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ΑΘΗΝΑ 31.12.2014 
Συναδέλφισες και συνάδελφοι, 
Η ∆.Α.Κ.Ε. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ σας ενηµερώνει, µε την ίδια 
υπευθυνότητα και συνέπεια, που χαρακτηρίζει τη διαχρονική της πορεία 
στο συνδικαλιστικό κίνηµα του κλάδου µας. 
Ρωτάτε για τα εκλογικά, και πρέπει να γνωρίζετε ότι: 
Άρχισαν οι επαφές µε τα συναρµόδια υπουργεία για την εκλογική 
αποζηµίωση (εκλογικά συνεργεία και δικαστικοί αντιπρόσωποι). 
Είµαστε παρόντες σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις επαφές, παρά τον 
αποκλεισµό µας από το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ, αγωνιζόµαστε για την 
καλύτερη δυνατή παρουσία µας (ως Ο∆ΥΕ) στα κέντρα λήψης των 
αποφάσεων.  

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ: 
- Η εκλογική αποζηµίωση να είναι τουλάχιστον 1.400€ (καθαρά) 
που είναι εν µέρει ανάλογο της εργασίας µας και της ποιότητας 
αυτής και σε διαφορετική περίπτωση, ισόποση µε αυτή των πρόσφα-
των εκλογών και σε καµµία περίπτωση µικρότερη αυτής. Ταυτόχρονα 
κι αν δεν είναι αυτό εφικτό, να ζητηθεί από την Ο∆ΥΕ η σύνδεσή της 
αµοιβής των εκλογικών συνεργείων κατά ποσοστό, τουλάχιστον 
70%, αυτής του Εσωτερικών όπως ήταν στις προ των µνηµονίων 
εποχές.   
- Η αµοιβή των δικαστικών αντιπροσώπων να παραµείνει στα 
επίπεδα των ∆ηµοτικών εκλογών του Μαΐου-Ιουνίου 2014 και να 
διατηρηθούν τόσο οι ηµέρες, όσο και το ποσό της αποζηµίωσης. 
- Να υποχρεωθούν οι Υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, να 
καταχωρίζουν τα αποτελέσµατα των εκλογών σε Η/Υ, αφού 
διαθέτουν σχετικό πρόγραµµα και να διαβιβάζονται αυτά στα 
Πρωτοδικεία της χώρας, για να βοηθηθούν οι συνάδελφοι που δεν 
διαθέτουν σχετικό πρόγραµµα. 
 
Θα σας ενηµερώνουµε για την πορεία των διαπραγµατεύσεων 
και σε καθηµερινή βάση αν χρειαστεί. 
Ο αγώνας συνεχίζεται για αξιοπρέπεια στην εργασία και τη 
ζωή.  
 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟ 2015 

∆ΑΚΕ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 


