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             ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΙΟΥ 
              ΣΧΕΤ.  Η από 15.12.2014 Απόφαση του Σ∆ΥΧ 
             
 
                Σας αποστέλλουµε ξανά την απόφαση του Συλλόγου ∆ικαστικών 
Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και η πρότασή µας είναι σκληρή 
διαπραγµάτευση του εκλογικού επιδόµατος µε την απειλή αποχής από τα 
εκλογικά συνεργεία. Θεωρούµε αδιανόητο να εργαζόµαστε περισσότερες ώρες από 
άλλους εργαζόµενες σε εµπλεκόµενες µε τις εκλογές Υπηρεσίες και να αµειβόµαστε 
λιγότερο. Οι αστυνοµικοί παίρνουν το µισό του δικού µας εκλογικού επιδόµατος και 
δεν κάνουν τίποτα. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι το ίδιο. Οι υπάλληλοι των ∆ήµων 
και των Περιφερειών υπερτριπλάσιο επίδοµα και κάνουν λιγότερη εργασία.  
Θα πρέπει το ∆Σ της Ο∆ΥΕ να δώσει σε αυτούς που θα διαπραγµατευθεί να 
καταλάβουν ότι είµαστε αποφασισµένοι να απέχουµε από την έκδοση 
αποτελεσµάτων αν δεν αµειφθούµε όπως µας αξίζει.  
                   

                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                         ∆ηµήτριος Μ. ∆ιόλατζης              Ισµήνη Βουρνού 

 

 

 

 

 

 

 

Συν.  Η από 15.12.2014 Απόφαση του Σ∆ΥΧ 

 

 

 

 

                               
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ     
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ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΙΟΥ 

 
          Ενόψει  του ενδεχοµένου κήρυξης βουλευτικών εκλογών ο 

Σύλλογος ∆ικαστικών Υπαλλήλων Χίου εκφράζει την αγανάκτησή του, 

για µια ακόµη φορά για τη χρόνια και κατάφωρη αδικία της υπέρµετρης 

τριπλάσιας σχεδόν διαφοράς της εκλογικής αποζηµίωσης που λαµβάνουν 

οι υπάλληλοι των ∆ήµων, της Περιφέρειας και των Περιφερειακών 

Ενοτήτων σε σχέση µε τους υπαλλήλους των δικαστηρίων και για το 

λόγο αυτό αποφάσισε 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. 

         Οι ∆ικαστικοί Υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Χίου 

δηλώνουν ότι θα καταθέσουν όλοι ανεξαιρέτως δήλωση εξαίρεσης 

από τα εκλογικά συνεργεία καθιστώντας σαφή µε τον τρόπο αυτό την 

αγανάκτηση από την αδικία που υφιστάµεθα. 

         Ο Σύλλογος ∆ικαστικών Υπαλλήλων Χίου συµπορεύεται µε την 

απόφαση των Συναδέλφων ∆ικαστικών Υπαλλήλων Σερρών και καλεί 

όλους τους Συλλόγους να πράξουν το ίδιο. 

                                                  ΖΗΤΑΜΕ 



        Την έγκαιρη σχετική µε το ύψος του εκλογικού επιδόµατος έγγραφη 

δέσµευση των αρµόδιων Υπουργών ώστε να µην εµφανιστεί και πάλι το 

φαινόµενο παγίδευσης των ∆ικαστικών Υπαλλήλων και την αµέσως µετά 

την προκήρυξη των εκλογών έκδοση υπουργικών αποφάσεων στις οποίες 

θα καθορίζεται το ύψος της εκλογικής αποζηµίωσης σε συνδυασµό µε 

την πραγµατική εργασία που προσφέρονται από τους δικαστικούς 

υπαλλήλους και την άρση της αδικίας που υφιστάµεθα καθώς επίσης και 

την πρόβλεψη ευρύτερων προθεσµιών απασχόλησης εκλογικών 

συνεργείων.  

            Επίσης, 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. 

                                              ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 
                
                       Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
              ∆ηµήτριος Μ. ∆ιόλατζης             Ισµήνη Βουρνού 
 


