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ΠΡΟΣ:  
 

Οµοσπονδία  ∆ικαστικών  Υπαλλήλων  Ελλάδος(Ο .∆ .Υ .Ε .) 
 

Κοινοποίηση:  
 

Στην  Ιστοσελίδα  της  Ο∆ΥΕ  
 

ΘΕΜΑ:Προτάσεις  για  Εκλογικά  Συνεργεία  και  ∆ικαστικούς  
Αντιπροσώπους  
 
 Συνάδελφοι ,  

Ανταποκρινόµενοι  στο  χθεσινό  σας  κάλεσµα  για  υποβολή  
προτάσεων  από  τους  Πρωτοβάθµ ιους  Συλλόγους ,  προκειµένου  να  
ληφθούν  υπόψη  για  τις  διεκδικήσεις  του  Κλάδου  επί  των  θεµάτων  
που  άπτονται  της  διενέργειας  των  προσεχών  (25-1-2014) 
Βουλευτικών  Εκλογών  και  δεδοµένου  ότι  η  χρονική  συγκυρία  των  
εορτών  δεν  επέτρεπε  την  σύγκληση  Γ .Σ .  του  Συλλόγου  µας  για  
αποφάσεις  επί  του  αιτήµατός  σας ,  σας  υποβάλλοµε  τις  παρακάτω  
προτάσεις  -  αιτήµατα  που  αποτελούν  προϊόν  επεξεργασίας  και  
διαβούλευσης  µεταξύ  των  µελών  του  ∆ .Σ .  του  Συλλόγου  µας ,  
αναλαµβάνοντας  ως  θεσµ ικό  όργανο  και  την  ευθύνη  της  υποβολής  
τους .  
Α) Ως  προς  τα  Εκλογικά  Συνεργεία  των  ∆ικαστικών  
Υπαλλήλων:  
 
1) Θεωρούµε  πως  πρέπει  να  υπάρξει  πίεση  της  Ο∆ΥΕ  προς  την  
Κυβέρνηση  προκειµένου  να  εκδοθούν  έγκαιρα  οι  σχετικές  ΚΥΑ  που  
θα  καθορίζουν  µε  σαφήνεια:   
α)Το  ακριβές  χρονικό  διάστηµα  της  υπερωριακής  
απασχόλησής  µας ,   
β)το  ακριβές  ύψος  της  αντίστοιχης  αµοιβής ,   
γ)Τον  ακριβή  ανώτερο  χρόνο  καταβολής  του  επιδόµατος  
αυτού  που  θεωρούµε  ότι  πρέπει  να  προσδιορίζεται  στον  ένα  
(1) µήνα  από  τη  λήξη  του  χρονικού  διαστήµατος  
απασχόλησης  των  συνεργείων  και   
δ)Την  αυτοτελή  φορολόγηση  του  καταβαλλόµενου  ποσού  ,  
για  να  µην  υφιστάµεθα  διπλή  φορολόγηση(κατά  την  καταβολή  και  
κατά  την  υποβολή  της  φορολογικής  δήλωσης  του  επόµενου  οικ .  
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έτους).  
2) ∆εδοµένου  του  όγκου  δουλειάς  των  Βουλευτικών  Εκλογών ,  
ειδ ικά  στο  χρονικό  διάστηµα  µετά  τις  Εκλογές ,  δηλαδή  µετά  την  
25-1-2014 και  λαµβανοµένου  υπόψη  του  συνεχώς  µειούµενου  
αριθµού  ∆ικαστικών  Υπαλλήλων(λόγω  αιτήσεων  συνταξιοδότησης  
που  υποβάλλονται  αθρόα),  θεωρούµε  ότι  τόσο  το  χρονικό  διάστηµα  
όσο  και  το  ύψος  της  αµοιβής  πρέπει  να  είναι  σε  επίπεδα  τέτοια  που  
να  ανταποκρίνονται  σε  µ ία  σχέση  αναλογίας  µεταξύ  τους  και  σε  
καµ ία  περίπτωση  δεν  µπορεί  το  ποσόν  της  αποζηµ ίωσης  να  υστερεί  
του  αντίστοιχου  επιδόµατος  υπαλλήλων  των  Περιφερειών  για  τους  
οποίους  η  αµοιβή  αυτή  για  τις  πρώτες  βουλευτικές  εκλογές  του  
2012 ήταν  στο  ύψος  των  1.700 €. Αυτό  λοιπόν  το  ποσόν  θεωρούµε  
ότι  πρέπει  να  αποτελέσει  τη  βάση  διαπραγµάτευσης  µε  τους  φορείς  
της  κυβέρνησης .  
3) Επειδή  έχουν  διατυπωθεί  προτάσεις  από  άλλους  Συλλόγους  περί  
διάσπασης  της  συγκρότησης  των  συνεργείων  σε  δύο  χρονικές  
περιόδους(1η  µέχρι  τις  Εκλογές  και  2η  µετά  τις  Εκλογές),  θεωρούµε  
ότι  κάτι  τέτοιο  µπορεί  µεν  να  δίνει  την  δυνατότητα  κατανοµής  της  
προσφερόµενης  εργασίας  χωρίς  όµως  η  κατανοµή  αυτή  να  είναι  και  
ισοκατανοµή ,  όµως  κυρίως  ενέχει  τον  κίνδυνο  του  να  δοθεί  στους  
φορείς  το  επιχείρηµα   για  να  περικόψουν  περαιτέρω  το  
καταβαλλόµενο  ποσόν .   

Όµως  και  προκειµένου  να  µην  υπάρχει  το  αίσθηµα  της  αδικ ίας  
για  τα  συνεργεία  των  Πρωτοδικείων  έναντι  των  αντιστοίχων  
συνεργείων  των  Εισαγγελιών ,  θεωρούµε  ότι  µπορεί   να  προβλέπεται  
στην  σχετική  ΚΥΑ  η  δυνατότητα  των  Προϊσταµένων  των  
Πρωτοδικείων  να  ζητούν  την  συνδροµή  των  υπαλλήλων  που  
απασχολούνται  στα  συνεργεία  των  Εισαγγελιών  για  την  
διεκπεραίωση  της  εργασίας  του  χρονικού  διαστήµατος  αµέσως  µετά  
την  διενέργεια  των  Εκλογών .  
 
Β) Ως  προς  τους  ∆ικαστικούς  Αντιπροσώπους:  

Αν  και  όσα  σχετίζονται  µε  διορισµούς  και  αµοιβές  των  
∆ικαστικών  Αντιπροσώπων  δεν  αφορούν  µόνον  τους  ∆ικαστικούς  
Υπαλλήλους  και  ως  εκ  τούτου  ,  λόγω  και  του  ποσοστού  συµµετοχής  
µας(17,5%) δεν  έχουµε  τον  πρώτο  λόγο ,  πιστεύουµε  πάντως  ότι  
µπορούµε  να  ασκήσουµε  παρέµβαση  στα  εξής:  
α) Να  διοριστούν  µέχρις  εξαντλήσεως  του  ποσοστού  οι  
∆ικαστικοί  Υπάλληλοι ,  δίνοντάς  την  δυνατότητα  υποβολής  
συµπληρωµατικής  αίτησης ,  αφού  γνωστοποιηθούν  τα  κενά  που  
έµειναν  µετά  την  πρώτη  κλήρωση ,  β) Να  διοριστούν  οι  
∆ικαστικοί  Υπάλληλοι  στους  νοµούς  που  υπηρετούν  ή  σε  
όµορους  νοµούς ,  δεδοµένου  ότι  είµαστε  επιφορτισµένοι  µε  την  
εργασία  των  εκλογικών  συνεργείων  αµέσως  µετά ,  δηλαδή  την  
εποµένη  των  εκλογών  και  γ) Για  την  αµοιβή  των  ∆ικαστικών  
Αντιπροσώπων  να  είναι  τουλάχιστον  ίση  µε  την  αντίστοιχη  
των  Βουλευτικών  Εκλογών  του  2012 και  να  µην  υπόκειται  σε  
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φορολόγηση ,  δεδοµένου  ότι  θεωρείται  ως  έξοδο  κίνησης .  
  

 
Συνάδελφοι ,  σας  στέλνουµε  τις  παραπάνω  προτάσεις  του  

∆ .Σ .  του  Συλλόγου  µας ,  πιστεύοντας   ότι  µε  τον  τρόπο  αυτό   
συµβάλλουµε  στην  προσπάθεια  του  ∆ .Σ .  της  Ο∆ΥΕ  για  όσο  το  
δυνατόν  καλύτερους  όρους  διαπραγµάτευσης  µε  τους  
αρµόδιους  φορείς .  

 

Για  το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

Μιχάλης  Μαυρογένης                         Άννα  Ρουµπελάκη  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


