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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  415/7 (1)
Κατανομή και καταβολή του ποσού της επιχορήγησης στις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις για την κάλυψη λειτουργι−
κών δαπανών, δαπάνης μισθοδοσίας και αποζημίωσης 
λόγω συνταξιοδότησης γήρατος του προσωπικού τους 
και δαπανών καθαριότητας, έτους 2012. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Π. Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσί−

ας 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 άλ−
λων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 246/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα

δ. του άρθρου 7 του Ν. 1915/90 «Προστασία των συν−
δικαλιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού συνόλου, 
οικονομική αυτοτέλεια συνδικαλιστικού κινήματος» (ΦΕΚ 
186/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν 
διαδοχικά με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2091/92 «Οικο−
νομική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
και διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανι−
σμού Εργατικής Εστίας» (ΦΕΚ 180/Α΄), το άρθρο 5 του 
Ν. 2224/94 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστι−
κών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζο−
μένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των 
εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄) και το άρθρο 12 του Ν. 3667/08 
«θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 114/Α΄).

2. Την αριθμ. 21738/78/25−11−2011 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ιωάννη Κουτσούκο» 
(ΦΕΚ/2741/Β΄).

3. Το με αριθμ. 19157/22.12.2011 έγγραφο του Οργανισμού 
Εργατικής Εστίας με το οποίο μας υποβλήθηκε απόσπασμα 
πρακτικού με αριθμ. 51/20.12.2011 συνεδρίασης του Διοι−
κητικού του Συμβουλίου, από το οποίο προκύπτει και η 
σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Ε.

4. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α.Ε. 
2522Α΄ 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, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, τον τρόπο κατανομής και καταβολής του 
ποσού της επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλι−
στικές οργανώσεις, την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας και 
αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού τους 
στις πρωτοβάθμιες (Σωματεία), δευτεροβάθμιες (Ομοσπον−
δίες– Εργατικά Κέντρα) και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, καθώς και την κάλυψη δαπανών καθαριότητας 
στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, από τον 
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Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), για το έτος 2012, με 
τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

Ι. Κατανομή επιχορήγησης.
1. Λειτουργικές δαπάνες.
Το ποσό της επιχορήγησης των δευτεροβάθμιων και τρι−

τοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων για την κάλυψη 
δαπανών για λειτουργικά έξοδα (τέλη ύδρευσης, τηλεφω−
νικών συνδιαλέξεων και φωτισμού), ετησίως, καθορίζεται, 
ανάλογα με τη δύναμή τους σε ψηφίσαντα μέλη, μειωμένα 
κατά ποσοστό 10% σε σχέση με το 2011, όπως παρακά−
τω:

α. Εργατικά Κέντρα (Ε.Κ.) και Ομοσπονδίες (πλην Ομο−
σπονδιών Επιχειρήσεων−Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και 
Τραπεζών):

α.α. Στις πιο πάνω οργανώσεις που έχουν στη δύναμή 
τους ψηφίσαντα μέλη από 501 έως 1500, θα καταβάλλεται, 
ετησίως, ποσό 6.138 €.

Το ίδιο ποσό θα καταβάλλεται και σε όσα Ε. Κ. έχουν 
δύναμη σε ψηφίσαντα μέλη κάτω από 500, εφόσον στον 
ίδιο Νομό δεν υπάρχει άλλο Ε. Κ., ή εάν υπάρχουν και άλλα, 
θα καταβάλλεται σ’ αυτό που έχει τη μεγαλύτερη δύναμη 
σε ψηφίσαντα μέλη.

Στα υπόλοιπα Ε. Κ. και Ομοσπονδίες κάτω από 500 ψη−
φίσαντα μέλη δύναται να καταβάλλεται το ίδιο ποσό, κατά 
περίπτωση, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.

α.β. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφί−
σαντα μέλη από 1.501 έως 3.300, θα καταβάλλεται, ετησίως, 
ποσό 7.623 €.

α.γ. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμη τους ψηφί−
σαντα μέλη από 3.301 έως 10.000, θα καταβάλλεται, ετη−
σίως:

ι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 
των 3.300 το ποσό των 7.623 €.

ιι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301 έως 
10.000 το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφι−
σάντων μελών επί ποσού 2,28 €.

α.δ. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμη τους ψη−
φίσαντα μέλη από 10.001 έως 15.000, θα καταβάλλεται, 
ετησίως:

ι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 
των 3.300 το ποσό των 7.623 €.

ιι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301 έως 
10.000 το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφι−
σάντων μελών επί ποσού 2,28 €.

ιιι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 10.001 έως 
15.000 το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφι−
σάντων μελών επί ποσού 1,88 €.

α.ε Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσα−
ντα μέλη από 15.001 και άνω, θα καταβάλλεται, ετησίως:

ι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 
των 3.300 το ποσό των 7.623 €.

ιι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301 έως 
10.000 το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφι−
σάντων μελών επί ποσού 2,28 €.

ιιι) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 10.001 έως 
15.000 το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφι−
σάντων μελών επί ποσού 1,88 €.

ιv) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 15.001 και 
άνω, το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισά−
ντων μελών επί ποσού 1,49 €.

α.στ. Στα Ε.Κ. που έχουν την έδρα τους σε νησί, εκτός 
από τα παραπάνω ποσά, κατά περίπτωση, θα καταβάλλεται 
συμπληρωματικά, ετησίως, το ποσό των 1.881 €. 

β. Ομοσπονδίες προσωπικού Επιχειρήσεων − Οργανισμών 
Κοινής Ωφελείας και Τραπεζών:

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι Ομοσπονδίες που καλύ−
πτουν εργαζόμενους στις Τράπεζες και στις Επιχειρήσεις 

− Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Η.− Ε.ΥΔ.ΑΠ. − Ο.Τ.Ε. 
− Ο.Σ.Ε. κ.ά). 

Το ποσό της επιχορήγησης των Ομοσπονδιών αυτών για 
την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, μηνιαίως, 
καθορίζεται, ανάλογα με τη δύναμή τους σε ψηφίσαντα 
μέλη όπως παρακάτω:

β.α. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφί−
σαντα μέλη έως 5.000 θα καταβάλλονται έντεκα (11) βασι−
κά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη της Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), όπως το ημε−
ρομίσθιο έχει διαμορφωθεί στο τέλος του 2011, μειωμένο 
κατά ποσοστό 10%. 

β.β. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσα−
ντα μέλη από 5.001 έως 10.000, θα καταβάλλονται δεκαπέ−
ντε και μισό (15,5) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη 
της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως το ημερομίσθιο έχει διαμορφωθεί στο 
τέλος του 2011, μειωμένο κατά ποσοστό 10%. 

β.γ. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφί−
σαντα μέλη από 10.001 και άνω, θα καταβάλλονται είκοσι 
(20) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., 
όπως το ημερομίσθιο έχει διαμορφωθεί στο τέλος του 2011, 
μειωμένο κατά ποσοστό 10%. 

γ. Γ.Σ.Ε.Ε.
Το ποσό της επιχορήγησης στη Γ.Σ.Ε.Ε. για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών, μηνιαίως, καθορίζεται, σε είκοσι 
επτά (27) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη της 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ανά χίλια (1.000) ψηφίσαντα μέλη, όπως το ημε−
ρομίσθιο έχει διαμορφωθεί στο τέλος του έτους 2011, μει−
ωμένο κατά ποσοστό 10%.

2. Δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού.
Δικαιούχοι της επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης 

μισθοδοσίας προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επι−
δομάτων εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος 
αδείας, είναι:

α. Η Γ.Σ.Ε.Ε. για το προσωπικό που απασχολούσε την 
31/12/91 αλλά και για τους δύο (2) τεχνίτες και τέσσερις 
(4) φύλακες−θυρωρούς, που προσέλαβε αργότερα για τις 
ανάγκες του ανακαινισμένου διατηρητέου κτιρίου της κα−
θώς και για το προσωπικό του ΚΕΠΕΑ, όπως ορίστηκε στην 
αριθμ. 50461/11−10−2001 Υπουργική απόφαση.

β. Οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις για το 
προσωπικό που προσέλαβαν μέχρι την 31/12/94.

Η επιχορήγηση για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 
των παραπάνω καθορίζεται μηνιαίως, κατ’ ανώτατο ποσό 
ίσο με το ύψος του βασικού μισθού τους, το χρονοεπίδομα, 
το επίδομα οικογενειακών βαρών, σπουδών, θέσης, διαχει−
ριστικών λαθών, ξένης γλώσσας και οκταετούς υπηρεσίας 
στον ίδιο εργοδότη.

Επίσης καταβάλλεται επίδομα ισολογισμού σε υπαλλή−
λους της Γ.Σ.Ε.Ε, του Ε.Κ. Αθήνας και του Ε.Κ. Θεσσαλο−
νίκης.

Για όσους από τους παραπάνω εργαζόμενους έχουν απο−
χωρήσει έως τη λήψη αυτής της απόφασης ή θα αποχωρή−
σουν εντός του 2012, για οποιοδήποτε λόγο, από οργάνωση 
που απασχολεί έναν υπάλληλο γραφείου ή και μία καθαρί−
στρια, επιτρέπεται η αντικατάστασή του στον ίδιο κλάδο 
ή θέση που υπηρετούσε ο αποχωρήσας. Στις οργανώσεις 
εκείνες που απασχολούν περισσότερους υπαλλήλους, σε 
περίπτωση αποχώρησης ενός εξ αυτών, για οποιονδήποτε 
λόγο, ο ΟΕΕ θα επιχορηγεί τη μισθοδοσία του νέου υπαλ−
λήλου, εφόσον:

βα. Υποβληθεί σχετική αίτηση της συνδικαλιστικής ορ−
γάνωσης στην οποία να αιτιολογείται ότι η νέα αυτή πρό−
σληψη είναι αναγκαία για τη λειτουργία της και

ββ. Εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ο.Ε.Ε. με 
αιτιολογημένη απόφασή του ότι όντως η νέα αυτή πρό−
σληψη είναι αναγκαία για τη λειτουργία της Οργάνωσης, 
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ανάλογα με τη δύναμή της σε ψηφίσαντα μέλη και τις εν 
γένει δραστηριότητές της, όπως αυτές θα πιστοποιούνται 
από τους εκπροσώπους της Γ.Σ.Ε.Ε. στο Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.

Το μέτρο της αντικατάστασης δεν ισχύει για την ΓΣΕΕ 
και τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις με 
δύναμη σε ψηφίσαντα πάνω από 100.000 μέλη, οι οποίες 
θα μπορούν να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους που 
θα αποχωρήσουν σε οποιοδήποτε κλάδο ή ειδικότητα κρί−
νουν αναγκαίο.

γ. Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις με δύναμη σε ψηφί−
σαντα πάνω από 500 μέλη, για έναν υπάλληλο, εφόσον 
δεν απασχολούσαν υπάλληλο γραφείου την 31/12/91 αλλά 
προσέλαβαν μέχρι τη λήψη αυτής της απόφασης.

δ. Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις, του αμιγώς Ιδιωτικού 
Τομέα, με δύναμη σε ψηφίσαντα πάνω από 10.000 μέλη και 
οι οποίες επιχορηγούνται για την κάλυψη δαπάνης μισθο−
δοσίας ενός υπαλλήλου ή και μιας καθαρίστριας μπορούν 
να επιχορηγηθούν για δαπάνη μισθοδοσίας ενός ακόμη 
υπαλλήλου γραφείου, ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή 
τους για την αναγκαιότητα αυτή και μετά από σχετική 
απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.

ε. Οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις (Σωματεία), του αμιγώς 
Ιδιωτικού Τομέα, με δύναμη σε ψηφίσαντα πάνω από 500 
μέλη, για έναν υπάλληλο, εφόσον απασχολούσαν προσωπι−
κό με σύμβαση έργου ή εξαρτημένης εργασίας την 31/12/91 
και εξακολουθούν να απασχολούν, μετά από αίτησή τους 
και προηγούμενη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Ε., η οποία εισάγει το 
θέμα δια των εκπροσώπων της στο Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.

στ. Σε περίπτωση προσχώρησης συνδικαλιστικής ορ−
γάνωσης σε άλλη ή ενοποίησης δύο ή και περισσοτέρων 
οργανώσεων, οι οποίες πριν την προσχώρηση ή ενοποίηση 
επιχορηγούντο από τον Ο.Ε.Ε. για μερική ή ολική κάλυψη 
δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού τους, μετά από σχετικό 
αίτημα της νέας συνδικαλιστικής οργάνωσης που προκύ−
πτει από την προσχώρηση ή ενοποίηση, δύναται αυτή να 
επιχορηγείται για τον ίδιο αριθμό υπαλλήλων που επιχορη−
γούντο οι οργανώσεις πριν την προσχώρηση ή ενοποίηση 
ή για διαφορετικό αριθμό, μετά από σύμφωνη γνώμη της 
Γ.Σ.Ε.Ε. για την αναγκαιότητα της απασχόλησης των ερ−
γαζομένων στη νέα οργάνωση και σχετική απόφαση του 
Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.

Η επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας 
νέων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων 
εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας, 
που θα καταβληθεί από τον ΟΕΕ για πρώτη φορά εντός 
του έτους 2012, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των προ−
αναφερθέντων εδαφίων, καθορίζεται μηνιαίως, κατ’ ανώ−
τατο ποσό και ανάλογων προσόντων και προϋποθέσεων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΣΣΕ των εργαζομένων στις 
επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών για το έτος 2012, δηλα−
δή βασικός μισθός, επίδομα γάμου, διαχειριστικών λαθών, 
σπουδών, ξένης γλώσσας και οκταετούς υπηρεσίας στον 
ίδιο εργοδότη.

Στα παραρτήματα των Ε.Κ., καταβάλλεται μηνιαίως, για 
το προσωπικό καθαριότητος, ποσό που αναλογεί σε απα−
σχόληση δύο ημερών την εβδομάδα και μέχρι 5 ώρες την 
ημέρα.

Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, για μεν τους 
υπαλλήλους κατά 25,06% και 3%, για δε το προσωπικό κα−
θαριότητας κατά 30,21%, ποσοστά που αντιστοιχούν στην 
εργοδοτική εισφορά στον φορέα κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης.

Η μισθοδοσία του απασχολούμενου προσωπικού από 
όλες τις συνδικαλιστικές Οργανώσεις, καθορίζεται μηνι−
αίως, κατ’ ανώτατο ποσό και ανάλογων προσόντων και 
προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΣΣΕ των 
εργαζομένων στις επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών για το 

έτος 2012, δηλαδή βασικός μισθός, επίδομα γάμου, διαχει−
ριστικών λαθών, σπουδών, ξένης γλώσσας και οκταετούς 
υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.

3. Δαπάνες αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης. 
Δικαιούχοι της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπα−

νών αποζημίωσης του προσωπικού που αποχωρεί ή απομα−
κρύνεται από τη συνδικαλιστική οργάνωση λόγω λήψεως 
πλήρους συντάξεως γήρατος, είναι οι πρωτοβάθμιες (Σω−
ματεία), δευτεροβάθμιες (Ομοσπονδίες – Εργατικά Κέντρα) 
και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις μόνο για το 
προσωπικό για το οποίο καταβαλλόταν σχετική επιχορή−
γηση από τον Οργανισμό για την κάλυψη των δαπανών 
μισθοδοσίας του.

Το ποσό της επιχορήγησης θα υπολογίζεται με βάση τη 
δαπάνη μισθοδοσίας που κατέβαλε ο Ο.Ε.Ε. για τον εργα−
ζόμενο που αποχώρησε ή απομακρύνθηκε, σύμφωνα με τα 
σχετικά ισχύοντα για το 2012, και όχι με βάση υψηλότερες 
αποδοχές που τυχόν του κατέβαλε η οργάνωση.

Το ύψος της επιχορήγησης αυτής δεν θα υπερβαίνει το 
μισό ποσό της αποζημίωσης που θα προκύπτει βάσει των 
δαπανών μισθοδοσίας που κατέβαλε ο Ο.Ε.Ε. και θα προσ−
διορίζεται κατά περίπτωση με σχετική απόφαση του Δ.Σ. 
του Ο.Ε.Ε., μετά από γνώμη των εκπροσώπων της Γ.Σ.Ε.Ε 
σε αυτό, θα συναρτάται με τις ετήσιες οικονομικές δυνα−
τότητες του Ο.Ε.Ε. και θα καταβάλλεται στην οργάνωση, 
αφού ήδη αυτή έχει αποζημιώσει νομίμως τον εργαζόμενο 
που αποχώρησε ή απομακρύνθηκε λόγω λήψεως πλήρους 
συντάξεως γήρατος.

4. Δαπάνες Καθαριότητας
Στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που 

δεν δικαιούνται επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθο−
δοσίας προσωπικού καθαριότητας καταβάλλεται, ετησίως, 
ανεξάρτητα από το αν απασχολούν ή όχι προσωπικό, χρη−
ματικό ποσό για καθαριότητα ύψους 3.500 €.

ΙΙ. Kαταβολή επιχορήγησης
1. Το ποσό της επιχορήγησης των περιπτώσεων 1, 2 και 

4 θα καταβάλλεται ανά μήνα και οι συνδικαλιστικές οργα−
νώσεις οφείλουν, υποχρεωτικά ανά μήνα, να προσκομίζουν 
στον Ο.Ε.Ε. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση για την καταβολή λειτουργικών δαπανών και 
δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού ή και καθαριότητας. 
Ειδικά για την Γ.Σ.Ε.Ε. η αίτηση θα συνοδεύεται και από 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του Προέδρου και του 
Γεν. Γραμματέα, για το ύψος των δαπανών που πραγμα−
τοποιήθηκαν.

β. Φωτοαντίγραφα των Ασφαλιστικών Περιοδικών Δηλώ−
σεων προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) ή φω−
τοτυπία απόδειξης Τραπέζης κατάθεσης των αναλογουσών 
εισφορών στο Ι.Κ.Α. επικυρωμένα από τη Διοίκηση της Ορ−
γάνωσης, από τα οποία να προκύπτει, ότι εργοδότης είναι η 
συνδικαλιστική οργάνωση καθώς και ότι έχουν καταβληθεί 
οι εισφορές τουλάχιστον των δύο προηγούμενων μηνών, 
εκτός των επιδομάτων εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και 
επιδόματος αδείας.

Η μη καταβολή των αναλογουσών εισφορών στο Ι.Κ.Α. 
έχει σαν συνέπεια τη μη καταβολή των πάσης φύσεως 
επιχορηγήσεων.

γ. Υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται από κάθε εργα−
ζόμενο και στην οποία να δηλώνει:

γα. Την ημερομηνία πρόσληψής του στην Οργάνωση, τα 
έτη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας και τον συνολικό χρόνο 
απασχόλησής του.

γβ. Το είδος της εργασιακής του σχέσης (π.χ. αορίστου 
χρόνου, ωρομίσθιος, με σύμβαση έργου κ.λπ.) και την ει−
δικότητά του.

γγ. Το ύψος του βασικού μισθού και αναλυτικά κάθε εί−
δους νόμιμο επίδομα.
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γδ. Ότι δεν λαμβάνει το επίδομα τέκνων από άλλο φο−
ρέα.

Η ανωτέρω δήλωση θα συνυπογράφεται και από τους κατά 
το νόμο υπεύθυνους της συνδικαλιστικής οργάνωσης. 

2. Το ποσό της επιχορήγησης της περίπτωσης I.3 θα 
καταβάλλεται εφόσον οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προ−
σκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Φωτοτυπία, νομίμως επικυρωμένη, της Απόφασης Συ−
νταξιοδότησης του εργαζομένου από τον κύριο ασφαλι−
στικό φορέα.

β) Βεβαίωση από την αρμόδια Κοινωνική Επιθεώρηση του 
Σώματος Επιθ/σης Εργασίας από την οποία να προκύπτουν 
τα έτη υπηρεσίας στην οργάνωση και το δικαιούμενο ποσό 
αποζημίωσης λόγω λήψεως πλήρους συντάξεως γήρατος 
με επικουρική ή χωρίς επικουρική ασφάλιση, ανάλογα με 
την περίπτωση.

γ) Φωτοτυπία της καταγγελίας σύμβασης εργασίας λόγω 
συνταξιοδότησης από τον ΟΑΕΔ, νομίμως επικυρωμένη.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του εργαζομένου στην οποία να 
δηλώνεται:

δα) ότι λαμβάνει την πλήρη σύνταξη γήρατος και έχει ή 
δεν έχει επικουρική ασφάλιση

δβ) ότι του κατεβλήθη η νόμιμη αποζημίωση από την 
οργάνωση και το ύψος αυτής.

ε) Υπεύθυνη δήλωση της οργάνωσης, υπογεγραμμένη 
από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία ότι 
κατέβαλε την αποζημίωση και το ύψος αυτής.

ΙΙΙ.−. Δικαιολογητικά 
Για να τύχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ανω−

τέρω παροχών, πρέπει να έχουν νόμιμη διοίκηση και εφό−
σον πραγματοποιήσουν εντός του τρέχοντος έτους νέες 
αρχαιρεσίες, να υποβάλλουν στον Ο.Ε.Ε. εντός τριών μη−
νών από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο Πρα−
κτικού Αρχαιρεσιών για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Το 
πρωτότυπο του Πρακτικού από το οποίο θα επικυρώνεται 
το φωτοαντίγραφο, θα πρέπει απαραίτητα να έχει τις υπο−
γραφές της Εφορευτικής Επιτροπής και του Δικαστικού 
Αντιπροσώπου που παρίσταται. 

2. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο Μη−
τρώου Σωματείων Μελών που πήραν μέρος στο συνέδριο, 
στο οποίο να φαίνεται η επωνυμία κάθε σωματείου, ο αριθ−
μός δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού του στα βιβλία 
του οικείου Πρωτοδικείου, οι αντιπρόσωποι που ψήφισαν, 
καθώς επίσης η ημερομηνία αρχαιρεσιών του σωματείου−
μέλους και τα ψηφίσαντα για την εκλογή τους μέλη.

3. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο 
Πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής. 

4. Επίσημο απόσπασμα Πρακτικού Σύνθεσης Δ.Σ.
5. Φωτοαντίγραφα αποφάσεων διορισμού Δικαστικών 

Αντιπροσώπων, επικυρωμένα από τη Διοίκηση της Οργά−
νωσης.

6. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη προ−
σβολής του κύρους των αρχαιρεσιών.

7. Κάθε άλλο έγγραφο που θα κριθεί απαραίτητο από 
το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.

Η μη έγκαιρη ή η ελλιπής προσκόμιση των προαναφερο−
μένων δικαιολογητικών στον Ο.Ε.Ε., συνεπάγεται τη διακοπή 
της σχετικής επιχορήγησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 

   Αριθμ. 416/8 (2)
Κατανομή και καταβολή της επιχορήγησης για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών και δαπάνης μισθοδοσίας προ−
σωπικού στην Eθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ανα−
πηρία (ΕΣΑμεΑ) έτους 2012. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. του Π. Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσί−

ας 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 άλ−
λων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 246/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα. 

δ. του άρθρου 7 του Ν. 1915/90 «Προστασία των συνδικα−
λιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού συνόλου, οικονο−
μική αυτοτέλεια συνδικαλιστικού κινήματος» (ΦΕΚ 186/Α΄), 
όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν διαδοχικά με 
το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2091/92 «Οικονομική αυτοτέλεια 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων και διατάξεις για το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας» 
(ΦΕΚ 180/Α΄), το άρθρο 5 του Ν. 2224/94 «Ρύθμιση θεμά−
των εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου 
Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προ−
σώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄) και το άρθρο 12 
του Ν. 3667/08 «Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/Α΄).

2. Την αριθμ. 21738/78/25−11−2011 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ιωάννη Κουτσούκο» 
(ΦΕΚ/2741/Β΄).

3. Το με αριθμ. 19154/22.12.2011 έγγραφο του Οργανισμού 
Εργατικής Εστίας με το οποίο μας υποβλήθηκε απόσπασμα 
πρακτικού με αριθμ. 51/20.12.2011 συνεδρίασης του Διοικητι−
κού του Συμβουλίου.

4. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α.Ε. 
2522Α΄ 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, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, τον τρόπο κατανομής και καταβολής της 
επιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 
και της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού στην Εθνική 
Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), από τον 
Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) για το έτος 2012, με 
τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

Ι. Κατανομή επιχορήγησης.
1. Λειτουργικές δαπάνες
Το ποσό της επιχορήγησης της εν λόγω Οργάνωσης για 

την κάλυψη δαπανών για λειτουργικά έξοδα (τέλη ύδρευ−
σης, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και φωτισμού), ετησίως, 
καθορίζεται σε ποσό κατά μήνα ίσο με δώδεκα (12) βασικά 
ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη της Εθνικής Γενικής Συλ−
λογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) ανά χίλια (1.000) ψη−
φίσαντα μέλη, όπως το ημερομίσθιο αυτό έχει διαμορφωθεί 
στο τέλος του έτους 2011, μειωμένο κατά ποσοστό 10%.

2. Δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού
Στην εν λόγω Οργάνωση καταβάλλεται η δαπάνη μισθο−

δοσίας οκτώ (8) υπαλλήλων και μίας (1) καθαρίστριας. Το 
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ποσό που θα βαρύνει τον Ο.Ε.Ε. καθορίζεται σύμφωνα με 
την ισχύουσα για το έτος 2012 Συλλογική Σύμβαση Εργα−
σίας (Σ.Σ.Ε.) του προσωπικού των επιχειρήσεων Παροχής 
Υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών 
Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας.

Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται για μεν τους υπαλ−
λήλους κατά 25,06% και 3%, για δε το προσωπικό καθα−
ριότητας κατά 30,21%, ποσοστά που αντιστοιχούν στην 
εργοδοτική εισφορά στον φορέα κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης.

ΙΙ. Καταβολή επιχορήγησης
Η καταβολή των παροχών 1 και 2 γίνεται ανά μήνα και 

η Ε.Σ.Α.μεΑ. υποχρεούται να προσκομίζει ανά μήνα στον 
Ο.Ε.Ε. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση για την καταβολή λειτουργικών δαπανών και 
δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού.

β. Φωτοαντίγραφα των Ασφαλιστικών Περιοδικών Δη−
λώσεων προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) ή 
φωτοτυπία απόδειξης Τραπέζης κατάθεσης των αναλογου−
σών εισφορών στο Ι.Κ.Α., επικυρωμένα από τη Διοίκηση της 
Οργάνωσης, από τα οποία να προκύπτει ότι ο εργοδότης 
είναι η εν λόγω οργάνωση καθώς και ότι έχουν καταβληθεί 
οι εισφορές τουλάχιστον των δύο προηγουμένων μηνών, 
εκτός των επιδομάτων εορτών, Πάσχα, Χριστουγέννων και 
επιδόματος αδείας. 

Η μη καταβολή των αναλογουσών εισφορών έχει σαν 
συνέπεια τη διακοπή της επιδότησης. 

γ. Υπεύθυνη Δήλωση που υπογράφεται από κάθε εργα−
ζόμενο και στην οποία να δηλώνει:

γα). Την ημερομηνία πρόσληψής του στην Οργάνωση, τα 
έτη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας και το συνολικό χρόνο 
απασχόλησής του.

γβ). Το είδος της εργασιακής του σχέσης (π.χ. αορίστου 
χρόνου, ωρομίσθιος, με σύμβαση έργου κ.λπ.) και την ει−
δικότητά του.

γγ). Το ύψος του βασικού μισθού και αναλυτικά κάθε 
είδους νόμιμο επίδομα για κάθε μήνα χωριστά και

γδ). Ότι δεν λαμβάνει το επίδομα τέκνων από άλλο φο−
ρέα.

Η ανωτέρω δήλωση θα συνυπογράφεται και από τους 
κατά το νόμο υπεύθυνους της οργάνωσης.

ΙΙΙ. Δικαιολογητικά
Για να τύχει η εν λόγω Οργάνωση των ανωτέρω παροχών 

πρέπει να έχει νόμιμη Διοίκηση και εφόσον πραγματοποιή−
σει εντός του τρέχοντος έτους νέες αρχαιρεσίες, να υπο−
βάλλει στον Ο.Ε.Ε., εντός τριών μηνών από τη διεξαγωγή 
των αρχαιρεσιών της, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο πρα−
κτικού αρχαιρεσιών για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. 
Το πρωτότυπο του πρακτικού, από το οποίο επικυρώνεται 
το φωτοαντίγραφο, πρέπει απαραίτητα να έχει τις υπο−
γραφές της Εφορευτικής Επιτροπής και του παραστάντος 
Δικαστικού Αντιπροσώπου.

2. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο Μη−
τρώου Σωματείων−Μελών που πήραν μέρος στο συνέδριο, 
στο οποίο να φαίνεται η επωνυμία κάθε σωματείου, ο αριθ−
μός δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού του στα βιβλία 
του οικείου Πρωτοδικείου, οι αντιπρόσωποι που ψήφισαν, 
καθώς επίσης η ημερομηνία αρχαιρεσιών του σωματείου−
μέλους και τα ψηφίσαντα για την εκλογή τους μέλη.

3. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο 
πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής.

4. Επίσημο απόσπασμα πρακτικού σύνθεσης Διοικητικού 
Συμβουλίου.

5. Φωτοαντίγραφο απόφασης διορισμού Δικαστικού 
Αντιπροσώπου επικυρωμένο από τη Διοίκηση της Οργά−
νωσης.

6. Πρωτότυπο πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη προ−
σβολής του κύρους των αρχαιρεσιών.

7. Κάθε άλλο έγγραφο το οποίο κατά την κρίση του Δ.Σ. 
του Ο.Ε.Ε τυχόν απαιτηθεί.

Η μη έγκαιρη ή η ελλιπής προσκόμιση των προαναφερο−
μένων δικαιολογητικών στον Ο.Ε.Ε., συνεπάγεται τη διακοπή 
της σχετικής επιχορήγησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 

Ö
   Αριθμ. 417/9 (3)
Κατανομή και καταβολή της επιχορήγησης για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών και δαπάνης μισθοδοσίας προ−
σωπικού στην Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ και Επι−
κουρικών Ταμείων Μισθωτών έτους 2012. 

 O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. του Π. Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσί−

ας 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. 678/1977 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσε−
ως των διατάξεων «περί Οργανισμού Εργατικής Εστίας και 
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 246/Α΄), όπως τροποποιήθη−
καν και ισχύουν σήμερα

δ. του άρθρου 7 του Ν. 1915/90 «Προστασία των συνδικα−
λιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού συνόλου, οικονο−
μική αυτοτέλεια συνδικαλιστικού κινήματος» (ΦΕΚ 186/Α΄), 
όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν διαδοχικά με 
το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2091/92 «Οικονομική αυτοτέλεια 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων και διατάξεις για το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας» 
(ΦΕΚ 180/Α΄), το άρθρο 5 του Ν. 2224/94 «Ρύθμιση θεμά−
των εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου 
Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προ−
σώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄) και το άρθρο 12 
του Ν. 3667/08 «θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/Α).

2. Την αριθμ. 21738/78/25−11−2011 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ιωάννη Κουτσούκο» 
(ΦΕΚ/2741/Β΄).

3. Το με αριθμ. 19153/22.12.2011 έγγραφο του Οργανισμού 
Εργατικής Εστίας με το οποίο μας υποβλήθηκε απόσπασμα 
πρακτικού με αριθμ. 51/20.12.2011 συνεδρίασης του Διοικη−
τικού του Συμβουλίου, στο οποίο επισυνάπτεται και η με 
αριθμ. πρωτ. 19085/8−12−2011 σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Ε.

4. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α.Ε. 
2522Α΄ 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, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, τον τρόπο κατανομής και καταβολής της 
επιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 
και της δαπάνης μισθοδοσίας ενός (1) υπαλλήλου στην 
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Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ και Επικουρικών Ταμείων 
Μισθωτών, από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) 
για το έτος 2012, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

Ι. Κατανομή επιχορήγησης
1. Λειτουργικές Δαπάνες
Το ποσό της επιχορήγησης της εν λόγω Οργάνωσης για 

την κάλυψη δαπανών για λειτουργικά έξοδα (τέλη ύδρευ−
σης, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και φωτισμού), ετησίως, 
καθορίζεται ανάλογα με την δύναμη των ψηφισάντων με−
λών της, μειωμένα κατά ποσοστό 10% σε σχέση με το 2011, 
όπως παρακάτω:

α) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 
των 3.300 το ποσό των επτά χιλ. εξακοσίων είκοσι τριών 
(7.623) €

β) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301 − 10.000 
το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων 
μελών επί του ποσού 2,28 €

γ) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 10.001−15.000 
το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων 
μελών επί του ποσού 1,88 €

δ) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 15.001 και 
άνω το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισά−
ντων μελών επί του ποσού 1,49 €.

2. Δαπάνη μισθοδοσίας υπαλλήλου
Στην εν λόγω Οργάνωση καταβάλλεται η δαπάνη μισθο−

δοσίας ενός (1) υπαλλήλου. Το ποσό που θα βαρύνει τον 
Ο.Ε.Ε. καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα για το έτος 
2012 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) των εργαζομένων 
στις επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανο−
μένων των επιδομάτων εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και 
επιδόματος αδείας. 

Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 25,06% και 3%, 
ποσοστά που αντιστοιχούν στην εργοδοτική εισφορά στο 
φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

ΙΙ. Καταβολή επιχορήγησης
Το ποσό της επιχορήγησης των περιπτώσεων 1 και 2 θα 

καταβάλλεται ανά μήνα και η Οργάνωση οφείλει, υποχρε−
ωτικά ανά μήνα, να προσκομίζει στον Ο.Ε.Ε τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

α. Αίτηση για την καταβολή λειτουργικών δαπανών και 
δαπανών μισθοδοσίας του υπαλλήλου.

β. Φωτοαντίγραφα των Ασφαλιστικών Περιοδικών Δη−
λώσεων προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α) ή 
φωτοτυπία απόδειξης Τραπέζης κατάθεσης των αναλογου−
σών εισφορών στο Ι.Κ.Α, επικυρωμένα από τη Διοίκηση της 
Οργάνωσης, από τα οποία να προκύπτει ότι ο εργοδότης 
είναι η εν λόγω Οργάνωση καθώς και ότι έχουν καταβληθεί 
οι εισφορές τουλάχιστον των δύο προηγούμενων μηνών, 
εκτός των επιδομάτων εορτών, Πάσχα, Χριστουγέννων και 
επιδόματος αδείας.

Μη καταβολή των αναλογουσών εισφορών έχει σαν συ−
νέπεια τη διακοπή της επιδότησης. 

γ. Δήλωση που υπογράφεται από τον υπάλληλο και στην 
οποία να δηλώνει:

γα. Την ημερομηνία πρόσληψής του στην Οργάνωση, τα 
έτη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας και το συνολικό χρόνο 
απασχόλησής του

γβ. Το είδος της εργασιακής του σχέσης (π.χ. αορίστου 
χρόνου, ωρομίσθιος, με σύμβαση έργου κ.λπ.) και την ει−
δικότητά του

γγ. Το ύψος του βασικού μισθού και αναλυτικά κάθε εί−
δους νόμιμο επίδομα για κάθε μήνα χωριστά και

γδ. Ότι δεν λαμβάνει το επίδομα τέκνων από άλλο φο−
ρέα.

Η ανωτέρω δήλωση θα συνυπογράφεται και από τους 
κατά το νόμο υπεύθυνους της Οργάνωσης.

ΙΙΙ. Δικαιολογητικά

Για να τύχει η εν λόγω Οργάνωση των ανωτέρω παρο−
χών πρέπει να έχει νόμιμη διοίκηση, και εφόσον σύμφωνα 
με την αριθμ. 1/23−1−2004 απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών 
δεν απαιτείται διορισμός δικαστικού αντιπροσώπου για 
τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της, αυτή όταν διενεργεί 
αρχαιρεσίες πρέπει να υποβάλλει στον Ο.Ε.Ε. εντός τριών 
μηνών από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών τα εξής δικαι−
ολογητικά: 

1. Επικυρωμένο από την Οργάνωση φωτοαντίγραφο Πρα−
κτικού Αρχαιρεσιών για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου 
(Δ.Σ.). Το πρωτότυπο του Πρακτικού από το οποίο επικυ−
ρώνεται το φωτοαντίγραφο, πρέπει απαραίτητα να έχει 
τις υπογραφές της Εφορευτικής Επιτροπής. 

2. Επικυρωμένο από την Οργάνωση φωτοαντίγραφο Μη−
τρώου Σωματείων−Μελών, που πήραν μέρος στο συνέδριο, 
στο οποίο να φαίνεται η επωνυμία κάθε σωματείου, ο αριθ−
μός δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού του στα βιβλία 
του οικείου Πρωτοδικείου, οι αντιπρόσωποι που ψήφισαν 
καθώς επίσης η ημερομηνία αρχαιρεσιών του σωματείου 
– μέλους και τα ψηφίσαντα για την εκλογή τους μέλη. 

3. Επικυρωμένο από την Οργάνωση φωτοαντίγραφο Πρα−
κτικού Εφορευτικής Επιτροπής.

4. Επίσημο απόσπασμα Πρακτικού Σύνθεσης Δ.Σ.
5. Κάθε άλλο έγγραφο το οποίο κατά την κρίση του Δ.Σ. 

του Ο.Ε.Ε. τυχόν απαιτηθεί.
Η μη έγκαιρη ή η ελλιπής προσκόμιση των προαναφερο−

μένων δικαιολογητικών στον Ο.Ε.Ε., συνεπάγεται τη διακοπή 
της σχετικής επιχορήγησης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 

Ö 
    Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ 2464 (4)
Δημιουργία συστήματος συλλογής, μεταφοράς, προσωρι−

νής φύλαξης, διαχείρισης και καταστροφής οικιακών 
φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρ−
μάκων οικιακής χρήσεως. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 43 Α΄).
2. Του Α.Ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων» (ΦΕΚ 

137/Α/1940).
3. To Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ Α΄3) « Ίδρυση, οργάνωση και αρ−

μοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), της 
Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (Ε.Φ), της Κρατικής Φαρμα−
καποθήκης (Κ.Φ) και τροποποίηση και συμπλήρωση της 
Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις.

4. Το Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ Α΄ 50) και ειδικότερα του άρθρου 
36 παρ. 4, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 
6 παρ. 2 του Ν. 1965/1991 (ΦΕΚ Α΄ 146), σύμφωνα με το 
οποίο ο Ε.Ο.Φ δύναται να επιχορηγεί προγράμματα των 
υπηρεσιών του Υ.Υ.Κ.Α.

5. Το άρθρο 22 του Ν. 2737/1999 και το καταστατικό της 
εταιρείας «ΙΦΕΤ Α.Ε.», όπως αυτό ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του Ν. 3429/2005, δυνάμει των οποίων 
η «ΙΦΕΤ Α.Ε.» αποτελεί μία δημόσια επιχείρηση, με μονο−
μέτοχο των «Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων», στο σκοπό 
της οποίας (άρθρο 3 του καταστατικού) περιλαμβάνεται 
(και) η οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ασφαλούς 
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συστήματος συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης 
και διαχείρισης οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και 
υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως

6. Το γεγονός ότι τα οικιακής χρήσεως ληγμένα φάρμακα, 
τα μη χρησιμοποιημένα, καθώς και τα εν μέρει χρησιμοποι−
ημένα κατά κανόνα καταλήγουν στους χώρους υγειονομι−
κής ταφής ή στις αποχετεύσεις, προκαλώντας βλαβερές 
συνέπειες λόγω αθροιστικού αποτελέσματος στην ατομική 
και δημόσια υγεία, καθώς οι φαρμακευτικές (δραστικές) 
ουσίες που περιέχουν, επιστρέφουν στον ανθρώπινο ορ−
γανισμό μέσω της τροφικής αλυσίδας. 

7. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει 
ένα οργανωμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης των 
οικιακών φαρμάκων, σε συνδυασμό με την πολυφαρμακία 
που διακρίνει την χώρα μας, καθιστά το πρόβλημα της 
διάθεσης των οικιακών φαρμάκων ιδιαίτερα οξύ.

8. Το γεγονός ότι πρέπει να προστατευτεί η δημόσια 
υγεία και ότι απαιτείται άμεση λήψη μέτρων πρόληψης και 
προφύλαξης της υγείας του πληθυσμού

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Τη συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των οικιακών 
φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων 
οικιακής χρήσεως, σε περιέκτες ειδικών προδιαγραφών, 
τοποθετημένων σε ορθολογικά επιλεγμένο (εμφανές− εύκο−
λα προσβάσιμο στους πολίτες) και μερικώς απομονωμένο 
χώρο σε όλα τα φαρμακεία της χώρας. Οι περιέκτες θα 
δοθούν από την ΙΦΕΤ Α.Ε.

2. Την άμεση περισυλλογή και μεταφορά μέσω του υπάρ−
χοντος δικτύου διανομής της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών 
Φαρμακοποιών Ελλάδος και λοιπών δικτύων ιδιωτικής φαρ−
μακεμπορίας του περιεχομένου των πληρωμένων περιεκτών 
από τα φαρμακεία στην ειδικά διαμορφωμένη μονάδα της 
ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα. Τα ως άνω δίκτυα έχουν την αρ−
μοδιότητα προσωρινής φύλαξης των συλλεχθέντων στις 
αποθήκες τους έως την τελική τους μεταφορά στις εγκα−
ταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε.

3. Η μεταφορά του περιεχομένου των περιεκτών από 
τα φαρμακεία στις εγκαταστάσεις των δικτύων διανομής 
της παραγράφου 2 και τελικά στην αποθήκη της ΙΦΕΤ Α.Ε. 
αποτελεί μεταφορά μη εμπορεύσιμων ειδών. 

4. Κάθε δρομολόγιο συλλογής−μεταφοράς περιεχομένου 
περιεκτών, από τα δίκτυα διανομής της παραγράφου 2 από 
τα φαρμακεία προς τις αποθήκες τους, θα συνοδεύεται 
από ενυπόγραφη και φέρουσα σφραγίδα εντολή κίνησης 
του εκάστοτε φαρμακοποιού, αντίγραφο της οποίας απο−
στέλλεται στην ΙΦΕΤ Α.Ε., ενώ κάθε δρομολόγιο συλλο−
γής− μεταφοράς περιεχομένου περιεκτών, των δικτύων 
διανομής της παραγράφου 2, από τις αποθήκες τους προς 
τις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα Αττικής 
θα συνοδεύεται από ενυπόγραφη και φέρουσα σφραγίδα 
εντολή κίνησης της ΙΦΕΤ Α.Ε.

5. Την ευθύνη για την ορθολογική καταστροφή των οικια−
κών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρ−
μάκων που θα αποθηκεύονται στον ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο στις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε., φέρει η ΙΦΕΤ Α.Ε. 
υπό την εποπτεία του ΕΟΦ. 

6. Τη συνολική ευθύνη υλοποίησης των ανωτέρω φέρει 
η ΙΦΕΤ Α.Ε., υπό την εποπτεία του ΕΟΦ.

7. Την εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού από εξει−
δικευμένο επιστημονικό προσωπικό των αρμόδιων φορέ−
ων (ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, ΠΦΣ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΣΦΕ), προκειμένου να 
αφομοιωθεί στην καθημερινότητα ως συνήθεια/ μέριμνα η 
διάθεση των οικιακών σκευασμάτων και των υπολειμμάτων 
φαρμάκων οικιακής χρήσεως στους προαναφερθέντες πε−
ριέκτες και όχι μαζί με τα οικιακά απορρίμματα 

8. Τη διεξαγωγή τακτικών ελέγχων από το ΣΕΥΥΠ, με την 
τεχνική συνδρομή της ΙΦΕΤ Α.Ε. και του ΕΟΦ, σε όλα τα 
στάδια της προαναφερθείσας διαδικασίας, προκειμένου 
να διαπιστωθεί η συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων 
με τα ανωτέρω.

9. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις 
του παρόντος, τα φαρμακεία υπέχουν τις διοικητικές κυ−
ρώσεις που προβλέπονται από την παρ. 8 του άρθρου 43 
Ν. 4025/2011, μετά από έκθεση του ΣΕΥΥΠ. 

10. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

F
           Αριθμ. 6880 (5)
Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας του 

συσταθέντος Εκκλησιαστικού Ιδρύματος με την επωνυ−
μία: «ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ» 

 Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχουσα υπPψη:
1. Τας διατQξεις του άρθρου 29 παρQγρ. 2 του ΝPμου 

590/1977 «ΠερR Καταστατικού ΧQρτου της ΕκκλησRας της 
ΕλλQδος».

2. Τας διατάξεις του άρθρου 10 παράγρ. 1 του από 
19.11.2008 Κανονισμού λειτουργίας του Εκκλησιαστικού 
Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ 
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ» (Φ.Ε.Κ. 61/
τ.Β΄/21.1.2009).

3. Το υπ’ αριθμ. 8/2.9.2011 πρακτικόν του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Κέντρου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως 
Λευκάδος και Ιθάκης.

4. Την υπ’ αριθμ. 260/28.9.2011 Εγκριτικήν απόφασιν του 
Μητροπολιτικού ΣυμβουλRου της Ιεράς ΜητροπPλεως Λευ−
κάδος και Ιθάκης.

5. Την υπ’ αριθμ. 1631/17.11.2011 πρPτασιν του ΣεβασμιωτQτου 
ΜητροπολRτου Λευκάδος και Ιθάκης Θεοφίλου, αποφασίζει:

Την τροποποRησιν διατάξεων των άρθρων 3 και 6 του 
Κανονισμού λειτουργίας του «Κέντρου Νεότητος της Ιε−
ράς ΜητροπPλεως Λευκάδος και Ιθάκης» (Φ.Ε.Κ. 61/τ.Β΄/ 
21.1.2009), ως ακολοSθως:

Α΄ Η υπό στοιχείον θ΄ διάταξις του άρθρου 3 του Κανονι−
σμού του Κέντρου Νεότητος αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. Με τη διανομή βιβλίων και εντύπων, καταλλήλων για 
την ψυχαγωγία και την υγιή πνευματική ανάπτυξη των νέων, 
καθώς και την επιμόρφωση των στελεχών».

Β΄ Η υπό στοιχείον στ΄ διάταξις της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 6 του Κανονισμού του Κέντρου Νεότητος καταργείται 
και η υπό στοιχείον ζ΄ διάταξις εφεξής αριθμείται ως στ΄.

Γ΄ Η παρούσα απόφασις, ουδεμία δαπάνη προκαλούσα εις 
το Νομικόν Πρόσωπον της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος 
και Ιθάκης ή εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
ισχύει από της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και το Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 
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146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

   Αριθμ. 3257 (6)
Τροποποίηση συμπλήρωσης και αντικατάστασης του Κανονι−

σμού «Περί Διοικήσεως, διαχειρίσεως και λειτουργίας του 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ “Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ” ΤΗΣ ΙΕ−
ΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ». 

 Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχουσα υπPψη:
1. Τας διατQξεις του άρθρου 29 παρQγρ.2 του ΝPμου 

590/1977 «ΠερR Καταστατικού ΧQρτου της ΕκκλησRας της 
ΕλλQδος».

2. Τας διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του 
από 6.7.2011 Κανονισμού λειτουργίας του Εκκλησιαστικού 
Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΓΗΡΟ−
ΚΟΜΕΙΟΝ “Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ” ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕ−
ΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» (Φ.Ε.Κ. 1761/Β΄/ 4.8.2011)». 

3. Το υπ’ αριθμ. 5/2011 Πρακτικόν του Δ.Σ. του Εκκλησια−
στικού Γηροκομείου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας 
και Λαυρεωτικής «Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ».

4. Την από 27.7.2011 Εγκριτικήν απόφασιν του Μητροπο−
λιτικού ΣυμβουλRου της Ιεράς ΜητροπPλεως Μεσογαίας 
και Λαυρεωτικής.

5. Την υπ’ αριθμ. 1007/538/19.9.2011 πρPτασιν του 
ΣεβασμιωτQτου ΜητροπολRτου Μεσογαίας και Λαυρεωτι−
κής Νικολάου, αποφασίζει:

Την τροποποRησιν και αντικατQστασιν άρθρων και διατά−
ξεων του από 6.7.2011 Κανονισμού «Περί Διοικήσεως, Διαχει−
ρίσεως και ΛειτουργRας του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου 
“Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ” της Ιεράς ΜητροπPλεως Μεσογαίας και 
Λαυρεωτικής» (Φ.Ε.Κ. 1761/Β΄/4.8.2011), ως ακολοSθως:

Α΄ Το άρθρον 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρον 3

Σκοπός του Ιδρύματος, που είναι ΝΠΙΔ και έχει εσω−
τερικόν Κανονισμόν, είναι η περίθαλψις ατόμων, και των 
δύο φύλων, χρονίως ή μη πασχόντων, δυναμένων ή μη να 
αυτοεξυπηρετηθούν».

Β΄ Η παράγρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Προκειμένου να γίνη δεκτή προς συζήτησιν παρά του 

Διοικητικού Συμβουλίου αίτησις ενδιαφερομένου δια την 
εισαγωγήν του εις το Ίδρυμα, δέον ν’ αναφέρονται εις αυτήν 
τα στοιχεία της ταυτότητος και εν περιλήψει το ιστορικόν 
αυτού. Επίσης να είναι υπογεγραμμένη παρά του ιδίου ή 
οικείου του ενδιαφερομένου και να αναφέρονται οι λόγοι 
οι οποίοι συνιστούν την ανάγκην της παρά του Ιδρύματος 
περιθάλψεώς του».

Γ΄ Το άρθρον 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρον 11

Αι θέσεις του προσωπικού του Ιδρύματος είναι αι υπό 
των κειμένων εκάστοτε διατάξεων, Νόμων και Διαταγμάτων 
προβλεπόμεναι δια τα λειτουργούντα μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρος Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου».

Δ΄ Η παρούσα απόφασις, ουδεμία δαπάνη προκαλούσα εις 
το Νομικόν Πρόσωπον της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας 

και Λαυρεωτικής ή εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, ισχύει από της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και το Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 

F
   Αριθμ. 6369 (7)
Τροποποίηση του κανονισμού του Εκκλησιαστικού Ιδρύμα−

τος με την επωνυμία: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ ΙΕ−
ΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ “Ο ΑΓΙ−
ΟΣ ΦΩΤΙΟΣ”» 

 Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχουσα υπPψη:
1. Τας διατQξεις του άρθρου 29 παρQγρ. 2 του ΝPμου 

590/1977 «ΠερR Καταστατικού ΧQρτου της ΕκκλησRας της 
ΕλλQδος».

2. Τας διατάξεις του άρθρου 16 του από 10.5.2000 Κανο−
νισμού της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου περί λειτουργίας του 
Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «ΠΝΕΥΜΑ−
ΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ”» (Φ.Ε.Κ. 990/τ.Β΄/9.8.2000).

3. Το υπ’ αριθμ. 3/2010 πρακτικόν του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Ιδρύματος «Ο ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ».

4. Την υπ’ αριθμ. 71/13.1.2011 πρPτασιν του ΣεβασμιωτQτου 
ΜητροπολRτου Κίτρους και Κατερίνης Αγαθονίκου, απο−
φασίζει:

Την συμπλήρωσιν του άρθρου 3 του Κανονισμού λειτουρ−
γίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: 
«Πνευματικόν Κέντρον της Ιεράς ΜητροπPλεως Κίτρους 
και Κατερίνης «Ο ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ»» (Φ.Ε.Κ. 990/τ.Β΄/9.8.2000), 
ως ακολοSθως:

Α΄ Μετά την παράγραφον ιγ΄ του άρθρου 3 του Κανονι−
σμού του Ιδρύματος προστίθεται παράγραφος ιδ΄ έχουσα 
ως ακολούθως:

«ιδ. Η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, μικρού ή με−
γάλου μήκους, ντοκυμαντέρ ή μυθοπλασίας».

Β΄ Η υφισταμένη εις το αυτό άρθρον του Κανονισμού ιδ΄ 
παράγραφος εις το εξής αριθμείται ως παράγραφος ιε΄.

Γ΄ Η παρούσα απόφασις, ουδεμία δαπάνη προκαλούσα 
εις το Νομικόν Πρόσωπον της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους 
και Κατερίνης ή εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
ισχύει από της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και το Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ  
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