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              ΠΡΟΣ: Το ∆Σ της Ο∆ΥΕ 

                                                                                         ΑΘΗΝΑ 
                      
 
Μετά την από 11/5/2014 επιστολή µου προς το σεβαστό ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Ο∆ΥΕ, η οποία προκάλεσε πολλές συζητήσεις και  
πολλές αντιδράσεις (διαδικτυακές και δια ζώσης) κατά την ταπεινή 
προσωπική µου άποψη ανεπίτρεπτες για τη δηµοκρατική ευαισθησία που 
θα έπρεπε να διακρίνει τα µέλη σας (προφανώς κάποια δεν τα διακρίνει 
ούτε η δηµοκρατική ευαισθησία αλλά και ούτε η ανοχή στην όποια 
κριτική), έχω να προσθέσω τα παρακάτω: 
1. Αναφέρθηκα σε επτά πραγµατικά περιστατικά. Κανείς δεν τα 
αµφισβητεί, γιατί είναι πραγµατικά...  
2. Αναφέρθηκα στα εκλογικά συνεργεία, που αποτελούν τον καταλύτη  
των εκλογών.  
Εδώ να προσθέσω γι αυτούς που δεν γνωρίζουν (για όποιο λόγο το 
αγνοούν), ότι: 
- εκλογική διαδικασία  χωρίς εφορευτική επιτροπή, γίνεται (άρθρο 60 Π∆ 
26/2012)   
- εκλογική διαδικασία χωρίς δικαστικό αντιπρόσωπο, γίνεται (άρθρο 60 
Π∆ 26/2012)  
- εκλογές όµως χωρίς εκλογικό συνεργείο δικαστικών υπαλλήλων, 
∆ΕΝ γίνονται, γιατί απλούστατα θα έχουµε ψηφοφορία αλλά ∆ΕΝ θα 
έχουµε έγκαιρα και έγκυρα αποτελέσµατα. 
Αυτά τα προαναφερόµενα και η έκφραση των προσωπικών µου 
απόψεων, ενόχλησαν. 
Είναι γεγονός ότι δεν µπορώ να γνωρίζω τις ενέργειές σας και τις πιέσεις 
σας προς την Κεντρική Υπηρεσία. Επιβάλλεται όµως να κρίνω την 
αποτελεσµατικότητα της όποιας παρέµβασής σας. Θα πω απλώς ότι, 
κατά την άποψή µου, «κάψατε» το avantage που είχαµε σαν κλάδος (το 
ότι χωρίς εµάς εκλογές ∆ΕΝ γίνονται).  
Οι συνάδελφοί µου κι εγώ (όσοι συµµετέχουν στο εκλογικό συνεργείο 
του Πρωτοδικείου Σύρου  – εφετειακοί, διοικητικοί, κλπ) βιώσαµε στις 
εκλογές που ολοκληρώθηκαν στις δύο τελευταίες Κυριακές του Μαϊου, 
πρωτόγνωρες καταστάσεις. Όχι γιατί στερούµαστε εµπειρίας, αλλά γιατί 
είχαµε να κάνουµε µε εντελώς ανέτοιµη διοίκηση για τέτοιου είδους 
εκλογές. Και λέγοντας διοίκηση, εννοώ τα εµπλεκόµενα Υπουργεία          
( Εσωτερικών, Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης ). 



Επιτρέψτε µου, επιγραµµατικά να αναφέρω τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίσαµε σαν εκλογικό συνεργείο. 
- Η άρνηση υιοθέτησης του µέτρου «κάθε κάλπη και γραµµατέας», 
αποδείχτηκε εγκληµατική. ΄Ηταν η φθηνή λύση για να µη 
χρησιµοποιηθούν πάνω από ένας δικαστικοί αντιπρόσωποι, αλλά 
δυστυχώς δεν προκρίθηκε. Καταπονήθηκε ο δικαστικός αντιπρόσωπος 
και τα εκλογικά συνεργεία επαναλάβαµε τις εκλογές, αφού ο γραµµατέας 
ή ο δικαστικός αντιπρόσωπος έγραψε ό, τι µπορεί να φανταστεί κανείς, ή 
απλά δεν έγραψε τίποτα στα πρακτικά της εκλογικής διαδικασίας….. 
- Ο τεράστιος αριθµός των συνδυασµών και των υποψηφίων κάθε 
συνδυασµού στις αυτοδιοικητικές εκλογές, προφανώς δεν ελήφθη υπόψη 
από τους επαϊοντες, µε αποτέλεσµα η καταγραφή των αποτελεσµάτων 
από τους δικαστικούς αντιπροσώπους να είναι ελλιπής, χρονοβόρα, 
καθυστερηµένη και πολλές φορές ανύπαρκτη. (Υποχρεώθηκαν 
δικαστικοί αντιπρόσωποι να ταξιδέψουν τη δεύτερη και τρίτη ηµέρα µετά 
τις εκλογές προς την Υπηρεσία µας, για να συµπληρώσουν τα 
ασυµπλήρωτα. Πάντοτε είχαµε προβλήµατα στις εκλογές, αλλά αυτή τη 
φορά η ανευθυνότητα των δικαστικών αντιπροσώπων κυµάνθηκε σε 
υψηλά επίπεδα ) .  
- Ορίστηκε µικρός αριθµός αναπληρωµατικών από τους υπηρετούντες 
στην έδρα δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους, µε αποτέλεσµα τα 
εκλογικά συνεργεία να υπολειτουργήσουν κατά τις ηµέρες προ και µετά 
την κάθε εκλογική διαδικασία. ( Πρωτοδικείο, ξεκίνησε να πληκτρολογεί 
σταυροδοσία υποψηφίων την Παρασκευή πριν από τις επαναληπτικές 
εκλογές της δεύτερης Κυριακής, την οποία διέκοψε για να φέρει σε πέρας  
για τη δεύτερη εκλογική διαδικασία. Το ερώτηµα είναι πότε θα 
αναρτήσει αποτελέσµατα και πότε αυτά θα οριστικοποιηθούν) 
- Η αµοιβή των τακτικών και αναπληρωµατικών δικαστικών 
αντιπροσώπων που δεν µετακινήθηκαν από την έδρα τους, αλλά και των 
γραµµατέων, θα καταβληθεί « εν καιρώ » ( δηλαδή στις ελληνικές 
καλένδες  που µεταφράζεται « σε ανύπαρκτη ηµεροµηνία » ) και µε 
διαδικασία που υιοθετήθηκε από κάποιον «σοφό εγκέφαλο» του 
αρµόδιου Υπουργείου. Κατάφεραν να διαχωρίσουν σε δύο κατηγορίες 
τους δικαστικούς αντιπροσώπους και να τιµωρήσουν αυτούς που δεν 
ζήτησαν να µετακινηθούν εκτός έδρας. 
- Η υποχρέωση των Πρωτοδικείων να µαζέψουν όλο το χαρτοµάνι της 
εκλογικής αποζηµίωσης των εντός της έδρας µετακινούµενων 
δικαστικών αντιπροσώπων, των αναπληρωµατικών και όλων των 
γραµµατέων µέσα στο πρώτο 15νθήµερο του Ιουνίου λες και δεν είχε 
άλλη δουλειά να κάνει το κάθε Πρωτοδικείο κατά τη διάρκεια της 
εκλογικής περιόδου, αλλά και µετά απ΄ αυτήν, παρά να απαντά σε 
δεκάδες τηλέφωνα που ζητούσαν διευκρινήσεις από το πώς θα 



συµπληρωθούν τα έντυπα, µέχρι για το αν θα πρέπει να τα 
συµπληρώσουν µε κεφαλαία γράµµατα ….   
- Η απαίτηση για συνολικά αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών τη δεύτερη 
ηµέρα µετά την ηµέρα της ψηφοφορίας ήταν άλλη µια παραγγελία που 
έφερε τα Πρωτοδικεία σε απόγνωση, αφού το αρµόδιο Υπουργείο δεν 
έλαβε υπόψη του ότι τα Πρωτοδικεία βγάζουν αποτελέσµατα από τους 
εκλογικούς σάκους ( µετρώντας και επαναµετρώντας ψηφοδέλτια ) και 
όχι από τα τηλεγραφήµατα ή µε mail…….  
Απαιτεί το ΥΠΕΣ γρήγορα αποτελέσµατα, αλλά δεν φρόντισε µε δαπάνες 
του να εφοδιαστούν όλα τα Πρωτοδικεία µε πρόγραµµα εκλογών… 
- Η µικρή παράταση της αναστολής των εργασιών των δικαστικών 
Υπηρεσιών από το αρµόδιο Υπουργείο, δηµιουργεί στις δικαστικές 
υπηρεσίες τεράστιο πρόβληµα, κυρίως για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων που έχει η διαδικασία επανακαταµέτρησης – ελέγχου των 
ψηφοδελτίων µετά από τις σχετικές αιτήσεις των υποψηφίων. 
Εκτός από τα προαναφερόµενα προβλήµατα της εκλογικής διαδικασίας, 
«σκάει» το έγγραφο του Υ∆Α∆ για τα Ποινικά µητρώα που έπρεπε να 
ξεκινήσουν την περίοδο που κληρώνονταν οι εφορευτικές επιτροπές,  
«σκάει» το mail της οµάδας υποστήριξης του ∆ΙΑΥΓΕΙΑ για την έναρξη 
παραγωγικής λειτουργίας του νέου σύστηµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» από 
2/6/2014, µέσα στην καταχώρηση της σταυροδοσίας από τα εκλογικά 
συνεργεία και έχουµε και τις Προϊστάµενες Αρχές να ζητούν τους 
οφειλόµενους πίνακες και πάει λέγοντας…..  
∆ηλαδή, τρελαίνοµαι κυριολεκτικά µε το θράσος των απέξω και φυσικά 
µε την αδράνεια των συναδέλφων. Και το σηµειώνω αυτό γιατί δεν είδα 
κάποια διαµαρτυρία κάπου. ∆ηλαδή µόνο εγώ βερινιάζω µε το 
ανεγκέφαλο των επαϊόντων; Και ποιος θα υπερασπίσει το δίκιο του 
υπαλλήλου και το δικαίωµά του να δουλέψει οργανωµένα, 
προγραµµατισµένα και απερίσπαστα, έστω και χωρίς ηλεκτρονική 
υποστήριξη; 
Μήπως όλα τα παραπάνω δεν είναι θέµατα που θα έπρεπε να έχουν 
ρυθµιστεί;  
Γιατί θα πρέπει την ανοργανωσιά των εµπλεκοµένων στην εκλογική 
διαδικασία Υπουργείων να την πληρώνουν οι δικαστικοί υπάλληλοι; 
Και αναρωτιέµαι:  αν εµείς στο µικρό µας Πρωτοδικείο που έχει µεν 
ιδιαιτερότητες ( εξ αιτίας της πολυδιασποράς των νησιών )   
αντιµετωπίσαµε τόσα και τέτοια προβλήµατα, πως µπορεί να 
αντιµετωπίσει τη κατάσταση ένα µεγάλο Πρωτοδικείο;  
Μένει µόνο αυτό που µου είπε ένας συνάδελφος σε τηλεφωνική επαφή 
που είχαµε: 
¨Το χάος, περιγράφεται. Αυτό που βιώνω όµως, είναι απερίγραπτο.» 
Αυτά ( και άλλα πολλά ) θα ανέφερα στα εµπλεκόµενα Υπουργεία και σ΄ 
αυτούς που θεωρούν ότι οι εκλογές γίνονται µε έγγραφα, mail, φαξ και 



παραγγελίες της στιγµής και που κοστολογούν - αποτιµούν τη δουλειά 
του εκλογικού συνεργείου µε ποσόν, που σε κάθε εκλογική αναµέτρηση 
είναι προϊόν διαπραγµάτευσης, πιέσεων και αλισβερισιού, λες και µας το 
χαρίζουν. 
   
  

Πάντα, µε αγάπη  
 
 

Γιώργος Βαλσαµάκης 
Γραµµατέας Πρωτοδικών Σύρου 

 
 


