ΕΝΙΑΙΟ
ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»«Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι
∆ικαστικοί Υπάλληλοι
………………………………………………………
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΟΠΩΣ ΤΗΣ
ΠΡΕΠΕΙ
Πολλά και από πολλούς, κατά καιρούς, έχουν ειπωθεί
για το τι σηµαίνει «Εκλογές». Εµείς, ένας κλάδος που εµπλέκεται
όσο κανένας άλλος στις διαδικασίες διεξαγωγής τους έχουµε
διαλέξει γι΄ αυτές τον χαρακτηρισµό «Γιορτή». Όταν το κατ΄
εξοχήν ανώτατο όργανο του κράτους, το εκλογικό σώµα , καλείται
να πραγµατώσει άµεσα και να δηλώσει µε τρόπο οριστικό τη
βούλησή του για το µέλλον του, είναι «Γιορτή». Είναι Γιορτή της
∆ηµοκρατίας και µε τέτοιου είδους γιορτές δεν παίζεις.
Εµείς, µε τις ιδιότητες του δικαστικού υπαλλήλου και του
άµεσα εµπλεκόµενου σ' αυτή την διαδικασία δηλώνουµε ότι θα
κάνουµε ότι περνάει από το χέρι µας ώστε αυτή η «Γιορτή» να γίνει
όπως της πρέπει. Να αρχίσει και να τελειώσει στους χρόνους που
έχουν ορισθεί και να διεξαχθεί έτσι ώστε να µην βρεθεί κανένας να
πει οτιδήποτε για τον τρόπο που διεκπεραιώθηκε.
Γνωρίζοντας το βάρος της ευθύνης που µας αναλογεί
αποφασίσαµε την σύνταξη αυτού του κειµένου προκειµένου
έγκαιρα να υπενθυµίσουµε σ΄ αυτούς που γνωρίζουν και να
ενηµερώσουµε όσους δεν γνωρίζουν τι θα περάσει από το χέρι
µας

και

υπό

ποίες

συνθήκες

προσδοκώντας

συνάµα

οι

επισηµάνσεις και οι παρατηρήσεις που εµπεριέχει να ληφθούν

σοβαρά υπ’ όψιν ώστε να γίνουν την ύστατη ώρα οι απαιτούµενες
ενέργειες και χειρισµοί ώστε αυτή η «Γιορτή» να πετύχει.
Α.- Ειδικά Εκλογικά Συνεργεία ∆ικαστικών Υπαλλήλων
Στα µέσα του Μάρτη η Κεντρική Υπηρεσία, του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης γνωστοποίησε σε όλα τα Πρωτοδικεία
της Χώρας, µε το 2842/2014 έγγραφό της, 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
τριπλές εκλογές ( ∆ηµοτικές, Περιφερειακές και Ευρωεκλογές )
ζητώντας και τον αριθµό των υπαλλήλων που θα πάρουν µέρος
στην καταχώρηση των εκλογικών αποτελεσµάτων, προκειµένου
έγκαιρα να εκπαιδευτούν.
Την Μ. ∆ευτέρα, µε εξαιρετικά επείγον έγγραφό της
(3169/14-4-2014) η Κεντρική Υπηρεσία , µας γνωστοποίησε την «
µη

υιοθέτηση

της

λύσης

της

χρησιµοποίησης

κεντρικού

προγράµµατος εκλογών » για τις επικείµενες εκλογές. Το
ενδεχόµενο

αυτής

της

προµήθειας

λογισµικού

εκλογικής

διαδικασίας έδινε στα Πρωτοδικεία την ελπίδα ότι θα είναι ακριβή
και εµπρόθεσµα τα εκλογικά αποτελέσµατα, για προαναφερόµενες
τριπλές εκλογές και µάλιστα επί δύο συνεχόµενες Κυριακές.
Τώρα,

χωρίς

υποδοµή

και

µε

µειωµένο

προσωπικό,

καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο το έργο των Πρωτοδικείων που
έχουν να αντιµετωπίσουν πριν και µετά τις εκλογές,......
α.) ......εκτός από τη προεργασία για την ανακήρυξη των
συνδυασµών,
β.) .....εκτός από την καταχώρηση της σταυροδοσίας υπέρ
υποψηφίων και υπέρ συνδυασµών,

γ.) ......εκτός από την ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασµών
και υποψηφίων ........
και τις αιτήσεις επανακαταµέτρησης που θα καταθέσουν οι
υποψήφιοι που δεν θα εκλεγούν για λίγους ψήφους.
Από

τα

παραπάνω

γίνεται

αντιληπτό

ότι

πρέπει

να

δουλέψουµε σκληρά, συνεχόµενα και χωρίς την υποστήριξη
προγραµµάτων, που κατά πολύ θα διευκόλυναν στην έγκαιρη
έκδοση έγκυρων αποτελεσµάτων. Εκείνο που δεν µπορούµε να
διανοηθούµε είναι πως τα Πρωτοδικεία της Χώρας θα είναι ακριβή
και εµπρόθεσµα στην έκδοση των αποτελεσµάτων, για τριπλές
εκλογές και επί δύο συνεχόµενες Κυριακές χωρίς λογισµικό
εκλογικής διαδικασίας και µε το υπάρχον µειωµένο προσωπικό
των δικαστηρίων της Χώρας.
Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης φρόντισε έγκαιρα να στείλει
έγγραφο αναστολής εργασιών στα ∆ικαστήρια της Χώρας ∆εν
φρόντισε όµως για το πώς θα εξαχθούν τα αποτελέσµατα χωρίς
υποδοµή και προσωπικό, µε δύο συνεχείς Κυριακές εκλογών και
χωρίς κανείς να γνωρίζει πόσες αιτήσεις επανακαταµέτρησης των
αποτελεσµάτων ανάµεσα στις δύο εκλογικές διαδικασίες και µετά
τη δεύτερη εκλογική διαδικασία, θα κατατεθούν. Θα πρέπει η
Κεντρική Υπηρεσία µας να κατανοήσει ότι η αναστολή των
εργασιών των ∆ικαστηρίων, δεν βγάζει εκλογικά αποτελέσµατα,
ούτε και προσθέτει προσωπικό στις ήδη υποστελεχωµένες
Υπηρεσίες µας.
Με αυτά τα δεδοµένα, όπως αυτά διαµορφώθηκαν, θα
πρέπει να απαιτηθεί:
Να συµπεριληφθούν στα εκλογικά συνεργεία, όλοι οι εργαζόµενοι
στις δικαστικές υπηρεσίες είτε είναι δικαστικοί υπάλληλοι, είτε όχι.

Να αποζηµιωθούν, οι συµµετέχοντες στα εκλογικά συνεργεία, µε
ικανοποιητική αµοιβή, ανάλογη µε τον τεράστιο όγκο του έργου
που έχουν να διεκπεραιώσουν λαµβάνοντας υπ’ όψιν τον χρόνο
που θα εργασθούν µέρα και νύκτα για αρκετές µέρες αφήνοντας
σπίτι και οικογένεια.
Β.- Αντιπρόσωποι ∆ικαστικής Αρχής.
Τα καθήκοντα του Αντιπροσώπου της ∆ικαστικής Αρχής
σύµφωνα µε το εκλογικό νόµο καλούνται να τα εκτελέσουν
∆ικαστές, ∆ικηγόροι, Συµβολαιογράφοι, ∆ικαστικοί Υπάλληλοι. Για
τα πρόσωπα αυτά οι Εισαγγελίες της Χώρας θα συντάξουν –
σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναµένεται να
εκδοθεί - τις διατακτικές πληρωµής της ηµερήσιας αποζηµίωσής
τους και των εξόδων κίνησης και µετακίνησης τους. Αναφορικά
λοιπόν µε αυτές τις διατακτικές πληρωµής υφίστανται κάποια
ερωτηµατικά αναπάντητα που προβληµατίζουν και δηµιουργούν
έντονη ανησυχία.
β1.) Ποία Υπηρεσία θα καταβάλει την ηµερήσια αποζηµίωση και τα
έξοδα κίνησης των δικαστικών αντιπροσώπων; Αν αυτή είναι η
∆.Ο.Υ. υπαγωγής τους πως θα γίνει η καταβολή της αποζηµίωσης
και των εξόδων σε περιοχές που έχουν καταργηθεί οι ∆.Ο.Υ;
β2) Με δεδοµένο του ότι αυτή η αποζηµίωση θεωρείται σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία εισόδηµα τι θα γίνει µε τους δικαστικούς
αντιπροσώπους που έχουν οφειλές στην εφορία ή έχουν κάνει
ρυθµίσεις οφειλών; Θα τους γίνει παρακράτηση αυτών των ποσών
έναντι της οφειλής τους; Αν ναι µε τι χρήµατα θα πληρώσουν την
µετακίνηση και διαµονή τους στους τόπους εκτέλεσης των
καθηκόντων τους; Υπάρχει πρόνοια για την αντιµετώπιση ενός
τέτοιου προβλήµατος για το οποίο είµαστε σε θέση να ξέρουµε ότι
το έχει µεγάλος αριθµός από αυτά τα πρόσωπα. Μήπως αυτό το

γεγονός συντελέσει ώστε να υπάρξει απροθυµία ή αδυναµία
εκτέλεσης των καθηκόντων τους;
β3.) Ο όγκος εργασίας που έχουν να διεκπεραιώσουν οι
αντιπρόσωποι της ∆ικαστικής Αρχής σε ένα εκλογικό τµήµα µε
δύο ή τρεις ενδεχόµενα κάλπες την δεύτερη Κυριακή , µε ένα
πλήθος ψηφοδελτίων και σταυρών προτίµησης είναι εύκολο να
διαχειρισθεί χωρίς την βοήθεια και δεύτερου γραµµατέα; Η εικόνα
που υπήρξε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές που υπήρχε µία
κάλπη µας δίνει την βεβαιότητα πως η παρουσία µελών των
εφορευτικών επιτροπών θα είναι µηδαµινή έως ανύπαρκτη , κατά
συνέπεια ένας δικαστικός αντιπρόσωπος σε ποία βοήθεια µπορεί
να υπολογίζει ώστε να βγάλει και να στείλει αποτελέσµατα έγκαιρα;
Μήπως θα έπρεπε να γίνει πρόβλεψη κινήτρου για την
προσέλευση των µελών των εφορευτικών επιτροπών µε την
καταβολή έστω κάποιου συµβολικού τιµήµατος;
Έχοντας κατά νου όλα τα παραπάνω, συνθήκες,
αριθµό εµπλεκοµένων προσώπων, όγκο και χρόνο διαχείρισης
τους και το σηµαντικότερο την υπάρχουσα πρόβλεψη κονδυλίου
για την εκλογική αυτή διαδικασία που είναι µειωµένη κατά τριάντα
εκατοµµύρια από εκείνη που διατέθηκε στις τελευταίες εκλογές
που έγιναν µε µια κάλπη, είναι επόµενο να εκφράσουµε την έντονη
ανησυχία µας για το κατά πόσο αυτή η µεγάλη «ΓΙΟΡΤΗ» θα γίνει
και θα τελειώσει επιτυχηµένα και στους χρόνους που πρέπει.
Αθήνα, 28 Απριλίου 2014

