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Υπαλλήλων Ν. Πιερίας 

Προς 
Το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας ∆ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος 

 
Κοινοποίηση: 
1. κον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
2. κον Υπουργό Εσωτερικών 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Συναδέλφισσες – οι, 

Όπως γνωρίζετε την 18η Μαΐου διεξήχθησαν οι ∆ηµοτικές και Περιφερειακές 

Εκλογές, ενώ την 25η Μαΐου διεξήχθησαν οι επαναληπτικές ∆ηµοτικές και 

Περιφερειακές Εκλογές ταυτόχρονα δε µε τις Ευρωεκλογές για πρώτη φορά. Αυτό 

δηµιούργησε έναν πρωτόγνωρο όγκο εργασίας στις ∆ικαστικές Υπηρεσίες της χώρας 

που, συνδυαστικά µε την αύξηση του αριθµού των υποψηφίων σε κάθε συνδυασµό 

(σε αριθµό διπλάσιο από αυτόν των εδρών των ∆ηµοτικών και Περιφερειακών 

Συµβουλίων) αλλά και µε την, για πρώτη φορά, ύπαρξη σταυροδοσίας των 

υποψηφίων Ευρωβουλευτών (και µάλιστα µε τετρασταυρία), είχε σαν αποτέλεσµα να 

οδηγήσει τους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους στα όρια της κατάρρευσης από πλευράς 

φυσικών αντοχών. 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι πριν την πρώτη Κυριακή των εκλογών είχαµε ήδη 

απασχοληθεί εκτός ωραρίου σε συνεργεία, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. 

παραλαβή Εκλογικών Καταλόγων ειδικών και µη, παραλαβή υποψηφιοτήτων κ.λ.π.) 

λειτούργησαν ακόµη και µετά την 12η νυκτερινή ώρα, τόσο τις καθηµερινές όσο και 

τα Σαββατοκύριακα. 

Παρά το ότι έχουµε εργαστεί επί συνεχείς ηµέρες σε συνεχόµενα δωδεκάωρα 

(τουλάχιστον), δεν έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της εργασίας των συνεργείων. 

Αυτό οφείλεται στο ότι ο όγκος της εργασίας, στην οποία κληθήκαµε να 

ανταπεξέλθουµε, είναι αφενός µεν εξ αντικειµένου τεράστιος, αφετέρου δε 

επιβαρύνθηκε και αυξήθηκε περαιτέρω από την κακή ποιότητα των Πρακτικών και 

των Καταµετρήσεων από µεγάλο µέρος των Αντιπροσώπων της ∆ικαστικής Αρχής. 

Σήµερα τα ∆ικαστήρια λειτουργούν, στην πλειοψηφία τους, κανονικά και 

ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνονται επανακαταµετρήσεις για τις τυχόν ενστάσεις προς 

τα Εκλογοδικεία. Ενδεικτικά, έχουν κατατεθεί, χωρίς καν να έχουν λήξει οι 

προθεσµίες, 19 αιτήσεις επανακαταµέτρησης στην Κατερίνη, καθώς και οι ενστάσεις, 

για τις οποίες δεν έχουν καν ανοίξει οι προθεσµίες. 



Κανείς δεν µπορεί να υπολογίσει πότε πραγµατικά θα τελειώσει η απασχόλησή 

µας στα εκλογικά συνεργεία. Το µόνο βέβαιο είναι ότι θα υπερβούµε κατά πολύ το 

καταληκτικό όριο που θέτει η σχετική εγκύκλιος. 

 

Συναδέλφισσες – οι, 

∆εν θα διαµαρτυρηθούµε για την τεράστια και προκλητική διαφορά της 

αποζηµίωσης µεταξύ των εκλογικών συνεργείων των ∆ικαστικών Υπηρεσιών (ιδίως 

των Πρωτοδικείων, Ειρηνοδικείων και Πταισµατοδικείων της χώρας που 

αναλαµβάνουν δράση όχι µόνον πριν από τις εκλογές αλλά και κυρίως µετά από 

αυτές) και των συνεργείων άλλων εµπλεκόµενων στην εκλογική διαδικασία 

Υπηρεσιών. 

Η υπάρχουσα και ισχύουσα Εκλογική Εγκύκλιος ορίζει µε σαφήνεια το διάστηµα 

της απασχόλησης και το ποσό της σχετικής αποζηµίωσης. Ζητάµε εποµένως την 
έκδοση νέας συµπληρωµατικής Εγκυκλίου, η οποία να ορίζει πρόσθετο 
διάστηµα λειτουργίας των εκλογικών συνεργείων µας και να ορίζει πρόσθετη 
αποζηµίωση για το πρόσθετο διάστηµα. Θεωρούµε απαραίτητο να τονιστεί από 

το ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε., σε κάθε αρµόδιο, ότι προτιθέµεθα να τηρήσουµε αυστηρά τα 

χρονικά διαστήµατα που ορίζονται στην ισχύουσα εγκύκλιο και να διακόψουµε, στην 

ορισθείσα καταληκτική ηµεροµηνία, την λειτουργία των εκλογικών συνεργείων, όπως 

είµαστε υποχρεωµένοι να πράξουµε. 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 

Για το ∆.Σ. 

Η Πρόεδρος         Η Γραµµατέας 

 

 

Μαριάννα Καζάκου       Άννα Πρίµπου 


