
ΚΑΤΕΠε1ΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ 

Αθήνα 12 Μάϊου 2019 

Αρ. Πρωτ.: 5616 
ΕΛΛΗΝιΚΗ ∆ΗΜUΚΡΑπΑ 

ΕΡ_'ΑΙ '1 Ει\ΕΛΣ 
Ι'ηΥ Α ί'[,ΙΠΥ ΓΙλΙ ΟΥ 

Προς 

τους κ.κ. Εισαγγελε ίς Πρωτοδικών της Χώρας 

Σε συνέχεια του υπ αρ. πρωτ. 515812-5-2019 εγγράφου µας 

και επειδή  έχει παραΤηρηθε ί  το φαινόµενο δικαστικο ί  αντιπρόσωποι 

να εµφαν ί ζονται στους Εισαγγελεί ς Πρωτοδικών και να 

αποποιούνται τον διορισµό  τους, Θα Θέλαµε να σας διευκρινί σουµε 

τα ακόλουθα: 

∆εν επιτρέπεται άρνηση παραλαβής του διοριστηρί ου 

εγγράφου ατιό  τον Αντιπρόσωπο της ∆ικαστικής Αρχής.  

Εξαιρούνται µόνο οι ακόλουθες ττεριπΤώσεις. κατά  τις οπο ί ες τα εν 

λόγω ανεπίδοτα διοριστήρια θα πρέπει να επιστραφούν στην 

Εισαγγελ ί α του Αρε ί ου Πάγου µέχρι την Τρ ί τη 14-5-2019: 

1. ∆ικηγ όροι πτου ε ί ναι βουλευτές, ευρωβουλευτές καθώς και 

αυτο ί  που έχουν ανακηρυχθε ί  υποψ ήφιοι και αντιπρόσωποι 

συνδυασµών και υποψηφίων ή  πληρεξούσιοι κοµµάτων ή  

υποψηφ ί ων και αναπληρωτές αντιπροσώπων ∆ηµοτικών και 

Περιφερειακών εκλογών δεν διορί ςονται Αντιπρόσωποι της 

∆ικαστικής Αρχής (ΑRθΡο 41 του Π.∆. 26!2012 σε 

συνδυασµό  µε Ν. 4255(2Ο14. άρθρο 17 του Ν. 385212010, 

όπως τροποποιήθηκε από  το άρθρο 10, πρρ. 2 του Ν. 

4239]2C14). 

2. Αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής δεν µπορε ί  να 

διπριοθε ί  όποιος έχει υπερβε ί  το εξηκοστό  έΟδοµα έτος της 

ηλικ ί ας του, σύµφωνα µε την παρ. 4 του ά
ρθρου 6Β Π.∆. 

y S'0 ΝΟΝΙΗ1tl 0 Ι)1100108d-Y108d 	80 ll 	ΒΙΟΖ-Ε1-50 9Ε9- 	Ζ00/100'd 	110-1 	ElZ8Y88 DlZ 06+ 



05-13-2019 	1109 	fROM-PROTODIKIO ΑΤΗΙΝΟΝ D.S.A. 	+30 210 88482Ι3 	7-ΟΤ7 	Ρ.DD2/002 	f-535 

Ζ 

/3W 

5οdmχ 5Uι ηmι3ιb3.5ι3γ3hληηΙ3 .Ν.~ :·ΛΙ0 

ηολί)υ ποι 9 5ρ3γ3λλόΑι31πν 

Uγόηλ ρλΎΟ, 

ήrηλόγχ3-5η3γ3λήαόιg..ίιηηgη3υλ,- ηιdιmdUγι1̀ρηy }-α 

'οιηοι ηΙλ UDίλΙοQΟΙΑΠο'Ρ 

5ιιηοΧ3 5ηο1 οιιΟ ιηιηοηρ}~ι1ργηdοιι ΌΛ 5ποι ηιdl1ιηιdοιQ 

ηι 31Ω 	3ι3ππγΟ~Π31Q ΌΛ 3Γ1ΠΟγηΝηdηll '5(1Ο1 	01Ό1 5U1 

1'101191 ΠΟ1 5Uιιιι3dοάιηιg 5lιΧοιd3υ ΟλΟγγΠ3 30 ΙΟΛ3ΓΙΓ1ρdλ3Αλ3 

ιοdιΟdλοιηγο}jι1π3 'ιοdολUΝιρ ΙρλΙ3 010119 ΙΟ 'SlιXdy 5UιιιιηΟ)ιιρ 

5Uι ηmυmηοdιιιιηy 5Ι3Ρ(?11111d3L. 30 ηο2γέ11Ι13 

-πmιιι ιUλαγοιη) ιςι ηm) υ3Χη 

ΘDIf1O1IDOdll ηUι 3Γ1 'ηmιd Uιηιdοιg ηmι ιΧο 1λ 5ί1 }~ηγηdηιιι 

5Uι ηιU1οιηη(1Q U ιοιι 5ι 5ποι ηmιηο>lLgD ι ηmι 5U~Uι~ο 

η1rίηηηgΟ Uπιιιηι1λρd1ι U ηmιιιgο1mdιU η3γ3Λληηι3 οι3lΙιο 

ΛΟ1 911Ό  'UDm111Id3.- 1)1η3 'Ιη1ήρΙή3 ρθ `ηο~ιd31 m}3 1Ο110±9)1 

ιοflιηοr1 ΙρΛι3 101011Ο ιο `5παdολU)ιιρ 5ποι οιλ '5Uοιιι3 

ηχιιUλΟγΟΙη)IlQ ρ)1Ι13Χ0 Ο1 ηΛ3ΓΙΓΙίληΛΟ 3Γ1 'οιd1,ιιηιdοιg 

Οι ΛΟλρυ ΛΟ13άt/ ΛΟ1 η1γ3λληDΙα πUΙΑ Ι3(113d1η1ll3 

ΌΛ Ιη113γΟ)1 5η3γ3hλΟΙΗ3- 01Λ 	5m 0 'ρι33g Ιη1ΛΟλΙλ (1011. 

119(>Z1ll1d311. 33 ·Ο1)49 . Ιη1ΛΟΛΙλ ηθ Λη Ολ ηΙλ 7ηΟΙdίλΙΡΙdΟΙ Q·ΠΟ1 

11ξ{ΟγDόΌ11 Λ111 Aldll: 'nSΠNIQOiMd~J η3Υ3λλΟΊ)13 11013)110 ΠΟ1 

Ι1βΙd~ Λί1ιD Ιη1Λ3θ11 08 	ρ1 1011 ηdιηdλλ 	Ι13Χο 0110 

λΛΟ111Λl40d11 ('1011 '5ηι3λη Λm1ηι1Uγ}jοdιι ιολογ 14dη~0Ρ ΠγΟίJ 'ε 

6ι0ΖΙνο9ν'Ν 

664 Odθdn 01 3Γ1 3)1Uθριοη1.Ο)ιι1Λη 5mιιο 	Ο7/9Ζ 


	00000001
	00000002

