
 
Οι προτάσεις της «ΕΝΩΣΗΣ» σχετικά με την προετοιμασία και διεξαγωγή των 

επικείμενων εκλογών (όσον αφορά στα οικονομικά, πιστεύουμε ότι η ΟΔΥΕ θα 

διεκδικήσει την καλύτερη δυνατή αποζημίωση μας), προκειμένου να 

διεκδικηθούν άμεσα ταυτόχρονα με το οικονομικό σκέλος. Τη στιγμή που μιλάμε 

για τρεις (3) τουλάχιστον κάλπες, προτείνουμε:  

1.     Έγκαιρη έκδοση της ΚΥΑ με τις ημέρες και τα οδοιπορικά (και όχι 

τελευταία στιγμή όπως γινόταν μέχρι χτες). 

2.     Αύξηση του αριθμού των εκλογικών τμημάτων (με άμεση αποστολή τους 

στις Δικαστικές Υπηρεσίες) και μείωση των εγγεγραμμένων στους 

καταλόγους εκλογέων. 

3.    Στις αιτήσεις προτίμησης να αναγράφονται επιπρόσθετα (και 

υποχρεωτικά) το Α.Φ.Μ. και η ΔΟΥ, προκειμένου να εκδίδονται άμεσα και 

ηλεκτρονικά οι διατακτικές. Έτσι θα εξαλειφθεί ο μέχρι σήμερα 

γραφειοκρατικός τρόπος έκδοσης τους.  

4.     Αποστολή έγκαιρα των οδηγιών – εγκυκλίων για τη διεξαγωγή των 

εκλογών, με ηλεκτρονικό τρόπο και όχι το χαρτομάνι με FAX (όπως γινόταν 

μέχρι χτες). 

5.     Αντικατάσταση του open office (ελεύθερο πρόγραμμα) με πρόγραμμα 

της Microsoft (sos) προς διευκόλυνση διακίνησης εγγράφων με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

6.     Διορισμός τουλάχιστον δυο (2) γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής 

με αμοιβή 100 € έκαστος. 

7.     Οι υπάλληλοι των δήμων να ενημερώσουν έγκαιρα και υπεύθυνα για τα 

συνεργεία και τα τηλέφωνα επικοινωνίας  για την παραλαβή των σάκων.  

8.     Να οριστούν υπεύθυνοι  υπάλληλοι της ΕΛΑΣ αλλά και της Δημοτικής 

Αστυνομίας ανά (4) τουλάχιστον εκλογικά τμήματα, για την αναζήτηση των 

μελών εφορευτικών επιτροπών, το πρωί και πριν το άνοιγμα της κάλπης. 

9.     Να διοριστεί ικανός αριθμός αναπληρωτών αντιπροσώπων της 

Δικαστικής Αρχής, με κριτήριο ΜΟΝΟ την εντοπιότητα (όχι δεκτές αιτήσεις 



για «τουρισμό»). Δηλαδή, να ληφθεί υπ’ όψιν από τον Άρειο Πάγο 

υποχρεωτικά, ο αναγκαίος αριθμός των Δικαστικών Υπαλλήλων που θα 

ζητηθεί από τα Πρωτοδικεία, για την παραλαβή του εκλογικού υλικού το 

βράδυ των εκλογών. 

10. Όσοι  αναπληρωτές  σταλούν από τον έφορο μετά το κλείσιμο της 

κάλπης προς επικουρία των τακτικών να αμείβονται όπως αμείβονται όπως 

και οι τακτικοί, δηλαδή όπως οι αναπληρωματικοί που διορίζονται μετά 

από αίτηση αντικατάστασης ή κωλύματος του τακτικού Αντιπροσώπου.  

11. Τα οδοιπορικά των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής να 

υπολογιστούν με το πιο σίγουρο, γρήγορο  και ασφαλές μεταφορικό μέσο 

(απόσταση, κατάσταση οδικών δικτύων, καιρικών συνθηκών κ.λ.π.).  

12. Να παραχωρηθούν γραφεία στις Περιφέρειες και τους Δήμους στο 

χώρο των Δικαστικών Υπηρεσιών, προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται οι 

Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής (για την παράδοση των πρακτικών). 

13. Να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία με τις Περιφέρειες σε επίπεδο  

ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αλλά και συνδρομή  υπαλλήλων για το 

πρόγραμμα καταχώρησης αποτελεσμάτων την επομένη των εκλογών.  

14. Μετά τις προθεσμίες για ενστάσεις κατά των πινάκων κατάταξης και 

τις αιτήσεις επαναμετρήσεων, να ερευνηθεί και να δοθεί η δυνατότητα να 

συμμετέχουν όλες οι δικαστικές υπηρεσίες στα συγκεκριμένα εκλογικά 

συνεργεία (μίνι κινητικότητα). 

Τις προτάσεις αυτές τις έχουμε ήδη καταθέσει στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, 

προκειμένου να τις συζητήσει και αν είναι δυνατόν να τις κοινοποιήσει στους 

αρμόδιους φορείς (Υπουργό Δικαιοσύνης, Υπουργό Εσωτερικών, Άρειο Πάγο 

κ.λ.π.). 
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