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ΘΔΚΑ:

Θαζνξηζκόο

νδνηπνξηθώλ

ηνπ

εμόδσλ

ησλ

ύςνπο

ηεο

εηδηθήο

δηνξηδνκέλσλ,

απνδεκίσζεο

εθόξσλ,

θαη

αληηπξνζώπσλ

ησλ
ηεο

δηθαζηηθήο αξρήο, γξακκαηέσλ θ.ιπ. γηα ηε δηελέξγεηα ησλ βνπιεπηηθώλ
εθινγώλ ηεο 7εο Ηνπιίνπ 2019, θαζώο θαη ηνπ ηξόπνπ θαηαβνιήο ηνπο.

ΘΝΗΛΖ ΑΞΝΦΑΠΖ
ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ
ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) Σνπ Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα » θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112 A΄).
β) Σεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή
αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο
2009/50/ΔΚ» (ΦΔΚ 85 Α΄), θαη ηεο παξ.10 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.4075/12 (ΦΔΚ 89
Α΄), πεξί «Θεκάησλ Καλνληζκνχ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ, πξνζαξκνγή
ηεο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2010/18/ΔΔ θαη ινηπέο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη.
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γ) Σνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν.4262/2014 «Απινχζηεπζε ηεο αδεηνδφηεζεο γηα ηελ
άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο» (ΦΔΚ 114 Α’ )
δ)

Σνπ

Ν.

4270/2014

«Αξρέο

δεκνζηνλνκηθήο

δηαρείξηζεο

θαη

επνπηείαο

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(ΦΔΚ 143 Α’), φπσο ηζρχεη.
ε) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ Π.Γ 63/2005 «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (ΦΔΚ 98Α΄).
ζη) Σσλ άξζξσλ 68, 108 θαη 131 ηνπ Π.Γ. 26/2012 «Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν
θείκελν ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ» (ΦΔΚ 57Α’),
φπσο ηζρχεη.
δ) Σνπ Π.Γ. 73/2015 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ,
Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 116 Α’).
ε) Σνπ Π.Γ. 56/2019 «Γηάιπζε ηεο Βνπιήο, πξνθήξπμε εθινγήο Βνπιεπηψλ θαη
ζχγθιεζε ηεο λέαο Βνπιήο» (ΦΔΚ 97Β’).
ζ) Σνπ Π.Γ. 58/2019 «Γηνξηζκφο Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ» (ΦΔΚ 98 Β’).
2. Σελ αξηζ. Τ29/08-10-2015 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ
ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Υνπιηαξάθε» (ΦΔΚ 2168 Β’).
3. Σελ αξηζκ. 2/56533/0022/10.10.2006 ΚΤΑ ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκίαο –
Οηθνλνκηθψλ

θαη

Μεηαθνξψλ

–

απνδεκίσζεο

ησλ

κεηαθηλνπκέλσλ

Δπηθνηλσληψλ
ππαιιήισλ

«Καζνξηζκφο
γηα

ππεξεζία

ρηιηνκεηξηθήο
κε

ηδηφθηεηα

κεηαθνξηθά κέζα» (ΦΔΚ 1772 Β’).
4. Σελ αξηζκ. 2/2428/0026/13.05.2015 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πεξί
«Οξηζκνχ

πηζησηηθψλ

ηδξπκάησλ,

σο

ππνιφγσλ

Υξεκαηηθψλ

Δληαικάησλ

Πξνπιεξσκήο (ΥΔΠ)» (ΦΔΚ 40 Β’).
5. Σελ αξηζκ. 142/06-2019 Δηζήγεζε ΓΓΟΤ.
6. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα
αλέιζεη ζην πνζφ ησλ είθνζη εθαηνκκπξίσλ επξψ (20.000.000,00€) πεξίπνπ θαη ζα
αληηκεησπηζζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ ΤΠ.Δ. (Δηδηθφο Φνξέαο 1007-201 θαη ΑΛΔ
2420916001).
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ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ
Άξζξν 1
Γηθαηνύρνη Απνδεκίσζεο & Oδνηπνξηθώλ εμόδσλ
1.

ηνπο

δηνξηδφκελνπο

εθόξνπο

αληηπξνζψπσλ

ηεο

δηθαζηηθήο

αξρήο,

αληηπξνζώπνπο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο, αλαπιεξσηέο απηώλ, γξακκαηείο ησλ
εθνξεπηηθώλ επηηξνπώλ θαη δηεξκελείο ηεο ηνπξθηθήο γιώζζαο, γηα ηε
δηελέξγεηα

ησλ

Βνπιεπηηθψλ

εθινγψλ

ηεο

7εο

Ινπιίνπ

2019,

θαηαβάιιεηαη

απνδεκίσζε θαη νδνηπνξηθά έμνδα, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην επφκελν άξζξν.
2. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ, γηα ηνλ νπνίν θαηαβάιιεηαη εκεξήζηα απνδεκίσζε
ζηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο θ.ιπ., ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκφο ησλ
εκεξψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο:
α) Γηα ηε κεηάβαζε θαη επηζηξνθή ηνπο κέζσ ηεο ζπληνκφηεξεο νδνχ θαη
β) Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
3. Σα θαηαβαιιφκελα πνζά είλαη αθαηάζρεηα, δελ ππφθεηληαη ζε θαλελφο είδνπο
παξαθξάηεζε, θφξν εηζθνξά ή θξάηεζε ππέξ ηξίησλ θ.ιπ., δελ ππφθεηληαη ζε
θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη δελ ζπκςεθίδνληαη κε νθεηιέο ησλ δηθαηνχρσλ πξνο ην
ειιεληθφ δεκφζην ή ηα αζθαιηζηηθά ηακεία απφ νπνηαδήπνηε αηηία.
Άξζξν 2
Θαζνξηζκόο Απνδεκίσζεο
ηνπο δηθαηνχρνπο απνδεκίσζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ θαηαβάιιεηαη
εκεξήζηα απνδεκίσζε, σο εμήο:
α. ηνπο εθόξνπο αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο θαη ζηνπο αλαπιεξσηέο
απηώλ θαηαβάιιεηαη πνζφ εθαηόλ δέθα πέληε επξώ (115,00€) γηα θάζε εκέξα
απαζρφιεζεο.
β. ηνπο αληηπξνζώπνπο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο θαηαβάιιεηαη πνζφ ελελήληα
επξώ (90,00€) γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο.

γ.

ηνπο

δεκφζηνπο

ή

δεκνηηθνχο

ππαιιήινπο,

πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη

σο

δηεξκελείο ηεο ηνπξθηθήο γιώζζαο θαη ζηνπο γξακκαηείο ησλ εθνξεπηηθώλ
επηηξνπώλ

θαηαβάιιεηαη

πνζφ

εθαηό

απαζρφιεζεο.
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Άξζξν 3
Θαζνξηζκόο Ζκεξώλ Απνδεκίσζεο
α. ΔΦΝΟΝΗ ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΩΛ ΓΗΘΑΠΡΗΘΖΠ ΑΟΣΖΠ
ηνπο εθόξνπο αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο θαζνξίδνληαη νθηώ (8)
εκέξεο απαζρφιεζεο.
ηνπο αλαπιεξσηέο εθόξνπο θαζνξίδνληαη έμη (6) εκέξεο απαζρφιεζεο.
β. ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΝΗ ΡΖΠ ΓΗΘΑΠΡΗΘΖΠ ΑΟΣΖΠ
i. Δθηέιεζε θαζεθόλησλ δηθαηνύρσλ εληόο ηνπ λνκνύ πνπ ππεξεηνύλ.
ηνπο αληηπξνζώπνπο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο θαζνξίδνληαη επηά (7) εκέξεο
απαζρφιεζεο.
ηνπο αλαπιεξσηέο αληηπξνζώπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο θαζνξίδνληαη ηξεηο
(3) εκέξεο απαζρφιεζεο.
ii. Δθηέιεζε θαζεθόλησλ δηθαηνύρσλ εθηόο ηνπ λνκνύ πνπ ππεξεηνύλ.
ηνπο αληηπξνζώπνπο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο θαζνξίδνληαη νθηώ (8) εκέξεο
απαζρφιεζεο.
ηνπο

αλαπιεξσηέο αληηπξνζώπσλ

ηεο δηθαζηηθήο αξρήο

θαζνξίδνληαη

ηέζζεξηο (4) απαζρφιεζεο.
iii.

Δθηέιεζε

θαζεθόλησλ

δηθαηνύρσλ

ζηνπο

Λνκνύο

Αηηηθήο

θαη

Θεζζαινλίθεο.
ηνπο αληηπξφζσπνπο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο πνπ αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζηηο
εθινγηθέο πεξηθέξεηεο Α΄, Β1 Βνξείνπ Σνκέα, Β2 Γπηηθνχ Σνκέα θαη Β3 Ννηίνπ
Σνκέα Αζελψλ, Α’ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη Β’ Γπηηθήο Αηηηθήο, Α΄ θαη Β΄ Πεηξαηά, Α’
θαη Β΄ Θεζζαινλίθεο, θαζνξίδνληαη νθηώ (8) εκέξεο απαζρφιεζεο.
ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη ηξεηο (3) εκέξεο απαζρφιεζεο εθηφο απφ
εθείλνπο νη νπνίνη δελ ππεξεηνχλ ζηνπο λνκνχο απηνχο σο πξνο ηνπο νπνίνπο
νξίδνληαη ηέζζεξηο (4) εκέξεο.
iv. Δθηέιεζε θαζεθόλησλ δηθαηνύρσλ πνπ κεηαθηλνύληαη ζε πξννξηζκνύο κε
ζπγθνηλσληαθέο δπζρέξεηεο.
ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο πνπ αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζηα
λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα ησλ λνκψλ Γσδεθαλήζνπ (εθηφο ησλ λεζηψλ Ρφδνο θαη
Κσο) θαη Κπθιάδσλ (εθηφο ησλ λεζηψλ χξνπ θαη Νάμνπ), θαζψο θαη ζηα λεζηά
Ιθαξία ηνπ λνκνχ άκνπ, Κχζεξα θαη Αληηθχζεξα ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, Γαχδνο ηνπ
λνκνχ Υαλίσλ, ακνζξάθε ηνπ λνκνχ Έβξνπ, Θάζνο ηνπ λνκνχ Καβάιαο, Φαξξά θαη
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Οηλνχζζεο ηνπ λνκνχ Υίνπ, Λήκλνο θαη Άγηνο Δπζηξάηηνο ηνπ λνκνχ Λέζβνπ, ζηα
λεζηά ησλ Βνξείσλ πνξάδσλ (Αιφλλεζνο, θηάζνο, θφπεινο, θχξνο) θαη ησλ
άγνλσλ γξακκψλ ηνπ Ινλίνπ Πειάγνπο, θαηαβάιιεηαη εκεξήζηα απνδεκίσζε γηα
ελλέα (9) εκέξεο ιφγσ ζπγθνηλσληαθψλ δπζρεξεηψλ. ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νη
εκέξεο απαζρφιεζεο είλαη πέληε (5).
Δηδηθά, νη δηθαηνύρνη απνδεκίσζεο πνπ ππεξεηνύλ ζηα λεζηά Οόδνπ, Θσ,
Πύξνπ θαη Λάμνπ θαη ζα δηνξηζηνύλ λα εθηειέζνπλ θαζήθνληα εληφο ηεο
έδξαο ηνπο σο αλψηαην φξην εκεξώλ απαζρφιεζεο, νξίδεηαη ην αληίζηνηρν κε ηελ
παξάγξαθν β.i ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
v. Δθηέιεζε θαζεθόλησλ γξακκαηέσλ ησλ εθνξεπηηθώλ επηηξνπώλ θαη
δηεξκελέσλ ηεο ηνπξθηθήο γιώζζαο.
ηνπο δεκφζηνπο ή δεκνηηθνχο ππαιιήινπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηεξκελείο
ηεο ηνπξθηθήο γιώζζαο θαη ζηνπο γξακκαηείο ησλ εθνξεπηηθώλ επηηξνπώλ
νξίδεηαη κία (1) εκέξα απαζρφιεζεο.

Άξζξν 4
Γηθαηνύρνη πξνθαηαβνιήο απνδεκίσζεο θαη νδνηπνξηθώλ εμόδσλ
Η νξηζζείζα, ζχκθσλα κε αλσηέξσ άξζξα, εκεξήζηα απνδεκίσζε, θαζψο θαη ηα
νδνηπνξηθά

έμνδα

δηθαζηηθήο

αξρήο,

πξνθαηαβάιινληαη
ζηνπο

ζηνπο

αληηπξφζσπνπο

έθνξνπο ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο
ηεο

δηθαζηηθήο

αξρήο

θαη

ζηνπο

αλαπιεξσηέο απηψλ ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο:
α. ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ ζα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο εθηόο ηνπ λνκνύ όπνπ
ππεξεηνύλ.
β. ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ ζα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζηα λεζησηηθά
ζπκπιέγκαηα ηεο παξ. β.iv. ηνπ άξζξνπ 3 θαη ζα κεηαθηλεζνχλ εθηόο ηεο έδξαο
πνπ ππεξεηνχλ.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη δηθαηνύρνη πνπ ππεξεηνύλ ζηα λεζηά Οόδνπ, Θσ,
Πύξνπ θαη Λάμνπ θαη ζα δηνξηζηνύλ λα εθηειέζνπλ θαζήθνληα εληφο ηεο
έδξαο ηνπο δελ δηθαηνχληαη νδνηπνξηθά έμνδα θαη πξνθαηαβνιή ηεο εκεξήζηαο
απνδεκίσζεο.
γ. ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ ζα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο εληφο ηνπ λνκνχ πνπ
ππεξεηνχλ ζηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηε κεηάβαζε ζην εθινγηθφ ηκήκα απαηηείηαη
ρξήζε αθηνπιντθνύ κέζνπ.
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δ.

ηνπο

δηθαηνχρνπο

πνπ

ζα

αζθήζνπλ

ηα

θαζήθνληά

ηνπο

ζε

ηκήκαηα

εηεξνδεκνηώλ, εληφο ηνπ λνκνχ πνπ ππεξεηνχλ θαη απαηηείηαη κεηάβαζε γηα ηελ
παξάδνζε ηνπ εθινγηθνχ ζάθνπ ζε εθεηείν εθηόο λνκνύ.

Άξζξν 5
Νδνηπνξηθά έμνδα αληηπξνζώπσλ δηθαζηηθήο αξρήο θ.η.ι.
Σα νδνηπνξηθά έμνδα θαιύπηνπλ ηε κεηάβαζε απφ ηελ έδξα ηνπ δηθαηνχρνπ
ζην εθινγηθφ ηκήκα ζην νπνίν θαζέλαο δηνξίδεηαη θαη απφ εθεί ζην αξκφδην ή ζην
πιεζηέζηεξν πξσηνδηθείν ή εθεηείν γηα ηελ παξάδνζε ηνπ ζάθνπ κε ηα εθινγηθά
έγγξαθα, θαζψο θαη ηα έμνδα επηζηξνθήο ζηηο έδξεο ηνπο.
α. Αξκόδηα όξγαλα
Σα θαη’ απνθνπή νδνηπνξηθά έμνδα θαη ν ρξφλνο γηα ηνλ νπνίν θαηαβάιιεηαη ε
εκεξήζηα απνδεκίσζε θαζνξίδνληαη κε απφθαζε πνπ εθδίδεηαη σο εμήο:
i.

Γηα ηνπο εθφξνπο αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηνπο Δηζαγγειείο
Δθεηψλ.

ii.

Γηα

ηνπο

αληηπξνζψπνπο

ηεο

δηθαζηηθήο

αξρήο,

απφ

ηνπο

Δηζαγγειείο

Πξσηνδηθψλ.
iii. Γηα ηνπο αλαπιεξσηέο αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο, ζε πεξίπησζε
ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο:
- Απφ ηνπο Δηζαγγειείο Πξσηνδηθψλ, γηα ηελ απφζηαζε απφ ηελ έδξα ηνπ
αληηπξνζψπνπ κέρξη ηελ έδξα ηνπ εθφξνπ θαη αληίζηξνθα θαη
- Απφ ηνπο Δθφξνπο, γηα ηελ απφζηαζε απφ ηελ έδξα ησλ Δθφξσλ κέρξη ην
εθινγηθφ ηκήκα ζην νπνίν ηνπνζεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή, αλ δελ
εθδνζεί απφ ηνπο Δθφξνπο ε ζρεηηθή απφθαζε, νη Δηζαγγειείο Πξσηνδηθψλ
κπνξνχλ λα εθδψζνπλ ζπκπιεξσκαηηθή απφθαζε.
iv Γηα ηνπο δηεξκελείο ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο, απφ ηνλ αξκφδην Αληηπεξηθεξεηάξρε
ηεο έδξαο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.
β. πνινγηζκόο νδνηπνξηθώλ εμόδσλ
Γηα ηα νδνηπνξηθά έμνδα θαηαβάιινληαη:
i. Πξνθεηκέλνπ γηα κεηαθίλεζε κε Ι.Υ. επηβαηηθφ απηνθίλεην, πνζό 0,15 επξώ αλά
ρηιηφκεηξν.
ii. Πξνθεηκέλνπ γηα κεηαθίλεζε κε ζηδεξφδξνκν θαη ιεσθνξείν, ην αληίηηκν ηνπ
εηζηηεξίνπ κεησκέλν κεηά ηελ ρνξεγνχκελε έθπησζε.
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iii. Πξνθεηκέλνπ γηα Δ/Γ αθηνπιντθά πινία φιεο ηεο ρψξαο ην αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ
επί ηνπ ηζρχνληνο λαπινινγίνπ επηβαηψλ, κεησκέλν κεηά ηελ ρνξεγνχκελε έθπησζε.
ε πεξίπησζε πνπ κέξνο ηεο δηαδξνκήο ή θαη νιφθιεξε ε δηαδξνκή δελ
εμππεξεηείηαη κε ηα παξαπάλσ ζπγθνηλσληαθά κέζα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
νπνηνδήπνηε κέζν θαη ην πνζφ πνπ ζα θαζνξηζηεί, απφ ηηο αξρέο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ηνπ αληηηίκνπ εηζηηεξίνπ ή λαχινπ πνπ
ζπλήζσο θαηαβάιιεηαη γηα ην θζελφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελν κέζν ηεο δηαδξνκήο
απηήο, ζε ζπλάξηεζε πξνο ηηο ηνπηθέο θαηά πεξίπησζε ζπλζήθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο,
νη νπνίεο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ θάιπςεο ηεο
δηαδξνκήο απηήο.
Δπηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε αεξνπιάλνπ, φπνπ απηφ επηβάιιεηαη, θαηά ηελ
εθηίκεζε ησλ αξρψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη θαηαβάιιεηαη πνζφ νδνηπνξηθψλ
εμφδσλ ίζν κε ην αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ ηνπ αεξνπιάλνπ.

Άξζξν 6
Γηαδηθαζία θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο αληηπξνζώπσλ
δηθαζηηθήο αξρήο θηι εληόο Λνκνύ
1. ηνπο εθφξνπο αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο, αληηπξνζψπνπο ηεο
δηθαζηηθήο αξρήο, αλαπιεξσηέο απηψλ, γξακκαηείο ησλ εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ θαη
δηεξκελείο ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο, πνπ δηνξίδνληαη εληφο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο ηνπο,
ε θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ
αίηεζεο κέζσ εθαξκνγήο ζηνλ δηθηπαθό ηόπν www.gsis.gr ρξεζηκνπνηώληαο
ηνπο πξνζσπηθνύο θσδηθνύο taxisnet.
Γηα

λα

ππνβιεζεί

ε

ειεθηξνληθή

αίηεζε

ν

ηαθηηθόο

Γηθαζηηθόο

Αληηπξόζσπνο ή ν αλαπιεξσηήο πνπ ζα εθηειέζεη ρξέε ηαθηηθνύ ζα πξέπεη
λα ζπκπιεξώζεη ηα ππνρξεσηηθά πεδία πνπ δεηνύληαη θαη αθνξνύλ ζην
νλνκαηεπώλπκν θαη ην ΑΦΚ ησλ Γξακκαηέσλ ησλ Δθνξεπηηθώλ Δπηηξνπώλ
θαη ησλ Γηεξκελέσλ ηνπξθηθήο γιώζζαο, όπνπ απηνί έρνπλ νξηζηεί.
Δπηζεκαίλνπκε όηη νη αληηπξφζσπνη ηεο Γηθαζηηθήο Αξρήο ζηνπο νπνίνπο
πξνθαηαβάιινληαη ηα νδνηπνξηθά έμνδα θαη ε εκεξήζηα απνδεκίσζε, αθνινπζνύλ
ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία γηα ηνπο γξακκαηείο ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ηνπ
ηκήκαηνο αξκνδηφηεηάο ηνπο θαζψο θαη γηα ηνλ δηεξκελέα ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο,
φπνπ ν ηειεπηαίνο έρεη νξηζηεί.
2. Η Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
(Γ.Γ.Π..

ΤΠ.ΟΙΚ.)

κεραλνγξαθηθψλ

νξίδεηαη

δηαδηθαζηψλ

σο

αξκφδηα

θαηαβνιήο

ππεξεζία
ηεο

γηα

εθινγηθήο

ηε

δηελέξγεηα

απνδεκίσζεο

ησλ
ζηνπο

δηθαηνχρνπο αληηπξνζψπνπο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο θηι πνπ δηνξίδνληαη εληφο ηνπ
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λνκνχ ηεο έδξαο ηνπο θαη δελ ζεσξείηαη δεκφζηνο ππφινγνο, ελψ επζχλεηαη κφλν γηα
ηπρφλ ιάζε θαηά ηελ επεμεξγαζία απφ δηθή ηεο ππαηηηφηεηα.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο είλαη ε απνζηνιή απφ
ην ΤΠ.Δ. ζηελ Γ.Γ.Π.. ΤΠ.ΟΙΚ. ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ πνπ πεξηγξάθνληαη
θαησηέξσ, ε ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζηελ εηδηθή δηαδηθηπαθή
εθαξκνγή ηεο Γ.Γ.Π.. ΤΠ.ΟΙΚ., ε ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ ησλ Παξαξηεκάησλ ΙΙΙ απφ ηνπο εθφξνπο θαη ε έγθαηξε απνζηνιή ηνπο απνθιεηζηηθά κέζσ FAX ζηε
Γ.Γ.Π.. ΤΠ.ΟΙΚ.
Σα Παξαξηήκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
i) ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΩΛ ΑΟΣΔΗΩΛ ΠΡΖΛ Γ.Γ.Ξ.Π. Ξ.ΝΗΘ.
Η

αξκφδηα

Γηεχζπλζε

ηνπ

ΤΠ.Δ.

απνζηέιιεη

ζηελ

Γ.Γ.Π..

ΤΠ.ΟΙΚ.,

νξηζηηθνπνηεκέλν νπηηθφ κέζν (read-only, finalized CD ή DVD), ην νπνίν πεξηέρεη
ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ειεθηξνληθά αξρεία:
α) Αξρείν ινγηζηηθψλ θχιισλ (ηχπνπ Excel) κε θαηάζηαζε ησλ εθφξσλ θαη
αλαπιεξσηψλ εθφξσλ ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο. Η θαηάζηαζε
πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα παξέρεη ηα εμήο ζηνηρεία: ΑΦΜ, επψλπκν, φλνκα,
παηξψλπκν,

θσδηθφ

θαη

πεξηγξαθή

εθινγηθήο

πεξηθέξεηαο

(ζηηο

πεξηπηψζεηο

δηνξηζκνχ), είδνο δηνξηζκνχ (ηαθηηθφο, αλαπιεξσηήο, κε δηνξηζκέλνο) θαη ηειέθσλα
επηθνηλσλίαο.
β) Αξρείν θεηκέλνπ πνπ ζα πεξηέρεη ην άζξνηζκα ειέγρνπ (checksum) ηνπ
παξαπάλσ αξρείνπ (α), ππνινγηζκέλν κε ηνλ sha256 αιγφξηζκν.
γ) Παξαγσγή – εθηχπσζε ηνπ παξαπάλσ αξρείνπ (α) ζε κνξθφηππν θνξεηνχ
εγγξάθνπ (αξρείν PDF), ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ην ΤΠ.Δ.
δ) Αξρείν ινγηζηηθψλ θχιισλ (ηχπνπ Excel) κε θαηάζηαζε ησλ αληηπξνζψπσλ
θαη αλαπιεξσηψλ αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο. Η θαηάζηαζε πξέπεη θαη’
ειάρηζηνλ λα παξέρεη ηα εμήο ζηνηρεία: ΑΦΜ, επψλπκν, φλνκα, παηξψλπκν, είδνο
δηνξηζκνχ (ηαθηηθφο, αλαπιεξσηήο, κε δηνξηζκέλνο) θαη ηειέθσλα επηθνηλσλίαο.
ηηο πεξηπηψζεηο δηνξηζκνχ (ηαθηηθφο, αλαπιεξσηήο), απαξαίηεηα είλαη επηπιένλ ν
θσδηθφο θαη πεξηγξαθή ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, ηνπ εθινγηθνχ ηκήκαηνο (γηα
ηνπο ηαθηηθνχο αληηπξνζψπνπο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο), ηνπ Πξσηνδηθείνπ, ηεο
πεξηθέξεηαο, ηνπ δήκνπ θαη ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο.
Σν αξρείν απηφ απνζηέιιεηαη ζηελ Γ.Γ.Π.. ΤΠ.ΟΙΚ κφλν κία θνξά έπεηηα απφ
ηε ζρεηηθή θιήξσζε πνπ δηελεξγείηαη αξκνδίσο απφ ηνλ Άξεην Πάγν.
ε) Αξρείν θεηκέλνπ πνπ ζα πεξηέρεη ην άζξνηζκα ειέγρνπ (checksum) ηνπ
παξαπάλσ αξρείνπ (δ), ππνινγηζκέλν κε ηνλ sha256 αιγφξηζκν.
ζη) Παξαγσγή – εθηχπσζε ηνπ παξαπάλσ αξρείνπ (δ) ζε κνξθφηππν θνξεηνχ
εγγξάθνπ (αξρείν PDF), ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ην ΤΠ.Δ..
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δ) Αξρείν ινγηζηηθψλ θχιισλ (ηχπνπ Excel) κε θαηάζηαζε ησλ εθινγηθψλ
ηκεκάησλ. Η θαηάζηαζε πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα παξέρεη ηα εμήο ζηνηρεία: θσδηθφο
εθινγηθνχ ηκήκαηνο, θσδηθφο θαη πεξηγξαθή εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία
αλήθεη, ηελ πεξηθέξεηα θαη ηνλ δήκν ζηνλ νπνίν αλήθεη, θαζψο θαη ηελ πιεξνθνξία
φηη πξφθεηηαη γηα εηδηθφ ηκήκα θπιαθψλ ή φρη.
ε) Γηαβηβαζηηθφ θείκελν ζε κνξθφηππν θνξεηνχ εγγξάθνπ (αξρείν PDF),
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν απφ ην ΤΠ.Δ., ην νπνίν λα αλαθέξεη ηα νλφκαηα φισλ
ησλ παξαπάλσ αξρείσλ, θαζψο θαη ηα αζξνίζκαηα ειέγρνπ ησλ αξρείσλ (α) θαη (δ).
ζ) φια ηα αλσηέξσ αξρεία πξνηνχ εγγξαθνχλ ζε νπηηθφ κέζν (CD ή DVD) ζα
θξππηνγξαθεζνχλ κε ηερληθέο θαη δηαδηθαζία πνπ ζα ππνδείμεη ε Γ.Γ.Π.. ΤΠ.ΟΙΚ..
ii) ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΑΗΡΖΠΖ
Η

αίηεζε

ζπκπιεξψλεηαη

ειεθηξνληθά

απφ

ηνλ

αληηπξόζσπν

ηεο

δηθαζηηθήο αξρήο, κέζσ εθαξκνγήο ζηνλ δηθηπαθό ηόπν www.gsis.gr
ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο πξνζσπηθνύο θσδηθνύο taxisnet.
ηελ

αίηεζε

ησλ

ηαθηηθψλ

αληηπξνζψπσλ

ηεο

Γηθαζηηθήο

Αξρήο

ζα

πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ Γξακκαηέσλ ησλ Δθνξεπηηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ησλ
Γηεξκελέσλ ηνπξθηθήο γιψζζαο, φπνπ απηνί έρνπλ νξηζηεί.
Η

ειεθηξνληθή

αίηεζε

ζπκπιεξψλεηαη,

φπσο

αλσηέξσ,

απφ

ηνλ

αλαπιεξσηή αληηπξφζσπν ηεο δηθαζηηθήο αξρήο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηνξηζηεί
θαη εθηειέζεη θαζήθνληα ηαθηηθνύ αληηπξφζσπνπ Γηθαζηηθνχ Αξρήο.
Δπίζεο,

νη

αληηπξφζσπνη

ηεο

Γηθαζηηθήο

Αξρήο

ζηνπο

νπνίνπο

πξνθαηαβάιινληαη ηα νδνηπνξηθά έμνδα θαη ε εκεξήζηα απνδεκίσζε, ππνβάιινπλ
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηα ζηνηρεία ηνπ γξακκαηέα εθνξεπηηθήο
επηηξνπήο θαη ηνπ δηεξκελέα ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο, φπνπ ν ηειεπηαίνο έρεη νξηζηεί.
iii) ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η
Σν έληππν ηεο αίηεζεο ηνπ παξαξηήκαηνο Η ζπκπιεξψλεηαη απνθιεηζηηθά
απφ ηνλ έθνξν ζε δύν αληίηππα θαη αθνξά ζηηο αληηθαηαζηάζεηο ησλ
ηαθηηθώλ αληηπξνζώπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο από αλαπιεξσηέο ζηελ
εθινγηθή πεξηθέξεηα ζηελ νπνία έρεη δηνξηζηεί ν έθνξνο. Σα αληίηππα
ζθξαγίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ έθνξν. Σν έλα απνζηέιιεηαη απνθιεηζηηθά
κέζσ FAX ζηελ Γ.Γ.Π.. ΤΠ.ΟΙΚ. θαη ην άιιν ηεξείηαη ζε αξρείν.
Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αληηθαηάζηαζε δηθαζηηθνύ αληηπξνζώπνπ πνπ
άζθεζε θαζήθνληα ζε ΔΗΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΡΔΟΝΓΖΚΝΡΩΛ ηόηε απαηηείηαη
ζύληαμε
ΑΟΗΘΚΝΠ

μερσξηζηνύ
ΔΘΙΝΓΗΘΖΠ

Ξαξαξηήκαηνο
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ
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κε

ζπκπιήξσζε

ζύκθσλα

κε

ηνλ

ηνπ

πεδίνπ
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ΘΩΓΗΘΝΗ ΓΗΑ ΓΗΘΑΠΡΗΘΝΠ ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΝΠ ΞΝ ΑΠΘΖΠΑΛ ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ
ΠΔ ΔΗΓΗΘΑ ΡΚΖΚΑΡΑ ΔΡΔΟΝΓΖΚΝΡΩΛ» πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε παξνύζα.
iv) ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗI
Σν έληππν ηεο αίηεζεο ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ζπκπιεξψλεηαη απνθιεηζηηθά
απφ ηνλ έθνξν. Η ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ αθνξά:
α) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν έθνξνο θξίλεη όηη ν αλαπιεξσηήο έθνξνο ή ν
δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο ή ν αλαπιεξσηήο δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο πνπ εθηέιεζε
κεξηθώο ηα θαζήθνληά ηνπ, δηθαηνχηαη κέξνο ηεο απνδεκίσζεο.
ηε ζηήιε 7 ηνπ παξαξηήκαηνο ν έθνξνο ζπκπιεξψλεη ηνλ αξηζκό ησλ εκεξώλ
απνδεκίσζεο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ εθφξνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ νη δηθαηνύρνη
ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ, θαη ζα αληηζηνηρνχλ ζηηο εκέξεο εθηέιεζεο ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο. Οη εκέξεο απνδεκίσζεο αλά δηθαηνχρν, φπσο ζα ζπκπιεξσζνχλ
ζην έληππν ΙΙ, δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο νξηζζείζεο, θαηά πεξίπησζε, εκέξεο
απνδεκίσζεο ηνπ άξζξνπ 3.
ην

Έληππν

απηφ

δελ

ζπκπιεξψλνληαη

αλαπιεξσηέο

αληηπξφζσπνη

ηεο

δηθαζηηθήο αξρήο πνπ ζπλέδξακαλ ηαθηηθφ δηθαζηηθφ αληηπξφζσπν σο βνεζνί,
θαζψο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 10, δελ δηθαηνχληαη δηαθνξεηηθήο απνδεκίσζεο απφ
ηνπο ινηπνχο αλαπιεξσηέο δηθαζηηθνχο αληηπξνζψπνπο.
β) ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν αλαπιεξσηήο δηθαζηηθόο αληηπξόζσπνο δελ
δήισζε παξνπζία ζηνλ έθνξν ηεο νηθείαο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο.
ε απηή ηελ πεξίπησζε ν έθνξνο ζηελ ζηήιε 7 ηνπ παξαξηήκαηνο ζπκπιεξψλεη
ηνλ αξηζκό κεδέλ (0).
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαζήθνληα ηαθηηθνύ εθόξνπ ζα εθηειέζεη κε νξηζκφ ν
αλαπιεξσηήο έθνξνο, ηφηε ηα παξαξηήκαηα Ι & ΙΙ ζπκπιεξψλεη ν έθνξνο πνπ
ηειηθά άζθεζε θαζήθνληα ηαθηηθνχ.
γ) Πε πεξίπησζε πνπ ν έθνξνο θξίλεη όηη δηθαζηηθνί αληηπξόζσπνη
δηνξηζκέλνη ζε ΔΗΓΗΘΝ ΔΘΙΝΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΡΔΟΝΓΖΚΝΡΩΛ πνπ εθηέιεζαλ
κεξηθώο ηα θαζήθνληά ηνπο δηθαηνύληαη κέξνο ηεο απνδεκίσζεο ηόηε
απαηηείηαη ζύληαμε μερσξηζηνύ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ κε ζπκπιήξσζε ηνπ
πεδίνπ ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΘΙΝΓΗΘΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ζύκθσλα κε ηνλ «ΞΗΛΑΘΑ Β’:
ΘΩΓΗΘΝΗ ΓΗΑ ΓΗΘΑΠΡΗΘΝΠ ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΝΠ ΞΝ ΑΠΘΖΠΑΛ ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ
ΠΔ ΔΗΓΗΘΑ ΡΚΖΚΑΡΑ ΔΡΔΟΝΓΖΚΝΡΩΛ» πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε παξνύζα.

10

ΑΔΑ: ΩΟ2Σ465ΧΘ7-Τ2Ω

ε πεξίπησζε αλαπιήξσζεο εθφξνπ, ν αλαπιεξσηήο έθνξνο πνπ νξίζηεθε θαη
άζθεζε

θαζήθνληα

ηαθηηθνχ,

δχλαηαη

λα

ζπκπεξηιάβεη

ζην

έληππν

ηνπ

παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνλ ηαθηηθφ έθνξν πνπ δελ εθηέιεζε πιήξσο ηα θαζήθνληά ηνπ.
Σα έληππα ησλ Παξαξηεκάησλ Ι & ΙΙ είλαη ζπγθεληξσηηθά θαη πεξηιακβάλνπλ
όια ηα πξόζσπα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ νηθείνπ εθφξνπ πνπ εκπίπηνπλ ζηα
πξνεγνχκελα εδάθηα.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ πξφζσπα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ νηθείνπ
εθφξνπ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ηα έληππα ησλ παξαξηεκάησλ Ι
& ΙΙ ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ ιέμε «ΝΓΔΛ» θαη απνζηέιιεηαη ζηε Γ.Γ.Π.. ΤΠ.ΟΙΚ.
3.α. Σα Παξαξηήκαηα I θαη II απνζηέιινληαη απφ ηνπο εθφξνπο ζηε Γ.Γ.Π..
ΤΠ.ΟΙΚ. ην αξγφηεξν κέρξη

θαη

ηηο

10 Ηνπιίνπ 2019. Η δηαβίβαζε ησλ

ζπκπιεξσκέλσλ θαη ππνγεγξακκέλσλ εληχπσλ ησλ παξαξηεκάησλ Ι θαη ΙΙ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά κε fax ζηνλ αξηζκφ 210 4802319. Η Γ.Γ.Π..
ΤΠ.ΟΙΚ. αλαιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
ππνβιεζεηζψλ εληχπσλ θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκά ηεο.

3.β. Οη δηθαηνχρνη, ν θαζέλαο μερσξηζηά, αθνχ ζπλδεζνχλ ζηελ ζρεηηθή εθαξκνγή
ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Γ.Γ.Π.. ΤΠ.ΟΙΚ., ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο
θσδηθνχο taxisnet, ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνβάιινπλ ειεθηξνληθή αίηεζε γηα ηελ
θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο. ηελ αίηεζε απηή ζα ζπκπιεξσζεί ν Γηεζλήο Αξηζκφο
Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ (IBAN) ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ηεο απνδεκίσζεο, ν
ΑΜΚΑ, θαζψο θαη άιια ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο. Η πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο, γίλεηαη
κε πίζησζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ δειψζεθε. Μέζα απφ
ηελ ίδηα εθαξκνγή ελεκεξψλνληαη γηα ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο θαη πιεξσκήο ηεο
απνδεκίσζεο.
Πξνυπφζεζε απνηειεί ε απνζηνιή κε fax ησλ εληχπσλ ησλ παξαξηεκάησλ Ι θαη
ΙΙ απφ ηνπο εθφξνπο ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο, θαζψο θαη ε ππνβνιή
ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο Γηθαζηηθήο Αξρήο.
4.

Η απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη, κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ειεθηξνληθή αίηεζε ηνπ

δηθαηνχρνπ, θαηφπηλ δηαζηαχξσζεο ησλ δεινχκελσλ ζηελ αίηεζε ζηνηρείσλ απφ ηε
Γ.Γ.Π.. ΤΠ.ΟΙΚ.
5.

Η

Γ.Γ.Π..

ΤΠ.ΟΙΚ.

επεμεξγάδεηαη

ηα

ζηνηρεία

ηνπ

πεξηερνκέλνπ

ησλ

ππνβιεζέλησλ εληχπσλ, ηα δηαζηαπξψλεη κε άιια ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο
θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγεί:
i) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε δηθαηνχρσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα
πιήξε

ζηνηρεία

ησλ

δηθαηνχρσλ

(νλνκαηεπψλπκν,
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δηεχζπλζε, Α.Φ.Μ.) ηνλ αξηζκφ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζε κνξθή ΙΒΑΝ, ην
αληίζηνηρν πηζησηηθφ ίδξπκα ζην νπνίν ηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο θαη ην δηθαηνχκελν
πνζφ απνδεκίσζεο. Η ειεθηξνληθή κνξθή ηεο θαηάζηαζεο απηήο είλαη επεμεξγάζηκε
απφ ηελ εηαηξία «Γηαηξαπεδηθά ζπζηήκαηα Α.Δ.» (ΓΙΑ Α.Δ.) πξνο ηελ νπνία θαη
δηαβηβάδεηαη.
ii) πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε δηθαηνχρσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή πνπ πεξηιακβάλεη
ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο απνδεκίσζεο, νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, αλά ηξάπεδα ή
πηζησηηθφ ίδξπκα.
6.

Η

αλσηέξσ

ζπγθεληξσηηθή

θαηάζηαζε

απνζηέιιεηαη

ζηελ

Γηεχζπλζε

Λνγαξηαζκψλ & Σακεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο
(Γ.Λ.Κ.), ε νπνία εθδίδεη, βάζεη απηήο, εηδηθή εληνιή πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
γηα ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ 200 «Διιεληθφ Γεκφζην - πγθέληξσζε
Δηζπξάμεσλ - Πιεξσκψλ» κε πίζησζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ νηθείσλ
ηξαπεδψλ ή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ δηελεξγνχληαη νη πιεξσκέο
ησλ δηθαηνχρσλ. Η αλσηέξσ εληνιή θνηλνπνηείηαη ζηε Γ.Γ.Π.. ΤΠ.ΟΙΚ., ζηε
Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ ΤΠ.Δ θαη ζηε ΓΙΑ
Α.Δ.
7.α. Οη ζρεηηθέο πηζηψζεηο, γηα ηελ πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο ησλ δηθαζηηθψλ
αληηπξνζψπσλ θιπ., γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ππφ ηνλ εηδηθφ θνξέα 1007-201 (Γ.
Γξακκαηεία ΤΠ.Δ.) θαη ΑΛΔ 2420916001.
7.β. Γηα ηελ πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο, ε εηδηθή εληνιή πιεξσκήο ηεο παξαγξάθνπ
6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ επέρεη ζέζε απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
8.α. Η εκθάληζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξσκψλ ζηε δεκφζηα ιεςνδνζία πξαγκαηνπνηείηαη
κε

ηελ

έθδνζε

ζπκςεθηζηηθψλ

ρξεκαηηθψλ

εληαικάησλ

απφ

ηε

Γηεχζπλζε

Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ ΤΠ.Δ.
8.β. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ νξίδνληαη
ηα αθφινπζα:
i) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ ζπκςεθηζηηθνχ
ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, πνπ εθδίδεηαη κε κέξηκλα ηεο Γηεχζπλζεο Πξνυπνινγηζκνχ
θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ ΤΠ.Δ.
ii)

πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ii) ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

iii) Αληίγξαθα ηεο εηδηθήο εληνιήο πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηεο
αλαγγειίαο ηεο Σξάπεδαο γηα ηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 200.
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iv) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 5 i) ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε ηνπο
δηθαηνχρνπο ζηνπο νπνίνπο θαηαβιήζεθε ε απνδεκίσζε, απφ ηηο νηθείεο ηξάπεδεο ή
πηζησηηθά ηδξχκαηα.
9.

Η Γηεχζπλζε Λνγαξηαζκψλ & Σακεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, νη ζπκβαιιφκελεο

ηξάπεδεο θαη ηα ινηπά πηζησηηθά ηδξχκαηα δε ζεσξνχληαη δεκφζηνη ππφινγνη θαη
επζχλνληαη κφλν γηα ηπρφλ ιάζε απφ δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα.
10. Αξκφδηα ππεξεζία γηα ην κεραλνγξαθηθφ έιεγρν ησλ δεινχκελσλ κε ηελ θαηά
ηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ειεθηξνληθή αίηεζε ζηνηρείσλ είλαη ε Γ.Γ.Π..
ΤΠ.ΟΙΚ. Καηφπηλ ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο
ηεο Γ.Γ.Π.. ΤΠ.ΟΙΚ. γίλεηαη δηαζηαχξσζε θαη εθθαζάξηζε φισλ ησλ δειψζεσλ. ε
πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε γίλεη

απνδεθηή θαζνξίδεηαη

ην αθξηβέο πνζφ ηεο

απνδεκίσζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε απνξξηθζεί παξαπέκπεηαη πξνο έιεγρν
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 11, 12 θαη 14 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
11.i.) ε πεξίπησζε πνπ ζε θάπνην δηθαηνχρν δελ θαηαβιεζεί κέξνο ή ην ζχλνιν
ηεο δηθαηνχκελεο απνδεκίσζεο ν ελδηαθεξφκελνο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηε Γηεχζπλζε
Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ ΤΠ.Δ. θαη θαηαζέηεη αίηεζε
ειέγρνπ ηνπ θαθέινπ κε ζπλεκκέλα ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
α) Γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο:
αα) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο,
αβ) Βεβαίσζε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ή
επηθπξσκέλν

αληίγξαθν

ηεο

απφδεημεο

παξάδνζεο

ηνπ

ζάθνπ

ζην

αξκφδην

Πξσηνδηθείν.
αγ) Έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο πνπ λα αλαγξάθεηαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ δηθαηνχρνπ.
β) Γηα ηνπο αλαπιεξσηέο ησλ αληηπξνζψπσλ δηθαζηηθήο αξρήο:
βα) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν δηνξηζκνχ ηνπο
ββ) Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ εθφξνπ ησλ δηθαζηηθψλ αληηπξνζψπσλ, ζηελ νπνία λα
αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ, θαηά ηηο νπνίεο είραλ ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ
εθφξνπ.
βγ)Έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο πνπ λα αλαγξάθεηαη ν Α.Φ.Μ ηνπ δηθαηνχρνπ.
γ) Γηα ηνπο εθφξνπο θαη ηνπο αλαπιεξσηέο απηψλ:
γα) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο,
γβ) Έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο πνπ λα αλαγξάθεηαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ δηθαηνχρνπ.
δ) Γηα γξακκαηείο εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ:
δα) Η βεβαίσζε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο δηθαζηηθήο
αξρήο, κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε πξφζιεςή ηνπο θαη ε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο.
δβ) Έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο πνπ λα αλαγξάθεηαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ δηθαηνχρνπ.
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ii) ε πεξίπησζε πνπ κεηά απφ ηνλ έιεγρν ηεο παξαγξάθνπ 11.i) πξνθχςεη
ππνρξέσζε θαηαβνιήο αλαδξνκηθψλ δηαθνξψλ ή επηπιένλ πνζψλ απφ απηά πνπ
θαηαβιήζεθαλ αξρηθά, ε θαηαβνιή πξαγκαηνπνηείηαη γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο
απφ ηε Γ.Γ.Π.. ΤΠ.ΟΙΚ. ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 14 ηνπ παξφληνο θαη γηα ηα
επφκελα έηε απφ ην ΤΠ.Δ. κε Σαθηηθφ Υξεκαηηθφ Έληαικα.
12.α. Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ –
φπνπ απαηηείηαη -θαη ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπλδξνκήο ησλ δεινχκελσλ κε
ηελ αίηεζε πξνυπνζέζεσλ νξίδεηαη ην ΤΠ.Δ./Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο.
β. Σν ΤΠ.Δ. είλαη επίζεο αξκφδην λα δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ηεο
ζπλδξνκήο ησλ δεινχκελσλ κε ηελ αίηεζε ζηνηρείσλ.
γ. Σν ΤΠ.Δ. δηθαηνχηαη λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ ζηνηρείν θξίλεη
ζθφπηκν απφ ηνλ δηθαηνχρν, θαζψο θαη απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα ή δεκνηηθή αξρή ή
Ν.Π.Γ.Γ. ή Οξγαληζκφ ή Ίδξπκα, ηα νπνία ππνρξενχληαη ζε άκεζε παξνρή ησλ
ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ.
δ. Σν ΤΠ.Δ. κπνξεί λα νξίζεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν πξνζεζκία ελφο (1) κήλα γηα ηελ
ππνβνιή ηπρφλ αξρηθψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ.
ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, ην ΤΠ.Δ. επηιακβάλεηαη ηεο
εμέηαζεο ηεο ππφζεζεο κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππάξρνπλ ζην θάθειν.
13. ε πεξίπησζε παξαπνκπήο, θαηά ηα αλσηέξσ, αίηεζεο γηα έιεγρν θαηφπηλ
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ, ε θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο δχλαηαη λα αλαζηέιιεηαη
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ.
14. Σν ΤΠ.Δ. κεηά ηνλ έιεγρν ηνπ θαθέινπ, θαηαξηίδεη πφξηζκα ειέγρνπ. ε
πεξίπησζε πνπ θξηζεί φηη ε αίηεζε πξέπεη λα γίλεη απνδεθηή ζπκπιεξψλεηαη ην
Παξάξηεκα ΙΙ ην νπνίν θαη απνζηέιιεηαη πξνο ηε Γ.Γ.Π.. ΤΠ.ΟΙΚ. πξνθεηκέλνπ λα
νινθιεξσζεί ε θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ
παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

Άξζξν 7
Γηαδηθαζία θαη δηθαηνινγεηηθά θαηαβνιήο απνδεκίσζεο θαη νδνηπνξηθώλ
εμόδσλ αληηπξνζώπσλ θηι εθηόο λνκνύ
α.

Η θαηαβνιή ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο, θαζψο θαη ησλ νδνηπνξηθώλ

εμφδσλ

πνπ

πξνθαηαβάιινληαη

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί

απφ

ηα

ηνπηθά

ππνθαηαζηήκαηα ηεο Ρξάπεδαο Ξεηξαηώο A.E. ζε κεηξεηά κε ηελ θαηάζεζε απφ
ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθψλ:
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i. Ρνπ πξσηνηύπνπ εγγξάθνπ ηνπ δηνξηζκνύ ηνπο, θξαηώληαο νη ίδηνη
αθξηβέο αληίγξαθν απηνύ,
ii. Σεο πξσηφηππεο απφθαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. α ηνπ άξζξνπ 5
ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ
(Α.Φ.Μ.)
iii. Σελ επίδεημε ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο θαη ηε γλσζηνπνίεζε
ηνπ Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ ηνπ δηθαηνχρνπ. ε πεξίπησζε ιαλζαζκέλνπ
Α.Φ.Μ. ε Σξάπεδα Πεηξαηψο δελ επηηξέπεηαη λα θαηαβάιεη ζην δηθαηνχρν ηελ
απνδεκίσζε.
ΔΞΗΠΖΚΑΗΛΝΚΔ φηη, νη αληηπξφζσπνη ηεο Γηθαζηηθήο Αξρήο ζηνπο νπνίνπο
πξνθαηαβάιινληαη ηα νδνηπνξηθά έμνδα θαη ε εκεξήζηα απνδεκίσζε, ππνβάιινπλ
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο, ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο, ηα ζηνηρεία ηνπ
γξακκαηέα εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαη ηνπ δηεξκελέα ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο,
φπνπ ν ηειεπηαίνο έρεη νξηζηεί.

β. Γηα ηελ πιεξσκή ησλ πξναλαθεξφκελσλ δαπαλψλ εθδίδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε
Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ ΤΠ.Δ. Υξεκαηηθφ Έληαικα
Πξνπιεξσκήο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δεκνζηνινγηζηηθέο δηαηάμεηο κε πξψην
ππφινγν ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ. θαη δεχηεξν ππφινγν ππάιιειν ηνπ ΤΠ.Δ.
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
γ. Η θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο
Σξάπεδαο Πεηξαηψο Α.Δ. έσο ηελ

12 Ηνπιίνπ 2019 εκέξα Ξαξαζθεπή. Πέξαλ

ηεο εκεξνκελίαο απηήο ε απνδεκίσζε γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο ζα θαηαβιεζεί
απφ ηε Γ.Γ.Π.. ΤΠ.ΟΙΚ., ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 14 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
παξφληνο, θαη γηα ηα επφκελα έηε απφ ην ΤΠ.Δ. κε ηε δηαδηθαζία ηνπ Σαθηηθνχ
Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο.
δ. Γηα ηελ έθδνζε θαη απφδνζε ινγαξηαζκνχ ηνπ ζρεηηθνχ ΥΔΠ ππνβάιινληαη ηα
αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
i. Γηα ηελ έθδνζε ηνπ ΥΔΠ
1.Αληίγξαθν

απφθαζεο

αλάιεςεο

ππνρξέσζεο

ηνπ

αξκνδίσο

ζε

αληίγξαθα

εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ.
2. Απφθαζε έθδνζεο ΥΔΠ.
ii. Γηα ηελ απφδνζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ
1.πγθεληξσηηθή

θαηάζηαζε

πιεξσκήο

δχν

(2)

πνπ

ζπληάζζεηαη απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ. θαη πεξηιακβάλεη θαηά ζηήιε η)
ζηνηρεία δηθαηνχρνπ (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ
Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.), Αξηζκφ Γειηίνπ Σαπηφηεηαο) ηη) δηθαηνχκελν πνζφ.
2.Σν πξσηφηππν έγγξαθν ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο.
3.Η πξσηφηππε απφθαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. α ηνπ άξζξνπ 7 κε
ηελ έλδεημε ΔΜΩΦΙΖΘΖ απφ ηελ πιεξψηξηα Σξάπεδα.
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4. Ο Α’ Τπφινγνο (Σξάπεδα Πεηξαηψο) νθείιεη λα θαηαζέζεη ην αξγφηεξν
κέρξη ηελ 19 Ινπιίνπ 2019 ζηελ Σξάπεδα Διιάδνο θαη ζε ινγαξηαζκφ πνπ ζα
ηνπ ππνδεηρζεί ηπρφλ αδηάζεην ππφινηπν. Σν απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο (extrait)
απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ απφδνζεο ηνπ Υ.Δ.Π.

Άξζξν 8
Γηαδηθαζία θαηαβνιήο απνδεκίσζεο αλαπιεξσηώλ δηθαζηηθώλ
αληηπξνζώπσλ πνπ δηνξίδνληαη ηαθηηθνί
(ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ

ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ
σύμυωνα με το άρθρο 4 της παρούσης)

Νη αλαπιεξσηέο δηθαζηηθνί αληηπξόζσπνη, πνπ πξνπιεξψζεθαλ απφ ηελ
Σξάπεδα Πεηξαηψο, θαη ζηε ζπλέρεηα δηνξίζηεθαλ απφ ηνλ έθνξν ηαθηηθνί
δηθαζηηθνί αληηπξφζσπνη δηθαηνχληαη επηπιένλ απνδεκίσζε ε νπνία ζα θαηαβάιιεηαη
απφ ηα ηνπηθά ππνθαηαζηήκαηα ηεο Ρξάπεδαο Ξεηξαηώο A.E. ζε κεηξεηά κε ηελ
θαηάζεζε απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθψλ:
i. Ρνπ πξσηνηύπνπ εγγξάθνπ ηνπ δηνξηζκνύ ηνπο από αλαπιεξσηέο
ζε ηαθηηθνύο, θξαηώληαο νη ίδηνη αθξηβέο αληίγξαθν απηνύ.
ii. Σεο πξσηφηππεο απφθαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. α ηνπ άξζξνπ 5
ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε θξάζε ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΓΗΑΡΑΘΡΗΘΖ
θαζψο θαη ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.).
iii. Σελ επίδεημε ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο θαη ηε γλσζηνπνίεζε
ηνπ Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ ηνπ δηθαηνχρνπ. ε πεξίπησζε ιαλζαζκέλνπ
Α.Φ.Μ. ε Σξάπεδα Πεηξαηψο δελ επηηξέπεηαη λα θαηαβάιεη ζην δηθαηνχρν ηελ
απνδεκίσζε.
Η θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο
Σξάπεδαο Πεηξαηψο Α.Δ. έσο ηελ 12 Ηνπιίνπ 2019 εκέξα Ξαξαζθεπή . Πέξαλ
ηεο εκεξνκελίαο απηήο ε απνδεκίσζε γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο ζα θαηαβιεζεί
απφ ηε Γ.Γ.Π.. ΤΠ.ΟΙΚ., ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 14 άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο,
θαη γηα ηα επφκελα έηε απφ ην ΤΠ.Δ. κε ηε δηαδηθαζία ηνπ Σαθηηθνχ Υξεκαηηθνχ
Δληάικαηνο.
Άξζξν 9
Γηαδηθαζία θαη δηθαηνινγεηηθά θαηαβνιήο απνδεκίσζεο θαη νδνηπνξηθώλ
εμόδσλ αληηπξνζώπσλ θηι εθηόο λνκνύ
(ΙΝΓΩ ΙΑΘΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΖΠ ΑΟΣΗΘΩΠ ΔΘΓΝΘΔΗΠΑΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΡΖΠ
ΞΑΟ.α ηνπ ΑΟΘΟΝ 5)

Νη έθνξνη, δηθαζηηθνί αληηπξόζσπνη θαη αλαπιεξσηέο απηώλ, πνπ
πξνπιεξψζεθαλ απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ιφγσ ιάζνο ππνινγηζκνχ ηεο
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αξρηθψο εθδνζείζαο απφθαζεο ηεο παξ. α ηνπ άξζξνπ 5 δηθαηνχληαη επηπιένλ
απνδεκίσζε ε νπνία ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηα ηνπηθά ππνθαηαζηήκαηα ηεο Ρξάπεδαο
Ξεηξαηώο A.E. ζε κεηξεηά κε ηελ θαηάζεζε απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ εμήο
δηθαηνινγεηηθψλ:
i. Αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ηνπ δηνξηζκνύ ηνπο.
ii. Σεο πξσηφηππεο απφθαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. α ηνπ άξζξνπ 5
ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε θξάζε ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΓΗΑΡΑΘΡΗΘΖ
θαζψο θαη ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.).
iii. Σελ επίδεημε ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο θαη ηε γλσζηνπνίεζε
ηνπ Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ ηνπ δηθαηνχρνπ. ε πεξίπησζε ιαλζαζκέλνπ
Α.Φ.Μ. ε Σξάπεδα Πεηξαηψο δελ επηηξέπεηαη λα θαηαβάιεη ζην δηθαηνχρν ηελ
απνδεκίσζε.
Η θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο
Σξάπεδαο Πεηξαηψο Α.Δ. έσο ηελ 12 Ηνπιίνπ 2019 εκέξα Ξαξαζθεπή. Πέξαλ ηεο
εκεξνκελίαο απηήο ε απνδεκίσζε γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο ζα θαηαβιεζεί απφ
ηε Γ.Γ.Π.. ΤΠ.ΟΙΚ., ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 14 άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο, θαη
γηα ηα επφκελα έηε απφ ην ΤΠ.Δ. κε ηε δηαδηθαζία ηνπ Σαθηηθνχ Υξεκαηηθνχ
Δληάικαηνο.
Άξζξν 10
Βνεζόο ηαθηηθνύ Αληηπξνζώπνπ
ε πεξίπησζε, πνπ θαηφπηλ παξαγγειίαο ηνπ νηθείνπ εθφξνπ, αλαπιεξσηήο
δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο θιεζεί λα ζπλδξάκεη ηαθηηθφ δηθαζηηθφ αληηπξφζσπν σο
βνεζφο, ε απνδεκίσζε ηνπ ηειεπηαίνπ δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ νξηζζείζα, θαηά
πεξίπησζε,

ζηα

άξζξα

2

θαη

3

απνδεκίσζε

ηνπ

αλαπιεξσηή

δηθαζηηθνχ

αληηπξνζψπνπ.

Άξζξν 11
Κε εθηέιεζε θαζεθόλησλ
α. Κε εθηέιεζε θαζεθόλησλ αληηπξνζώπσλ δηθαζηηθήο αξρήο θ.ι.π. πνπ
έρνπλ πξνεηζπξάμεη ηελ απνδεκίσζε θαη ηα νδνηπνξηθά έμνδα.
Οη έθνξνη, νη αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο αξρήο θ.ιπ. πνπ ζα πξνεηζπξάμνπλ
ηελ απνδεκίσζε θαη ηα νδνηπνξηθά έμνδα πνπ πξνβιέπνληαη, κε ηελ παξνχζα, πιελ
φκσο δελ ζα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο ιφγσ αζζελείαο ηνπο ή γηα νπνηνδήπνηε
άιιν λφκηκν ιφγν, ππνρξενχληαη, εθηφο απφ ηε ζρεηηθή δήισζε πνπ ζα θάλνπλ ζηνλ
αξκφδην

έθνξν

ή

Δηζαγγειέα

ησλ

Δθεηψλ,

λα

ππνβάινπλ

ζην

Τπνπξγείν

Δζσηεξηθψλ, (Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο), ηα παξαθάησ
θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά:
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i. Κε κεηάβαζε
ε πεξηπηψζεηο πνπ Γηθαζηηθνί Αληηπξφζσπνη ηεο Γηθαζηηθήο Αξρήο θ.ιπ. δελ
ζα κεηαβνύλ λα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, ππνρξενχληαη λα επηζηξέςνπλ
ην πνζφ πνπ εηζέπξαμαλ ζηελ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο έδξαο ή ηνπ ηφπνπ
δηακνλήο

ηνπο

θαη

λα

ππνβάινπλ

ζην

Τπνπξγείν

Δζσηεξηθψλ,

(Γ/λζε

Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο) ην δηπιφηππν θαηάζεζεο κε αλαθνξά
ηνπο κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο ην αξγόηεξν από ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ
εθινγώλ.
Δπίζεο, φκνηα αλαθνξά ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ζηνλ Δηζαγγειέα πνπ
εμέδσζε ηελ δηθαζηηθή απνδεκίσζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη θαη ν αχμσλ αξηζκφο
απηήο.
Μεηά ηελ πάξνδν ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ ή ηνπ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ απηφλ νξγάλνπ ζα θαηαινγίδεηαη
ζε βάξνο ηνπο ην πνζφ εληφθσο.
ii. Κεηάβαζε θαη κε εθηέιεζε θαζεθόλησλ
ε πεξηπηψζεηο πνπ Γηθαζηηθνί Αληηπξφζσπνη ηεο Γηθαζηηθήο Αξρήο θ.ιπ.
κεηαβνύλ

ζηα

εθινγηθά

ηκήκαηα

πνπ

δηνξίζηεθαλ

αιιά

δελ

εθηειέζνπλ

θαζήθνληα ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ:
1. Σηο απνδείμεηο πιεξσκήο εηζηηεξίσλ θ.ι.π. κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο ζηελ
έδξα ηνπο θαη
2. Γηπιφηππν θαηάζεζεο ηνπ ππνινίπνπ πνζνχ ζηελ νηθεία Γ.Ο.Τ.- Αρξεσζηήησο
Καηαβιεζέληα - κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί γηα (α) απνδεκίσζε
δχν εκεξψλ θαη (β) ηνπ παξαπάλσ αληηηίκνπ ησλ εηζηηεξίσλ.
iii. Κεηάβαζε θαη κε εθηέιεζε θαζεθόλησλ ιόγσ αζζέλεηαο
ε πεξηπηψζεηο πνπ Γηθαζηηθνί Αληηπξφζσπνη ηεο Γηθαζηηθήο Αξρήο θ.ι.π.
κεηαβνύλ ζηα εθινγηθά ηκήκαηα πνπ δηνξίζηεθαλ, πιελ όκσο ιόγσ αζζελείαο
ηνπο δελ κπφξεζαλ λα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο ππνρξενχληαη λα
πξνζθνκίζνπλ:
1. Γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ γηα ην είδνο ηεο αζζέλεηαο θαη ηηο
απαηηνχκελεο εκέξεο ζεξαπείαο.
2. Απφδεημε πιεξσκήο ησλ εηζηηεξίσλ κεηάβαζεο απφ ηελ έδξα ηνπο ζην εθινγηθφ
ηκήκα ζην νπνίν δηνξίζηεθαλ θαη επηζηξνθήο απφ απηφ ζηελ έδξα ηνπο θαη
3. Γηπιφηππν θαηάζεζεο, ζηελ νηθεία Γ.Ο.Τ. - Αρξεσζηήησο Καηαβιεζέληα - ηνπ
πνζνχ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε
α. ηεο απνδεκίσζεο ηφζσλ εκεξψλ φζεο νη εκέξεο πνπ εθηέιεζε θαζήθνληα (ήηνη
απφ ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο έσο ηελ εκεξνκελία αζζελείαο) θαη
β. ηνπ παξαπάλσ αληηηίκνπ ησλ εηζηηεξίσλ.
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Πε πεξίπησζε πνπ ηα αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, δελ
θαηαηεζνύλ ζην πνπξγείν Δζσηεξηθώλ ην πνζό ζα θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ
αλνηθείσο ιαβφληνο σο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλ.
β. Κεξηθή εθηέιεζε θαζεθόλησλ αληηπξνζώπσλ δηθαζηηθήο αξρήο θ.ι.π
εληόο λνκνύ
ηνπο εθφξνπο, δηθαζηηθνχο αληηπξφζσπνπο θ.η.ι. πνπ έρνπλ δηνξηζζεί
εληφο ηνπ λνκνχ πνπ ππεξεηνχλ θαη εθηειέζνπλ κφλν κεξηθψο ηα θαζήθνληά ηνπο
ιφγσ αζζελείαο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν λφκηκν ιφγν, ν νηθείνο έθνξνο, ζχκθσλα κε
ηελ θξίζε ηνπ, ζπκπιεξψλεη ηελ αίηεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ κε ηηο εκέξεο
απνδεκίσζεο, πνπ ηνπο αλαινγνχλ, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 3α ηνπ
άξζξνπ 6 ηεο παξνχζεο.
Άξζξν 12
Αλαθνξά εθόξσλ
Οη έθνξνη ησλ δηθαζηηθψλ αληηπξνζψπσλ ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηήζνπλ
ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, (Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο),
ηελ επνκέλε ησλ εθινγψλ εγγξάθσο:
α)

Πξνθεηκέλνπ

αλαπιεξσκαηηθνχο,

γηα

ηνπο

πνπ

δελ

δηθαζηηθνχο
κεηέβεζαλ

ζηα

αληηπξνζψπνπο,
εθινγηθά

ηαθηηθνχο

ηκήκαηα,

ζηα

ή

νπνία

δηνξίζηεθαλ, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπο, ηνλ Α.Φ.Μ. ηνπο, ηελ ηδηφηεηά ηνπο θαη ηε
δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπο.
β)

Πξνθεηκέλνπ

γηα

ηνπο

αλαπιεξσηέο

δηθαζηηθψλ

αληηπξνζψπσλ

πνπ

δελ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηελ ηδηφηεηά ηνπο, ηελ εκέξα θαη ψξα
πνπ εκθαλίζηεθαλ ζ' απηνχο θαη ην ιφγν ηεο κε ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο.

Άξζξν 13
Θαηαινγηζκόο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζώλ θαη επηβνιή πξνζηίκσλ
α. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε γηα νδνηπνξηθά έμνδα ή
γηα εκεξήζηα απνδεκίσζε ή θαη γηα ηα δχν είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ πνπ
απαηηείηαη κε ηα θζελφηεξα κέζα ζπγθνηλσλίαο γηα ηε δηαδξνκή πνπ δηαλχζεθε ή γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ
δηαηάζζεηαη ε βεβαίσζε ηνπ επί πιένλ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ θαηαβιήζεθε σο
δεκφζηνπ εζφδνπ, ζε βάξνο απηνχ πνπ έιαβε ην επηπιένλ πνζφ.
β. Με ηελ επηθχιαμε ηπρφλ πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο, ζηα
θπζηθά πξφζσπα πνπ δειψλνπλ ςεπδή ζηνηρεία, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ
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πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ςεπδνχο
δειψζεσο.
γ. Σπρφλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα πνζά θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ αλνηθείσο
ιαβφληνο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ή ηνπ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ
απφ απηφλ νξγάλνπ θαη εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ.
Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.

Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ

Ν ΑΛ. ΞΝΟΓΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ

ΑΛΡΩΛΖΠ ΟΝΞΑΘΗΩΡΖΠ

ΓΗΩΟΓΝΠ ΣΝΙΗΑΟΑΘΖΠ

Θνηλνπνηήζεηο
1. Δζληθφ Σππνγξαθείν
Γ/λζε Δθδφζεσλ
Καπνδηζηξίνπ 34
Σ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ
( παξαθαινχκελν γηα ηε
Γεκνζίεπζε )
2. Πεξηθέξεηεο
Έδξεο ηνπο
3. θ.θ. Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Έδξαο Ννκψλ
4. Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Έδξαο Ννκψλ (Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ)
5. Πξνέδξνπο θαη Δηζαγγειείο Δθεηψλ
(Μέζσ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ)
6. Πξνέδξνπο θαη Δηζαγγειείο
Πξσηνδηθψλ
(Μέζσ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ)
7. Γελ. Λνγηζηήξην Κξάηνπο
α) Γ/λζε 22ε Μηζζνινγίνπ
β) Γ/λζε Λνγαξηαζκψλ & Σακεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ
8. Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
9. Σξάπεδα Πεηξαηψο
10. ΓΙΑ Α.Δ.
ΔΠΩΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ
1. Γξαθείν Τπνπξγνχ
2. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
3. θα Γελ. Γ/ληξηα Οηθνλνκηθψλ θαη Γ.Τ.
4. θ. Γελ. Γ/ληε Δζσηεξηθψλ θαη Η.Γ.
5. Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
6. Γηεχζπλζε Δθινγψλ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ 7ης ΗΟΤΛΗΟΤ
ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΑΚΣΗΚΩΝ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΩΝ ΣΖ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΑΠΟ ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΤ
ζσμπληρώνεηαι από ηον/ηην ΔΦΟΡΟ ηης δικαζηικής αρτής ηης εκλογικής περιθέρειας
Σν παξόλ έληππν επέρεη ζέζε ππεύζπλεο δήιωζεο ...

Κωδικός εκλογικής
περιθέρειας:

Ονομαζία:

Ζμερομηνία ζσμπλήρωζης:

ηοιτεία ανηικαηάζηαζης ηακηικών ανηιπροζώπων ηης δικαζηικής αρτής από αναπληρωμαηικούς
Κωδικός
Δκλογικού
Σμήμαηος

Πρώην ηακηικός ανηιπρόζωπος ηης δικαζηικής αρτής
ποσ δεν εκηέλεζε ηα καθήκονηά ηοσ
ΑΦΜ

Δπώνσμο

Όνομα

Αναπληρωηής ανηιπρόζωπος ηης δικαζηικής αρτής
ποσ ηελικά άζκηζε καθήκονηα ηακηικού
ΑΦΜ

Δπώνσμο

Όνομα

Ο/Η Γειώλ/νύζα Έθνξνο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο

ΖΜΔΗΩΖ: ΌΛΑ ΣΑ ΠΔΓΗΑ ΤΜΠΛΖΡΩΝΟΝΣΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ

21

ΑΔΑ: ΩΟ2Σ465ΧΘ7-Τ2Ω
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΗ
ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ 7ης ΗΟΤΛΗΟΤ
ΔΝΣΤΠΟ ΔΗΓΗΚΩΝ ΠΔΡΗΠΣΩΔΩΝ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ και ΜΖ ΔΜΦΑΝΗΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΩΝ ΓΗΚΑΣΗΚΩΝ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΩΝ

ζσμπληρώνεηαι από ηον/ηην ΔΦΟΡΟ ηης δικαζηικής
αρτής ηης εκλογικής περιθέρειας
ΔΚΛΟΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

Αριθμός:

Ονομαζία:

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΜΠΛΖΡΩΖ

Α/Α

(1)

ΚΩΓΗΚΟ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ
1= Έθορος
2= Γικαζηικός Ανηιπρόζωπος
5= Αναπληρωηής Γικαζη.
Ανηιπρόζ.
6= Αναπληρωηής Έθορος
(2)

ΑΦΜ

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ

ΣΖΛΔΦΩΝΟ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

ΑΡΘΘΜΟ
ΕΚΛΟΓΘΚΟΤ
ΣΜΗΜΑΣΟ

ΑΡΘΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ
ΑΠΟΖΗΜΘΩΗ

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1
2
3
4
5
..

ΖΜΔΗΩΖ: ΌΛΑ ΣΑ ΠΔΓΗΑ ΤΜΠΛΖΡΩΝΟΝΣΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ (εκηός ηης ζηήλης 6 ποσ ζσμπληρώνεηαι μόνο για Γικαζηικό Ανηιπρόζωπο)
Ο/Ζ Γηλών/ούζα Έθορος ηης δικαζηικής αρτής

22

ΑΔΑ: ΩΟ2Σ465ΧΘ7-Τ2Ω

ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ: ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ΗΗ
Η ιίζηα ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ έθνξν γηα άηνκα πνπ δελ κεηαθηλήζεθαλ θαη δελ πξνπιεξώζεθαλ νδνηπνξηθά θαη ηελ απνδεκίωζε από ηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο. Η ζπκπιήξωζε ηνπ εληύπνπ αθνξά ζηηο
Α)
πεξηπηώζεηο, πνπ ν έθνξνο θξίλεη όηη ν αλαπιεξωηήο έθνξνο ή ν δηθαζηηθόο αληηπξόζωπνο ή ν αλαπιεξωηήο δηθαζηηθόο αληηπξόζωπνο πνπ εθηέιεζε κεξηθώο ηα θαζήθνληά ηνπ, δηθαηνύηαη κέξνο ηεο
απνδεκίωζεο θαζώο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαπιεξωηήο δηθαζηηθόο αληηπξόζωπνο δελ δήιωζε παξνπζία ζηνλ έθνξν.
ε πεξίπηωζε αλαπιήξωζεο εθόξνπ, ηόηε ν αλαπιεξωηήο έθνξνο, πνπ νξίζηεθε θαη άζθεζε θαζήθνληα ηαθηηθνύ, δύλαηαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ αίηεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνλ ηαθηηθό έθνξν πνπ δελ
εθηέιεζε πιήξωο ηα θαζήθνληά ηνπ.

Β)

ε πεξίπηωζε πνπ ν έθνξνο θξίλεη όηη δηθαζηηθνί αληηπξόζωπνη δηνξηζκέλνη ζε ΔΙΓΙΚΟ ΔΚΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΣΔΡΟΓΗΜΟΣΩΝ πνπ εθηέιεζαλ κεξηθώο ηα θαζήθνληά ηνπο δηθαηνύληαη κέξνο ηεο
απνδεκίωζεο ηόηε απαηηείηαη ζύληαμε μερωξηζηνύ Παξαξηήκαηνο ΙΙ κε ζπκπιήξωζε ηνπ πεδίνπ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ζύκθωλα κε ηνλ ΠΙΝΑΚΑ Β’ «ΚΩΓΙΚΟΙ ΓΙΑ ΓΙΚΑΣΙΚΟΤ
ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ ΠΟΤ ΑΚΗΑΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ Δ ΔΙΓΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΣΔΡΟΓΗΜΟΣΩΝ» πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε παξνύζα

Γ)

ηελ πεξίπηωζε πνπ δελ ππάξρνπλ πξόζωπα ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ νηθείνπ εθόξνπ πνπ εκπίπηνπλ ζην πξνεγνύκελν εδάθην ην έληππν ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ ζπκπιεξώλεηαη κε ηελ ιέμε «ΟΤΓΔΝ» θαη
απνζηέιιεηαη ζηε Γ.Γ.Π..

Γ)

Η ηήλη 2 θωδηθόο Αξκνδηόηεηαο ζπκπιεξώλεηαη κε ηηο παξαθάηω ηηκέο όηαλ ην άηνκν είλαη:
1=Έθνξνο
2 = Αληηπξόζωπνο Γηθαζηηθήο Αξρήο
5=Αλαπιεξωηήο Αληηπξόζωπνο Γηθαζηηθήο Αξρήο
6=Αλαπιεξωηήο Έθνξνο

Δ)

Η ηήλη 3 ζπκπιεξώλεηαη κε ηνλ ΑΦΜ ηνπ αηόκνπ. ΠΡΟΟΥΗ ΝΑ ΓΙΝΔΙ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΑΦΜ
ΠΡΟΟΥΖ: Σο ΑΦΜ πρέπει να ανηιζηοιτεί ζηο ονομαηεπώνσμο και παηρώνσμο ποσ ζσμπληρώνεηαι ζηη ζηήλη (4)

ΣΤ)

Η ηήλη 4 ζπκπιεξώλεηαη κε ην Ολνκαηεπώλπκν θαη ην Παηξώλπκν ηνπ αηόκνπ

Ε)

Η ηήλη 5 ζπκπιεξώλεηαη κε έλα ηειέθωλν επηθνηλωλίαο (θηλεηό ή ζηαζεξό)

Ζ)

Η ηήλη 6 ζπκπιεξώλεηαη κε ην εθινγηθό ηκήκα ζην νπνίν εθπιήξωζε κεξηθώο ηα θαζήθνληα ηνπ ν δηθαηνύρνο.
ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΕΔΣΑΗ: Ζ ζηήλη 6 αθορά μόνο δικαζηικούς ανηιπροζώποσς

Θ)

Η ηήλη 7 ζπκπιεξώλεηαη κε ηνλ αξηζκό ηωλ εκεξώλ απνδεκίωζεο πνπ νξίδνληαη από ηνλ έθνξν όηη πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ ζην δηθαηνύρν. Ο έθνξνο ζπκπιεξώλεη ην ζύνολο ηωλ εκεξώλ
απνδεκίωζεο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ, δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ νη δηθαηνύρνη . Οη εκέξεο απνδεκίωζεο αλά δηθαηνύρν, όπωο ζα ζπκπιεξωζνύλ ζην έληππν ΙΙ, δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο νξηζζείζεο, θαηά
πεξίπηωζε, εκέξεο απνδεκίωζεο ηνπ άξζξνπ 3. Για ηις περιπηώζεις ποσ δεν εμθανίζηηκε ο αναπληρωηής δικαζηικός ανηιπρόζωπος ηόηε ο έθορος ζσμπληρώνει ζηην ζηήλη 7 ηον αριθμό μηδέν (0).

Η)

Οη έθνξνη αλαιακβάλνπλ λα ζπγθεληξώζνπλ ηα ζπκπιεξωκέλα έληππα ηωλ Παξαξηεκάηωλ Ι θαη ΙΙ. Σα έληππα απνζηέιινληαη από ηνπο εθόξνπο ζηε Γ.Γ.Π.. ΤΠ.ΟΙΚ. ην αξγόηεξν κέρξη θαη
ηηο 10/7/2019. Η δηαβίβαζε ηωλ ζπκπιεξωκέλωλ θαη ππνγεγξακκέλωλ εληύπωλ ηωλ παξαξηεκάηωλ Ι θαη ΙΙ ζα γίλεη απνθιεηζηηθά κε fax ζην 210 4802319 ππό ηελ επηκέιεηα ηωλ εθόξωλ ζηε Γ.Γ.Π..
ΤΠ.ΟΙΚ.
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ΠΙΝΑΚΑ Β’

ΠΙΝΑΚΑ Α’

ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ ΠΟΤ ΑΚΗΑΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ Ε ΕΙΔΙΚΑ
ΣΜΗΜΑΣΑ ΕΣΕΡΟΔΗΜΟΣΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ

ΟΝΟΜΑΙΑ

ΚΩΔΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ

ΚΩΔΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ

ΟΝΟΜΑΙΑ

1
2
3
4

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΟ
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΑΡΣΗ

31
32
33
34

ΚΑΣΟΡΙΑ
ΚΕΡΚΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
ΚΙΛΚΙ

901
902
903
904

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Α' ΑΘΗΝΩΝ
Β1’ ΒΟΡΕΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Β2’ ΔΤΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Β3’ ΝΟΣΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Α’ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ
Β’ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ
Α' ΠΕΙΡΑΙΩ
Β' ΠΕΙΡΑΙΩ
ΑΧΑΪΑ
ΒΟΙΩΣΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ
ΕΒΡΟΤ
ΕΤΒΟΙΑ
ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ
ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΗΛΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
ΘΕΠΡΩΣΙΑ
Α' ΘΕ/ΝΙΚΗ
Β' ΘΕ/ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΡΔΙΣΗ

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ΚΟΖΑΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΛΑΡΙΑ
ΛΑΙΘΙΟΤ
ΛΕΒΟΤ
ΛΕΤΚΑΔΟ
ΜΑΓΝΗΙΑ
ΜΕΗΝΙΑ
ΞΑΝΘΗ
ΠΕΛΛΑ
ΠΙΕΡΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΗ
ΡΕΘΤΜΝΗ
ΡΟΔΟΠΗ
ΑΜΟΤ
ΕΡΡΩΝ
ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΘΙΩΣΙΔΑ
ΦΛΩΡΙΝΗ
ΦΩΚΙΔΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΙΟΤ

905
911
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
928
929
930
931
932
933
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ΟΝΟΜΑΙΑ
ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΟ
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΑΡΣΗ
Α΄, Β1’, Β2’, Β3’ Αθηνών,
Α’ Ανατολικής Αττικής και Β’
Δυτικής Αττικής
Α’ – Β’ ΠΕΙΡΑΙΩ
ΑΧΑΪΑ
ΒΟΙΩΣΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ
ΕΒΡΟΤ
ΕΤΒΟΙΑ
ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ
ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΗΛΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
ΘΕΠΡΩΣΙΑ
Α’ – Β’ ΘΕ/ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΡΔΙΣΗ
ΚΑΣΟΡΙΑ
ΚΕΡΚΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ

ΟΝΟΜΑΙΑ

934
935
936
937

ΚΙΛΚΙ
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΚΤΚΛΑΔΩΝ

938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959

ΛΑΚΩΝΙΑ
ΛΑΡΙΑ
ΛΑΙΘΙΟΤ
ΛΕΒΟΤ
ΛΕΤΚΑΔΟ
ΜΑΓΝΗΙΑ
ΜΕΗΝΙΑ
ΞΑΝΘΗ
ΠΕΛΛΑ
ΠΙΕΡΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΗ
ΡΕΘΤΜΝΗ
ΡΟΔΟΠΗ
ΑΜΟΤ
ΕΡΡΩΝ
ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΘΙΩΣΙΔΑ
ΦΛΩΡΙΝΗ
ΦΩΚΙΔΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΙΟΤ

