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ΥΠΟΜΝΗΜΑ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ- ΨΗΦΙΣΜΑ 

 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 

 Σε συνέχεια της προφορικής ενηµέρωσης σας από τους εκλεγµένους 
αντιπροσώπους µας στο Συνέδριο της Ο.∆.Υ.Ε. που πραγµατοποιήθηκε στο Βόλο από 
23-10-2014 έως 25/10/2014 και  

 Ενόψει της επικείµενης εκλογής Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και του 
ενδεχοµένου κήρυξης βουλευτικών εκλογών, υλοποιώντας την απόφαση της από 14-
10-2014 Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Ν. Σερρών, σας 
ενηµερώνουµε για τα εξής: 

 Σύµφωνα µε το Π∆ 26/2012  «Για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών, 
κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών,  τη  συγκέντρωση,  
µετάδοση  και έκδοση   των   αποτελεσµάτων,  είναι  δυνατό  να  συγκροτούνται  ειδικά 
συνεργεία από υπαλλήλους της κεντρικής και των περιφερειακών  υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εσωτερικών, από υπαλλήλους άλλων υπουργείων και δηµοσίων 
υπηρεσιών,  από  υπαλλήλους  οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νοµικών  
προσώπων   δηµόσιου   δικαίου,   δηµόσιων   επιχειρήσεων   και οργανισµών,  µε 
καταβολή ειδικής αποζηµίωσης που καθορίζεται µε απόφαση του  Υπουργού  



Εσωτερικών.   Η  αποζηµίωση  αυτή  καταβάλλεται   εφόσον βεβαιώνεται προσφορά 
πραγµατικής εργασίας. Η συγκρότηση των συνεργείων, που προβλέπονται στην 
προηγούµενη παράγραφοι καθώς και ο τρόπος καταβολής της  αποζηµίωσης,  
καθορίζονται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με αποφάσεις του 
Υπουργού των Εσωτερικών µπορεί να καθοριστεί η καταβολή ειδικής αποζηµίωσης α) 
στους  δικαστές  και  δηµόσιους  υπαλλήλους, µέλη της ανώτατης εφορευτικής 
επιτροπής, στο γραµµατέα και στους υπαλλήλους που ορίζονται για τη γραµµατειακή 
εξυπηρέτησή της, […] δ) για κάθε τυχόν άλλη εκλογικής φύσης έκτακτη εργασία. 5.  Οι 
αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών,. που προβλέπονται από  τις διατάξεις  του  
άρθρου  αυτού,  εκδίδονται  κατά  παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. 
6. Οι αποζηµιώσεις του άρθρου αυτού, πλην αυτών που  καταβάλλονται σε ιδιώτες, 
θεωρούνται ως έξοδα κίνησης. 7.   Οι  διατάξεις  του  άρθρου  αυτού εφαρµόζονται 
ανάλογα κατά τη διενέργεια δηµοτικών και  κοινοτικών  εκλογών,  καθώς  και  κάθε  
άλλης εκδήλωσης της λαϊκής ετυµηγορίας».  

 Το γεγονός αυτό µετατοπίζει το βάρος της ευθύνης όσον αφορά στην έκδοση 
των εκλογικών αποτελεσµάτων και στην περαιτέρω δηµοσίευση των δικαστικών 
αποφάσεων από το ∆ικαστήριο στους δικαστικούς υπαλλήλους µε κίνδυνο αδυναµίας 
δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων δεδοµένου του ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν 
είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο µεγάλο φόρτο εργασίας των εκλογών µε τα 
µέσα, το ωράριο και την αποζηµίωση που τελικά λαµβάνουµε την ίδια στιγµή που 
υπάλληλοι άλλων δηµοσίων φορέων που απασχολούνται στις ίδιες εκλογικές 
διαδικασίες λαµβάνουν τριπλάσιες εκλογικές αποζηµιώσεις. 

 Με την εξουσιοδοτική διάταξη του Π.∆. 152/1985 παρέχεται στον Υπουργό 
Εσωτερικών η εξουσία να ορίσει µόνο το ύψος της ειδικής αποζηµίωσης όχι όµως και 
να καθορίσει και µάλιστα εκ των προτέρων τόσο τις δυσµενείς συνθήκες εργασίας 
όσο και το φόρτο εργασίας αφού η συνένωση δύο εκλογικών διαδικασιών και η 
τροποποίηση εκλογής Αντιπροσώπων για την Ευρωβουλή έγινε για πρώτη φορά και 
δεν µπορούσε να προβλεφθεί το µέγεθος της εργασίας που καλούµασταν να 
πραγµατοποιήσουµε και µάλιστα µε µειωµένο προσωπικό σε σχέση µε προηγούµενες 
εκλογικές διαδικασίες (αφού πολλοί δικαστικοί υπάλληλοι συνταξιοδοτήθηκαν δίχως 
να αντικατασταθούν). Η εκτεταµένη αυτή εξουσιοδότηση υπαγορεύτηκε από την 
ανάγκη να εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις για την πραγµάτωση της λαϊκής 
κυριαρχίας που αποτελεί θεµελιώδη αρχή του Συντάγµατος (Αρθ. 1 παρ. 2 και 3, άρθ. 
51 παρ. 3 και 5, άρθ. 52 και άρθρ. 102 παρ. 2 Σ.). 

 Η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατ’ εσφαλµένη εκτίµηση των 
πραγµατικών περιστατικών, αυθαίρετα και αναιτιολόγητα καθόρισε περιορισµένο 
χρόνο έκτακτης εκλογικής εργασίας στις ∆ηµοτικές, Περιφερειακές και 
Επαναληπτικές εκλογές που διεξήχθησαν µαζί µε τις Ευρωεκλογές το 2014 σε 
αντίθεση µε την πάγια τακτική που είχε δηµιουργηθεί από µέρους της διοικήσεως η 
οποία µε όµοιες αποφάσεις στο παρελθόν είχε αναγνωρίσει ότι απαιτείται χρονικό 
διάστηµα προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας τουλάχιστον 60 ηµερών. 

 Επίσης είναι αντισυνταγµατικό να υφίσταται εδώ και τόσα χρόνια η 
κατάφωρη αδικία της υπέρµετρης τριπλάσιας σχεδόν διαφοράς της εκλογικής 
αποζηµίωσης που λαµβάνουν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων σε σχέση µε τους υπαλλήλους των δικαστηρίων. Ενδεικτικά αναφέρουµε 
πως στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 2012 οι υπηρετούντες στις 



Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες έλαβαν ως εκλογική αποζηµίωση το ποσό 
των 1.150€ (ΚΥΑ οικ. 23651/12-6-2012)  και οι δικαστικοί υπάλληλοι το ποσό 
των µόλις 420€ (ΦΕΚ τ. Β΄ 1828/8-6-2012) ενώ στις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 
και της 25ης Μαΐου 2014 οι υπηρετούντες στις Περιφέρειες και Περιφερειακές 
Ενότητες έλαβαν ως εκλογική αποζηµίωση συνολικά το ποσό των 2.500€ (ΦΕΚ τ. 
Β΄ 1240/15-5-2014) και οι δικαστικοί υπάλληλοι το ποσό των 900€ (ΦΕΚ τ. Β΄ 
1236/15-5-2014). Ας σηµειωθεί πως στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού 
Εσωτερικών ο δικαιολογητικός λόγος της υφιστάµενης διαφοράς της εκλογικής 
αποζηµίωσης δεν αναλύεται ειδικά όπως αντίστοιχα για παράδειγµα όταν αναφέρεται  
στην ειδική εκλογική αποζηµίωση των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών 
αναφέροντας πως το ύψος της εκλογικής τους αποζηµίωσης δικαιολογείται «λόγω της 
ιδιαιτέρως βεβαρηµένης εργασίας που επιτελούν κατά την προπαρασκευαστική 
περίοδο των εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014».  

 Έπειτα ολόκληρο το ποσό που προβλέπεται για τις εκλογικές αποζηµιώσεις 
καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών σε βάρος των 
πιστώσεων του ΚΑΕ 5262 του ειδικού φορέα 07-130 κάθε οικονοµικού έτους δίχως 
όµως να γίνεται δίκαιη κατανοµή µε γνώµονα την πραγµατική εργασία που 
προσφέρεται.  

 Ακόµη, ως προς τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων δεν 
διασαφηνίζονται οι εργασίες που επιτελούνται και δεν εξειδικεύεται το χρονικό 
διάστηµα προσφοράς εκλογικής εργασίας ενώ για τους δικαστικούς υπαλλήλους 
προβλέπεται ειδικώς η συγκρότηση συνεργείων προσφοράς έκτακτης εκλογικής 
εργασίας από 22-4-2014 έως 5-6-2014. Μάλιστα αναφέρεται πως τα συνεργεία 
προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας που απαρτίζονται από δικαστικούς 
υπαλλήλους συγκροτήθηκαν λόγω της αδυναµίας αντιµετώπισης των εργασιών και 
της ανάγκης απασχόλησης πέραν του ωραρίου και κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και 
τις νυκτερινές ώρες (στο ΦΕΚ της εκλογικής αποζηµίωσης των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων δεν αναφέρεται η ανάγκη για 
απασχόληση κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και τις νυκτερινές ώρες). Αξίζει να 
σηµειωθεί εδώ πως για να τηρηθεί η προθεσµία έκδοσης αποτελεσµάτων από το 
Πρωτοδικείο απαιτήθηκε από εµάς να δουλεύουµε συνεχώς πέραν τους κανονικού 
µας ωραρίου για 15 τουλάχιστον συναπτές µέρες. Ακόµη και η δαπάνη που 
προβλέπεται για τις αποζηµιώσεις των δικαστικών υπαλλήλων περιορίστηκε το 
2014 στο ποσό των 5.490.000€ έναντι του ποσού των 15.500.000€ που 
προβλέφθηκε εκ των προτέρων για τους υπαλλήλους της Περιφέρειας και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων.  

 Πέραν των παραπάνω οι αιτήσεις επανακαταµέτρησης που κατατέθηκαν και 
οι ενστάσεις που έπρεπε να εκδικαστούν ξεπέρασαν κάθε προηγούµενο στο 
Πρωτοδικείο Σερρών, εξαντλώντας τις φυσικές και πνευµατικές µας δυνάµεις αφού 
για όλες αυτές τις διαδικασίες δούλευε συνεχώς το ίδιο προσωπικό καλούµενο να 
ανταπεξέλθει µε αυξηµένη ανάληψη ευθύνης γνωρίζοντας εκ των προτέρων την 
κατάφωρη αδικία που υφίσταται αλλά που η οικονοµική κρίση δεν αφήνει περιθώρια 
επιλογής.  

   Για όλους τους παραπάνω λόγους  



∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ την καθολική µας απόφαση για µη συµµετοχή στα εκλογικά 
συνεργεία στις επόµενες εκλογές, όποτε και αν αυτές διεξαχθούν και για οποιαδήποτε 
ανάδειξη αντιπροσώπων (Βουλευτών, ∆ηµοτικής και Περιφερειακής Αρχής ή 
Ευρωβουλευτών) προβαίνοντας όλοι ανεξαιρέτως σε κατάθεση δηλώσεων εξαίρεσης 
από τα εκλογικά συνεργεία καθιστώντας σαφή µε τον τρόπο αυτό την αγανάκτηση 
από την αδικία που υφιστάµεθα.  

ΖΗΤΟΥΜΕ 

 Την έγκαιρη σχετική µε το ύψος του εκλογικού επιδόµατος ενηµέρωση ώστε 
να µην εµφανιστεί και πάλι το φαινόµενο παγίδευσης µας και εκ των προτέρων 
συναίνεσης µας εν αγνοία µας στην πενιχρή οικονοµική αµοιβή µας διότι µε τον 
τρόπο αυτό το ∆ηµόσιο επιτυγχάνει αδικαιολόγητο πλουτισµό εις βάρος των 
δηµοσίων υπαλλήλων διότι στον ιδιωτικό τοµέα τόσο οι υπερωρίες όσο και η 
απασχόληση κατά τις εξαιρέσιµες µέρες και τις νυκτερινές ώρες αµοίβονται σχεδόν 
στο διπλάσιο του ηµεροµισθίου του εργαζοµένου και υπάρχει ένα όριο απασχόλησης 
του ενώ ειδικά στην απασχόλησή µας κατά τις πρόσφατες εκλογές λόγω και της 
νοµοθεσίας και των προθεσµιών που προβλέπονται, η πρόβλεψη αυτή των ορίων 
απασχόλησης όχι µόνο δεν προβλέφθηκε αλλά και δεν αµείφθηκε καταλλήλως.  

 Την  έκδοση υπουργικών αποφάσεων στις οποίες θα καθορίζεται το ύψος της 
εκλογικής αποζηµίωσης σε συνδυασµό µε τις θέσεις ευθύνης αλλά και πραγµατικής 
εργασίας που προσφέρονται από τους υπαλλήλους και την άρση της αδικίας που 
υφιστάµεθα που πιστεύουµε ότι θα πραγµατοποιηθεί µε την ίση και δίκαιη 
κατανοµή των προβλεπόµενων κονδυλίων. 

 Την πρόβλεψη ευρύτερων προθεσµιών απασχόλησης εκλογικών συνεργείων 
άλλως δηλώνουµε πως θα διακόπτουµε την εργασία µας στο περιορισµένο και 
ανθρωπίνως εξαντλητικό χρονικό περιθώριο που προβλέπεται από την εκάστοτε κάθε 
φορά ΚΥΑ µε αποτέλεσµα να µην εκδίδονται τα νόµιµα και έγκυρα εκλογικά 
αποτελέσµατα όπως αυτά δηµοσιεύονται από τα Πρωτοδικεία της Χώρας και µόνο. 

 Καλούµε όλους τους αρµόδιους να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να 
εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία των ανωτέρω. 

 

     ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 
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