ΦΕΚ 98Α΄).

2. Την ανάγκη για την παροχή έκτακτης εκλογικής 
εργασίας από υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την 
αντιμετώπιση των εργασιών προπαρασκευής των βου−
λευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012.

3. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές, λόγω της φύσης 
και του όγκου τους, δεν είναι δυνατόν να αντιμετω−
πιστούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας τους 
και παρίσταται ανάγκη απασχόλησής τους πέραν του 
ωραρίου αυτού και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις 
νυκτερινές ώρες.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του 
Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και ΚΑΕ 5262, το ύψος 
της οποίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι τριών 
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (123.200,00 €), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζη−
μίωσης για την προπαρασκευή και τη διενέργεια των 
βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012, σε επτα−
κόσιους εβδομήντα (770) υπαλλήλους, συνολικά, που 
υπηρετούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δηλαδή: α) πενήντα (50) υπαλ−
λήλους της Κεντρικής Υπηρεσίαςκαι β) επτακόσιους 
είκοσι (720) υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης 
της χώρας. Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα απασχοληθούν 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και κατά 
τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατο, Κυριακές και αργίες), 
καθώς επίσης και κατά τις νυκτερινές ώρες, ανάλογα 
με την πορεία των εκλογικών εργασιών.

2. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για 
τον καθένα που θα συμπεριληφθεί στα συνεργεία της 
παραπάνω παραγράφου σε εκατόν εξήντα ευρώ (160,00 
€) συνολικά, για όλο το διάστημα παροχής της έκτακτης 
εκλογικής εργασίας.

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 26776−α



Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασί−
ας, θα καταβληθεί η αναλογική αποζημίωση.

3. Η παροχή της προσφερόμενης πρόσθετης εκλογι−
κής εργασίας βεβαιώνεται από τους οικείους (υπηρε−
σιακούς) προϊσταμένους.

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, οικονομικού έτους 2012.

Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατή−
σεις, καθώς επίσης σε φορολογία εισοδήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

F
Αριθ. 23505 (6)
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστές 

των διοικητικών δικαστηρίων για την έκτακτη απα−
σχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και τη διε−
νέργεια των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνί−
ου 2012.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012 «Ρυθ−

μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄) και της παρ.10β του άρθρου 58 
του ν.4075/2012, «Θέματα Κανονισμού ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφα−
λιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 89/Α΄).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, 
ΦΕΚ 98/Α΄).

γ) Του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσί−
ου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε 
από το ταυτάριθμο άρθρο του ν. 3871/2012 «Περί Δημο−
σιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης» (ΦΕΚ 141/Α΄).

2. Το γεγονός ότι για την προπαρασκευή, διενέργεια και 
έκδοση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών 
της 17ης Ιουνίου 2012 θα απασχοληθούν πέραν του συνή−
θους χρόνου, για την άσκηση των δικαστικών καθηκόντων 
τους ορισμένοι δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων.

3. Το αριθ. 95/25.5.2012 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 πενήντα δύο χιλιά−
δων πεντακοσίων ευρώ ( 52.500,00 €), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής 
αποζημίωσης σε δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων 
και μέχρι τον αριθμό των εκατό (100) ατόμων, για την 
έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή, δι−
ενέργεια και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών 
για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ελληνικό Κοινο−
βούλιο της 17ης Ιουνίου 2012.

2. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζη−
μίωση, που θα καταβληθεί στους παραπάνω δικαστές, 
στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ ( 525,00 
€) για κάθε έναν ανεξαρτήτως βαθμού.

3. Οι δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων, στους 
οποίους καταβάλλεται η καθοριζόμενη στην προηγού−
μενη παράγραφο εφάπαξ ειδική αποζημίωση, ορίζεται 
με απόφαση του Γενικού Επιτρόπου της Επικράτειας 
των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφά−
παξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους παραπάνω 
δικαστές, βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 
“ΕΚΛΟΓΕΣ” και Κ.Α.Ε. 5262 του προϋπολογισμού εξόδων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2012.

5. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρα−
τήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

F
Αριθ. 23504 (7)
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστι−

κούς και εισαγγελικούς λειτουργούς για την έκτα−
κτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και 
τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 17ης 
Ιουνίου 2012.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 19 παρ. 10 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις 

για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την απο−
κεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
(ΦΕΚ 85/Α΄), και του άρθρου 58 παρ. 10β του ν. 4075/12 
(ΦΕΚ 89/Α΄), περί «Θεμάτων Κανονισμού ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, 
Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις (Α΄89).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, 
ΦΕΚ 98Α΄).

γ) ) Του άρθρου 26 παρ. του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσί−
ου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε 
από το ταυτάριθμο άρθρο του ν. 3871 «Περί Δημοσιο−
νομικής Διαχείρισης και Ευθύνης» (ΦΕΚ 141/Α΄).

2. Το γεγονός ότι για την προπαρασκευή, διενέργεια και 
έκδοση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών 
της 17ης Ιουνίου 2012 θα απασχοληθούν πέραν του συνή−
θους χρόνου, για την άσκηση των δικαστικών καθηκόντων 
τους δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί του Αρείου 
Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, των Πρωτο−
δικείων και των Εισαγγελιών Πρωτοδικών του Κράτους.

3. Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 403/21.5.2012 του Προ−
έδρου του Αρείου Πάγου

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το 
ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων 
εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ 
(479.850,00 €), αποφασίζουμε:
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1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής 
αποζημίωσης σε έως και εννιακόσιους δεκατέσσερις (914) 
δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς του Κράτους 
(Αρείου Πάγου, Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, Πρωτοδικεί−
ων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών), σύμφωνα με τον πα−
ρακάτω πίνακα, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά 
την προπαρασκευή, διενέργεια και έκδοση των αποτε−

λεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων 
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο της 17ης Ιουνίου 2012.

(Α) ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Εννέα (9) Ανώτατοι Δικαστικοί Λειτουργοί.
(Β) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Δύο (2) Ανώτατοι Δικαστικοί Λειτουργοί.

(Γ) ΕΦΕΤΕΙΑ

Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

1 ΛΑΜΙΑΣ 4
2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 15
3 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 10
4 ΠΑΤΡΩΝ 12
5 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6
6 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7
7 ΛΑΡΙΣΑΣ 13
8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54
9 ΑΙΓΑΙΟΥ 6
10 ΚΡΗΤΗΣ 6
11 ΘΡΑΚΗΣ 10
12 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6
13 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 6
14 ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ 6
15 ΕΥΒΟΙΑΣ 6

ΣΥΝΟΛΟ 167

(Δ) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ
ΚΑΙ

ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ/ΚΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΡΙΘ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 

1. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 230 66
2. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 1
3. » ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 1
4. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 3 1
5. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 1
6. ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 2 1
7. ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 8 3
8. » ΑΙΓΙΟΥ 1 1
9. » ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1 1
10. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΩΝ 2 1
11. » ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2 1
12. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 1
13. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 3 2
14. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ 6 2
15. » ΚΩ 1 1
16. ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 3 1
17. » ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2 1
18. ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 2
19. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2 1
20. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 1
21. ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 4 1
22. » ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1 1
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23. ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 5 2
24. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15 3
25. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2 1
26. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 65 17
27. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7 2
28. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 9 2
29. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5 2
30. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 1
31. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6 2
32. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 1
33. ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 3 1
34. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 5 2
35. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 8 2
36. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ 3 1
37. » ΝΑΞΟΥ 2 1
38. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1 1
39. » ΓΥΘΕΙΟΥ 1 1
40. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 8 2
41. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4 2
42. ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6 2
43. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 1
44. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 7 1
45. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 7 2
46. » ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 1 1
47. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 5 1
48. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 40 12
49. ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2 1
50. » ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 1
51. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 5 1
52. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3 1
53. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 4 1
54. ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4 1
55. ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2 1
56. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 6 2
57. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5 2
58. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 6 2
59. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 1
60. ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 3 2
61. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5 1
62. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 6 1
63. ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 4 1

ΣΥΝΟΛΟ 563 173

2. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζημίω−
ση, που θα καταβληθεί στους παραπάνω δικαστικούς και 
εισαγγελικούς λειτουργούς, ποσού πεντακοσίων είκοσι πέ−
ντε ευρώ (525,00 €) για κάθε έναν, ανεξαρτήτως βαθμού.

3. Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, στους οποί−
ους θα καταβληθεί η καθοριζόμενη στην προηγούμενη 
παράγραφο εφάπαξ ειδική αποζημίωση, θα οριστούν με 
απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων δικαστηρίων.

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, οικονομικού έτους 2012.

5. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρα−
τήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ
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Αριθ. 23507 (8)
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλ−

λήλους των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου 
όλων των Νομών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών για την προπαρασκευή και διενέργεια των 
βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 19 παρ. 10 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) 

και του άρθρου 58 παρ. 10β του ν.4075/2012 (ΦΕΚ89Α΄),
β) των άρθρων 3 περ.γ΄ και 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 

«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄), όπως αντι−
καταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 22 του ν.3871/2010 
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141 Α΄),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ 63/2005, 
ΦΕΚ 98Α΄),

δ) τις διατάξεις του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄).

2. Το γεγονός ότι για την προπαρασκευή και διενέρ−
γεια των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012 θα 
προσφέρουν έκτακτη υπηρεσία, πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας, καθώς και σε μη εργάσιμες ημέρες, 
οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου όλων των Νομών, για τον έλεγχο, εκκαθάριση και 
ενταλματοποίηση των εν γένει δαπανών των εκλογών 
αυτών.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Εσωτερικών του ΚΑΕ 5262 του Ειδικού 
Φορέα 07−130, το ύψος της οποίας ανέρχεται περίπου 
στο ποσό των εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ 
(138.000,00 €), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής 
αποζημίωσης για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλο−
γών της 17ης Ιουνίου 2012, για προσφερόμενη εργασία 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, των εργάσιμων 
ημερών καθώς και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάβ−
βατα − Κυριακές και αργίες), στους υπαλλήλους των 
Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου όλων των Νομών, 
καθώς και τους αποσπασμένους σ’ αυτές υπαλλήλους 
από άλλες υπηρεσίες, εφόσον η απόσπαση έχει πραγ−
ματοποιηθεί πριν από τις 19 Μαΐου 2012.

2. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για 
τον καθένα από τους παραπάνω υπαλλήλους στο ποσό 
των διακοσίων τριάντα ευρώ (230,00 €) συνολικά για όλο 
το χρονικό διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής 
εργασίας.

Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασί−
ας θα καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση.

Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατή−
σεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

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., οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

F

Αριθ. 23508 (9)
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους δικα−

στικούς υπαλλήλους για την αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια 
των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 19 παρ. 10 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) 

και του άρθρου 58 παρ. 10β του ν.4075/2012 (ΦΕΚ89Α΄).
β) Των άρθρων 3 περ.γ’ και 22 παρ.3 του ν.2362/1995 

«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄), όπως αντι−
καταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 22 του ν.3871/2010 
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141 Α΄),

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, 
ΦΕΚ 98Α΄).

δ) Τις διατάξεις του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄).

2. Την υπάρχουσα κατεπείγουσα ανάγκη έκτακτης 
εκλογικής εργασίας, από 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 του Κράτους, των Εισαγγελιών Πρω−
τοδικών, των Ειρηνοδικείων και των Πταισματοδικείων, 
για την αντιμετώπιση των αυξημένων εργασιών προπα−
ρασκευής, διενέργειας κ.λπ. των βουλευτικών εκλογών 
της 17ης Ιουνίου 2012.

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

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το 
ύψος της οποίας ανέρχεται, περίπου, στο ποσό των 
δυο εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων 
οκτακοσίων ευρώ (2.683.800,00 €), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής απο−
ζημίωσης για την προπαρασκευή, διενέργεια κ.λπ. των 
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βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012, πέραν από 
το κανονικό ωράριο εργασίας και κατά τις εξαιρέσιμες 
ημέρες (Σάββατο, Κυριακές, αργίες, καθώς και κατά τις 
νυκτερινές ώρες), ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανά−
γκες και την πορεία των εκλογικών εργασιών, στο σύνο−
λο των παρακάτω υπαλλήλων, ήτοι 6.310, ως εξής:

α) Όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι, (γραμματείς, δακτυ−
λογράφοι και επιμελητές Δικαστηρίων), της Γραμμα−
τείας και Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, της Γενικής 
Επιτροπείας της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών 
Δικαστηρίων, των Εφετείων και Εισαγγελιών Εφετών, 
των Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών, οι 
επιμελητές Ανηλίκων των Δικασιηρίων Ανηλίκων της 
χώρας, οι επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής της χώρας, 
των Ειρηνοδικείων, Πταισματοδικείων του Κράτους, οι 
μόνιμοι υπάλληλοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτη−
ματολογικών γραφείων Ρόδου και Κω −Λέρου.

β) Οι δικαστικοί υπάλληλοι (γραμματείς, δακτυλογρά−
φοι, επιμελητές δικαστηρίων), της γραμματείας του ΣτΕ, 
των Διοικητικών Εφετείων και των Διοικητικών Πρωτο−
δικείων της χώρας.

γ) Οι μόνιμες ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου καθαρίστριες που υπηρετούν στα 
παραπάνω δικαστήρια, καθώς επίσης

δ) σε ογδόντα (80) μονίμους υπαλλήλους του ΤΑΧΔΙΚ 
που υπηρετούν σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της 
χώρας και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Καθορίζουμε την ειδική εφάπαξ εκλογική αποζημίω−
ση για τον καθένα από τους παραπάνω σε τετρακόσια 
είκοσι ευρώ (420,00 €) συνολικά, για όλο το διάστημα 
παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.

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

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την πληρωμή των παρα−
πάνω υπαλλήλων θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού 
Φορέα 07−130 “ΕΚΛΟΓΕΣ” και Κ.Α.Ε. 5262 προϋπολογι−
σμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού 
έτους 2012.

Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατή−
σεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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