


καλύψουν τα έξοδα µετάβασης-µετακίνησης στον τόπο άσκησης των 
καθηκόντων τούς. 

Επιπλέον, σε συνεργασία µε το συναρµόδιο Υπουργείο 
Οικονοµικών Θα πρέπει να εξευρεθεί  λύση στη διαδικασία ως προς την 
άµεση στην καταβολής αποζηµίωσης (µε την παραλαβή  του διορισµού  
τους) για όλους ανεξαιρέτως τούς δικαστικούς αντιπροσώπους -είτε 
ασκούν τα καθήκοντα τούς εντός τον νοµού  της έδρας τούς , είτε εκτός 
αυτού-. Αυτό  κρίνεται απαραίτητο δεδοµένού  ότι κατά  τις προηγούµενες 
εκλογικές διαδικασίες παρατηρήθηκαν σηµαντικές καθυστερήσεις στην 
καταβολή  της αποζηµίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων , φτάνοντας 
σε αρκετές περιπτώσεις να καταβληθούν έως και ένα εξάµηνο µετά  από  
την άσκηση των καθηκόντων τούς, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν 
εστάλησαν ή  εστάλησαν µε αρκετή  καθυστέρηση από  τα Πρωτοδικεία 
της χώρας τα σχετικά  έντυπα που όρισε η ΓΓΠΣ για την πληρωµή  των 
δικαστικών αντιπροσώπων. 

Επίσης σύµφωνα µε την υπ. αρ. ΚΥΑ 31393 ΦΕΚ Β 
1929/09.09.2015 που καθόριζε τούς όρούς, τις διαδικασίες καθώς και το 
ύψος Της αποζηµίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων και τον 
καθορισµό  των οδοιπορικών για τις Βουλευτικές Εκλογές τον 
Σεπτεµβρίου 2015, η ηµερήσια αποζηµίωση ορίστηκε στα ογδόντα ευρώ  
(80,00 Ε), οι οποίες διενεργήθηκαν µε λίστα και χωρίς σταυρό  
προτίµησης. Αντιθέτως, η υπ. αρ. 824/13.1.2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β 24/13-
01-2015) που καθόριζε τούς αντίστοιχους όρους, τις διαδικασίες καθώς 
και το ύψος της αποζηµίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων και τον 
καθορισµό  των οδοιπορικών για τις Εθνικές Εκλογές τις 25/01/2015, το 
αντίστοιχο ποσό  της ηµερήσιας αποζηµίωσης ήταν ενενήντα ευρώ  
(90,00€). Οµοίως, η υπ. αρ. 18989/10.5.2014 Κ.Υ.Α που καθόριζε τους 
όρούς, τις διαδικασίες καθώς και το ύψος της αποζηµίωσης των 
δικαστικών αντιπροσώπων και τον καθορισµό  των οδοιπορικών τους 
δηµοσιεύτηκε στις 10.5.2014 (ΦΕΚ Β' 1189/10-05-2014) τη διενέργεια 



των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και 
των επαναληπτικών της 25ης Μαϊου 2014 και των εκλογών για την 
ανάδειξη των µελών τον Ευρωπαϊκού  Κοινοβούλίου της 25ης Μαΐου 
2014 οµοίως προέβλεπε ηµερήσια αποζηµίωση ενενήντα ευρώ  (90,00@). 
Με βάση τα ανωτέρω και δεδοµένου ότι σε κάθε περίπτωση ενδέχεται να 
διενεργηθούν την ίδια µέρα πλείονες της µίας ψηφοφορίες στα ίδια 
εκλογικά  τµήµατα και τρείς κάλπες ειδικά  σε µεγάλους δήµους και 
περιφέρειες που Θα γίνει επαναληπτική  ψηφοφορία µαζί  µε τις 
Ευρωεκλογές , όπού  πλέον διεξάγονται και αυτές µε σταυρό  γεγονός που 
σηµαίνει ακόµα µεγαλύτερη εργασία για τούς δικαστικούς 
αντιπροσώπους. Συνεπώς, για όλους τους ανωτέρω λόγούς κρίνεται 
σκόπιµο η ηµερήσια αποζηµίωση να επανέλθει στα ενενήντα εύρώ  
(90,00€). 

Επίσης, να ορίζεται σαφώς ότι για τους αντιπροσώπους της 
δικαστικής αρχής που Θα ασκήσούν τα καθήκοντα τούς στις εκλογικές 
περιφέρειες πρώην Α', Β" Αθηνών και Υπόλοιπο Αττικής (ων 
Κεντρικός, Νότιος, Βόρειος, Ανατολικός, ∆υτικός Τοµέας), Α' και Β' 
Πειραιώς, Α' και Β' Θεσσαλονίκης η ηµερήσια αποζηµίωση να 
καταβάλλεται για 12 ηµέρες όπως ακριβώς προβλεπόταν και στην 
αντίστοιχη υπ. αρ. 18989/10.5.2014 Κ.Υ.Α. Οµοίως για τα νησιωτικά  
συµπλέγµατα τον νοµού  ∆ωδεκανήσού, Κυκλάδων καθώς και τον 
Βορειανατολικού  Αιγαίον και τα αποµακρυσµένα η ηµερήσια 
αποζηµίωση να καταβάλλεται για 12 µέρες. 

Για την υπόλοιπη Ελλάδα προτείνούµε από  τις 9 ηµέρες που 
προέβλεπε η υπ. αρ. 18989/10.5.2014 Κ.Υ.Α τη διενέργεια των 
δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαϊου 2014 να γίνουν 
10 ηµέρες. Επιπλέον, για τις περιπτώσεις τουλάχιστον των µεγάλων 
περιφερειών Θα πρέπει να γίνεται ειδική  αναφορά  ότι θα πρέπει να 
υπάρχουν 2 γραµµατείς υποχρεωτικά  σε κάθε εφορευτική  επιτροπή. 



Επειδή  παρατηρείται συχνά  το φαινόµενο, τα µέλη των 
Εφορευτικών Επιτροπών να απουσιάζουν και να µην προσέρχονται, 
δυσχεραίνοντας έτσι την εκλογική  διαδικασία, Θεωρούµε σηµαντικό  να 
προβλεφθεί  για όσούς εξ αυτών έχουν εργασιακή  σχέση, ειδική  εκλογική  
άδεια µετ' αποδοχών την εποµένη ηµέρα των εκλογών, εφόσον 
αποδεικνύεται η προκήκουσα εκπλήρωση των καθηκόντων τούς µε 
σχετική  βεβαίωση τον ∆ικαστικού  Αντιπροσώπού  - Προέδρου της 
Εφορευτικής Επιτροπής. 

Παράλληλα, σε κάθε περίπτωση και προς όφελος της εκλογικής 
διαδικασίας και προς αποφυγή  παρερµηνειών, να γίνει κωδικοποίηση 
όλων των εγκυκλίων και ηλεκτρονική  ενηµέρωση των Αντιπροσώπων 
και χωρίς τη συνεχή  έκδοση αυτών ακόµα και κατά  την παραλαβή  τον 
εκλογικού  υλικού. 

Επιπλέον, Θα πρέπει από  τις αρχές τον νέου έτούς να υπάρξει 
έ  ΥΡαφη ενηµέρωση προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες προκειµένου να 
υφίσταται ικανοποιητικός αριθµός διαθέσιµων εισιτηρίων για τούς 
αντιπροσώπούς της δικαστικής αρχής. 

Τέλος, µε δική  σας πρωτοβουλία και σε συνεργασία µε τούς 
συλλόγούς µας και το συναρµόδιο Υπουργείο Θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν επιµορφωτικά  σεµινάρια των αντιπροσώπων της 
δικαστικής αρχής, µε κρατική  χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης, τα οποία 
θα πρέπει να οργανωθούν εγκαίρως και όχι τελευταία στιγµή, δεδοµένου 
ότι παρουσιάζουν αυξηµένο ενδιαφέρον. 

Σε κάθε περίπτωση, Θα πρέπει ο Πρόεδρος της Ολοµέλειας των 
∆ικηγορικών Σύλλόγων ή  εκπρόσωπος τον να παραβρίσκεται στις 
αντίστοιχες συσκέψεις των αρµόδιων Υπουργείων, για την άµεση και 
β έλτιστη αντιµετώπιση των Θεµάτων. Προς το σκοπό  αυτό  Θα είµαστε 
αρωγοί  στο έργο σας, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα συµφέροντα των 
δικαστικών αντιπροσώπων, δεδοµένού  ότι καλούνται σε κάθε εκλογική  
διαδικασία να τηρήσούν το αδιάβλητό  της κάτω από  δύσκολες και 



αρκετά  επίπονες συνθήκες, µε απουσία εφορευτικής επιτροπής σε 
αρκετές περιπτώσεις. 

Στα πλαίσια της Θεσµικής µας επικοινωνίας επιφυλασσόµαστε για 
τυχόν συµπληρωµατικές προτάσεις. 
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