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ΘΕΜΑ:Ειδική εκλογική αποζηµίωση ∆ικαστικών Υπαλλήλων για ∆ηµοτικές και                     
 
              Περιφερειακές Εκλογές   της 18ης και 25ης Μαϊου 2014 και Ευρωεκλογές  
 
              της 25ης Μαϊου 2014 
 
 
 

Συναδέλφισσες – οι, 

Όπως είναι γνωστό σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς οι  

∆ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 18ης και οι επαναληπτικές 

αυτών της 25ης Μαϊου 2014 σε συνδυασµό µε τις Ευρωεκλογές της 25ης 

Μαϊου 2014 δηµιούργησαν έναν πρωτόγνωρο όγκο εργασίας στις  

∆ικαστικές Υπηρεσίες της χώρας και κυρίως στις µεγάλες πόλεις όπου 

υπήρχαν επαναληπτικές ∆ηµοτικές Εκλογές στους ∆ήµους (Αθήνας-

Πειραιά-Θεσσαλονίκης-Πάτρας-Ηρακλείου-Βόλου-Χανίων κλπ).  

Αν µάλιστα συνυπολογίσουµε τον µεγάλο αριθµό υποψηφίων στις 

∆ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές, αλλά και  την  για  πρώτη  φορά, 

ύπαρξη σταυροδοσίας των υποψηφίων Ευρωβουλευτών (και µάλιστα µε 

τετρασταυρία) γίνεται αντιληπτό γιατί όλο αυτό το σκηνικό είχε σαν  

αποτέλεσµα να οδηγήσει τους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους στα όρια των 

φυσικών τους αντοχών.  

 



Επιπλέον, ήδη πριν την πρώτη Κυριακή των Εκλογών είχαµε ήδη 

απασχοληθεί εκτός ωραρίου σε Συνεργεία τα οποία σε πολλές 

περιπτώσεις (π.χ. παραλαβή Εκλογικών Καταλόγων ειδικών και µη, 

παραλαβή υποψηφιοτήτων κ.λ.π.) λειτούργησαν ακόµη και µετά την 12η  

νυκτερινή ώρα τόσο τις καθηµερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα. 

Παρά το ότι έχουµε εργαστεί επί συνεχείς ηµέρες σε συνεχόµενα 

δωδεκάωρα, δεν έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της εργασίας των 

συνεργείων, δεδοµένου ότι ο τεράστιος όγκος δουλειάς καθιστά το έργο 

µας δυσχερές. Και η δυσχέρεια αυτή  έγινε ακόµη µεγαλύτερη από την 

ελλιπή διεκπεραίωση των Πρακτικών των Εκλογών που σηµειώθηκε σε 

πολλά Εκλογικά Τµήµατα από ένα σηµαντικό µέρος των Αντιπροσώπων 

της ∆ικαστικής Αρχής. 

Σήµερα, που έχει πλέον επανέλθει η λειτουργία των 

∆ικαστηρίων, µετά την διακοπή των εκλογών, παράλληλα µε την 

καθηµερινή µας εργασία είµαστε υποχρεωµένοι να συµµετέχουµε  στα 

συνεργεία , όπου γίνονται επανακαταµετρήσεις για  υποβολή ενστάσεων. 

Και, εκκρεµούν οι αιτήσεις επανακαταµέτρησης για τις 

Ευρωεκλογές καθώς και οι ενστάσεις για τις οποίες δεν έχουν καν 

αρχίσει οι προθεσµίες. 

Έτσι δεν µπορεί να υπολογίσει κανείς πότε πραγµατικά θα 

τελειώσει η απασχόλησή µας στα  εκλογικά συνεργεία ειδικά στις  

∆ικαστικές  Υπηρεσίες  των εδρών των Εφετειακών Περιφερειών. 

Το µόνο βέβαιο είναι ότι θα υπερβούµε κατά πολύ το 

καταληκτικό όριο που θέτει η σχετική Εκλογική Εγκύκλιος (ΚΥΑ 

19759/14-5-2014/ΦΕΚ 1236 τ.Β΄/15-5-2014) που ορίζει µε 

σαφήνεια το διάστηµα της απασχόλησης 22-4-2014 έως 5-6-2014 και 

το ποσό της σχετικής αποζηµίωσης σε 900,00 €. 

 

 

 

 



Θεωρούµε αυτονόητο ότι για όποιο επιπλέον χρονικό διάστηµα 

ζητηθεί η συνδροµή µας στα εκλογικά συνεργεία, πέραν αυτού που 

ορίζεται στην εγκύκλιο θα πρέπει να εκδοθεί νέα συµπληρωµατική 

Εγκύκλιος, η οποία να ορίζει το νέο χρονικό διάστηµα λειτουργίας 

των εκλογικών συνεργείων καθώς και την πρόσθετη για το διάστηµα 

αυτό αµοιβή µας.  

Και βέβαια, θεωρούµε αυτονόητη υποχρέωση του ∆.Σ. της 

Ο∆ΥΕ, να καταστήσει σαφές σε όλους τους αρµόδιους φορείς ότι  

πρόθεσή µας είναι να τηρήσουµε αυστηρά τα χρονικά διαστήµατα που 

ορίζονται στην ισχύουσα εγκύκλιο και να διακόψουµε, στην καταληκτική 

ηµεροµηνία της 5-6-2014, την λειτουργία των εκλογικών συνεργείων 

όπως είµαστε υποχρεωµένοι να πράξουµε. 

Με συναδελφικούς 

χαιρετισµούς 

Για το 

∆.Σ. 
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