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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
   Προς  

  τους συναδέλφους της χώρας 
        Συνάδελφοι, 

       Η ΔΑΚΕ – ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Δικαστικών Υπαλλήλων, θέλει να κάνει μια 

αποτίμηση της εκλογικής διαδικασίας του Α΄ γύρου των Ευρωεκλογών και  αυτo-

διοικητικών  εκλογών, με σκοπό να αναδείξει τα προβλήματα αλλά και την αυτα-

πάρνηση των συναδέλφων, που τέλεσαν τα καθήκοντά τους κάτω από  αντίξοες 

συνθήκες. 

      Ειδικότερα, για πρώτη φορά στα χρονικά της Ελληνικής Δημοκρατίας, στη-

θηκαν ταυτόχρονα 4 κάλπες, με αποτέλεσμα την  ταλαιπωρία πολιτών, δικαστι-

κών αντιπροσώπων και δικαστικών υπαλλήλων που ασχολήθηκαν με την προ-

ετοιμασία των εκλογών αλλά και όσους ασχολήθηκαν με τη διαδικασία  παρα-

λαβής των εκλογικών σάκων και αποτελεσμάτων. 

      Για τη διαδικασία αυτή ακούστηκαν διαμαρτυρίες από μια πλευρά εμπλεκομέ-

νων στις εκλογές, για ταλαιπωρία τους, από δικαστικούς υπαλλήλους. Την  

παραλαβή των σάκων την κάνουν δικαστικοί λειτουργοί (πολλοί από αυτούς,  

διορίστηκαν υποχρεωτικά δικαστικοί αντιπρόσωποι και μετά την διεξαγωγή της 

εκλογικής διαδικασίας, συνέχισαν να εργάζονται στην παραλαβή των σάκων) με 

τη συνδρομή δικαστικών υπαλλήλων  κι όχι δικαστικοί υπάλληλοι, χρόνια τώρα. 

Επίσης, αγνοούν, ότι ένας μεγάλος αριθμός  δικαστικών αντιπροσώπων, ήθελε να 

παραδώσει εκλογικούς σάκους με κενά, σχεδόν κενά, ή λάθος βιβλία, με 

αποτέλεσμα να μην παραλαμβάνονται αυτά από τους υπεύθυνους για την 

παραλαβή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αδυναμία κάποιων εξ αυτών, να 

συμπληρώσουν ως όφειλαν, τα βιβλία, είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία 

αναστροφής της ροής παράδοσης σάκων και εντάσεις μεταξύ των εντεταλμένων 

για την παραλαβή των εκλογικών σάκων και αυτών που ήθελαν να παραδώσουν. 

Σε καμία περίπτωση όμως ο διορισμός δικαστικών υπαλλήλων, ως δικαστικών 

αντιπροσώπων δε διατάραξε την ομαλή διαδικασία παραλαβής, αφού  πολλοί από 

τους  συναδέλφους δε διορίστηκαν και εργάστηκαν στην παραλαβή των σάκων.  

Αυτά τα λίγα λόγια για την αποκατάσταση της αλήθειας.      

    Καλή δύναμη συνάδελφοι, στο Β΄γύρο καθώς και στην έκδοση αποτελεσμάτων . 
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