
Το  Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην 

καταβολή συµπληρωµατικής αποζηµίωσης στους δικαιούχους 

(Αντιπρόσωποι ∆ικαστικής Αρχής, Αναπληρωτές αυτών, Γραµµατείς 

Εφορευτικών Επιτροπών και ∆ιερµηνείς Τουρκικής Γλώσσας) που 

συµµετείχαν στην εκλογική διαδικασία και δεν έχουν λάβει στο σύνολό της τη 

δικαιούµενη αποζηµίωση  

 

Οι δικαιούχοι θα καταθέσουν στο ΥΠ.ΕΣ. (∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Κ.Υ. Σταδίου 27, Τ.Κ. 10183 1ος όροφος) αίτηση καταβολής 

συµπληρωµατικής εκλογικής αποζηµίωσης µε συνηµµένα τα κάτωθι κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά: 

 

• Τακτικοί ∆ικαστικοί αντιπρόσωποι οι οποίοι άσκησαν τα καθήκοντά τους 

και τις 2 Κυριακές: 

1) Το πρωτότυπο έγγραφο του διορισµού τους,  

2) Βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής για την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους ή επικυρωµένο αντίγραφο της απόδειξης παράδοσης του εκλογικού 

σάκου στο αρµόδιο Πρωτοδικείο. 

3) Τα αντίτυπα των αιτήσεων της παραγράφου 2α  του άρθρου 8 της 

αριθµ. πρωτ. 18989/10-5-2014  ΚΥΑ (ΦΕΚ 1189 Β’) όπως τροποποιήθηκε 

µε την αριθµ. πρωτ. 19550/15.5.2014 ΚΥΑ (Β’ 1238) - και για τις δύο 

Κυριακές. 

4) Τα στοιχεία  του δικαιούχου: αντίγραφο του ∆ελτίου Αστυνοµικής 

Ταυτότητας, αντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον Α.Φ.Μ,  

 

• Αναπληρωτές των αντιπροσώπων δικαστικής αρχής: 

1) Το πρωτότυπο έγγραφο του διορισµού τους και 

2) Βεβαίωση του οικείου εφόρου των δικαστικών αντιπροσώπων, στην 

οποία να αναφέρεται ο αριθµός των ηµερών, κατά τις οποίες είχαν τεθεί 

στη διάθεση του εφόρου. 

3) Τα αντίτυπα των αιτήσεων της παραγράφου 2α  του άρθρου 8 της 

αριθµ. πρωτ. 18989/10-5-2014  ΚΥΑ (ΦΕΚ 1189 Β’) όπως τροποποιήθηκε 

µε την αριθµ. πρωτ. 19550/15.5.2014 ΚΥΑ (Β’ 1238) και για τις δύο 

Κυριακές 



4) Τα στοιχεία  του δικαιούχου: αντίγραφο του ∆ελτίου Αστυνοµικής 

Ταυτότητας, αντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον Α.Φ.Μ 

 

 

• Οι Γραµµατείς των Εφορευτικών Επιτροπών και οι ∆ιερµηνείς 

1) Βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής, ή του αντιπροσώπου της 

δικαστικής αρχής, µε την οποία βεβαιώνεται η πρόσληψή τους και η 

εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

2) Τα στοιχεία  του δικαιούχου: αντίγραφο του ∆ελτίου Αστυνοµικής 

Ταυτότητας, αντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον Α.Φ.Μ 

 

Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί µε Τακτικό Χρηµατικό Ένταλµα µε 

πίστωση του τραπεζικού λογαριασµού που έχετε δηλώσει στον ιστότοπο 

της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr 

 

 

 

 


