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20 και ούτω καθεξής µέχρι την άφιξη όλων των δικαστικών αντιπροσώπων των εκλογικών τµηµάτων του 
∆ήµου σας και την παραλαβή  από  αυτούς του εκλογικού  υλικού. Συνεπώς, ο αύξων αριθµός σελί δας 1 Θα 
αντιστοιχεί  στα στοιχεία των πρώτων δέκα δικαστικών αντιπροσώπων που θα παρουσιασθούν και 
θα αναλάβουν. Κατά  ακολουθία ο αύξων αριθµός σελίδας 2 Θα αντιστοιχεί  στα στοιχεία των επόµενων 
δέκα δικαστικών αντιπροσώπων που θα παρουσιασθούν και Θα αναλάβουν κ.ο.κ. 

Επισηµαίνεται ότι ο αριθµός κάθε εκλογικού  τµήµατος Θα συµπληρώνεται ανάλογα µε την 
άφιξη των δικαστικών αντιπροσώπων. Συνεπώς σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει να τον  
έχετε συυπληρώσει εκ των προτέρων στο ειδικό  έντυπο. 

Τονίζεται τέλος ότι Θα πρέπει να επιδεξετε τη δέουσα προσοχή  ως προς την ορθή  και ευανάγνωστη 
συµπλήρωση όλων των στοιχείων του ειδικού  εντύπου. Περαιτέρω το έντυπο θα πρέπει, εφόσον 
αυτό  είναι δυνατόν, να είναι δακτυλογραφηµένο ή  εάν είναι χειρόγραφο Θα πρέπει να είναι 
συµπληρωµένο µε στυλό  έντονης γραφής προκειµένου να είναι ευανάγνωστο. Επί σης, στο 
ειδικό  αυτό  έντυπο Θα πρέπει να συµπληρωθούν και τα στοιχεία του αρµόδιου υπαλλήλου του ∆ήµου 
(ονοµατεπώνυµο και τηλέφωνο), µε τον οποίο θα επικοινωνεί  η Περιφέρεια Αττικής για τυχόν 
διευκρινίσεις κατά  την άφιξη των δικαστικών αντιπροσώπων. 

Η ως άνω διαδικασί α είναι αναγκαίο να τηρηθεί  από  το ∆ήµιο σας προκειµένου να διευκολυνθεί  το έργο 
της Περιφέρειας Αττικής, τσ οποίο, µεταξύ  άλλων, περιλαµβάνει και την ενηµέρωση ηλεκτρονικής 
εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικό  µε την άφιξη και ανάληψη καθηκόντων των 
δικαστικών αντιπροσώπων. 

Η γνωστοποί ηση στην Υπηρεσία µας της άφιξης και της παραλαβής εκλογικού  υλικού  Θα πρέπει να γί νεται 
ανά  τακτά  χρονικό  διαστήµατα προκειµένου να ενηµερώνονται εγκαί ρως οι αρµόδιοι 'Εφοροι και να 
αντιµετωπιστούν έκτακτα προβλήµατα που ενδεχοµένως ανακύψουν (π.χ. Αναπλήρωση Αντιπροσώπου 
δικαστικής αρχής που δεν ανέλαβε καθήκοντα). 

'Οταν ολοκληρωθεί  η παραλαβή  του εκλογικού  υλικού  από  τους δικαστικούς αντιπροσώπους 
αρµόδιος υπάλληλος του ∆ήµου σας θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά  µε την 
Περιφέρεια Απικής στους αριθµούς τηλεφώνου 213 2065061, 213 2065063, 213 2065081 
και 213 2065160, προκειµένου να δηλώσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αυτή  νη 
επιβεβαιωθεί  από  τον αρµόδιο υπάλληλο της Περιφέρειας Αττικής. 

Για του[ αναπληοωυατικούι δικαστικούς αντιπροσώπους:  

Οι αναπληρωµατικοί  δικαστικοί  αντιπρόσωποι θα γνωατοποιούν την άφιξή  τους στην Περιφερειάρχη 
Αττικής στους αριθµούς ΡΑΧ: 2132065101-2012065028 ή  ηλεκτρονικά  στο e-mail: 

anaolirotes@aatt.aoν.ar,  δηλώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία: 

Ι. Εκλογική  Περιφέρεια 
Ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµα 
Κινητό  και σταθερό  τηλέφωνο 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΡΗΝΗ ∆ΟΥΡΟΥ 

Συν,: 

Ι. 	Τα µε αριθµ. 50404/02-07-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
2. Υπόδειγµα Πί νακα 
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