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Καλούμε την ΟΔΥΕ την οποία ήδη έχουμε ενημερώσει και θετικά πλέον 

το αντιμετωπίζει, να αγωνιστεί για την εφαρμογή της νομιμότητας. 

Καλούμε τους αρμόδιους φορείς σύνταξης της απόφασης να την 

εφαρμόσουν. 

Είμαστε κατηγορηματικά υπέρ των  διάφανων  και τεκμηριωμένων 

θέσεων. Δεν είμαστε παιδιά ενός κατώτερου θεού στην απονομή της 

δικαιοσύνης που αγόγγυστα υπηρετούμε. Οι διορισμοί 45.000 

δικαστικών αντιπροσώπων που έγινε χάρις στη αυτοθυσία των 

συναδέλφων στα συνεργεία του Αρείου Πάγου, αδιάβλητα και 

διαφανέστατα αποδεικνύει τον ουσιαστικό μας ρόλο. 

Με γνώση και σθένος διεκδικούμε τον δικό μας χώρο και την ισότιμη 

αντιμετώπιση και φορολογικά και μισθολογικά. 

Αιτιάσεις περί προβλημάτων αμφισβήτησης, σε σχέση με τον διορισμό 

των δικαστικών αντιπροσώπων, της  ομαλής  διενέργειας των 

εκλογικών διαδικασιών είναι πέρα για πέρα απαράδεκτες.  

Έχουν παρέλθει πια αυτές οι εποχές, ευτυχώς ανεπίστρεπτα . Όλοι οι 

δικαστικοί αντιπρόσωποι ανεξαρτήτως ιδιότητας έχουν αποδειχθεί 

διαχρονικά εγγυητές των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών. 

Είναι ξεκάθαρο και ρητά ορισμένο  (εδ. 6 του άρθρου αυτού) ότι : Οι 
αποζημιώσεις του άρθρου αυτού, πλην αυτών που καταβάλλονται σε 
ιδιώτες, θεωρούνται ως έξοδα κίνησης. 

Άρθρο 131 
(Άρθρο 131 Π.Δ. 96/2007) Ειδικές αποζημιώσεις 

1. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή 
των βουλευτικών εκλογών, τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων, 
είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών να συγκροτούνται ειδικά 
συνεργεία από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, του 
Εθνικού Τυπογραφείου και από υπαλλήλους αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου 
Εσωτερικών, που υπηρετούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις Περιφέρειες και τις 
Περιφερειακές Ενότητες της έδρας κάθε νομού από τον απολύτως αναγκαίο αριθμό 



υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών ή των οικείων, κατά περίπτωση, δικαστηρίων και δήμων 
με καταβολή ειδικής αποζημίωσης που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομικών. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εφόσον βεβαιώνεται 
προσφορά πραγματικής εργασίας. 

2. Η συγκρότηση των συνεργείων, που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, 
καθώς και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών. 

3. Ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί, κάθε φορά, να προσλαμβάνει για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μέχρι πενήντα ιδιώτες, με καταβολή ειδικής 
αποζημίωσης, που καθορίζεται με απόφασή του. 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να καθορισθεί η καταβολή ειδικής 
αποζημίωσης: 

α) στους δικαστές και δημόσιους υπαλλήλους, μέλη της Ανωτάτης Εφορευτικής 
Επιτροπής, στον γραμματέα και στους υπαλλήλους που ορίζονται για την γραμματειακή 
εξυπηρέτησή της, 

β) στους υπαλλήλους του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 100 του 
Συντάγματος, που απασχολούνται για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών 
αναγκών του Δικαστηρίου κατά την περίοδο της εκδίκασης των ενστάσεων κατά του 
κύρους των εκλογών, 

γ) σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για την έκτακτη απασχόλησή τους σε 
εκλογικής φύσης εργασίες κατά την εκλογική περίοδο, 

δ) για κάθε τυχόν άλλη εκλογικής φύσης έκτακτη εργασία. 

5. Οι υπουργικές αποφάσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, 
εκδίδονται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. 

6. Οι αποζημιώσεις του άρθρου αυτού, πλην αυτών που καταβάλλονται σε ιδιώτες, 
θεωρούνται ως έξοδα κίνησης. 

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και κατά τη διενέργεια 
δημοτικών εκλογών, καθώς και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας. 
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