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Καθιέρωση Υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων που
υπηρετούν με διάθεση στα πολιτικά γραφεία του
Υπουργού του Υφυπουργού και Γενικών Γραμμα−
τέων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
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Αμοιβή Δικαστικών Αντιπροσώπων στις εκλογές των
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2418/748
(1)
Νυχτερινή απασχόληση των υπαλλήλων της Κεντρικής
Υπηρεσίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι−
σης για το έτος 2012.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98Α΄/22−4−2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ
226 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν.368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» ΦΕΚ 163/Α΄/1989 και όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3746/2009 και ιδίως της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 76 και την υπ’ αριθμ. 10894/
Δ1/1652/9−3−2009 απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 482/Β΄/2009).
5. Τις διατάξεις του Ν. 2639/2−9−98 και το Π.Δ. 136/99
«Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεωρητών Εργα−
σίας (Σ.Ε.Π.Ε.)».
6. Τις διατάξεις του Ν.3614/07 άρθρου 18 παράγραφος
5.α (ΦΕΚ Α΄ 267/03−12−2007) «Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013».
7. Την υπ’ αριθμ. 21738/78/25−11−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2741/25−11−2011)
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ
40 Α΄).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 6 και άρ−
θρο 17 του Νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄/5−8−2011).
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και
στον ΚΑΕ 0512: 121.800 € περίπου του φορέα 120 του
προϋπολογισμού μας του έτους 2012 στον οποίο έχει
εγκριθεί πίστωση ύψους 410.500 €.
11. Την ανάγκη ελέγχου επιθεώρησης επιχειρήσεων
εκμεταλλεύσεων και εργασιών οι οποίες ως εκ της φύ−
σεως του αντικειμένου της οικονομικής τους δραστη−
ριότητας λειτουργούν καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις
ημέρες της εβδομάδος όπως Ξενοδοχεία, Εστιατόρια,
Επιχειρήσεις συνεχούς Πύρας, Μεταφορικά Μέσα κ.λπ.
προς διαπίστωση εφαρμογής το)ν κείμενων διατάξε−
ων της Εργατικής Νομοθεσίας, από υπαλλήλους που
υπηρετούν ή συνδράμουν το έργο του Σ.Ε.Π.Ε., απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη νυχτερινή απασχόληση για 1.020 υπαλ−
λήλους που υπηρετούν ή συνδράμουν το έργο του Σώ−
ματος Επιθεώρησης Εργασίας για τους λόγους που
αναφέρονται στο προοίμιο παρ. 11 της απόφασης για το
έτος 2012. Ο ανωτέρω αριθμός των υπαλλήλων μπορεί
να αυξηθεί ή να μειωθεί με αντίστοιχη μείωση ή αύξηση
του αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο χωρίς όμως ο
συνολικός αριθμός των ωρών να υπερβεί τις 16 ώρες
ανά υπάλληλο τον μήνα.
Η νυχτερινή εργασία θα παρέχεται κατά τις ώρες από
22:00 μέχρι 06:00. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή, που ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη
δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

F
Αριθμ. 2394/80
(4)
Αμοιβή Δικαστικών Αντιπροσώπων στις εκλογές των
συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε−
σίας 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 ισχύ−
ουν σήμερα.
γ. Του Ν. 678/77 περί τροποποιήσεως και συμπλη−
ρώσεως 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 υπ’ αριθμ. 21738/78/25−11−2011 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό 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, απο−
φασίζουμε:
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 τριτοβάθ−
μια συνδικαλιστική οργάνωση:
1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
10 έως 200 μέλη ποσό τριάντα δύο (32,00) €.
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 συνδικα−
λιστικών οργανώσεων (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτι−
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κής 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 τριτοβάθ−
μια συνδικαλιστική οργάνωση, η αμοιβή των δικαστικών
αντιπροσώπων καθορίζεται στο ποσό των εκατόν τρι−
άντα 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 συνδικα−
λιστική οργάνωση στη Γραμματεία του Δικαστηρίου
στο οποίο κατατίθεται η αίτηση διορισμού δικαστικού
αντιπροσώπου μαζί με την αίτηση.
Σε περίπτωση που η διαδικασία των εκλογών διαρ−
κεί περισσότερες από μία ημέρες, τα αντίστοιχα ποσά
αμοιβής καταβάλλονται για τις επιπλέον ημέρες, συ−
μπληρωματικά στην ίδια Γραμματεία, αμέσως μετά το
τέλος των εκλογών.
Από την ημέρα που θα ισχύσει η παρούσα απόφαση
καταργείται η υπ’ αριθμ. 5896/65/5.2.2009 όμοια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

F
Αριθμ. 2417/747
(5)
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας και του Σώματος Επιθεώρησης Ερ−
γασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης για το 2012.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ΓΙ Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98 Α/2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν.368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» ΦΕΚ 163/Α/1989 και όπως τρο−
ποποιήθηκε & συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3746/2009 και ιδίως της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 76 και την υπ’ αριθμ. 10894/
Δ1/1652/9−3−2009 απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 482/Β΄/2009).
5. Τις διατάξεις του Ν. 2639/1998 και το Π.Δ. 136/1999
«Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεωρητών Εργα−
σίας (Σ.Ε.Π.Ε.)».

