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ΠΡΟΣ
1. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης
2. Ελεγκτικό Συνέδριο
3. Πρόεδρο Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
4. κ.κ. Προέδρους των ∆ικηγορικών
Συλλόγων της χώρας στις έδρες των
Πρωτοδικείων
(Μέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νοµών)

ΘΕΜΑ: «∆ιορισµός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων τους στις
γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ής Σεπτεµβρίου 2015.».

Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται µε κλήρωση, από το Α' Τµήµα του
Αρείου

Πάγου,

από

τους

δικαστικούς

λειτουργούς,

δικαστικούς

υπαλλήλους,

συµβολαιογράφους, δικηγόρους κ.λπ. που αναφέρονται στη παράγραφο 3, στην οποία
προστέθηκε το στοιχείο ιε΄ σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 74 του ν. 4257/2014 (Α΄93)
και στην παράγραφο 4 του άρθρου 68 της εκλογικής νοµοθεσίας (π.δ.26/2012 ΦΕΚ 57 Α΄), όπως
ισχύει.
Προκειµένου, λοιπόν, να διορισθούν έγκαιρα οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στα
εκλογικά τµήµατα, τα οποία θα συσταθούν για τη διεξαγωγή των γενικών βουλευτικών εκλογών της
20ής Σεπτεµβρίου 2015, παρακαλούµε να φροντίσετε άµεσα για τη σύνταξη των αντίστοιχων

ονοµαστικών καταλόγων και να αποστείλετε τους καταλόγους αυτούς στην Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου, ως ακολούθως:
Α. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων συντάσσει
ονοµαστικούς καταλόγους όλων των αναφεροµένων στο άρθρο 68 της εκλογικής νοµοθεσίας
(παρ. 3 στοιχεία α΄ έως και γ΄, ε΄, στ΄, η΄, ι΄, ια΄, ιβ΄ ιδ και ιε΄), όπως ισχύει, προσώπων.
Ειδικότερα, στους καταλόγους των δικαστικών υπαλλήλων, πρέπει να περιληφθούν οι υπάλληλοι
µε βαθµό Α', Β', Γ΄και ∆΄ της γραµµατείας των δικαστηρίων, δηλαδή του Συµβουλίου της
Επικρατείας, όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, των Εισαγγελιών, της
Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των έµµισθων
υποθηκοφυλακείων.
Β. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 74
του ν. 4257/2014 (Α΄93) που αντικαθιστά την παρ. 6 περίπτωση δ του άρθρου 68 της εκλογικής
νοµοθεσίας (π.δ. 26/2012), ονοµαστικούς καταλόγους των παρέδρων και των εισηγητών του,
καθώς και των δικαστικών υπαλλήλων που αναφέρονται στην παρ. 3 στοιχείο ιε΄ της παραγράφου
3 του άρθρου 68 του ανωτέρω π.δ.
Γ. Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, σύµφωνα µε την παράγραφο 6γ του άρθρου 68
του προαναφερόµενου π.δ., ονοµαστικούς καταλόγους των δικαστικών αντιπροσώπων του.
∆. Οι Πρόεδροι των ∆ικηγορικών Συλλόγων της χώρας, ονοµαστικούς καταλόγους
όλων των δικηγόρων και των ασκούµενων δικηγόρων της περιφέρειάς τους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ. Πρόεδρο του Συµβουλίου
της Επικρατείας
2. κ.κ. Πρόεδρο και Εισαγγελέα
Αρείου Πάγου
3. Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο
4. κ.κ. Προέδρους και Εισαγγελείς
Εφετών (Μέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νοµών)
5. κ.κ. Προέδρους και Εισαγγελείς
Πρωτοδικών (Μέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νοµών)
6. Περιφερειακές ενότητες έδρας νοµών
7. Περιφέρεια Αττικής
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού (µέσω fax:2132065101)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα
3. Γενική ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και Εκλογών
4. ∆/νση Εκλογών (2 αντίγραφα)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤ. ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

