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Αθιiνα, 21/9/2010
Aριθ. Πραlτ. 2190

ΠρoE
τον Υπoυρy6
Ε oωτερικιbν, Απo κεντρω)ση ζ ιcαι
Hλεκτρ ονικιi E Δ ιακυ β iρνη oη E
κ. Ιιυdννη Pαyκοδoη

Κδριε Yπουρy6,
Eν 6ψει τηg διεν6ργειαζ των Δημoτικcbν και Περιφερειακcbν

Eκλoγcilv τηζ 7ηζ Noεμβρtoυ 2010 και των επανα\πτικcilν τηζ
ι4l1r|l20|0' ευελπιoτoιiμε στην καλη oυνεργαoiα για την dριoτη
διεξαγωγη τoυζ, η oποiα 6λλωoτε εtναι κoιν69 oτ61o9.

,FΙδη oι Δικηγoρικoi Σ6λλoγoι τηg Xrbραg ξεκiνηoαν τη διαδικαoiα
για τη διαμ6ρφωση και απooτoλη των καταλ6γων των μελcilν τoυζ, πoυ
επιθυμo6ν να διoριoτoιiν ωζ αντιπρ6oωπoι τηζ δικαoτικη ζ CLρχ]1ζ,

πρoκειμ6νoυ τα oικεiα Πρωτoδικεiα να πρo1ωρηooυν 6γκαιρα στoυζ
διoριoμoιiζ και οι αντioτoι1εg Eιoαγγελiεg oτιg επιδ6σειζ τoυζ. oπωg και
στo παρελΘ6ν, Θα εκδcilooυμε 6ντυπεq oδηγiεg για την καλιiτερη
ενημ6ρωoη των δικα<iτικιilν αντιπρoσcilπων και Θα διoργανcilσoυμε
oεμινdρια εν 6ψει και των τρoπoπoησεων στην εκλoγικη διαδικαoiα.

Στιq αντiστoιχεζ εκλoγ69 oκτωβρioν 2006 η ειδικη απoζημiωoη,
τα oδοιπoρικd, 6ξοδα, oι ημ6ρε9 απoζημiωoηg κ.λ.π. καΘoρtoθηκαν με την
αριθ. πρωτ. 52|98125-9-2006 Κoινη Aπ6φαoη των Yπoυργιilν EΣΔΔA
και oικoνoμtαq και oικoνoμικcilν και στιg πρ6oφατε9 εκλoγ6q τηg 6-6-
2009 με τηv ΚYA 32607127 -5.2009.

Για τιζ επερ16μενε9 εκλoγ69 η ημερηoια απoζημiωoη,
λαμβανoμ6νη9 υπ, 6ψη και τηζ oιKovoμικηg κατd,o,ταoηζ τηζ xιilραg, δεν

μπoρεi να υπoλεiπεται' για τoυζ Aντιπρooιbπoυg τηg Δικαoτικηq Aρmq
τoυ πoσoli των 135 ευρcil και για τoυg γραμματεig των Eφoρευτικων
Βπιτpoπων τoυ πooof των 50 ευριil, εν 6ψει τoυ διπλori 1αρακτηρα των
εκλoγιbν και τoυ 6γκoυ τoυζ. oι ημ6ρε9 απoζημiωoηg να oριoθoιiν 6πωq
πρoβλ6πεται στην KYA 52Ι98125.9-2006.

Περαιτ6ρω, πρoβd,λλεται επιτακτικη αν6γκη, για τηv oμαλη
διεξαγωγη των εκλoγιbv και αξι6πιoτη εξαγωγη των απoτελεoμd,των,
στην εκτδπωoη των βιβλiων και πρακτικcilν των Eφoρευτικιbν Eπιτρoπcilν
Kαι στα o1ετικd, τηλεγραφηματα, να πρoεκτυπωΘo6ν τα oν6ματα των



υπo\μηφiων Δημdρ1ων, Δημoτικιbν Συμβo6λων, Περιφερειαρ1ιbν και
Συμβofλων Περιφ6ρεια9, ειδικd, oτιg μεγ&λεg εκλoγικ69 περιφ6ρειε9.

To αfτημα αυτ6 6γε'ι" υπoβληΘεi και στo παρελθ6ν χωρiζ να
ικανoπoηΘεi.

Στη διdθεση σαζ για δημιoυργικη συνεργασiα. Aναμ6νoυμε oριoμ6
αυνd,ντηoηg για την ριiθμιση των περαιτ6ρω λεπτoμερειcbν.

o ΠPoΕΔPoΣ

ΔHMHTPΙOΣ X. ΠΑΞΙNoΣ



oΛoMEΛE,ΙA ΠPOEΔPΩΙ\

ΔΙΚHΓOPΙKΩN ΣYΛΛoΓΩN EΛΛAΔoΣ
AΘηνα, 29.9.20|0

Aρ. Πρωτ.2209

Πρoq

Toν Yπoυργ6

E oοlτερικιirν, Aπo κ6ντρ ωση ξ

και ΙΙλεκτρονικη q Διακυβ6ργη ση g

κ. Ιωιiννη Pαγκoδoη

Κδριε Υπουρy6,

Mετd, και τηv oυνd,ντηoη πoυ εiγατε με αντιπρoσωπεtα μαζ

επανεργ6μαστε oτα αιτηματα πoυ σαζ απoτυπιboαμε με τo υπ, αριθμ.

τtpωτ.2|9012Ι.9.2010 6γγραφ6 μαζ, εφ6ooν ψ6χρι στ1γμηg δεν 61oυμε

καμiα απ&ντηoη σαg και παρακαλoriμε για την ενημ6ρωo.η μαq.

Συνημμ6νo τo υπ, αριθμ. πρωτ.2|9012|,9.2010 6γγραφ6 μαζ.

o ΠPoEΔPoΣ

ΔHMHTPΙOΣ x. ΠAΞtNoΣ



oΛoMEΛEΙA ΠPOEΔPΩN
ΔΙKHΓOPΙKΩΙ{ ΣYΛΛoΓΩN EΛΛAΔoΣ

AΘηνα, 1.10.2010
Aρ. Πρωτ.2220

Πρoζ
Toν Yπoυργ6
Eoωτερικc[rν, Aπoκ€ντρωση ζ
και Hλεκτρoνικηq Διακυβf ρνη ση q

κ. [ιυ6ννη Pαγκoιioη
Koινoπoiηoη:

κ. Γειilργιo Παπακωγoταγτiνoυ
Yπoυργ6 oικoνoμικcilν

Kδριε Yπoυργ€,
Λiγεq μ6ρεg Tt,ριν την 6ναρξη των διoριoμιilν τωv δικαoτικcirν

αντιπρoσιbπων δεν 6γετε απαντηoει ακ6μη, παpα τα επανειλημμ6να
αιτηματd, μαg, o6τε αν δ61εoτε την πρ6ταoη μαζ γ1α τoν καθoριoμ6 τηq
αμoιβηg των δικαoτικcilν αντιπρoσcilπων, o6τε τιg λoιπ69 πρoτd,oειζ πoυ
υπoβdλαμε για την διευκ6λυνoη των δικαoτικcirν αντιπρoσιbπων και
γενικ6τερα την oμαλη διεξαγωγη τηg εκλoγικηζ διαδικαoiαg και τηζ
6γκαιρη9 μετd,δοoηζ των απoτελεoμd,των.

Παρακαλoιiμε για την &μεoη ενημ6ρωoη μαg.

o ΠPoEΔPoΣ

ΔHMHTPHΣ x. ΠAΞtNoΣ


