
 

ΠΡΟΣ             Το Α1΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
                             του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ   
   

   

          Παρακαλώ να διορισθώ ως Αντιπρόσωπος 
∆ικαστικής Αρχής στις Ευρωεκλογές και στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, σε 
οποιοδήποτε εκλογικό τµήµα  
 
της ∆ηµοτικής Ενότητας : ………………………..……… 
 
του ∆ήµου : ………………………..……………………….. 
 
της Εκλογικής Περιφέρειας : …………………….………. 
 

(Να γραφεί µία µόνο προτίµηση) 

 
 
Εάν δεν  είναι δυνατή η παραπάνω τοποθέτησή µου τότε: 
 
  Α) επιθυµώ να διορισθώ οπουδήποτε µέσα 
στον ίδιο ∆ήµο. 
 
άλλως 

 

   
Β) επιθυµώ να διορισθώ οπουδήποτε µέσα 
στην ίδια Εκλογική Περιφέρεια. 
 
άλλως 

 

 
 

 
Γ)* επιθυµώ να διορισθώ οπουδήποτε µέσα 
στoν Νοµό που ανήκει η παραπάνω εκλογική 
περιφέρεια.  
*(το στοιχείο Γ συµπληρώνεται µόνο σε 
περίπτωση που η εκλογική περιφέρεια της 
παραπάνω προτίµησης ανήκει στον Νοµό Αττικής 
ή Θεσσαλονίκης) 
 
άλλως 

 

  
∆1) επιθυµώ να διορισθώ οπουδήποτε εντός 
της χώρας . 
 

 

  
∆2) επιθυµώ να διορισθώ οπουδήποτε εντός 
της χώρας ή σε εκλογικό τµήµα 
οποιασδήποτε χώρας – µέλους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου*. 
*(ο διορισµός εκτός Ελλάδας αφορά µόνο  στις 
Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019) 

 

  

 
 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 
 

Στοιχεία Αιτούντος 
 
 
Υπηρεσία – Σύλλογος  :…..………………………. 
 
………………………………………………………..   
 Συµπληρώνονται  τα πλήρη στοιχεία των υπηρεσιών ή συλλόγων, 
π.χ. ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ή Πρωτοδικείο Αθηνών κλπ. 
 
Ιδιότητα   : …………………………………………. 
π.χ. ∆ικηγόρος, Συµβολαιογράφος, ∆ικαστικός Υπάλληλος κλπ. 
 
Αριθµός Μητρώου       :  
 
Ο αριθµός µητρώου συµπληρώνεται µόνο από τους ∆ικηγόρους, 
Συµβολαιογράφους και Ασκούµενους ∆ικηγόρους. 
 
Επώνυµο     : ...…………………………………. 
 
Όνοµα          : ..………………………………….. 
 
Όνοµα Πατέρα   : ……………………………….. 
 
Όνοµα Μητέρας : ……………………………….. 
 
Α.Φ.Μ.:……………………………………………. 
 
Τηλέφωνο σταθερό : ……………………………. 
 
Τηλέφωνο κινητό : ………………………………. 
 
Ηµεροµηνία                 :  …… / …… / 2019 
 
Σηµειώσεις: 

 Σε περίπτωση διορισµού εντός Ελλάδας ο αντιπρόσωπος 
της δικαστικής αρχής υποχρεούται να ασκήσει τα 
καθήκοντά του στις εκλογικές αναµετρήσεις  των 
Ευρωεκλογών καθώς και των ∆ηµοτικών και 
Περιφερειακών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των 
τυχόν επαναληπτικών αυτών. 

 ∆ε θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις προτίµησης που θα 
περιέλθουν στον Άρειο Πάγο µετά τις 19/4/2019. 

 Μία µόνο αίτηση θα υποβληθεί από κάθε υποψήφιο 
δικαστικό αντιπρόσωπο. 

 ∆ε θα γίνουν δεκτές αιτήσεις για: 
 (α) αναπληρωµατικούς αντιπροσώπους, 
 (β) συνυπηρετήσεις. 
 ∆ε θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις προτίµησης που θα έχουν 

συµπληρώσεις, διαγραφές ή παρατηρήσεις εκτός των 
ζητουµένων στο παρόν έντυπο. 

 ∆ε θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις προτίµησης που θα 
αναγράφουν: 

 α)συγκεκριµένα εκλογικά τµήµατα, εκλογικά διαµερίσµατα 
ή συνοικισµούς, β)περισσότερες από µία δηµοτικές 
ενότητες, γ)περισσότερους από έναν δήµους, 
δ)περισσότερες από µία εκλογικές περιφέρειες.  

 … ΑΙΤ……  

Αντιπρόσωποι της ∆ικαστικής Αρχής 
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