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ΘΕΜΑ: «Στοιχεία δηµοσίων υπαλλήλων για το διορισµό τους ως αντιπροσώπων της 

δικαστικής αρχής για τις βουλευτικές εκλογές της 20ής Σεπτεµβρίου 2015». 

 
 Ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 20ής Σεπτεµβρίου 2015, θέτουµε υπόψη σας τα 

εξής: 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 4 και 6 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 

«Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» 

(Α΄57), στην περίπτωση κατά την οποία εκείνοι που πρωταρχικά διορίζονται ως αντιπρόσωποι της 

δικαστικής αρχής στις εκλογές, δηλαδή οι δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι, δικηγόροι, 

συµβολαιογράφοι κ.λ.π. δεν επαρκούν, είναι δυνατό να διορισθούν και µόνιµοι δηµόσιοι πολιτικοί 

υπάλληλοι ή µόνιµοι υπάλληλοι της Περιφέρειας που είναι πτυχιούχοι νοµικής µε βαθµό 

τουλάχιστον Β ή Γ, ή πτυχιούχοι άλλων σχολών, που κατέχουν θέση προϊσταµένου τουλάχιστον 

τµήµατος. Ο διορισµός γίνεται από το Α' Τµήµα του Αρείου Πάγου, βάσει ονοµαστικών 

καταστάσεων που συντάσσονται:  

α) Από την αρµόδια κεντρική υπηρεσία κάθε υπουργείου, για όσους υπαλλήλους 

υπηρετούν σε υπηρεσίες Υπουργείων, κεντρικές ή περιφερειακές, οι οποίοι επίσης µπορούν, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 68 της εκλογικής νοµοθεσίας (π.δ. 26/2012), να 

διοριστούν αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής. 

 β) Από τους Γενικούς Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, για τους µόνιµους 

δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους των περιφερειών αρµοδιότητάς τους, οι οποίοι µπορούν, 

σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 68 της εκλογικής νοµοθεσίας να διοριστούν αντιπρόσωποι 

δικαστικής αρχής. 



 Οι καταστάσεις αυτές αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο φροντίζει για 

την προώθησή τους στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε δέκα, το αργότερο, ηµέρες από την 

έναρξη της προεκλογικής περιόδου (παρ. 6α του άρθρου 68, του π.δ. 26/2012 όπως 

τροποποιήθηκε µε το εδάφιο 2 της παραγράφου 4 καθώς και µε την παράγραφο 5 του άρθρου 10 

του ν.4239/2014). 

 Προκειµένου, λοιπόν, να γίνει έγκαιρα ο διορισµός των αντιπροσώπων της δικαστικής 

αρχής στα εκλογικά τµήµατα που θα συσταθούν για τις προσεχείς εκλογές της 20ής Σεπτεµβρίου 

2015 , παρακαλούµε να φροντίσετε άµεσα για την σύνταξη των ονοµαστικών καταστάσεων των 

υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες σας και έχουν τις προαναφερθείσες νόµιµες 

προϋποθέσεις. Τις καταστάσεις αυτές θα τις αποστείλετε στο Υπουργείο Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (∆ιεύθυνση Εκλογών, Ευαγγελιστρίας 2, ταχυδροµικά ή µε e-mail 

στο a.toumpi@ypes.gr ή µε FAX στα 2103741129 ή 2103741140) άµεσα µετά την προκήρυξη 

των εκλογών. 

 Στις εν λόγω καταστάσεις πρέπει να αναφέρονται για κάθε υπάλληλο το επώνυµο, το 

όνοµα, το όνοµα του πατέρα ή συζύγου για τις έγγαµες γυναίκες που φέρουν το επώνυµό του, ο 

κλάδος και ο βαθµός, η υπηρεσία όπου υπηρετεί και η ακριβής διεύθυνσή του. 
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