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ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 

   Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,   

     
Μεταφέροντας και διαμαρτυρίες επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου Σερρών 

σχετικά με την αναστολή εργασιών των Δικαστηρίων της χώρας λόγω των βουλευτικών  

εκλογών τις 20ης Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες πριν και πέντε ημέρες μετά τις εκλογές, 

επιτρέψτε μας να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας, διότι πραγματικά δεν κατανοούμε το 

λόγο για τον οποίο τα δικαστήρια θα παραμείνουν κλειστά για πέντε εργάσιμες ημέρες 

μετά τη διενέργεια των εκλογών, αντί για τρεις εργάσιμες ημέρες, όπως συνηθίζεται και 

όπως άλλωστε έγινε και στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. Δεδομένου, 

μάλιστα, του γεγονότος ότι δεν υπάρχει σταυρός προτίμησης, δεν κατανοούμε το λόγο για 

τον οποίο παρατείνεται άλλες δύο εργάσιμες ημέρες η αναστολή εργασιών των 

δικαστηρίων και λογικά θα περίμενε κανείς η καταμέτρηση των ψήφων να είναι πολύ πιο 

εύκολη από αυτήν των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, κατά τις οποίες οι 

εργασίες των δικαστηρίων αναστάλθηκαν μόλις τρεις εργάσιμες ημέρες μετά τη διενέργειά 

τους, παρά το γεγονός ότι υπήρχε και σταυρός προτίμησης. Σημειωτέον ότι, όπως 

γνωρίζουμε, σε άλλες χώρες δεν κλείνουν τα δικαστήρια ενόψει εκλογών και μάλιστα η 

άσκηση του εκλογικού δικαιώματος γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων. 

Επειδή πολλά μέλη μας έχουν δικαστικές εκκρεμότητες, οι οποίες πρέπει να 

επιλυθούν προκειμένου να προχωρήσουν στην ομαλή λειτουργία των 

επιχειρήσεών τους και η καθυστέρηση αυτή τούς δημιουργεί επιπρόσθετα 

προβλήματα – στα ήδη πολλά που αντιμετωπίζουν από την υπάρχουσα οικονομική 

συγκυρία με τον έλεγχο κεφαλαίων, την έλλειψη ρευστότητας και τόσα άλλα προβλήματα 
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Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, 
62122 ΣΕΡΡΕΣ 
ΤΗΛ.(23210)99711- 99739  
FAX (23210) 99740-99728 
e-mail: eves@otenet.gr 
www.eves.gr 

 

Σέρρες   10 Σεπτεμβρίου 2015 
 
 
Αριθμ. Πρωτ.: 4523 
 
ΠΡΟΣ:   -     Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Κο Δημήτριο Παπαγγελόπουλο 
 

-  Βουλευτές Π.Ε. Σερρών 
 

-  Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
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γνωστά σε όλους - παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα αλλαγής της με 

αριθμό πρωτοκόλλου 64655/2-9-2015 Εγκυκλίου σας για την «Αναστολή εργασιών 

Δικαστηρίων λόγω Βουλευτικών Εκλογών», έτσι ώστε η αναστολή των εργασιών 

των δικαστηρίων να είναι η κατά το δυνατόν ελάχιστη,  για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των πολιτών, που προσδοκούν και πιστεύουν 

στην ταχεία απονομή της δικαιοσύνης.  

 

 
Με τιμή  

 
Ο Πρόεδρος 

 
                                                                                      
 
 

     Χρήστος Μέγκλας 
 


