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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 

Στο καλό...  

Σε «λίγο» ξηµερώνει µια άλλη µέρα...  

Με φως, διαφάνεια και δηµοσιότητα ... 

 

 Συνάδελφοι, 

 Η κυβέρνηση, (κυβέρνηση της κατοχής, όπως 

οµολόγησε και όπως τη χαρακτήρισε και ο Υπουργός της 

∆ικαιοσύνης), επιφύλαξε µια ακόµα πράξη αδικίας και 

εξαπάτησης του κλάδου µας, και µάλιστα στα «τελευταία» 

της. 

 Ας θυµηθούµε σε ποια ζητήµατα µας εξαπάτησε και 

µας αδίκησε, ως κλάδο και ως συνδικαλιστικό κίνηµα. 

Χωρίς ιεράρχηση. 

• Προσλήψεις 

• Βαθµολόγιο 

• Επίδοµα ειδικών συνθηκών 

• Ταµείο Νοµικών 

• ∆ιορισµένα µέλη στα υπηρεσιακά Συµβούλια, µε 

παράταση της διετούς κανονικής θητείας τους, 

προσωρινά, για (επιπλέον) τρία έτη. Ενώ είχαν 

εκλεγεί το 2010 και η θητεία τους έληγε το 2012, 

παρατάθηκε «προσωρινά» αορίστως από το 2012 έως 

τώρα... Χωρίς κανείς από τη φυσική ηγεσία της 

∆ικαιοσύνης να ενοχλείται για τη νοµιµότητα αυτής 

της παράτασης και για τη διάρκεια της 
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«προσωρινότητας», όταν αυτή υπερβαίνει κατά πολύ 

ακόµα και τα έτη της τακτικής θητείας! 

• ∆ιορισµένοι Προϊστάµενοι ως αναπληρωτές, 

προσωρινά, και µε προσωρινή θητεία µεγαλύτερη από 

την προβλεπόµενη από τον νόµο τριετή θητεία όσων 

είχαν επιλεγεί µε απόφαση Συµβουλίων. Μια πράξη 

που είναι και στρέφεται ακόµα και εναντίον των 

ίδιων των αναπληρωτών προϊσταµένων. 

• Ψήφιση Νόµου τον Απρίλιο του 2014 για τη 

δυνατότητα διορισµού των Υπαλλήλων του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου ως ∆ικαστικών Αντιπροσώπων, 

χωρίς ανάλογη µέριµνα για τον διορισµό ως 

∆ικαστικών Αντιπροσώπων των συναδέλφων µας 

∆ικαστικών Υπαλλήλων Ι∆ΑΧ. 

• Παρεµβάσεις στα εσωτερικά του Συνδικαλιστικού µας 

Κινήµατος και παραδιοικητικοί µηχανισµοί... 

• Και άλλα πολλά... 

• Και ας µην ξεχνάµε ότι, µε τη «βοήθεια» και 

Κυβερνητικών παραγόντων, µέσω δηµοσίων 

δηλώσεών τους, κηρύχτηκε ως αντισυνταγµατικό µόνο 

το µνηµόνιο που αφορούσε τους ∆ικαστές, τους 

ένστολους και άλλους.  

• Ενώ, τα µνηµόνια που αφορούν εµάς, κρίθηκαν 

συνταγµατικά και απορρίφθηκαν όλες σχεδόν οι 

ουσιαστικές προσφυγές µας, και αυτές που είχαν 

σχέση µε τα µνηµόνια και αυτές που δεν είχαν καµία 

σχέση µε τα µνηµόνια (όπως πχ η προσφυγή µας για 

τα 176 ευρώ). 
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• Και τώρα, πάνω σε αυτές τις αδικίες που έγιναν εις 

βάρος µας από την κυβέρνηση της κατοχής, ήρθε να 

προστεθεί και µια ακόµα, αυτή που έχει σχέση µε το 

ύψος της εκλογικής αποζηµίωσης συγκριτικά µε το 

ύψος της εκλογικής Αποζηµίωσης των Υπαλλήλων 

των πρώην Νοµαρχιών και του Υπουργείου 

Εσωτερικών. Όπως έγινε και στις προηγούµενες 

τριπλές εκλογές του Μαΐου 2014, αλλά και το 2012. 

Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, παρά το γεγονός ότι του το 

ζητήσαµε πολλές φορές, επί της ουσίας αρνήθηκε και 

δεν προσέφερε κανενός είδους συµπαράσταση στο 

δίκαιο αίτηµά µας για «δίκαιη και ισότιµη» 

αντιµετώπισή µας στο ζήτηµα της εκλογικής 

αποζηµίωσης. 

Συνάδελφοι, 

• τώρα, βέβαια, φεύγουν και η Κυβέρνηση και ο 

Υπουργός της ∆ικαιοσύνης (Αδικίας, µάλλον) που 

εφάρµοσαν και υπηρέτησαν το δίκαιο της ισχύος, του 

ισχυρού και το κράτος των δικαστών, της συντεχνίας, 

και του κόµµατός τους. Και όχι την ισχύ του δικαίου 

και του δίκιου... 

 Στο καλό να πάνε, ως κυβέρνηση, όχι ως άτοµα, 

ούτε ως πρόσωπα... Αλλοίµονο. 

 Εµείς θα συνεχίσουµε και µετά τις εκλογές την 

προσπάθειά µας για την τροποποίηση της απόφασης, 

επιδιώκοντας την αύξηση της εκλογικής αποζηµίωσης των 

συνεργείων µας, το κόστος της οποίας αύξησης µπορεί να 

καλυφθεί µέσω του συνολικού ποσού που θα µείνει 
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αδιάθετο και δεν θα απορροφηθεί, λόγω της µη 

συµµετοχής όλων των 6.100 δικαστικών υπαλλήλων που 

προβλέπει η απόφαση. Ως ένα έστω και µικρό βήµα, για να 

ξεκινήσουµε από καλύτερη θέση στις επόµενες εκλογές. 

 Αφήνω για µετά τις εκλογές όλα τα υπόλοιπα 

ζητήµατα που αφορούν τα στοιχεία, τη µελέτη, τη 

διαπραγµάτευση και γενικά κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα και 

λεπτοµέρεια για την εκλογική αποζηµίωση. 

 Πάντως, αν κάποιος θέλει να ενηµερωθεί και να 

καταλάβει, µπορεί να ξαναδιαβάσει όλες τις ανακοινώσεις 

της Ο∆ΥΕ από τον ∆εκέµβριο του 2014, δηλαδή µετά την 

εκλογή του Προεδρείου... 

 Κι αν είναι ειλικρινής και αµερόληπτος, θα 

κατανοήσει πολλά και θα στρέψει τα βέλη του προς τα εκεί 

που υπάρχουν οι φταίχτες... 

 Σε ό,τι αφορά την επάρκεια, τη γνώση, τη µελέτη και 

τη διαπραγµάτευσή µας µε το Υπουργείο Εσωτερικών, θα 

ήθελα να ευχαριστήσω τα µέλη, από όλες τις παρατάξεις, 

του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ και όχι µόνο, για τα καλά τους λόγια 

και τα συγχαρητήρια που µου έδωσαν στην τελευταία 

συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ. 

 

Αθήνα, 23/01/2015 


