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ΠΡΟΣ:
1. κ.κ. Προέδρους και Εισαγγελείς
Πρωτοδικών
(Μέσω περιφερειακών ενοτήτων
έδρας νομών)
2. Περιφερειακές ενότητες
έδρας νομών
(Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού)
3. Περιφέρειες – Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Παρεχόμενες εκπτώσεις ναυτιλιακών εταιρειών για τους διακινούμενους
δικαστικούς αντιπροσώπους, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.
Σχετικά με την μετακίνηση των δικαστικών αντιπροσώπων κατά τις επερχόμενες βουλευτικές
εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, σας ενημερώνουμε για τα εξής :
- Η εταιρεία ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε., πλοιοκτήτρια εταιρεία του Ε/Γ-Ο/Γ ΙΟΝΙΣ που εκτελεί το δρομολόγιο :
i. Πειραιά – Κύθηρα – Αντικύθηρα – Κίσσαμο και επιστροφή,
ii. Πειραιά – Κύθηρα – Κίσσαμο και επιστροφή,
iii. Γύθειο – Κύθηρα - Αντικύθηρα – Κίσσαμο και επιστροφή, όπως ενημέρωσε με το από 25.6.2019
έγγραφό της, παρέχει δωρεάν μετακίνηση στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής (και τα
οχήματά τους) και στους εφόρους δικαστικών αντιπροσώπων (και τα οχήματά τους).
Σημειώνεται ότι για την παροχή της δωρεάν μετακίνησης είναι απαραίτητη η επίδειξη της απόφασης
διορισμού τους, και αφορά μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 5 Ιουλίου
2019 έως και την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019.
- Η εταιρεία ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ Ν.Ε., πλοιοκτήτρια εταιρεία του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ που εκτελεί το
δρομολόγιο : Νεάπολη – Κύθηρα – Αντικύθηρα και επιστροφή, όπως ενημέρωσε με το από

25.6.2019 έγγραφό της, παρέχει δωρεάν μετακίνηση στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής
(και τα οχήματά τους) και στους εφόρους δικαστικών αντιπροσώπων (και τα οχήματά τους).
Σημειώνεται ότι για την παροχή της δωρεάν μετακίνησης είναι απαραίτητη η επίδειξη της απόφασης
διορισμού τους και αφορά μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 5 Ιουλίου
2019 έως και την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019.
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AKL/LK/ns/0853/19/27.6.2019 έγγραφό της, παρέχει στις γραμμές Κρήτης, έκπτωση 50% στις
μετακινήσεις των δικαστικών αντιπροσώπων και των εφόρων τους, καθώς και έκπτωση 20%
στην μεταφορά των Ι.Χ. αυτοκινήτων τους από και προς Πειραιά.
Η προσφορά ισχύει σε όλες τις θέσεις (εκτός από LUX), και ισχύει για το διάστημα από 03/07/2019
έως και 09/07/2019.
Για την παροχή έκπτωσης, απαιτείται Αριθμός Εντολής

επιλέγοντας το

: «Order Nr.

19/781/O50/LK» (για τους δικαστικούς αντιπροσώπους και εφόρους) και το «Order Nr.
19/873/O20/LK» (για τα Ι.Χ.) με υπογράφοντα τον κ.Λεμπέση και Κατηγορία Εντολής «ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΑΡΧΕΣ».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Γραφείο κ. Υπουργού
2.Δ/νση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

