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Προς
Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγ ύ ης.
Κυρία Έφη Αχτσιόγλου
Αξιότιµη Κυρία Υπουργέ,

Στην συνάντηση της 26.3.2018 είχαµε διατυπώσει το εύλογο αίτηµα για αύξηση της
αποζηµίωσης των δικηγόρων, δικαστικών αντιπροσώπων που συµµετέχουν στις
εκλογές σωµατείων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και επιµελητηρίων σε σχέση µε
τα προβλεπόµενα στην ΥΑ υπ' αριθ. 2394/80/12 (ΦΕΚ 337 Β/14-2-2012), µε την
οποία είχε καθοριστεί η αποζηµίωση των δικαστικών λειτουργών, που µέχρι την
ψή φιση του ν. 4446/2016, συµµετε ίχαν ως δικαστικοί αντιπρόσωποι κατά τις άνω
αρχαιρεσίες.
Όµως, µε έκπληξη διαπιστώσαµε ότι στην νέα υπουργική απόφαση υπ' αριθµ.
24270/610/30.4.2018 (ΦΕΚ Β/8.5.2018) δεν γ ίνεται καµία απολύτως αλλαγή.
Τουναντίον µάλιστα το ποσό που προβλέπεται για τους δικηγ όρους, δικαστικούς
αντιπροσώπους στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων χαρακτηρίζεται ως
«αµοιβή», και όχι ως « αποζηµίωση», που είναι ο ορθός, και ανταποκρινόµενος στη
φύση των εκτελού µενων καθηκόντων, νοµικός χαρακτηρισµός.
Η επιλεγείσα διατύπωση έχει προφανείς δυσµενείς συνέπειες τόσο για τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις όσο και για τους δικηγόρους - δικαστικούς
αντιπροσώπους. Συγκεκριµένα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις Θα επιβαρύ νονται
µε ΦΠΑ , ενώ οι δικηγόροι - δικαστικοί αντιπρόσωποι θα κληθούν από την γλίσχρα
αυτή αµοιβή να αφαιρέσουν τις αναλογούσες αυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές
καιτο αντίστοιχο φορολογικό βάρος.
Κατόπιν αυτών, Θεωρούµε αναγκαίο για λόγους εναρµονίσεως µε τα οριζόµενα στη
νοµοθεσία περί Βουλευτικών Εκλογών και τη συµµετοχή σε αυτές ∆ικηγόρων ως
αντιπροσώπων της ∆ικαστικής Αρχής, να αντικατασταθεί ο όρος «αµοιβή» µε το
όρο «ειδική αποζηµίωση» και, περαιτέρω, προκειµένου τα οικεία ποσά να
απαλλάσσονται του φόρου, να γίνει ευθεία και ρητή παραποµπή στις διατάξεις του
άρθρου 108§3 του Π.∆. 26/2012, ως εφαρµοστέες κατά παραποµπή και στην
περίπτωση αυτή.
Άλλως, πρέπει να αυξηθεί το ύψος των προβλεπόµενων ποσών, προκειµένου
συνυπολογιστεί και συµπεριληφθεί η πρόσθετη φορολογική και ασ
επιβάρυνση των δικηγόρων - δικαστικών αντιπροσ, 4 ν; που :θα εκδίδ
την είσπραξη της αµοιβής τους.
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