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ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΘΕΜΑΤΑ: Α) Συγκρότηση και αποζηµίωση εκλογικών συνεργείων.  

Β) Ηµέρες και ηµερήσια αποζηµίωση δικαστικών αντιπροσώπων και έξοδα 

µετακίνησης τους. 

 

Συνάδελφοι, για την έγκυρη και ουσιαστική ενηµέρωσή σας, παραθέτουµε τα εξής: 

 

Από τη ∆ευτέρα 31 Αυγούστου, δηλαδή, την πρώτη εργάσιµη ηµέρα αµέσως µετά 

την προκήρυξη των εκλογών της 20ης Σεπτεµβρίου 2015, ο Πρόεδρος, ο Α’ 

Αντιπρόεδρος και ο Ταµίας της Ο∆ΥΕ, µεταβήκαµε στο Υπουργείο Εσωτερικών και 

ζητήσαµε συνάντηση µε τον Υπουργό Εσωτερικών, η οποία ακόµα εκκρεµεί. Την 

ίδια ηµέρα συναντηθήκαµε µε τον Γενικό Γραµµατέα και µε τους αρµόδιους 

υπηρεσιακούς παράγοντες της διεύθυνσης οικονοµικών του Υπουργείου 

Εσωτερικών, στους οποίους αναπτύξαµε τις πάγιες θέσεις του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ για 

την αποζηµίωση των εκλογικών συνεργείων και των δικαστικών αντιπροσώπων. 

Πάγιες θέσεις, όπως αυτές τις είχαµε επεξεργαστεί και διατυπώσει πριν τις 

βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.   

 

Η συνάντηση ήταν διερευνητική και ενηµερωτική. Από την πλευρά του Γενικού 

Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών διατυπώθηκε η καταρχήν άποψη ότι οι 

ηµέρες αποζηµίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων δεν µπορεί να είναι ίδιες µε 

τις ηµέρες αποζηµίωσής τους τον Ιανουάριο του 2015, επικαλούµενος το γεγονός 

ότι οι ερχόµενες εκλογές θα είναι µε λίστα. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι ηµέρες 

αποζηµίωσης θα είναι ίδιες ή κατάτι περισσότερες από τις εκλογές για το 

δηµοψήφισµα.  
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Σηµειώνουµε ότι το ποσό που ενέκρινε το Υπουργείο Οικονοµικών για τη συνολική 

εκλογική δαπάνη δόθηκε αργότερα στο Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριµένα 

την Πέµπτη 3 Σεπτεµβρίου. Είναι δε µικρότερο από το αντίστοιχο ποσό των 

εκλογών του Ιανουαρίου 2015.  

 

Την ίδια µέρα, τη ∆ευτέρα 31 Αυγούστου µεταβήκαµε στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 

και ζητήσαµε συνάντηση µε τον Υπουργό η οποία έγινε την εποµένη, την Τρίτη 1η 

Σεπτεµβρίου (βλ. παρακάτω).  

 

Το µεσηµέρι της ίδιας ηµέρας, τη ∆ευτέρα 31 Αυγούστου, πραγµατοποιήθηκε στα 

γραφεία της Ο∆ΥΕ διαπαραταξιακή σύσκεψη, στην οποία συµµετείχαν ο Πρόεδρος 

(Γ. ∆ιαµάντης), ο Α’ Αντιπρόεδρος (Χρ. Καϋµενάκης), ο Ταµίας (Λ. Μπεζµέρτης), 

δυο εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ (Λ. Χανδρινός και Μ. Βεντούρης) και εκπρόσωπος της 

∆ΑΚΕ (∆. Λιάτσος). Αφού ενηµερώθηκαν όλοι για τα ανωτέρω, ορίσαµε 

συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, οµόφωνα, την Τετάρτη 9 Σεπτεµβρίου, και 

κλήθηκαν όλοι να παρευρεθούν στη συνάντηση µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, η 

οποία έγινε την Τρίτη 1 Σεπτεµβρίου, και στην οποία συµµετείχαν ο Πρόεδρος, ο Α’ 

Αντιπρόεδρος, ο Ταµίας και ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ (Λ. Χανδρινός).  

 

Από τον Υπουργό της ∆ικαιοσύνης ζητήσαµε τη διακοπή των εργασιών των 

δικαστηρίων και κυρίως των συνεδριάσεων των δικαστηρίων ισότιµα για όλη την 

Ελλάδα, κάτι που έγινε και έτσι το νέο δικαστικό έτος ουσιαστικά αρχίζει την 28η 

Σεπτεµβρίου σε όλη την Ελλάδα. Ως προς τα εκλογικά αναπτύξαµε τις πάγιες 

θέσεις µας και ζητήσαµε την πολιτική και κυβερνητική συνδροµή του υπηρεσιακού 

Υπουργού ∆ικαιοσύνης για την έγκαιρη έκδοση των αποφάσεων και την 

ικανοποιητική αποζηµίωση των δικαστικών αντιπροσώπων και των εκλογικών 

συνεργείων σε ισότιµη βάση µε την αντίστοιχη αποζηµίωση των εκλογικών 

συνεργείων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, µε ποσοστιαία σχέση 2 

προς 3, όπως ήταν πριν το 2012 και πάντως µεγαλύτερη αναλογία από αυτή που 

υπάρχει από το 2012, η οποία είναι 1 προς 3.  

 

Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης διατύπωσε και αυτός την ίδια περίπου θέση µε τον Γενικό 

Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, λέγοντας µας ότι σκέφτεται να εισηγηθεί 

οι ηµέρες αποζηµίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων να είναι ίδιες µε τις εκλογές 

του Ιουνίου 2012 που και τότε έγιναν µε λίστα και όχι µε σταυροδοσία.  

 

 

 



 

Εµείς αντιτείναµε τα επιχειρήµατα µας ότι τότε η ηµερήσια αποζηµίωση ήταν 115€ 

και όχι 75€ που ήταν στο δηµοψήφισµα του 2015 και ότι ο αριθµός των ηµερών 

δεν έχει πολύ µεγάλη σχέση µε τον όγκο εργασίας του δικαστικού αντιπροσώπου, 

π.χ. στην περίπτωση που µεταβεί από την Πελοπόννησο στη Θράκη ή τη 

Μακεδονία κ.α. Και ζητήσαµε το αυτονόητο.  

 

Έκτοτε πραγµατοποιήσαµε και άλλες παρεµβάσεις και παραστάσεις στον Άρειο 

Πάγο για τον διορισµό δικαστικών αντιπροσώπων και την εκ νέου υποστήριξη της 

πάγιας θέσης του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ για το δικαίωµα διορισµού ως δικαστικών 

αντιπροσώπων και των συναδέλφων µας Ι∆ΑΧ που έχουν τουλάχιστον τον ∆’ 

βαθµό, διότι εν τω µεταξύ υπήρξαν αντιδράσεις και αντεπιχειρήµατα από 

συνδικαλιστές και συναδέλφους και σιωπηρή στάση από ορισµένους άλλους 

συνδικαλιστές. Καθώς και άλλες διερευνητικές παρεµβάσεις και παραστάσεις στο 

Υπουργείο Εσωτερικών ενόψει και της συνεδρίασης του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ και της 

συνάντησης που έχουµε ζητήσει µε τον Υπουργό Εσωτερικών. Σηµειώνουµε ότι η 

πρώτη φορά που δεν διορίστηκαν δικαστικοί αντιπρόσωποι οι συνάδελφοι µας 

Ι∆ΑΧ ήταν στις εκλογές (Περιφερειακές, ∆ηµοτικές και Ευρωεκλογές του Μαΐου 

2014), ενώ µέχρι τότε πάντοτε διορίζονταν ως δικαστικοί αντιπρόσωποι. 

 

Συνάδελφοι, 

Συµπερασµατικά, διαφάνηκε ότι οι ηµέρες αποζηµίωσης δικαστικών αντιπροσώπων 

µπορεί να ήταν τουλάχιστον 5 εντός νοµού και 6 εκτός νοµού και 7 στα γνωστά 

νησιωτικά συµπλέγµατα. ∆υστυχώς, µέχρι και σήµερα το σχέδιο της υπουργικής 

απόφασης που υπεγράφη από το Υπουργείο Εσωτερικών προβλέπει 4 ηµέρες εντός 

νοµού, µε εξαίρεση τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης για τους οποίους 

προβλέπει 5 ηµέρες, και 5 ηµέρες για τους µετακινούµενους εκτός νοµού, 6 δε 

ηµέρες για τους µετακινούµενους στα γνωστά νησιωτικά συµπλέγµατα, µε 80€ 

ηµερήσια αποζηµίωση. Γεγονός για το οποίο ήδη έχουµε εκφράσει τη διαφωνία µας 

και τη διαµαρτυρία µας, επιδιώκοντας την άµεση τροποποίηση της ως άνω 

απόφασης (πριν την υπογραφή από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Χουλιαράκη, η 

οποία αναµένεται από ώρα σε ώρα), µε την αύξηση του αριθµού των ηµερών κατά 

µία ηµέρα, συνολικού κόστους 1.700.000€ περίπου. Ακόµα όµως κι αν δηµοσιευτεί 

ως άνω, εµείς θα επιµείνουµε για την έγκαιρη τροποποίηση της ώστε να είναι 

ικανοποιητική η αποζηµίωση των δικαστικών αντιπροσώπων και η κάλυψη των 

δαπανών τους. 

 

Σας ενηµερώνουµε επίσης ότι, όπως είναι γνωστό από την Παρασκευή και 

προγραµµατισµένο από καιρό, η κλήρωση για τον διορισµό δικαστικών  



 

αντιπροσώπων θα γίνει αύριο Τετάρτη 11:00π.µ. µε την παρουσία όλων των 

µελών του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ και θα ακολουθήσει η προγραµµατισµένη συνεδρίαση 

του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, για περαιτέρω και πιο αναλυτική και εµπεριστατωµένη 

ενηµέρωση και αποφάσεις για όλα τα ζητήµατα που αναφέρονται στην ηµερήσια 

διάταξη σύµφωνα µε την πρόσκληση που ακολουθεί: 

 

Πρόσκληση 

Προς τα µέλη του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ 

Κοινοποίηση/γνωστοποίηση στα ∆.Σ. των Συλλόγων και σε όλους τους δικαστικούς 

υπαλλήλους. 

 

Συνάδελφοι, σας καλούµε σε συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ την Τετάρτη 9 Σεπτεµβρίου, 

ώρα 09:30π.µ. στα γραφεία µας. Η ηµεροµηνία αποφασίστηκε οµόφωνα σε διαπαραταξιακή 

συνάντηση στα γραφεία της Ο∆ΥΕ την προηγούµενη ∆ευτέρα 31 Αυγούστου, µετά από 

συνεννόηση και οµόφωνη γνώµη όλων των παρατάξεων και µελών του ∆.Σ. (Επισήµανση: 

πρόταση στο προεδρείο για µετάβαση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ στη Θεσσαλονίκη για συµµετοχή 

στη συγκέντρωση της Α∆Ε∆Υ το Σάββατο 5 Σεπτεµβρίου, δεν έκανε κανένα µέλος του ∆.Σ. 

και µε κανέναν τρόπο ούτε πριν, ούτε κατά τη διάρκεια της ως άνω διαπαραταξιακής 

συνάντησης στα γραφεία της Ο∆ΥΕ, ούτε και µετά τη συνάντηση και πριν το Σάββατο 5 

Σεπτεµβρίου). Στην ηµερήσια διάταξη, εκτός των άλλων, θα είναι:  

Α) Συγκρότηση εκλογικών συνεργείων και αποζηµίωση συνεργείων και αντιπροσώπων. 

Β) Προεδρείο ∆.Σ. Ο∆ΥΕ 

Γ) Συνέδριο Ο∆ΥΕ 

∆) Πόρισµα Ελεγκτικής Επιτροπής Ο∆ΥΕ για/και ζητήµατα ταµείου Ο∆ΥΕ 

Ε) Τρέχοντα ζητήµατα και γενικά κάθε ζήτηµα και θέµα που θα τεθεί από οποιοδήποτε µέλος 

του ∆.Σ., για τα οποία θα λάβετε γνώση αµέσως µόλις γίνει η πρόταση να τεθούν στην 

ηµερήσια διάταξη.  

 

Καλή δικαστική χρονιά  

 

Ο Πρόεδρος / Το Προεδρείο του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ 

 

Σας επισυνάπτουµε έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο εστάλη στους 

Προέδρους και Εισαγγελείς Πρωτοδικών για τα έξοδα µετακίνησης των δικαστικών 

αντιπροσώπων και σχετική επιστολή της Aegean. 

Το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ 



 

 



 


