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ΘΕΜΑ: Παροχή έκπτωσης για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, κατά τις
προσεχείς ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των
επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019.
Σχετικά με την μετακίνηση των δικαστικών αντιπροσώπων κατά τις επερχόμενες
ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της
2ας Ιουνίου 2019, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
- Η κοινοπραξία Blue Star Ferries (BLUE STAR FERRIES & HELLENIC SEAWAYS), όπως
ενημέρωσε με το VK/sth/S/688/19/6.5.2019 έγγραφό της, παρέχει δωρεάν μετακίνηση των
δικαστικών αντιπροσώπων, καθώς και των Ι.Χ. αυτοκινήτων τους από και προς Πειραιά, Βόλο,
Λαύριο, Καβάλα καθώς και στις ενδιάμεσες διαδρομές για το διάστημα από 23/5/2019 έως
28/5/2019 και το διάστημα 30/5/2019 έως 4/6/2019. Για την παροχή αυτή, θα πρέπει να γίνεται
επιλογή της έκπτωσης : «Η.Ο.ΔΙΚ.ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 100%» όπου θα χορηγείται Αριθμός Εντολής.
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AKL/LK/ns/0662/19/6.5.2019 έγγραφό της, παρέχει στις γραμμές Κρήτης, έκπτωση 100% στις
μετακινήσεις των δικαστικών αντιπροσώπων και στην μεταφορά των Ι.Χ. αυτοκινήτων τους από και
προς Πειραιά, για το διάστημα από 23/5/2019 έως και 28/5/2019 και από 30/5/2019
4/6/2019. Για την παροχή έκπτωσης, απαιτείται Αριθμός Εντολής
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΑΡΧΕΣ».
- Η εταιρεία ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, όπως ενημέρωσε με το από 6.5.2019 έγγραφό της, εγκρίνει
την δωρεάν μετακίνηση των δικαστικών αντιπροσώπων, που θα διακινηθούν από 22.5.2019 έως
4.6.2019 στις γραμμές ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΑΝΙΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΧΑΝΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Η
έκπτωση ισχύει για όλες τις κατηγορίες θέσεων εκτός από Lux, Deck & VIP Seats. Απαραίτητες
προϋποθέσεις για να ισχύει η παραπάνω παροχή είναι : α) η επίδειξη της πράξης διορισμού
δικαστικού αντιπροσώπου του Αρείου Πάγου, κατά την έκδοση των εισιτηρίων και β) η κράτηση των
θέσεων, η έκδοση και παραλαβή των εισιτηρίων να γίνει από τα παρακάτω πρακτορεία/λιμενικά
γραφεία των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, όπου θα πρέπει να απευθυνθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι :
- Πρακτορείο Κ.Γ. Ηρακλείου : 25ης Αυγούστου 17 (τηλ.2810-399899, 2810-229602, 18175
από κινητό και σταθερό και 801 11 75000 από σταθερό)
- Πρακτορείο Πειραιά : Θερμοπυλών 6-10 Πειραιάς (τηλ.210-4145744, 18175 από κινητό και
σταθερό και 801 11 75000 από σταθερό)
- Πρακτορείο Αθήνας : Πανεπιστημίου 59 & Εμμ. Μπενάκη, Ομόνοια (τηλ.210-3376910)
- Πρακτορείο Λιμένος Ηρακλείου : Νέος Επιβατικός Σταθμός (τηλ.2810-330198)
- Πρακτορείο Λιμένος Πειραιά : Πύλη Ε2 (τηλ.210-4080028)
- Πρακτορείο Λιμένος Σούδας : κ.Εμμανουήλ Χαιρετάκης, Souda Port Agency Manager,
(τηλ. 6972-552661, 6985-077703, 28210-81276)
- Πρακτορείο Χανίων : Nanadakis Travel (κ.Ναναδάκης Δημήτριος, Ελ.Βενιζέλου 2, 73132,
Χανιά (τηλ. 28210-45911-12).
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρέχονται από την αρμόδια υπηρεσία επικοινωνίας
(κ.Εύα Φασομυτάκη τηλ.2810-399940)
- Η εταιρεία FAST FERRIES, όπως ενημέρωσε με το από 6.5.2019 έγγραφό της, προσφέρει
δωρεάν, τα ατομικά εισιτήρια των αντιπροσώπων δικαστικής αρχής και των εφόρων δικαστικών
αντιπροσώπων που θα μετακινηθούν με τα πλοία της. Η κράτηση και έκδοση των εισιτηρίων με την
έκπτωση, θα γίνεται από τα κεντρικά λιμενικά γραφεία της εταιρείας, με την επίδειξη της απόφασης
διορισμού των ενδιαφερόμενων.
- Η εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ, όπως ενημέρωσε με το AKL/2019/2980/6.5.2019 έγγραφό της,
παρέχει έκπτωση 100% στις μετακινήσεις των δικαστικών αντιπροσώπων καθώς και στην
μεταφορά των Ι.Χ. αυτοκινήτων τους

στα δρομολόγια του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ. Η έκπτωση

καταχωρείται με κωδικό : «DKA» και είναι ενεργή για το χρονικό διάστημα 23/5/2019 έως και
4/6/2019.
- Η εταιρεία LEVANTE FERRIES GROUP, όπως ενημέρωσε με το 213/6.5.2019 έγγραφό της,
παρέχει δωρεάν μετακίνηση στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους εφόρους τους,
προσκομίζοντας κάθε σχετικό έγγραφο για τον διορισμό τους στα νησιά όπου η κοινοπραξία
δραστηριοποιείται.
- Η εταιρεία GOLDEN STAR FERRIES, όπως ενημέρωσε με το 3585/8.5.2019 έγγραφό της,
χορηγεί δωρεάν μεταφορά στους δικαστικούς αντιπροσώπους. Οι δικαιούχοι προκειμένου να
παραλάβουν τα μηδενικά εισιτήρια οφείλουν να προσκομίζουν αντίγραφο του διορισμού τους στα
κατά τόπους λιμενικά γραφεία της εταιρείας.
- Η εταιρεία ZANTE FERRIES, όπως ενημέρωσε με το από 6.5.2019 έγγραφό της, παράσχει
δωρεάν τα εισιτήρια στους δικαστικούς αντιπροσώπους οι οποίοι θα μετέχουν στην εκλογική
διαδικασία η οποία θα διενεργηθεί στα νησιά : Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο, Μήλο, Κίμωλο, Φολέγανδρο,
Σίκινο, Ίο, Θήρα.
- Η εταιρεία AEGEAN SPEED LINES, όπως ενημέρωσε με το από 6.5.2019 έγγραφό της, παρέχει
έκπτωση 25% στα ατομικά εισιτήρια των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων
δικαστικών αντιπροσώπων. Η εν λόγω έκπτωση θα χορηγείται από τα κατά τόπους κεντρικά
πρακτορεία της εταιρείας με την επίδειξη της πράξης διορισμού τους και της ταυτότητάς τους.
- Η κοινοπραξία πλοίων ANES FERRIES, όπως ενημέρωσε με το από 6.5.2019 έγγραφό της,
χορηγεί έκπτωση 20% επί των ναύλων στους δικαστικούς αντιπροσώπους. Απαραίτητη
προϋπόθεση για τη χορήγηση της σχετικής έκπτωσης, είναι η επίδειξη της απόφασης διορισμού
τους, καθώς και της αστυνομικής τους ταυτότητας.
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1.Γραφείο κ. Υπουργού
2.Δ/νση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης
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