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Προς: Τους Πρωτοβάθµιους Συλλόγους – Μέλη της Ο∆ΥΕ  
(µε την παράκληση να λάβουν γνώση οι συνάδελφοι) 
 
Συνάδελφοι, 
 
Όπως άµεσα ενηµερώσαµε µε SMS τους 560 συνέδρους και συνδικαλιστές 
Πρωτοβαθµίων Συλλόγων, πραγµατοποιήθηκε σήµερα η συνάντηση µε τον 
Υπουργό Εσωτερικών για «τη συγκρότηση και αποζηµίωση εκλογικών συνεργείων 
και δικαστικών αντιπροσώπων». 
Για το ίδιο θέµα είχαν προηγηθεί: 

1) Η σύσκεψη µελών του ∆.Σ. στις 30/12/2014, παρουσία και εκπροσώπων 
Πρωτοβαθµίων Συλλόγων, στην οποία χαράχτηκε η µέχρι στιγµής τακτική 
και στρατηγική. 

2) Ακολούθησαν, την ίδια µέρα, στις 30/12/2014, συνάντησή µας µε τον 
Υπουργό της ∆ικαιοσύνης και µε τον Άρειο Πάγο. Και την παραµονή της 
Πρωτοχρονιάς συνάντηση εργασίας και ενηµερωτική µε την αρµόδια 
∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών. 

3) Είχαµε ήδη προγραµµατίσει συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ την Πέµπτη 8 
Ιανουαρίου. 

 
Συνάδελφοι, 
 
Τόσο στη συνάντησή µας µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών 
όσο και στη σηµερινή µας συνάντηση µε τον κ. Μ. Θεοχαρίδη, Υπηρεσιακό 
Υπουργό Εσωτερικών: 
 
Παρουσιάσαµε και αναπτύξαµε διεξοδικά όλα τα στοιχεία και τα επιχειρήµατα που 
τεκµηρίωσαν το δίκαιο αίτηµα για ισότιµη αντιµετώπισή µας µε άλλους 
εµπλεκόµενους φορείς και υπαλλήλους σε εκλογικά συνεργεία και ειδικά µε το 
Υπουργείο Εσωτερικών και τις Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες. 
 
Για την αναλυτική εισήγηση – ενηµέρωση – πρόταση και διεκδίκησή µας προς τον 
Υπουργό Εσωτερικών, επικαλεστήκαµε αναλυτικά στοιχεία κατ’ έτος, κατά φορέα, 
κατά κλάδο, κατά εκλογικό συνεργείο και κατά ποσό, για το σύνολο των εκλογών 
που έγιναν από το 2007 έως και το 2014. 
 
Ο Υπουργός Εσωτερικών έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι πραγµατικά αποδείξαµε 
την άδικη αντιµετώπισή µας από το 2012 έως και σήµερα. Επισηµάναµε ότι 
διαφωνούµε πλήρως µε την τακτική του Υπουργείου Εσωτερικών να θεωρεί ως 
βάση συζήτησης και διαπραγµάτευσης την εκλογική µας αποζηµίωση από το 2012 
και εντεύθεν.  
 
Ζητήσαµε να γίνει προσαρµογή των εκλογικών αποζηµιώσεων στην αναλογία που 
ανέκαθεν υπήρχε έως και το 2010. Ενώ µέχρι το 2010 η αναλογία της 
αποζηµίωσής µας προς την αντίστοιχη του Υπουργείου Εσωτερικών και της 
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Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων ήταν 2 προς 3, χωρίς αιτία και για 
πρώτη φορά τον Μάιο του 2012 έγινε 1 προς 3!! 
 
Ο Υπουργός Εσωτερικών ζήτησε και µελέτησε επιτόπου την εργασία που είχαµε 
ετοιµάσει, και επέµεινε να του προτείνουµε ποσό. Εµείς, όµως, δεν του προτείναµε 
κανένα ποσό. Απλά, αντιπροτείναµε, εφόσον ληφθούν υπόψη ως βάση συζήτησης, 
κατά φορέα και κλάδο, τα ποσά του Μαΐου 2012, να θεωρηθεί ότι τότε (τον Μάιο 
του 2012) η αποζηµίωσή µας έπρεπε να ήταν 1.060€ (και όχι 600€ που δυστυχώς 
ήταν στην πραγµατικότητα). ∆ηλαδή, αποδεχτήκαµε την επαναφορά τουλάχιστον 
στην αναλογία 2 προς 3 που ήταν το 2009. Ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών δεν 
δεσµεύθηκε για κανένα ποσό, αλλά ότι θα µελετήσει τις προτάσεις µας και θα τις 
λάβει σοβαρά υπόψη του για τις τελικές του αποφάσεις. 
 
Σηµείωση: Η αποζηµίωση του µεγαλύτερου αριθµού των υπαλλήλων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, από το 
2007 έως το 2009 ήταν 2.600€ για το ΥΠ.ΕΣ. έναντι 1.630€ για τους ∆ικαστικούς 
Υπαλλήλους. Ενώ το Μάιο του 2012 έγιναν 1.700€ έναντι 600€ (!!) και το 2014 
έγιναν 2.850€ έναντι 900€, αντιστοίχως. 
 
Εν τω µεταξύ, οι προσκλήσεις για συναντήσεις αρχίζουν να πληθαίνουν! 
 
Σήµερα το απόγευµα ενηµερωθήκαµε ότι έχει προγραµµατιστεί συνάντησή µας µε 
τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, αύριο Πέµπτη 4µµ, κατά τη 
διάρκεια ή προς το τέλος της συνεδρίασης του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ. 
 
Οι διαπραγµατεύσεις και η προσπάθειά µας συνεχίζονται.  
 
Για να εδραιώσουµε τη θέση µας, τώρα και στο µέλλον, επικεντρώνουµε στη 
θεσµική διαπραγµάτευση, ως βάση ποσοτικών αποτελεσµάτων. 
 
Συνάδελφοι, 
 
Στη συνέχεια µεταβήκαµε, χωρίς ραντεβού και χωρίς ενηµέρωση, στο Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης. Συναντηθήκαµε µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, προτείναµε και την 
τελευταία στιγµή αποδέχθηκε το αίτηµά µας και τροποποίησε προς το καλύτερο 
την απόφασή του για διακοπή εργασιών των Πρωτοδικείων από 21/1 έως 
28/1/2015 και ειδικότερα για Πειραιά και Θεσσαλονίκη από 21/1 έως 29/1/2015 
και για την Αθήνα από 21/1 έως 30/1/2015. 
 
∆ιευκρινίζουµε ότι οι εργασίες των υπολοίπων ∆ικαστηρίων θα ανασταλούν από 21 
έως 28 Ιανουαρίου 2015. 
 
 

Για το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Γιώργος ∆ιαµάντης 

Ο Γενικός Γραµµατέας 
 

Χρήστος Λυµπερόπουλος 
 


