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                                                                          ΑΘΗΝΑ, 26/05/2017 
Αρ.Πρωτ. 47  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 
 
Μετά από παρεµβάσεις εδώ και καιρό της Οµοσπονδίας και Πρωτοβάθµιων 
Συλλόγων σε σχέση µε τη διαδικασία δέσµευσης των ηλεκτρονικών παραβόλων 
προς το Υπ. ∆ικ/νης και το τµήµα εσόδων του Υπ. Οικ/κών σας πληροφορούµε: 
Αναµένεται έκδοση Υπουργικής Απόφασης του Υπ. Οικ/κών (υπηρεσιακοί του 
παράγοντες δήλωσαν ότι θα έχει εκδοθεί µέχρι µέσα Ιουνίου) η οποία θα δίνει 
τη δυνατότητα στο Υπ. ∆ικ/νης µε απόφασή του να καθορίζει τα σχετικά µε τη 
δέσµευση του e-Παραβόλου κατά την έκδοσή του, όπως επίσης, και τον τρόπο 
προδέσµευσής του σύµφωνα µε τις προτάσεις της Οµοσπονδίας που έχουν γίνει 
αποδεκτές από το Υπ. ∆ικ/νης.  
 
Όσον αφορά την τελευταία εγκύκλιο του Γ. Γραµµατέα του Υπ. ∆ικ/νης που 
εκδόθηκε 17 Μαΐου µε αρ.πρωτ. 82630/16 και ζητά ενηµέρωση εγγράφως για 
τη δέσµευση των µη δεσµευµένων παραβόλων, µετά και τη συνάντησή µας, ο 
Γ. Γραµµατέας µας ανέφερε ότι η εγκύκλιος βγήκε επειδή έως σήµερα δεν είχε 
ενηµέρωση απ’ τους Προϊσταµένους Γραµµατείας Εισαγγελιών και ∆ικαστηρίων 
της χώρας για το πως προχωράει η διαδικασία δέσµευσης. Εκθέσαµε ότι η 
διαδικασία αυτή για τα µη δεσµευµένα e-Παράβολα είναι χρονοβόρα (λόγω 
εντατικοποίησης της δουλειάς σε συνδυασµό µε τις τεράστιες ελλείψεις 
προσωπικού και λόγω ότι πολλές δικογραφίες βρίσκονται στα χέρια των 
δικαστών για την έκδοση αποφάσεων) και συµφωνήθηκε η δέσµευση να γίνει 
σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα (ένα µέρος έως 15 Ιουλίου και να έχει 
ολοκληρωθεί το µεγαλύτερο κοµµάτι των µη δεσµευµένων e-Παραβόλων έως 
την έναρξη του νέου δικαστικού έτους). 
 
Επισηµαίνουµε ξανά ότι οποιαδήποτε ζητούµενη λίστα αρµοδίων υπαλλήλων 
που απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών µε τους οποίους υποβάλλεται 
η φορολογική δήλωση των φυσικών προσώπων θα πρέπει να τυγχάνει και της 
αποδοχής αυτών. Αναµένεται, εξάλλου, έκδοση γνωµοδότησης για το 
παραπάνω από την Ανεξάρτητη Ενιαία Αρχή Προσωπικών ∆εδοµένων. 
 
Συναδέλφοι, συναδέλφισσες, 
 
Έχουµε παρέµβει για να µην υπάρξει άλλη κωλυσιεργία και να υπογραφούν 
άµεσα οι αποφάσεις των Υπ. Οικ/κών και ∆ικ/νης. Με τη διαδικασία 
προδέσµευσης των e-Παραβόλων θα δοθεί η πιο σωστή και αποτελεσµατική 
λύση σε ένα µεγάλο πρόβληµα. Παρακολουθούµε τις εξελίξεις και για ότι 
σχετικό θα σας ενηµερώσουµε.  
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