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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 49213/27.6.2019 απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί 
«Καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε 
δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για 
την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπα-
ρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλο-
γών της 7ης Ιουλίου 2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διόρθωση σφάλματος στην 49214/27.06.2019 κοι-
νή υπουργική απόφαση.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 50814 (1)
   Τροποποίηση της 49213/27.6.2019 απόφασης 

του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί 

«Καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε 

δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για 

την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπα-

ρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλο-

γών της 7ης Ιουλίου 2019. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
α) 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΄).

β) 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. 10 του άρθρου 
58 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄), περί «Θεμάτων Κανο-
νισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμο-
γή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές 
διατάξεις, όπως ισχύει.

γ) Του ν. 4255/2014 «Εκλογή Μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89 Α΄), όπως 
ισχύει.

δ) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές Δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

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

στ) Το π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευ-
τών» (ΦΕΚ 57 Α΄).

ζ) Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

η) Του π.δ. 56/2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυ-
ξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» 
(ΦΕΚ 97 Α΄).

θ) Του π.δ. 58/2019 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερι-
κών» (ΦΕΚ 98 Α΄).

ι) Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).

2. Την 49213/27.6.2019 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών και Οικονομικών περί «Καταβολής ειδικής εκλο-
γικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς 
λειτουργούς για την έκτακτη απασχόληση τους κατά την 
προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλο-
γών της 7ης Ιουλίου 2019». (ΦΕΚ 2615/Β΄/2019).

3. Το γεγονός ότι, για την προπαρασκευή, διενέρ-
γεια και έκδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών 
εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, θα απασχοληθούν πέ-
ραν του συνήθους χρόνου, για την άσκηση των δικαστι-
κών τους καθηκόντων ορισμένοι δικαστικοί και εισαγ-
γελικοί λειτουργοί του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας 
του Αρείου Πάγου, των Εφετείων και των Εισαγγελιών 
Εφετών, των Πρωτοδικείων, των Εισαγγελιών Πρωτο-
δικών, των Ειρηνοδικείων και των Πταισματοδικείων 
του Κράτους.

4. Το αριθ. 50298/02-07-2019 έγγραφο του Υπουρ-
γού Εσωτερικών και το συνημμένο σε αυτό αριθ. 
261/02.07.2019 έγγραφο της Ένωσης Δικαστών και Ει-
σαγγελέων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Την αριθ. 152/07-2019 Εισήγηση ΓΔΟΥ.
6. Την ανάγκη τροποποίησης της 49213/27.6.2019 

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών 
(ΦΕΚ 2615/Β΄/2019), προκειμένου να συμπεριληφθούν 
σε αυτή οι Ειρηνοδίκες και οι Πρωτοδίκες των Περιφε-
ρειών των Πρωτοδικείων της χώρας.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκα-
λείται πρόσθετη δαπάνη πέραν της αρχικώς προβλε-
φθείσας από την 49213/27-06-2017 (ΦΕΚ 2615/Β΄/2019) 
υπουργικής απόφασης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 49213/27.6.2019 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καταβο-
λής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και 
εισαγγελικούς λειτουργούς για την έκτακτη απασχόλησή 
τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βου-
λευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019». (ΦΕΚ 2615/
Β΄/2019), ως εξής:

• Στο άρθρο 4 των έχοντας υπόψη, αντικαθίστανται οι 
τρείς τελευταίες λέξεις «Αθηνών και Θεσσαλονίκης» με 
τις λέξεις «του Κράτους».

• Στην παράγραφο 1 του αποφασιστικού μέρους, δι-
αγράφονται οι εντός παρενθέσεως δύο λέξεις «Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης», και προστίθεται παράγραφος: «Σε 
όλα τα Πρωτοδικεία που μνημονεύονται στον Πίνακα Δ' 
στον αριθμό των δικαστικών λειτουργών συμπεριλαμβά-
νονται πλην των Πρωτοδικών και Προέδρων Πρωτοδι-
κών, και οι Ειρηνοδίκες- Πταισματοδίκες της Περιφέρειας 
του Πρωτοδικείου, εκτός από τους Ειρηνοδίκες- Πται-
σματοδίκες Αθηνών και Θεσσαλονίκης για τους οποίους 
γίνεται ειδική μνεία στον Πίνακα Ε΄».

• Στο τέλος της παραγράφου 3 του αποφασιστικού μέ-
ρους προστίθεται εδάφιο: «Ειδικά οι δικαιούχοι Ειρηνο-
δίκες - Πταισματοδίκες, πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης, 

θα οριστούν με απόφαση του Προϊσταμένου του Πρωτο-
δικείου στην περιφέρεια του οποίου υπηρετούν».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. 49213/27.6.2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών 
(ΦΕΚ 2615/Β΄/2019).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουλίου 2019

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομικών

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

   I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)
 Στην αριθμ. 49214/27-06-2019 απόφαση των Υπουρ-

γών Εσωτερικών και Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2635/τ.Β΄/28-06-2019 και αφορά στον «Καθορι-
σμό ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους δικαστικούς 
υπαλλήλους για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την 
προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών 
της 7ης Ιουλίου 2019», στη σελίδα 30072, διορθώνεται η 
παράγραφος 1 του αποφασιστικού ως προς το χρονικό 
διάστημα για την παροχή έκτακτης εκλογικής εργασί-
ας, από 11/07/2019 έως και 17/07/2019 στο ορθό από 
11/06/2019 έως και 17/07/2019. 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   
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