
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

5-6-7-8 και 11/6/2018

1. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα

πραγματοποιήσει δημοψήφισμα σχετικά με την εξαγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης για την ίδρυση

δύο νέων Πρωτοδικείων στο Νομό Αττικής. Το δημοψήφισμα θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΔΣΑ

(Ακαδημίας 60), στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και στο Εφετείο Αθηνών κατά τις

ημερομηνίες 5/6/2018, 6/6/2018, 7/6/2018, 8/6/2018 και 11/6/2018.

2. Η ψηφοφορία για την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος θα πραγματοποιηθεί σε έντεκα (11)

τμήματα ως εξής:

• Σε δύο (2) τμήματα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, από 7:30 έως 15:30 (κτίρια 2 και 12).

• Σε δύο (2) τμήματα στο  Ειρηνοδικείο Αθηνών, από 7:30 έως 15:30 (γραφεία ΔΣΑ:

αίθουσα 045 και αίθουσα 210 - είσοδος από Δέγλερη)

• Σε δύο (2) τμήματα στο  Εφετείο Αθηνών, από 7:30 έως 15:30 (γραφεία ΔΣΑ 3ος

όροφος)

• Σε  πέντε  (5)  τμήματα  στο  Δικηγορικό  Σύλλογο  Αθηνών  (αίθουσα  εκδηλώσεων

«Μιχάλης Επ. Ζαφειρόπουλος») κατά τις ημερομηνίες από 5/6/2018 έως και 8/6/2018

από 8:00 έως 18:00 και την τελευταία ημέρα 11/6/2018 από 8:00 έως 20:00.

3. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Δικηγόροι που είναι μέλη του Δ.Σ.Α. εγγεγραμμένοι στο

Μητρώο μέχρι και την 31/05/2018, ανεξαρτήτως αν έχουν υποβάλει ετήσια δήλωση ή είναι σε

αναστολή.

4. Οι  δικηγόροι  θα  έχουν  την  δυνατότητα  άσκησης  του  εκλογικού  δικαιώματος  σε

οποιοδήποτε από τα έντεκα (11) εκλογικά τμήματα. 

5. Θα υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο με την επιλογή ΟΧΙ ή ΝΑΙ και ένα ψηφοδέλτιο λευκό.

6. Οι εκλογείς πρέπει να φέρουν μαζί τους τη δικηγορική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε

έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο, Ασφαλιστικό Βιβλιάριο

κ.ά.).

7. Επίσης για πρώτη φορά οι δικηγόροι, θα μπορούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά από τους

υπολογιστές  τους  ή από  smart-phone ή από τους υπολογιστές  κοινής χρήσης στο Πρωτοδικείο

Αθηνών, στο Εφετείο Αθηνών και στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα γίνεται

μέσω ειδικής εφαρμογής στον ιστότοπο https://  dsanet  .  gr   με την χρήση νέων προσωπικών κωδικών

πρόσβασης, οι οποίοι θα αποσταλούν με sms. Η εφαρμογή θα λειτουργεί όλο το 24ωρο από 5/6/2018

έως και 10/6/2018 και την τελευταία ημέρα (11/6/2018) θα κλείσει με το πέρας της ψηφοφορίας στις

8:00 το απόγευμα.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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