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ΘΕΜΑ:  Αμοιβή Δικαστικών Αντιπροσώπων στις εκλογές των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων.

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις
α.  του Π.  Δ/τος  63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και  τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
β. του Π.Δ/τος 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
γ.  του  Ν.  678/77  περί  τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεως  των  διατάξεων  «περί 
Οργανισμού  Εργατικής  Εστίας  και  άλλων  τινών  διατάξεων»  (ΦΕΚ  246/Α’),  όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
δ. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 29 παρ. 3 του Ν. 1264/82 ‘’Για τον εκδημοκρατισμό 
του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών 
των εργαζομένων’’ (ΦΕΚ 79/Α’).
2.  Την  αριθμ.  21738/78/25-11-2011  Κοινή  Απόφαση  του  Πρωθυπουργού  και  του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ιωάννη Κουτσούκο” (ΦΕΚ/2741/Β΄).
3. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α.Ε. 2522 Δ' του προϋπολογισμού του 
Ο.Ε.Ε έτους 2012 για την προκαλούμενη δαπάνη το ύψος της οποίας δεν δύναται να 
υπολογιστεί επακριβώς και η δαπάνη αυτή δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε,
Καθορίζουμε  το  ύψος  της  αμοιβής  των  δικαστικών  αντιπροσώπων  για  την 

παρουσία τους στις εκλογές των οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και 
τον τρόπο καταβολής ως εξής:

α) Για την εκλογή εφορευτικής επιτροπής: 
1.  Για  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  που  αριθμούν  από  10  έως  200  μέλη  ποσό 

πενήντα και πενήντα (50,50) €.
2.  Για  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  που αριθμούν από 201 έως 600 μέλη ποσό 

εβδομήντα  επτά (77,00) €.
3.  Για  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  που αριθμούν από 601 μέλη και  άνω,  ποσό 

ογδόντα τέσσερα (84,00) €.
β) Για  λήψη  απόφασης  εκπροσώπησης  στην  τριτοβάθμια  συνδικαλιστική 

οργάνωση:
1.  Για  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  που  αριθμούν  από  10  έως  200  μέλη  ποσό 

τριάντα δύο (32,00) €.
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2.  Για  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  που αριθμούν από 201 έως 600 μέλη ποσό 
εξήντα τρία (63,00) €.

3.  Για  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  που αριθμούν από 601 μέλη και  άνω,  ποσό 
εβδομήντα οκτώ (78,50) €.

γ) Για  την  εκλογή  των  λοιπών  οργάνων  των  συνδικαλιστικών  οργανώσεων 
(Διοικητικού  Συμβουλίου,  Ελεγκτικής  Επιτροπής  και  αντιπροσώπων  Εργατικών 
Κέντρων και Ομοσπονδιών):

1.  Για  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  που  αριθμούν  από  10  έως  200  μέλη  ποσό 
εβδομήντα επτά (77,00) €.

2.  Για  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  που αριθμούν από 201 έως 600 μέλη ποσό 
εκατόν δέκα εννέα (119,00) €.

3.  Για  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  που αριθμούν από 601 μέλη και  άνω,  ποσό 
εκατόν πενήντα (150,00) €.

δ) Προκειμένου για σωματεία με λιγότερα από 300 μέλη, τα οποία εκλέγουν την ίδια 
ημέρα  Εφορευτική  Επιτροπή,  Διοικητικό  Συμβούλιο,  Ελεγκτική  Επιτροπή, 
Αντιπροσώπους  Εργατικών  Κέντρων  και  Ομοσπονδιών  και  λαμβάνουν  απόφαση 
εκπροσώπησης στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, η αμοιβή των δικαστικών 
αντιπροσώπων καθορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε (135,00) €.

Όπου στην απόφαση αυτή γίνεται  λόγος περί  ‘’μελών’’  νοούνται  τα  οικονομικώς 
εντάξει μέλη μέχρι και κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Ο χρόνος ημερήσιας απασχόλησης των δικαστικών αντιπροσώπων καθορίζεται σε 
8 ώρες ημερησίως.

Τα  ανωτέρω  ποσά  καταβάλλονται  από  τη  συνδικαλιστική  οργάνωση  στη 
Γραμματεία  του  Δικαστηρίου  στο  οποίο  κατατίθεται  η  αίτηση  διορισμού  δικαστικού 
αντιπροσώπου μαζί με την αίτηση.

Σε  περίπτωση  που  η  διαδικασία  των  εκλογών  διαρκεί  περισσότερες  από  μία 
ημέρες,  τα  αντίστοιχα  ποσά  αμοιβής  καταβάλλονται  για  τις  επιπλέον  ημέρες, 
συμπληρωματικά στην ίδια Γραμματεία, αμέσως μετά το τέλος των εκλογών.

Από  την  ημέρα  που  θα  ισχύσει  η  παρούσα  απόφαση  καταργείται  η  αριθμ. 
5896/65/5.2.2009 όμοια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
1. Οργανισμό Εργατικής Εστίας
Δ/νση Οικονομικού
2. Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
Πρωτοδικείο Αθηνών (πρώην σχολή Ευελπίδων) Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
κτίριο 6 – γραφείο 210 Τ.Κ. 101 71 - Αθήνα
(Με την παράκληση να κοινοποιήσει την
παρούσα σε όλα τα Πρωτοδικεία της χώρας)
3. Γ.Σ.Ε.Ε.
Πατησίων 69 Τ.Κ. 104 34 – Αθήνα

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο κου Υφυπουργού
2. Γραφείο κας. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Εργασίας
4. Δ/νση Πληροφορικής
5. Δ/νση Δ12/ΙΙ
6. Κ.Φ.
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