
1. Είμαι προστατευμένο μέλος και δεν κάνω δική μου φορολογική δήλωση. Μπορώ να μπω στην εφαρμογή 

του taxisnet για καταβολή εκλογικής αποζημίωσης με τους κωδικούς του πατέρα/μητέρα/συζύγου μου ; 

 

ΟΧΙ ο κάθε δικαιούχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. 

 

2. Είμαι δικαιούχος εκλογικής αποζημίωσης και στο IBAN που δήλωσα στη σχετική εφαρμογή του taxisnet δεν 

εμφανίζομαι ως πρώτο όνομα / δεν εμφανίζομαι ως δικαιούχος υπάρχει πρόβλημα στην καταβολή της 

αποζημίωσης ; 

 

Δεν έχει σημασία το όνομα του δικαιούχου που εμφανίζεται στο ΙΒΑΝ για την καταβολή της αποζημίωσης. 

 

3. Είμαι δικαιούχος εκλογικής αποζημίωσης και ενώ έχω αλλάξει όνομα μετά το γάμο μου, στο δικηγορικό 

σύλλογο είμαι εγγεγραμμένη με το πατρικό μου όνομα. Ποιο όνομα πρέπει να χρησιμοποιήσω ; 

 

Το όνομα του δικαιούχου που θα συμπληρωθεί τόσο στα παραρτήματα Ι, ΙΙ & ΙΙΙ της ΚΥΑ 824/13.1.2015 όσο 

και στη σχετική εφαρμογή του taxisnet θα πρέπει να ταυτίζεται με το όνομα που έχετε δηλώσει στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εμφανίζεται στην φορολογική σας δήλωση. 

 

4. Είμαι δικαιούχος προκαταβολής εκλογικής αποζημίωσης διότι διορίστηκα εκτός του νομού που υπηρετώ. 

Μέχρι πότε μπορώ να εισπράξω την αποζημίωση μου από την τράπεζα Πειραιώς; 

 

 Η καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους δικαιούχους προκαταβολής μπορεί να πραγματοποιείται στα 

υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς έως την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015. 

 

5. Είμαι γραμματέας εφορευτικής επιτροπής πρέπει να συμπληρώσω κάποιο από τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της 

ΚΥΑ 824/13.1.2015;  

 

ΟΧΙ, τα παραρτήματα για τους γραμματείς συμπληρώνονται από το δικαστικό αντιπρόσωπο. 

 

6. Είμαι μέλος εφορευτικής επιτροπής δικαιούμαι αποζημίωση; 

 

ΟΧΙ, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν δικαιούνται αποζημίωση. 

 

7. Πως καταβάλλεται η εκλογική αποζημίωση στους δικαιούχος που δεν προπληρώνονται από την Τράπεζα 

Πειραιώς;  

 

Κατόπιν ειδοποίησης με ανακοίνωση μας που θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ. οι 

δικαιούχοι, ο καθένας ξεχωριστά, θα συμπληρώνουν και θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την 

καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης μέσω εφαρμογής στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr  χρησιμοποιώντας 

τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Στην αίτηση αυτή θα συμπληρωθεί ο Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού 

Λογαριασμού (IBAN) στον οποίο θα γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης καθώς και άλλα στοιχεία 

ταυτοποίησης. Η πληρωμή της εκλογικής αποζημίωσης γίνεται με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του 

δικαιούχου που δηλώθηκε. 

 

8. Είμαι δικαστικός αντιπρόσωπος και δεν έχω προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ποιο παράρτημα 

πρέπει να συμπληρώσω ; 

 

Συμπληρώνετε το έντυπο του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24)( βλέπε ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1.Α 

στα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ). 



9. Είμαι δικαστικός αντιπρόσωπος σε ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ και δεν έχω προπληρωθεί 

από την Τράπεζα Πειραιώς ποια εκλογική περιφέρεια πρέπει να συμπληρώσω στο σχετικό πεδίο; 

 

Συμπληρώνετε το πεδίο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ Β’ «ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΗΣΑΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ» της ΚΥΑ 

824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24) ( βλέπε ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1.β στα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι, 

ΙΙ & ΙΙΙ). 

 

10. Είμαι δικαστικός αντιπρόσωπος και έχω προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ποιο παράρτημα πρέπει 

να συμπληρώσω; 

 

 Συμπληρώνετε το έντυπο του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24) μόνο με τα στοιχεία του 

γραμματέα της εφορευτικής επιτροπής ( βλέπε ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 2 στα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ). 

 

11. Αρχικά είχα διοριστεί αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος και στη συνέχεια διορίστηκα και εκτέλεσα 

καθήκοντα τακτικού δικαστικού αντιπροσώπου. Δεν έχω προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ποιο 

παράρτημα πρέπει να συμπληρώσω ; 

 

Θα πρέπει να συμπληρώσετε αποκλειστικά και μόνο το έντυπο του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 824/13.1.2015 

(ΦΕΚ Β’ 24) ( βλέπε ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 3 στα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ). 

 

12. Είμαι αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος και δεν έχω προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ποιο 

παράρτημα πρέπει να συμπληρώσω ;  

 

Συμπληρώνετε το έντυπο του παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24)(βλέπε ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 4. στα 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ). 

 

13. Από ποιον συμπληρώνεται το έντυπο του παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ 824/13.1.15 (ΦΕΚ Β’ 24);  

 

Το έντυπο του παραρτήματος ΙΙΙ συμπληρώνετε αποκλειστικά και μόνο από τον έφορο ή από τον 

αναπληρωτή του εφόσον αντικαταστάθηκε (βλέπε ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 5. στα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ). 

 

14. Είμαι δικαστικός αντιπρόσωπος και δεν έχω προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς. Την ημέρα των 

εκλογών δεν εκτέλεσα τα καθήκοντά μου και αντικαταστάθηκα από αναπληρωτή δικαστικό αντιπρόσωπο. 

Πρέπει να συμπληρώσω κάποιο παράρτημα;  Δικαιούμαι εκλογική αποζημίωσης ; 

 

ΟΧΙ δεν συμπληρώνετε κάποιο έντυπο. Αναφορικά με το αν δικαιούστε εκλογική αποζημίωση σας 

γνωρίζουμε ότι επαφίεται στη κρίση του Εφόρου σύμφωνα με την ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24). Εφόσον ο 

έφορος αποφασίσει ότι δικαιούστε αποζημίωση θα συμπληρώσει το έντυπο του παραρτήματος ΙΙΙ 

αναφέροντας τις ημέρες της αποζημίωσής σας. 

 

15. Είμαι έφορος και στην περιφέρειά μου σε συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα, αντικατέστησα τον τακτικό 

δικαστικό αντιπρόσωπο με αναπληρωτή. Τι πρέπει να δηλώσω στο έντυπο του παρατήματος ΙΙΙ;  

 

• Για τον αναπληρωτή δικαστικό αντιπρόσωπο που εκτέλεσε καθήκοντα τακτικού δεν πρέπει να 

δηλώσετε τίποτα. Θα πληρωθεί βάσει του εντύπου του παραρτήματος Ι που υποχρεούται να 

συμπληρώσει. 



• Για τον δικαστικό αντιπρόσωπου που αντικαταστάθηκε, εφόσον κρίνετε ότι δικαιούται μέρος της 

εκλογικής αποζημίωσης, θα τον συμπεριλάβετε στο έντυπο του παραρτήματος ΙΙΙ σαν τακτικό δικαστικό 

αντιπρόσωπο (κωδ. Δραστηριότητας 2) και θα συμπληρώσετε των αριθμό των ημερών που πρέπει να 

αποζημιωθεί. (βλέπε: ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 5 στα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ). 

 

 


