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ΘΕΜΑ: Γενικά περί επερχόμενων εκλογών. 

ΣΧΕΤ: -  
   
Με το 2842/2014 η Κεντρική Υπηρεσία, γνωστοποίησε σε όλα τα Πρωτοδικεία της 

Χώρας, ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κεντρικό πρόγραμμα εκλογών που θα αφορά 

στα στοιχεία ανακήρυξης υποψηφίων κομμάτων και συνδυασμών και στην έκδοση των 

εκλογικών αποτελεσμάτων, για τις επικείμενες εκλογές ( Δημοτικές, Περιφερειακές και 

Ευρωεκλογές ). 

Ένα περίπου μήνα μετά, με το 33169/14-4-2014 έγγραφο της η Κεντρική Υπηρεσία, 

ανακοίνωσε το ναυάγιο της εγκατάστασης λογισμικού για τη διεκπεραίωση των 

προαναφερόμενων εκλογών.  

Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, βρισκόμαστε πάλι προ εκλογών ( Δημοτικών, 

Περιφερειακών και Ευρωεκλογών ), με αλλαγές στον εκλογικό νόμο, πάλι χωρίς 

πρόγραμμα, αλλά πάντα με την υποχρέωση να ενεργήσουμε μέσα στις προθεσμίες έτσι, 

ώστε να έχουμε έγκυρα αποτελέσματα για τριπλές εκλογές, που θα υλοποιηθούν σε 

δύο συνεχόμενες Κυριακές. 

Επιγραμματικά και κατά χρονική σειρά, αναφέρω τις εργασίες που καλείται το κάθε 

Πρωτοδικείο να εκτελέσει προ και μετά των εκλογών: 

Συλλογή και καταχώρηση ειδικών εκλογικών καταλόγων 

Κλήρωση εφορευτικών επιτροπών και αποστολή κλήσεων στα μέλη που κληρώθηκαν. 

Παραλαβή υποψηφιοτήτων συνδυασμών, έλεγχος και καθαρογραφή αποφάσεων. 

Καταχώρηση των συνδυασμών και των υποψηφίων στις καταστάσεις εξαγωγής 

αποτελεσμάτων ( η προετοιμασία για τη σταυροδοσία ). 

Παραλαβή εκλογικών σάκων  

Καταχώρηση από τα βιβλία πρακτικών της σταυροδοσίας ανά συνδυασμό και υποψήφιο 

στις καταστάσεις, για κάθε ένα εκλογικό τμήμα. 

Καθαρογραφή αποφάσεων για τυχόν επαναληπτική ψηφοφορία τη δεύτερη Κυριακή. 

Επανακαταμετρήσεις μετά από αίτηση των «αποτυχόντων» για λίγους ψήφους 

υποψηφίων.  

Αναφερόμενος στο Πρωτοδικείο Σύρου, Πρωτοδικείο έδρας της περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου, όλες οι προαναφερόμενες εργασίες, ή τουλάχιστον οι περισσότερες από αυτές, 

θα πρέπει να γίνουν:  

με ολιγάριθμο προσωπικό ( 10  δικαστικοί υπάλληλοι  εκ των οποίων οι 8 έχουν τις 

προϋποθέσεις να οριστούν δικαστικοί αντιπρόσωποι )  

με συλλογή εκλογικών σάκων από τουλάχιστον 500 εκλογικά τμήματα που βρίσκονται  
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διάσπαρτα σε 24 νησιά,  

με ελλιπή ως ανύπαρκτη συγκοινωνία και  

με μια επιπλέον δυσκολία που σε κάθε εκλογική διαδικασία αντιμετωπίζουμε και η οποία 

συνίσταται στην ελλιπέστατη συμπλήρωση των εκλογικών εντύπων από τους 

δικαστικούς αντιπροσώπους, αφού δεν παραδίδεται ο εκλογικός τους σάκος στο 

Πρωτοδικείο προκειμένου να ελεγχθεί επισταμένως κατά την παράδοσή του.  

Το Πρωτοδικείο Σύρου, έχοντας να διαχειριστεί την περισσότερο προβληματική, 

διάσπαρτη και δύσκολη εκλογική περιφέρεια, καταφέρνει με τιτάνιο αγώνα, με την 

επικουρία των συνεργείων της περιφέρειας και των δήμων των νησιών, των τοπικών 

αστυνομικών και λιμενικών υπηρεσιών και του ΠΝ, να έχει έγκυρα αποτελέσματα και 

αποφάσεις μέσα στις ταγμένες προθεσμίες, παρά την έλλειψη προγραμμάτων ( το ΥΠΕΣ 

δεν είναι άμοιρο ευθυνών ), την έλλειψη υπαλλήλων και την χαμηλή εκλογική 

αποζημίωση που είναι αντιστρόφως ανάλογη των παρεχομένων από το εκλογικό 

συνεργείο υπηρεσιών.  

Για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουμε κατά τις 

επερχόμενες εκλογές, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο: 

- να εγκατασταθεί πρόγραμμα για την προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας και την 

επεξεργασία των εκλογικών αποτελεσμάτων, 

- να αποφασιστεί ο διορισμός δύο δικαστικών αντιπροσώπων με αντίστοιχους 

γραμματείς σε κάθε εκλογικό τμήμα  

-  να αποφασιστεί αναστολή των εργασιών των Δικαστηρίων πέντε ημέρες πριν την 

πρώτη Κυριακή των εκλογών μέχρι και πέντε ημέρες μετά τη δεύτερη Κυριακή των 

εκλογών, ήτοι από 20 Μαϊου 2019 ως και 7 Ιουνίου 2019 και 

- ικανοποιητική αμοιβή των συμμετεχόντων στα εκλογικά συνεργεία.    
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