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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αθήνα,  15  Ιανουαρίου   2015           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ      Αριθµ. πρωτ. 1620 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                         
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. 
ΤΜΗΜΑ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 
                                          

                           
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 31                                         
Ταχ. Κώδικας: 101 83                                                         
Πληροφορίες:  M. Τζιβάκη                                            
Τηλέφωνο: 2131361673  

 
 
ΘΕΜΑ: Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24) 
 

Σας ενηµερώνουµε ότι δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως η κοινή απόφαση 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24) των Υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονοµικών περί «Καθορισµού του ύψους της ειδικής 

αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζοµένων εφόρων, 

αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραµµατέων κ.λπ. για τη διενέργεια 

των  Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, καθώς και του 

τρόπου καταβολής τους». 

 

Α. Σύµφωνα µε την ανωτέρω ΚΥΑ οι δικαιούχοι προκαταβολής αποζηµίωσης 

και οδοιπορικών εξόδων µπορούν να προσέρχονται σε οποιοδήποτε τοπικό 

υποκατάστηµα της Τράπεζας Πειραιώς το αργότερο µέχρι και την 30η 

Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή, ώστε να εισπράξουν την αµοιβή 

τους. Πέραν της ηµεροµηνίας αυτής η Τράπεζα δεν θα έχει δυνατότητα 

πληρωµής και η αποζηµίωση θα καταβάλλεται µε τη διαδικασία του Τακτικού 

Χρηµατικού Εντάλµατος, σε µεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν αίτησης του 

δικαιούχου προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 

 

Για την είσπραξη των αποζηµιώσεων από την Τράπεζα Πειραιώς, οι 

δικαιούχοι  απαιτείται να επιδείξουν το ∆ελτίο Αστυνοµικής τους Ταυτότητας 

και να καταθέσουν στην Τράπεζα : 
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α) Πρωτότυπο  έγγραφο του διορισµού τους, κρατώντας οι 

δικαιούχοι  αντίγραφο αυτού, 

β)  Πρωτότυπη διατακτική (ήτοι πρωτότυπο  έγγραφο αρµόδιας 

Εισαγγελίας), από την οποία θα προκύπτει και το ύψος της δικαιούµενης 

αποζηµίωσης (συνολική ηµερήσια αποζηµίωση και οδοιπορικά). 

γ) Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου (ΑΦΜ), το 

οποίο θα αναγράφεται στην ως άνω (β) διατακτική. Σε περίπτωση που ο 

Α.Φ.Μ. δεν αναγράφεται στην διατακτική, ο δικαιούχος οφείλει να 

προσκοµίσει φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή άλλου 

εγγράφου αρµόδιας δηµόσιας αρχής, το οποίο να πιστοποιεί αυτόν.  

 

Σε περίπτωση µη υπαρκτού Α.Φ.Μ. η Τράπεζα Πειραιώς δεν 

επιτρέπεται να καταβάλει στο δικαιούχο την αποζηµίωση. Ως εκ 

τούτου οι δικαιούχοι κατά την παραλαβή της διατακτικής, από την οικεία 

εισαγγελία, οφείλουν να ελέγχουν την ορθότητα του αναγραφόµενου σε 

αυτήν Α.Φ.Μ.. 

 

Σε περίπτωση κατάθεσης µη πρωτότυπων εγγράφων διορισµού και 

διατακτικής πληρωµής (ακόµα και επικυρωµένων αντιγράφων), η 

Τράπεζα Πειραιώς δεν επιτρέπεται να καταβάλει στο δικαιούχο την 

αποζηµίωση.  

 

Β. Αρµόδια υπηρεσία για την καταβολή της εκλογικής αποζηµίωσης στους 

δικαιούχους αντιπροσώπους της  δικαστικής αρχής, που διορίζονται εντός 

του νοµού της έδρας τους και δεν δικαιούνται προκαταβολή, ορίζεται η 

Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

Υπουργείου Οικονοµικών (Γ.Γ.Π.Σ.& ∆.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.). 

 

Σύµφωνα µε την ανωτέρω ΚΥΑ απαραίτητη προϋπόθεση για την 

καταβολή της αποζηµίωσης είναι η κατά περίπτωση, συµπλήρωση των 

Παραρτηµάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και η αποστολή των συµπληρωµένων 

παραρτηµάτων µέσω των πρωτοδικείων/εφετείων και των εφόρων στη 

Γ.Γ.Π.Σ.& ∆.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.. 
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Με το παρόν έγγραφο παρέχονται οδηγίες συµπλήρωσης των 

παραρτηµάτων καθώς και παραδείγµατα συµπλήρωσής τους. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητούν σχετικές πληροφορίες και 

οδηγίες συµπλήρωσης στο site του Υπουργείο Εσωτερικών www.ypes.gr 

καθώς και στο site της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων 

www.gsis.gr καθώς και στα τηλέφωνα: Α. Κεφάλα 213131664, Π. Καστανά 

2131361654, Μ.Τζιβάκη 2131361673 και Ε. Κάβουρα 2131361670. 

       

O ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 
3. κ. Γεν. ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών & ∆.Υ. 
4. κ. Γεν. ∆/ντή Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης και Εκλογών  
5. ∆ιεύθυνση  Οικονοµικών Υπηρεσιών Κ.Υ. (σε 5 αντίγραφα) 
6. ∆ιεύθυνση Εκλογών 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
Ι, ΙΙ & ΙΙΙ 
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α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

1. Το έντυπο του Παραρτήµατος Ι συµπληρώνεται από  τον ∆ικαστικό 

Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση 

αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που ορίστηκε τακτικός).  

2. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής που προπληρώθηκαν από την Τράπεζα 

Πειραιώς υποβάλλουν το έντυπο της αίτησης του Παραρτήµατος Ι αναγράφοντας 

ΜΟΝΟ τα στοιχεία του γραµµατέα εφορευτικής επιτροπής και του διερµηνέα της 

τουρκικής γλώσσας, όπου ο τελευταίος έχει οριστεί. 

3. Το πεδίο Αριθµός εκλογικής περιφέρειας συµπληρώνεται σύµφωνα µε τους 

επισυναπτόµενους πίνακες κωδικών της ΚΥΑ 824/13.11.2015 (ΦΕΚ Β΄ 824). 

Σηµειώνουµε ότι :Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν καθήκοντα σε κοινά 

εκλογικά τµήµατα χρησιµοποιούν µόνο τους κωδικούς του ΠΙΝΑΚΑ Α ενώ οι 

δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν καθήκοντα σε εκλογικά τµήµατα 

ετεροδηµοτών χρησιµοποιούν µόνο τους κωδικούς του ΠΙΝΑΚΑ Β και 

συµπληρώνουν τον κωδικό αριθµό που αντιστοιχεί στον τόπο όπου ασκούν τα 

καθήκοντά τους (π.χ. εάν είναι σε αµιγές τµήµα ετεροδηµοτών στην Περιφέρεια 

Θεσσαλονίκης µε εκλογείς προερχόµενους από την εκλογική περιφέρεια Αχαΐας, 

συµπληρώνουν τον αριθµό 923.) 

Προκειµένου για την αποφυγή λαθών σας γνωρίζουµε ότι στο διοριστήριο 

του Άρειου Πάγου  αναγράφεται η εκλογική περιφέρεια που είστε 

διορισµένοι. 

4. Στη στήλη (3) συµπληρώνεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου και στη στήλη (4) το 

ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΑΦΜ πρέπει να αντιστοιχεί στο 

ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο που συµπληρώνεται στη στήλη (4) 

5. Το έντυπο συµπληρώνεται σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται από 

τον ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο στον εκπρόσωπο του αρµόδιου Πρωτοδικείου/Εφετείο 

µαζί µε τον σάκο των ψηφοδελτίων και το  λοιπό εκλογικό υλικό. Το άλλο αντίτυπο 

τηρείται στο προσωπικό αρχείο του δικαστικού αντιπροσώπου. ΠΡΟΣΟΧΗ: και τα 

δύο αντίτυπα πρέπει να σφραγιστούν από τον αρµόδιο στο Πρωτοδικείο. 
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β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

1. Το έντυπο του Παραρτήµατος ΙΙ  συµπληρώνεται από  τους 

εφόρους/αναπληρωτές εφόρους/αναπληρωτές δικαστικούς αντιπρόσωπους οι οποίοι 

δεν έχουν προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς. 

2. Στην περίπτωση που αναπληρωτής αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής διοριστεί 

και εκτελέσει καθήκοντα τακτικού αντιπρόσωπου δεν συµπληρώνει την αίτηση 

του Παραρτήµατος ΙΙ. Συµπληρώνει αποκλειστικά και µόνο το έντυπο του 

παραρτήµατος Ι 

3. Ο αναπληρωτής έφορος που θα εκτελέσει καθήκοντα τακτικού εφόρου 

συµπληρώνει το έντυπο του παραρτήµατος ΙΙ µε κωδικό αρµοδιότητας: 1 του 

εφόρου 

4. Στη στήλη (3) συµπληρώνεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου και στη στήλη (4) το 

ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΑΦΜ πρέπει να αντιστοιχεί στο 

ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο που συµπληρώνεται στη στήλη (4) 

2. Το έντυπο συµπληρώνεται σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται από το 

δικαιούχο στον οικείο έφορο µέχρι την 26η Ιανουαρίου 2015. Το άλλο αντίτυπο 

τηρείται στο προσωπικό αρχείο του δικαιούχου. ΠΡΟΣΟΧΗ: και τα δύο αντίτυπα 

πρέπει να σφραγιστούν από τον οικείο έφορο 
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γ) Παράρτηµα ΙII 

1. Το έντυπο της αίτησης του παραρτήµατος ΙΙΙ συµπληρώνεται αποκλειστικά  

από τον έφορο.  

2. Η συµπλήρωση του εντύπου αφορά στις περιπτώσεις που ο έφορος  κρίνει ότι ο 

αναπληρωτής έφορος ή ο δικαστικός αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής δικαστικός 

αντιπρόσωπος (οι οποίοι δεν έχουν προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς) που 

εκτέλεσε µερικώς τα καθήκοντά του, δικαιούται µέρος της αποζηµίωσης 

3. Σε περίπτωση αναπλήρωσης εφόρου, τότε ο αναπληρωτής έφορος, που ορίστηκε 

και άσκησε καθήκοντα τακτικού, δύναται να συµπεριλάβει στο έντυπο του 

παραρτήµατος ΙΙΙ τον τακτικό έφορο που δεν εκτέλεσε πλήρως τα καθήκοντά του. 

4. Σε περίπτωση που ο έφορος κρίνει ότι δικαστικοί αντιπρόσωποι διορισµένοι σε 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΩΝ που εκτέλεσαν µερικώς τα καθήκοντά 

τους δικαιούνται µέρος της αποζηµίωσης τότε απαιτείται σύνταξη ξεχωριστού 

Παραρτήµατος ΙΙΙ µε συµπλήρωση του πεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον επισυναπτόµενο ΠΙΝΑΚΑ Β’ «ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΓΙΑ 

∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΗΣΑΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΩΝ»  της ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24). 

5. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα της αρµοδιότητας του οικείου 

εφόρου που εµπίπτουν στα προηγούµενα εδάφια το έντυπο του παραρτήµατος ΙΙΙ 

συµπληρώνεται µε την λέξη «ΟΥ∆ΕΝ» και αποστέλλεται στη Γ.Γ.Π.Σ. & ∆.Υ. 

ΥΠ.ΟΙΚ.. 

6. Στη στήλη (3) συµπληρώνεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου και στη στήλη (4) το 

ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΑΦΜ πρέπει να αντιστοιχεί στο 

ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο που συµπληρώνεται στη στήλη (4). 

7. Η στήλη (6) συµπληρώνεται µε το εκλογικό τµήµα στο οποίο εκπλήρωσε µερικώς 

τα καθήκοντα του ο δικαιούχος και αφορά µόνο σε δικαστικούς αντιπροσώπους 

8. Στη στήλη (7) του παραρτήµατος ο έφορος συµπληρώνει τον αριθµό των 

ηµερών αποζηµίωσης, που κατά την κρίση του εφόρου δικαιούνται να λάβουν οι 

δικαιούχοι και θα αντιστοιχούν στις ηµέρες εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Οι 

ηµέρες αποζηµίωσης ανά δικαιούχο, όπως θα συµπληρωθούν στο έντυπο ΙΙΙ, δεν θα 

υπερβαίνουν τις ορισθείσες, κατά περίπτωση, ηµέρες αποζηµίωσης του άρθρου 3 της 

ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24). 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
Ι, ΙΙ & ΙΙΙ 
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1. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 
 
α)  Ο κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  είναι δικηγόρος µε έδρα το Νοµό Θεσσαλονίκης και διορίστηκε δικαστικός αντιπρόσωπος στην ΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ Θεσσαλονίκης στο 746o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ και εκτέλεσε τα καθήκοντά του µε γραµµατέα την κα Ελένη Ζαχαριάδου 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

ENTYΠΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 

      

            που συμπληρώνεται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής 

(που παραδίδει τον εκλογικό σάκο)         

        

Η παρούσα αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαµβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνω στην 
παρούσα αίτηση επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμός:                      23 Ονομασία: Α’ Θεσσαλονίκης 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αριθμός:                      746 Ονομασία: ΔΗΜΟΣ NEΑΠΟΛΕΩΣ - ΣΥΚΕΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 25  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  25.01.2015 

        

Α/Α  

  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ  
2 =∆ικαστικός 
Αντιπρόσωπος 
3 = Γραµµατέας 
4 = ∆ιερµηνέας 

  
ΑΦΜ  

  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 2 090052478 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 6974852841 

2 3 070044532 ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6932252124 

3         

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΌΛΑ ΤΑ ΠΕ∆ΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ   Ο ∆ηλών  

      

Αντιπρόσωπος ∆ικαστικής 
Αρχής  

 Ο παραλαβών        

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  
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β)  Ο κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  είναι δικηγόρος µε έδρα το Νοµό Θεσσαλονίκης και διορίστηκε δικαστικός αντιπρόσωπος στο 4o ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΩΝ και εκτέλεσε τα καθήκοντά του µε γραµµατέα την κα Ελένη Ζαχαριάδου. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

ENTYΠΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 

      

            που συμπληρώνεται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής 

(που παραδίδει τον εκλογικό σάκο)         

        

Η παρούσα αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαµβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνω στην 
παρούσα αίτηση επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμός:                      923 Ονομασία: Α’ – Β’ Θεσσαλονίκης 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αριθμός:                      4 Ονομασία: ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 25  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  25.01.2015 

        

Α/Α  

  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ  
2 =∆ικαστικός 
Αντιπρόσωπος 
3 = Γραµµατέας 
4 = ∆ιερµηνέας 

  
ΑΦΜ  

  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 2 090052478 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 6974852841 

2 3 070044532 ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6932252124 

3         

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΌΛΑ ΤΑ ΠΕ∆ΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ   Ο ∆ηλών  

      

Αντιπρόσωπος ∆ικαστικής 
Αρχής  

 Ο παραλαβών        

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  
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2. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 
 
 
 

Ο κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  είναι δικηγόρος µε έδρα τον Νοµό Λάρισας και διορίστηκε δικαστικός αντιπρόσωπος στην ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ 
Θεσσαλονίκης στο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 746 και εκτέλεσε τα καθήκοντά του µε γραµµατέα την κα Ελένη Ζαχαριάδου.  
 
Ο ∆ικαστικός αντιπρόσωπος έχει προπληρωθεί και εποµένως συµπληρώνει την αίτηση του παραρτήµατος Ι µόνο µε τα στοιχεία της γραµµατέως 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

ENTYΠΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 

      

            που συμπληρώνεται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής 

(που παραδίδει τον εκλογικό σάκο)         

Η παρούσα αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαµβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνω στην 
παρούσα αίτηση επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμός:                      23 Ονομασία: Α’ Θεσσαλονίκης 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αριθμός:                      746 Ονομασία: ΔΗΜΟΣ NEΑΠΟΛΕΩΣ - ΣΥΚΕΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 25  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  25.01.2015 

        

Α/Α  

  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ  
2 =∆ικαστικός 
Αντιπρόσωπος 
3 = Γραµµατέας 
4 = ∆ιερµηνέας 

  
ΑΦΜ  

  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 3 070044532 ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6932252124 

2     

3         

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΌΛΑ ΤΑ ΠΕ∆ΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ   Ο ∆ηλών  

      

Αντιπρόσωπος ∆ικαστικής 
Αρχής  

 Ο παραλαβών        

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  
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3. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΑΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 
 
 

Ο κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  είναι δικηγόρος µε έδρα τον Νοµό Θεσσαλονίκης αρχικώς διορίστηκε αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος στην 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια  ορίστηκε να αναπληρώσει τακτικό αντιπρόσωπο στο 746ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, και εκτέλεσε τα 
καθήκοντά του, µε γραµµατέα την κα Ελένη Ζαχαριάδου.  
 
Ο Αναπληρωτής ∆ικαστικός αντιπρόσωπος που εκτελεί καθήκοντα τακτικού συµπληρώνει το Παράρτηµα Ι και δεν συµπληρώνει Παράρτηµα ΙΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

ENTYΠΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 

      

            που συμπληρώνεται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής 

(που παραδίδει τον εκλογικό σάκο)         

Η παρούσα αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαµβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνω στην 
παρούσα αίτηση επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμός:                      23 Ονομασία: Α’ Θεσσαλονίκης 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αριθμός:                      746 Ονομασία: ΔΗΜΟΣ NEΑΠΟΛΕΩΣ - ΣΥΚΕΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 25  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  25.01.2015 

        

Α/Α  

  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ  
2 =∆ικαστικός 
Αντιπρόσωπος 
3 = Γραµµατέας 
4 = ∆ιερµηνέας 

  
ΑΦΜ  

  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 2 090052478 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 6974852841 

2 3 070044532 ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6932252124 

3         

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΌΛΑ ΤΑ ΠΕ∆ΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ   Ο ∆ηλών  

      

Αντιπρόσωπος ∆ικαστικής 
Αρχής  

 Ο παραλαβών        

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  
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4. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 
 
 

Ο κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  είναι δικηγόρος µε έδρα τον Νοµό Θεσσαλονίκης και διορίστηκε αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος στην 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ Θεσσαλονίκης. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 

ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

ENTYΠΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΦΟΡΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΡΧΗΣ  

  που συμπληρώνεται από τον έφορο / αναπληρωτή έφορο / αναπληρωτή αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής 

Η παρούσα αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαµβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η 
ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνω στην παρούσα αίτηση επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμός:                     23 Ονομασία: Α’ Θεσσαλονίκης  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 26  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015   ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  25.01.2015 

        

Α/Α  

          ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
1= Έφορος            
5= Αναπληρωτής ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος 
6= Αναπληρωτής Έφορος 

ΑΦΜ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 5 090052478 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 6974852841 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΌΛΑ ΤΑ ΠΕ∆ΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ                              Ο ∆ηλών  

 Ο παραλαβών     

αναπληρωτής αντιπρόσωπος δικαστικής 
αρχής  

 

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΟΡΟ 
 

Η συµπλήρωση του εντύπου αφορά στις περιπτώσεις που ο έφορος κρίνει ότι ο αναπληρωτής έφορος ή ο δικαστικός αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που εκτέλεσε µερικώς 

τα καθήκοντά του, δικαιούται µέρος της αποζηµίωσης  

Σε περίπτωση που ο έφορος κρίνει ότι δικαστικοί αντιπρόσωποι διορισµένοι σε ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΩΝ που εκτέλεσαν µερικώς τα καθήκοντά τους δικαιούνται µέρος της 

αποζηµίωσης τότε απαιτείται σύνταξη ξεχωριστού Παραρτήµατος ΙΙΙ µε συµπλήρωση του πεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον «ΠΙΝΑΚΑ Β’: ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΗΣΑΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΩΝ»  που επισυνάπτεται στην ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24). 

Η αίτηση του Παραρτήµατος ΙΙΙ είναι συγκεντρωτική,  και περιλαµβάνει όλα τα πρόσωπα της αρµοδιότητας του οικείου εφόρου.  

Α) Περιπτώσεις που ο έφορος συµπληρώνει παράρτηµα ΙΙΙ 

Στην εκλογική περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης έχει οριστεί Έφορος η κα Μαρία Παναγοπούλου. ∆ικαστικοί αντιπρόσωποι κατέθεσαν αναφορές στις οποίες 

περιγράφονται τα κάτωθι περιστατικά: 

α. Ο κ. Γεώργιο Παπαδόπουλος που διορίστηκε τακτικός δικαστικός αντιπρόσωπος στο 746ο Εκλογικό τµήµα, το Σάββατο 24η Ιανουαρίου 2015 εισήχθη 

εσπευσµένα στο νοσοκοµείο 

β. Ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος, που διορίστηκε τακτικός δικαστικός αντιπρόσωπος στο 104ο Εκλογικό τµήµα, την Κυριακή 25η Ιανουαρίου 2015 και 

ώρα 21:00 λόγω θανάτου στο οικογενειακό περιβάλλον δεν εκτέλεσε πλήρως τα καθήκοντά του 

γ. Η κα ∆ήµητρα Γεωργιάδου, που διορίστηκε αναπληρώτρια δικαστικός αντιπρόσωπος, κατά την µετάβαση της στο πρωτοδικείο για να δηλώσει την 

παρουσία της στην έφορο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχηµα 

δ. Η κα Ελένη Χριστοπούλου που διορίστηκε τακτικός δικαστικός αντιπρόσωπος στο 10ο Ειδικό Εκλογικό τµήµα Ετεροδηµοτών το Σάββατο 24η 

Ιανουαρίου 2015 εισήχθη εσπευσµένα στο νοσοκοµείο 

 

Η έφορος αποφάσισε ότι στους ανωτέρω πρέπει να καταβληθεί µέρος της δικαιούµενης αποζηµίωσης και συµπλήρωσε, δύο ξεχωριστά παραρτήµατα 

ΙΙΙ. Ένα για τις περιπτώσεις α, β και γ (δικαστικοί αντιπρόσωποι  στα κλασικά τµήµατα)  και ένα για την περίπτωση δ (Ειδικό Εκλογικό Τµήµα 

Ετεροδηµοτών) όπου οι εκλογικές περιφέρειες αναγράφονται σύµφωνα µε τους ΠΙΝΑΚΕΣ Α’ και Β’ που επισυνάπτεται στην ΚΥΑ 824/13.1.2014 (ΦΕΚ Β’ 

24) 

 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ: Οι αναπληρωτές δικαστικοί αντιπρόσωποι που ορίστηκαν τακτικοί και εκτέλεσαν καθήκοντα στα ανωτέρω τµήµατα δεν 

συµπεριλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
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                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 

ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

ENTYΠΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

                       που συμπληρώνεται από τον έφορο         

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμός:                      23 Ονομασία: Α’ Θεσσαλονίκης   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015        

Α/Α  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

1= Έφορος 

2= Δικαστικός Αντιπρόσωπος            

5= Αναπληρωτής Δικαστ. Αντιπρόσ. 

6= Αναπληρωτής Έφορος 

ΑΦΜ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 2 090052478 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 6974852841 746 4 

2 2 090044862 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6932253647 104 8 

3 5 102277962 ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 6945573542 - 1 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΌΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (εκτός της στήλης 6 που συμπληρώνεται μόνο για Δικαστικό Αντιπρόσωπο)                                                                                              Η Δηλούσα Έφορος 

      

 

                                          ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

      

 

  

                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 

ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

ENTYΠΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

                       που συμπληρώνεται από τον έφορο         

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμός:                      923 Ονομασία: Α’ – Β’ Θεσσαλονίκης   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015        

Α/Α  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

1= Έφορος 

2= Δικαστικός Αντιπρόσωπος            

5= Αναπληρωτής Δικαστ. Αντιπρόσ. 

6= Αναπληρωτής Έφορος 

ΑΦΜ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 2 100043689 ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ  6974812857 10 4 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΌΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (εκτός της στήλης 6 που συμπληρώνεται μόνο για Δικαστικό Αντιπρόσωπο)                                                                                                  Η Δηλούσα  Έφορος 

      

 

                                                ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 
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β) Περιπτώσεις που ο έφορος δεν συµπληρώνει παράρτηµα ΙΙΙ 
 

Στην εκλογική περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης έχει οριστεί Έφορος η κα Μαρία Παναγοπούλου.  
Σύµφωνα µε την κρίση της δεν υπάρχουν περιστατικά όπου δικαστικοί αντιπρόσωποι, που εκτέλεσαν µερικώς τα καθήκοντά τους, δικαιούνται µέρος της 
αποζηµίωσης.  
Ως εκ τούτου η συµπλήρωση του παραρτήµατος ΙΙΙ γίνεται ως εξής: 
 

                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 

ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

ENTYΠΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

           
            που συμπληρώνεται από τον έφορο  

        

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμός:                     23 Ονομασία: Α’ Θεσσαλονίκης  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015         

         

Α/Α  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
1= Έφορος 
2= ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος            
5= Αναπληρωτής ∆ικαστ. Αντιπρόσ. 
6= Αναπληρωτής Έφορος 

ΑΦΜ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1             

 2     
ΟΥ∆ΕΝ 

 

     

3           

4           

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΌΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (εκτός της στήλης 6 που συμπληρώνεται μόνο για Δικαστικό Αντιπρόσωπο)                                                                                                  Η Δηλούσα  Έφορος 

         

         

            ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
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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? 
 
∆εν 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 ∆.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. & ∆.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 ∆ιεθνής  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 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ)  
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9. Είµαι δικαστικός αντιπρόσωπος σε ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΩΝ 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’ 
«ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΗΣΑΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΩΝ» της ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24) 
( βλέπε ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1.β  στα ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  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 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ)  
 
11. Αρχικά είχα διοριστεί αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος και στη συνέχεια 
διορίστηκα και εκτέλεσα καθήκοντα τακτικού δικαστικού αντιπροσώπου. ∆εν 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 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  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 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  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 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  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? ∆ικαιούµαι 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. ∆ραστηριότητας 2) και θα συµπληρώσετε των αριθµό 
των ηµερών που πρέπει να αποζηµιωθεί. (βλέπε: ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 5 στα ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ)   


