ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
84100 ΣΥΡΟΣ
ΠΡΟΣ: Ο.∆.Υ.Ε.
ΘΕΜΑ: ∆ιορισµός ∆ικαστικών Αντιπροσώπων
Κατά την διαδικασία του διορισµού των αντιπροσώπων ∆ικαστικής
Αρχής για τις εκλογές της 25.01.2015 διαπιστώθηκε για µια ακόµη φορά η
ανορθολογική κατανοµή των διορισµών, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές
και ειδικότερα τα εξής:
1) Ενώ δικαστικοί υπάλληλοι και δικηγόροι του Νοµού Κυκλάδων, είχαν
δηλώσει στην αίτηση προτίµησης, τον τόπο κατοικίας-εργασίας τους,
διορίστηκαν εκτός της περιφέρειάς τους, µε συνέπεια την αύξηση του κόστους
µετακίνησης για τους ίδιους, την αύξηση των ηµερών αποζηµίωσης και την
καταβολή σε αυτούς υψηλότερου ποσού οδοιπορικών.
2) ∆ικαστικοί υπάλληλοι και δικηγόροι µε τόπο κατοικίας την Μακεδονία ή τη
Θεσσαλία, διορίστηκαν στο Νοµό Κυκλάδων, µε συνέπεια το αυξηµένο κόστος
µετακίνησης, ενώ δικαστικοί υπάλληλοι και δικηγόροι µε τόπο κατοικίας-έδρα
τις Κυκλάδες, δεν διορίστηκαν καθόλου.
3) Σε ότι αφορά τους αναπληρωτές αντιπροσώπους, επαναλήφθηκε το ίδιο
φαινόµενο, δηλαδή τοποθετήθηκαν στο Νοµό Κυκλάδων, δικηγόροι και
δικαστικοί υπάλληλοι προερχόµενοι από την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ δεν
τοποθετήθηκαν αντίστοιχοι µε τόπο κατοικίας τις Κυκλάδες.
Είναι προφανές, ότι το πρόγραµµα τυχαίας επιλογής που διαθέτει ο
Άρειος Πάγος, είτε εµφανίζει αδυναµίες κατά τη διαδικασία της επιλογής, είτε
δεν τροφοδοτείται µε επαρκείς παραµέτρους, ώστε η επιλογή να είναι
ορθολογική. Σαν αποτέλεσµα, αυξάνεται υπέρµετρα το κόστος της εκλογικής
διαδικασίας, εφ’ όσον καταβάλλονται αυξηµένα ποσά για τα οδοιπορικά
έξοδα, καθώς και αυξηµένη καταβολή ηµερήσιας αποζηµίωσης (αφού οι
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απασχόλησης).
Αντίθετα, κρίνουµε ότι είναι εφικτό να τροφοδοτείται το ηλεκτρονικό
σύστηµα µε πλήρη στοιχεία, ώστε να αποφεύγονται οι περιττές µετακινήσεις
εκτός νοµού. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη νησιωτική περιοχή, (Κυκλάδες,
∆ωδεκάνησα και νησιά του Βορείου Αιγαίου) που παρουσιάζει µεγάλες
ιδιαιτερότητες ως προς τις δυσκολίες µετακίνησης και επικοινωνίας.
Ευκταίο θα ήταν να προτιµώνται αρχικά οι δικαστικοί υπάλληλοι και
οι δικηγόροι µε τόπο κατοικίας-έδρα τις νησιωτικές περιοχές, τόσο ως προς
τους τακτικούς, όσο και ως προς τους αναπληρωµατικούς αντιπροσώπους
και στη συνέχεια, να πληρούνται οι κενές θέσεις, µε δικαστικούς υπάλληλους
και δικηγόρους, που να προέρχονται όµως από γειτονικές περιφέρεις (π.χ.
Αττική).
Σε αυτή την περίπτωση θα επιτυγχάνονταν:
1) Ουσιαστική µείωση της δαπάνης για την τοποθέτηση αντιπροσώπων, που
θα προέρχεται από την µείωση των ηµερών αποζηµίωσης και των
οδοιπορικών εξόδων.
2) Ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των αντιπροσώπων κατά την µετάβαση
και επιστροφή τους στα εκλογικά τµήµατα.
3)
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συνεπακόλουθης ανάγκης αναπλήρωσης.
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