Π∆ 26/2012: ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Άρθρο 68
(Άρθρο 68 Π.∆. 96/2007, άρθρο 21 παρ.2 και 3 ν.3226/2004 και άρθρο 29 παρ. 2 και 3 ν.3731/2008)
∆ιορισµός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων τους
1. Οι έφοροι και οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται, µε κλήρωση, σε δηµόσια συνεδρίαση, από
το Α` Τµήµα του Αρείου Πάγου.
2. Έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής διορίζονται, οι πάρεδροι του Συµβουλίου Επικρατείας και
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι εφέτες των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων και οι
αντιεισαγγελείς εφετών.
3. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται:
α) «Οι Πρωτοδίκες και οι Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών. Επίσης, διορίζονται, µόνο κατόπιν αίτησής τους, οι
Πρόεδροι Πρωτοδικών και οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών, εξαιρουµένων όσων ασκούν καθήκοντα διεύθυνσης
των οικείων δικαστηρίων και εισαγγελιών, των αναπληρωτών τους για τη διαδικασία των εκλογών, καθώς και
όσων εξ αυτών ασκούν άλλα καθήκοντα σχετικά µε την εκλογική διαδικασία κατά την ηµέρα της διενέργειας
αυτής.».
*** Η περ.α΄αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 131 περ.1 Ν.4611/2019,ΦΕΚ Α 73/17.5.2019.
β) Οι πάρεδροι των πρωτοδικείων και των εισαγγελιών πρωτοδικών.
γ) Οι εισηγητές του Συµβουλίου Επικρατείας.
δ) Οι εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ε) Οι πρωτοδίκες και οι πάρεδροι των διοικητικών πρωτοδικείων.
στ) Οι σπουδαστές της Εθνικής Σχολής ∆ικαστών.
ζ) Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
η) Οι ειρηνοδίκες και οι πταισµατοδίκες.
θ) Οι δικηγόροι.
ι) Οι συµβολαιογράφοι.
ια) Οι έµµισθοι και άµισθοι υποθηκοφύλακες.
«ιβ) Οι υπάλληλοι µε βαθµό Α, Β` και Γ καθώς και οι υπάλληλοι µε βαθµό ∆` που είναι πτυχιούχοι νοµικής της
γραµµατείας των δικαστηρίων, δηλαδή του Συµβουλίου Επικράτειας, όλων των πολιτικών, ποινικών και
διοικητικών δικαστηρίων, των εισαγγελιών, της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
καθώς και των έµµισθων υποθηκοφυλακείων.».
***Η περ. ιβ` ,όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 136 παρ. 1 Ν.4604/2019,ΦΕΚ Α
50/26.3.2019,αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 131 περ.2 Ν.4611/2019,ΦΕΚ Α 73/17.5.2019.
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ιγ) Οι ασκούµενοι δικηγόροι.
"ιδ) Οι Επιµελητές Ανηλίκων των ∆ικαστηρίων Ανηλίκων της χώρας, οι Επιµελητές Κοινωνικής Αρωγής και
οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων µε βαθµό Α`, Β`, Γ και ∆`."
***Η περ. ιδ` αντικαταστάθηκε ως άνω µε τη παρ.11β του άρθρου 19 του Ν. 4071/2012
(ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012)
«ιε) Οι δικαστικοί υπάλληλοι µε βαθµό Α, Β` και Γ καθώς και οι υπάλληλοι µε βαθµό ∆` που είναι πτυχιούχοι
νοµικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικράτειας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.».
*** Η περίπτωση ιε`,η οποία είχε προστεθεί µε το άρθρο 74 Ν.4257/2014,ΦΕΚ Α 93/14.4.2014,
και αντικατασταθεί µε το άρθρο 136 παρ. 2 Ν.4604/2019,ΦΕΚ Α 50/26.3.2019.
αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 131 περ.3 Ν.4611/2019,ΦΕΚ Α 73/17.5.2019.
«4. Αν τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου δεν επαρκούν, το Α` Τµήµα του Αρείου Πάγου, αφού
διαπιστώσει την ανεπάρκεια, διορίζει, προς συµπλήρωση του απαιτούµενου αριθµού, µόνιµους δηµόσιους
πολιτικούς υπαλλήλους ή µόνιµους υπαλλήλους της Περιφέρειας που είναι πτυχιούχοι Νοµικής [µε βαθµό
τουλάχιστον Β`], καθώς και δικαστικούς επιµελητές που είναι πτυχιούχοι νοµικής ή έχουν συµπληρώσει
τουλάχιστον δέκα (10) έτη άσκησης των καθηκόντων τους, και µόνο αν ούτε αυτοί επαρκούν, διορίζει
πτυχιούχους άλλων σχολών που κατέχουν θέση Προϊσταµένου τουλάχιστον Τµήµατος.».
*** Η παρ.4,όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 119 Ν.4604/2019,ΦΕΚ Α 50/26.3.2019,
αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 249 Ν.4610/2019,ΦΕΚ Α 70/7.5.2019.
*** Οι λέξεις «µε βαθµό τουλάχιστον Β`» της παρ.4 διαγράφηκαν
µε το άρθρο 131 περ.4 Ν.4611/2019,ΦΕΚ Α 73/17.5.2019.
5. Αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής δεν µπορεί να διορισθεί όποιος έχει υπερβεί το εξηκοστό έβδοµο έτος
της ηλικίας του.
6. Για την εφαρµογή των διατάξεων των προηγουµένων παραγράφων, οι παρακάτω αρχές αποστέλλουν στην
εισαγγελία του Αρείου Πάγου τα εξής στοιχεία:
α) «Το Υπουργείο Εσωτερικών δέκα (10) το αργότερο ηµέρες µετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3
έναρξη της προεκλογικής περιόδου, πίνακες των εκλογικών τµηµάτων που συστάθηκαν σε όλη την
Επικράτεια.»
*** Η παράγραφος 6α αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 10 παρ.4.2. Ν.4239/2014,
ΦΕΚ Α 43/20.2.2014.
β) Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ονοµαστικούς καταλόγους όλων
των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία α` έως και γ`, ε`, στ`, η`, ι`, ια`, ιβ` και ιδ`.
γ) Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ονοµαστικό κατάλογο των δικαστικών αντιπροσώπων του.
«δ) Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ονοµαστικούς καταλόγους των παρέδρων και εισηγητών του, καθώς και των
δικαστικών υπαλλήλων που αναφέρονται στην παρ. 3 στοιχείο ιε.»
*** Η περίπτωση δ΄της παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 74 Ν.4257/2014,
ΦΕΚ Α 93/14.4.2014.
ε) Οι πρόεδροι των ∆ικηγορικών Συλλόγων της Χώρας ονοµαστικούς καταλόγους των δικηγόρων και των
ασκούµενων δικηγόρων.
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στ) Οι Περιφερειάρχες, δια του Υπουργείου Εσωτερικών, ονοµαστικές καταστάσεις, όλων των µόνιµων
δηµοσίων πολιτικών υπαλλήλων της περιφέρειας τους, που µπορούν σύµφωνα µε την παράγραφο 4 να
διοριστούν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής. Για όσους υπηρετούν σε υπηρεσίες των υπουργείων, κεντρικές
ή περιφερειακές, οι καταστάσεις συντάσσονται από την αρµόδια κεντρική υπηρεσία κάθε υπουργείου και
αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
«Οι παραπάνω µε στοιχεία β` έως και στ` και η` ονοµαστικοί κατάλογοι αποστέλλονται το αργότερο δέκα
(10) ηµέρες µετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου.»
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 10 παρ.4.2. Ν.4239/2014,ΦΕΚ Α
43/20.2.2014.
7. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια, διορίζονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 και
αναπληρωτές των τακτικών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, ο αριθµός των οποίων δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό του συνόλου των εκλογικών τµηµάτων κάθε εκλογικής
περιφέρειας. Οι αναπληρωτές, µε παραγγελία του εφόρου της περιφέρειας, αναπληρώνουν τους απουσιάζοντες
ή κωλυόµενους για οποιοδήποτε λόγο τακτικούς αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, ή τους βοηθούν στην
εκτέλεση των καθηκόντων τους.
8. Στις συνεδριάσεις του Α` Τµήµατος του Αρείου Πάγου, που γίνονται οι διορισµοί των αντιπροσώπων της
δικαστικής αρχής και των αναπληρωτών τους, παρίσταται εκπρόσωπος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,
οριζόµενος, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου αυτού. Η γνωστοποίηση
του εκπροσώπου και αναπληρωτή του γίνεται προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου µέσα σε οκτώ (8)
ηµέρες από την ηµέρα προκήρυξης των εκλογών. Η τυχόν απουσία για οποιοδήποτε λόγο του εκπροσώπου του
∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών δεν ασκεί καµία επίδραση στην εγκυρότητα των συνεδριάσεων και των
αποφάσεων του παραπάνω δικαστηρίου.
9. Αν εξαντληθεί ο αριθµός των διορισµένων αναπληρωτών σε κάποια εκλογική περιφέρεια και παραµείνουν
εκλογικά τµήµατα χωρίς αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, ο οικείος έφορος µπορεί να διορίσει στα
τµήµατα αυτά αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 3
και 4, που υπηρετούν και βρίσκονται στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Η πράξη του εφόρου για το διορισµό
ανακοινώνεται αµέσως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον εισαγγελέα πρωτοδικών της εκλογικής
περιφέρειας. Στην ίδια αυτή περίπτωση είναι δυνατή και η χρησιµοποίηση αντιπροσώπων ή αναπληρωτών από
άλλες εκλογικές περιφέρειες, τους οποίους διαθέτει µε εντολή του ο έφορος της εκλογικής περιφέρειας στην
οποία διορίστηκαν, ύστερα από αίτηση του εφόρου της περιφέρειας στην οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν.
Οι µεταβολές αυτές ανακοινώνονται αµέσως στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στους οικείους
εισαγγελείς πρωτοδικών.

«10. Οι εισηγητές του Συµβουλίου Επικράτειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι Πρόεδροι και Εισαγγελείς
Πρωτοδικών, οι Πρωτοδίκες, οι Αντιεισαγγελείς Πρωτοδικών, οι Πάρεδροι Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών
Πρωτοδικών, οι Πρωτοδίκες και οι Πάρεδροι των ∆ιοικητικών Πρωτοδικείων, καθώς και οι Ειρηνοδίκες και
Πταισµατοδίκες, διορίζονται ως τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της ∆ικαστικής Αρχής στα µεγαλύτερα
εκλογικά τµήµατα της περιφέρειας που υπηρετούν και κατά προτίµηση στα πλησιέστερα της έδρας της
περιφέρειας και της άµεσης εποπτείας των εφόρων.».
*** Η παρ.10 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 131 παρ.5 Ν.4611/2019,
ΦΕΚ Α 73/17.5.2019.
11. Οι δικαστικοί λειτουργοί της παραγράφου 2 δεν µπορούν να διοριστούν στην εκλογική περιφέρεια, από
την οποία κατάγονται.
12. Οι συµβολαιογράφοι, οι δικηγόροι και οι ασκούµενοι δικηγόροι µπορούν να διορισθούν ως τακτικοί ή
αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, τόσο στην εκλογική περιφέρεια από την οποία κατάγονται,
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όσο και στην εκλογική περιφέρεια στην οποία περιλαµβάνεται ολικά ή µερικά το πρωτοδικείο, στο οποίο είναι
διορισµένοι και ασκούν τα καθήκοντα τους.
13. Οι έφοροι και οι τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ειδοποιούνται για το
διορισµό τους τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την ψηφοφορία, από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
και είναι υποχρεωµένοι να βρίσκονται στον τόπο του διορισµού τους δύο (2) ηµέρες πριν από την ψηφοφορία.
Μόλις φτάσουν ειδοποιούν για την άφιξη τους τον Εισαγγελέα της περιφέρειας τους και τον οικείο
Περιφερειάρχη.
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