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ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

 

Ο Δικαστικός αντιπρόσωπος πρέπει να συμπληρώσει το υπόδειγμα 

πληρωμής που θα βρει στον εκλογικό σάκο ως εξής: 

Σημειώνει την Περιφέρεια, το εκλογικό τμήμα, την ημερομηνία και την 

ένδειξη 1 για την πρώτη Κυριακή και 2 για την δεύτερη. 

Στην πρώτη στήλη βάζει τους κωδικούς αρμοδιότητας, 2 ο Τακτικός 

Αντιπρόσωπος,  6 ο Αναπληρωτής Αντιπρόσωπος και 3 οι Γραμματείς των 

Εφορευτικών Επιτροπών. Στην δεύτερη στήλη τον Α.Φ.Μ., στην τρίτη 

αναγράφει όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο και στην τέταρτη στήλη τα 

τηλέφωνα επικοινωνίας. 

Το έντυπο κλείνει με την υπογραφή του Αντιπροσώπου και την 

σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής. 

Παραδίδεται από τον Αντιπρόσωπο, μετά την ολοκλήρωση της 

Εκλογικής Διαδικασίας της κάθε Κυριακής, στο Πρωτοδικείο, στον δικαστή ή 

τον αρμόδιο υπάλληλο της παραλαβής των σάκων. 

Τα Πρωτοδικεία στέλνουν άμεσα αυτά τα έντυπα, που συλλέγουν, την 

επομένη ή μεθεπομένη της κάθε Κυριακής, στη ΓΓΠΣ για να ολοκληρωθούν οι 

διαδικασίες καταχώρησης και να ανοίξει το σύστημα www.gsis.gr. στο οποίο 

οι δικαιούχοι θα μπορούν να μπουν μετά από 3-4 ημέρες, με τον κωδικό που 

κάνουν την φορολογική δήλωση, για να δηλώνουν το IBAN του λογαριασμού 

τους μέσω του οποίου θα γίνεται η πληρωμή. 

Αν ο δικαστικός αντιπρόσωπος ασκήσει καθήκοντα εκτός νομού και 

έχει πληρωθεί με διατακτική πρέπει συμπληρώνει το έντυπο για τον - τους 

γραμματείς που χρησιμοποίησε κατά την εκλογική διαδικασία. 

Δεν έχει σημασία αν στο λογαριασμό ο δικαιούχος της αμοιβής είναι 

πρώτος. 

Οι σύζυγοι για να μπουν στο σύστημα πρέπει να βγάλουν δικό τους 

κλειδάριθμο. 

Αν κάποιος χρησιμοποιήσει το παιδί του για γραμματέα θα πρέπει αυτό 

να έχει ΑΦΜ για να μπορέσει να πληρωθεί. Αν είναι προστατευόμενο μέλος 

και δεν κάνει φορολογική δήλωση, πρέπει να ζητήσει έκδοση ΑΦΜ και 

κλειδαρίθμου, από την ΔΟΥ, για να μπορέσει να συμπληρώσει τα ζητούμενα 

στοιχεία στην ηλεκτρονική φόρμα πληρωμής.  

Θα πρέπει να κρατηθούν ο διορισμός και όλα τα σχετικά έγγραφα για 

περίπτωση ελέγχου. 

Οι αναπληρωματικοί Δικαστικοί Αντιπρόσωποι ακολουθούν την ίδια 

διαδικασία και γι αυτούς  υπογράφουν οι ίδιοι και ο Έφορος. 

http://www.gsis.gr/

