Π∆ 26/2012:
Άρθρο 68 (παράγραφοι 1 έως 5) όπως ισχύει
∆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.
(παράγραφος 11. Οι δικαστικοί λειτουργοί της παραγράφου 2 δεν µπορούν να διοριστούν στην εκλογική
περιφέρεια, από την οποία κατάγονται.)
3. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται:
α) Οι πρωτοδίκες και οι αντιεισαγγελείς πρωτοδικών.
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` ή Β` 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.
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 ∆`.
ιε) Οι δικαστικοί υπάλληλοι µε βαθµό Α` ή Β` του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
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 B` και µόνο αν ούτε αυτοί επαρκούν, διορίζει πτυχιούχους άλλων σχολών που κατέχουν θέση
προϊσταµένου τουλάχιστον τµήµατος.
5. Αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής δεν µπορεί να διορισθεί όποιος έχει υπερβεί το εξηκοστό έβδοµο
έτος της ηλικίας του.
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