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Κύρία Μαρίνα Χρνσοβελώνη 

Αξιότιµη Κυρία Υπουργέ, 

Σε συνέχεια της επικοινωνίας και της από  22.11.2018 επιστολής 
µου, δεν έχούµε λάβει από  µέρος σας οποιαδήποτε νεότερη ενηµέρωση 
για την παρουσία του εκπροσώπου της Ολοµέλειας. Ειδικότερα, µέχρι 
και σήµερα δεν γνωρίζούµε αν τυχόν έχούν γίνει συναντήσεις µε 
συναρµόδια υπουργεία για τα διάφορα Θέµατα που άπτονται της 
εκλογικής διαδικασίας, όσον αφορά  την διενέργεια των ∆ηµοτικών και 
Περιφερειακών εκλογών του Μαίου 2019 καθώς και των εκλογών της 
ανάδειξης των µελών τον Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου. 

∆εδοµένού  ότι όσο περνάνε οι µέρες ερχόµαστε όλο και πιο κοντά  
στο χρόνο διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών και προς αποφυγή  τυχόν 
παραλείψεων καλό  Θα ήταν να επισπευτούν οι οποίες διαδικασίες και να 
αποφευχθούν τυχόν προβλήµατα και δνσλειτονργίες. 

Επιπλέον πέρα των Θεµάτων που σας έχούµε παραθέσει στην από  
22.11.2018 επιστολή  µας, Θα Θέλαµε να σας ενηµερώσουµε και για 
κάποιες αρρυθµίες τον παρελθόντος. Λόγω τον µεγάλου αριθµού  των 
υποψηφίων στις επερχόµενες ∆ηµοτικές και Περιφερειακές εκλογές τον 
Μαϊου 2019 κρίνεται απαραίτητο να υπάρχούν εκτυπωµένα τα ονόµατα 

1 



των υποψηφίων στις διάφορες Περιφέρειες και ∆ήµους ανά  την Ελλάδα 
στα βιβλία της εκλογικής διαδικασίας. Κατά  τη συνήθη διαδικασία η 
ολοκλήρωση υποβολής των υποψηφιοτήτων και ανάδειξης αυτών 
υποψηφίων και των συνδυασµών γίνεται τουλάχιστον ένα µήνα πριν τη 
διεξαγωγή  των εκλογών. Συνεπώς, υφίσταται αρκετό  χρονικό  περιθώριο 
για να γίνει η εκτύπωση µε όλα τα ονόµατα των υποψηφίων τουλάχιστον 
για τον α' γύρο των εκλογών. Σε περίπτωση αδυναµίας εκδόσεως των 
βιβλίων της εκλογικής διαδικασίας όλως επικουρικώς θα µπορούσε να 
εκδοθεί  σχετική  εγκύκλιος που να παρέχει τη δυνατότητα να 

επικολληθούν επί  των βιβλίων προεκτυπωµένα τα ονόµατα των 

συνδυασµών και των υποψηφίων, ώστε να αποφευχθούν προβλήµατα 
παλαιότερων εκλογικών διαδικασιών που σε κάποια Πρωτοδικεία ανά  
την Ελλάδα δέχονταν τα ανωτέρω βιβλία µε τα επικολληµένα σε αυτά  
ψηφοδέλτια και σε κάποια άλλα όχι, προς διευκόλυνση της εκλογικής 

διαδικασίας και αποφυγή  λαθών κατά  την αναγραφή  των ονοµάτων. 

Επιπλέον, κατά  τις πρωινές ώρες αιχµής κυρίως στα Πρωτοδικεία 
των µεγάλων πόλεων (Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης) λόγον και τον 
όγκου των τµηµάτων και των πλήθος των υποψηφίων παρατηρείται το 
φαινόµενο τον συνωστισµού  και αρκετών καθυστερήσεων κατά  την 
παράδοση των βιβλίων της εκλογικής διαδικασίας, αφού  πέρα από  τους 
δικαστικούς αντιπροσώπούς που προσέρχονται σχεδόν ταυτόχρονα 

γίνεται και ο σχετικός έλεγχος αυτών από  τους υπαλλήλους τον εκάστοτε 
Πρωτοδικείού. Προς αποφυγή  αυτών των καθυστερήσεων Θα ήταν 
χρήσιµη και η λειτουργία των Ειρηνοδικείού  Αθηνών, Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης προς διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας, των 

δικαστικών αντιπροσώπων και των υπαλλήλων καθώς η λειτουργία των 

ανωτέρω Ειρηνοδικείων θα συµβάλει και στον µεγαλύτερο επιµερισµό  

των ∆ήµων για τούς οποίούς παραλαµβάνούν οι υπάλληλοι του 

Πρωτοδικείου τα αντίστοιχα βιβλία της εκλογικής διαδικασίας. 
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Σε κάθε περίπτωση, παραµένούµε στη διάθεση σας για ότι τυχόν 

διευκρινήσεις, αναµένοντας τις συσκέψεις µε τη συµµετοχή  τον 

Προέδρού  της Ολοµέλειας των ∆ικηγορικών Συλλόγων ή  τον νόµιµού  

εκπρόσωπού  τον, παραµένοντας αρωγοί  στο έργο σας. 
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