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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

14.09.2010 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Α) Όσοι/ες Δικηγόροι επιθυμούν να διορισθούν δικαστικοί αντιπρόσωποι ή να 

εξαιρεθούν πρέπει να υποβάλουν ειδικό έντυπο αίτησης από την ΤΕΤΑΡΤΗ 

15/9/2010 μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 30/9/2010 στο Δ.Σ.Α. (Ακαδημίας 60, 1ος 

όροφος – αίθουσα τελετών) από τις 8:00 έως 14:45. 

 

Β) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ – 

ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ 

 

Καθιερώνεται στις εκλογές αυτές η δυνατότητα από την 16.9.2010, σε 

24ωρη βάση, ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων από τον προσωπικό 

υπολογιστή στο δικτυακό τόπο "ΙΣΟΚΡΑΤΗ"  του Δ.Σ.Α. 

(http://www.dsanet.gr, Είσοδος ΤΝΠ  ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 2010).  Ο Δικηγόρος ή ο ασκούμενος 

καταχωρεί ηλεκτρονικά την αίτηση με τον κωδικό του, που διαφυλάσσει έτσι 

το απόρρητο της αίτησής του, το αργότερο μέχρι την 30.9.2010 ώρα 14.45. 

 

Γ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ των αιτήσεων μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία 

του Δ.Σ.Α. (Ακαδημίας 60), από τα γραφεία του Δ.Σ.Α. στα Δικαστήρια και στο 

site http://www.dsa.gr. 

 

 



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ: 

 

1. Μόνο ΜΙΑ (1) ΑΙΤΗΣΗ μπορεί να υποβληθεί. 

2. Δεν υπάρχει κώλυμα εντοπιότητος (καταγωγής και τόπου άσκησης 

δικηγορίας). 

3. Τους διορισμούς θα κάνει το Πρωτοδικείο Αθηνών και οι Δικηγόροι 

Αθηνών θα διορισθούν στην Περιφέρεια του Πρωτοδικείου 

Αθηνών (Νομαρχίες Αθηνών, Δυτικής & Ανατολικής Αττικής). 

Αιτήσεις για Περιφέρειες άλλων Πρωτοδικείων θα ληφθούν υπ' όψιν 

ΜΟΝΟ εφ' όσον ζητηθεί κάλυψη κενών σε εκλογικά τμήματα από 

τους κατά τόπους Εφόρους Δικαστικών Αντιπροσώπων. 

4. Δεν θα ληφθούν υπ' όψιν αιτήσεις για συνυπηρέτηση και για διορισμό 

αναπληρωματικών. 

5. Στους προς διορισμό Δικηγόρους δεν περιλαμβάνονται: 

α) Όσοι συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 17 Ν. 

3852/10). 

β) Όσοι τελούν σε αναστολή και σε άδεια απουσίας στο εξωτερικό. 

γ) Όσοι δεν έχουν υποβάλει ετήσια δήλωση. 

δ) Όσοι εκτίουν πειθαρχική ποινή παύσης κατά την υποβολή του 

καταλόγου των διοριστέων στο Πρωτοδικείο Αθηνών (30/9/2010). 

ε) Οι Δικηγόροι από χώρες της Ε.Ε (Π.Δ. 152/2000). 

στ) Οι Βουλευτές και όσοι ανακηρύσσονται υποψήφιοι. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ασκούμενοι υποβάλλουν μόνο αίτηση 

προτίμησης. 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΠΑΞΙΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ-ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 


