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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2307/25
(1)
Kατανομή και καταβολή της επιχορήγησης για την κά−
λυψη λειτουργικών δαπανών και δαπάνης μισθοδο−
σίας προσωπικού στην Eθνική Συνομοσπονδία Ατό−
μων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), έτους 2009.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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 Υπουργεί−
ου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν σήμερα.
γ. του ν. 678/1977 περί τροποποιήσεως και συμπλη−
ρώσεως των διατάξεων «περί Οργανισμού Εργατικής
Εστίας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 246/Α’), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
δ. του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 1915/1990 «Προστασία
των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνι−
κού συνόλου, οικονομική αυτοτέλεια συνδικαλιστικού
κινήματος» (ΦΕΚ 186/Α’), όπως αντικαταστάθηκαν και
συμπληρώθηκαν διαδοχικά με το άρθρο 1 παρ. 1 του
ν.2091/1992 «Οικονομική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών
οργανώσεων και διατάξεις για το Διοικητικό Συμβού−
λιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας» (ΦΕΚ 180/Α’), το
άρθρο 5 του ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας,
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας
των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας
και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α’) και το άρθρο 12 του
ν.3667/2008 «θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/Α).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός
της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 513/Β΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»
(Φ.Ε.Κ. 1/Β’/2008).
4. Το υπ’ αριθμ. 19229/17.12.2008 έγγραφο του Οργανι−
σμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) με το οποίο μας υποβλή−
θηκε απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 65/9.12.2008
συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
5. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α.Ε.
2522 Α’ του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Ε έτους 2009 για
την προκαλούμενη δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπο−
ρεί 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 δαπα−
νών 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 2009, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

I.− Η επιχορήγηση κατανέμεται ως εξής:
1.− Λειτουργικές δαπάνες
Η επιχορήγηση των δαπανών για λειτουργικά έξοδα
στην εν λόγω Οργάνωση καθορίζεται σε ποσό κατά
μήνα ίσο με δώδεκα (12) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευ−
του εργάτη της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) ανά χίλια (1.000) ψηφίσαντα μέλη,
όπως το ημερομίσθιο αυτό έχει διαμορφωθεί στο τέλος
του έτους 2008.
2. − Δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού
Στην εν λόγω Οργάνωση καταβάλλεται η δαπάνη μι−
σθοδοσίας οκτώ (8) υπαλλήλων και μίας (1) καθαρίστριας.
Το ποσό που θα βαρύνει τον Ο.Ε.Ε. καθορίζεται σύμφωνα
με την ισχύουσα για το έτος 2009 Διαιτητική Απόφαση
του προσωπικού των επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών
(συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών Πάσχα,
Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας).
Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται για μεν τους
υπαλλήλους κατά 25,06% και 3%, για δε το προσωπικό
καθαριότητας κατά 30,21%, ποσοστά που αντιστοιχούν
στην εργοδοτική εισφορά στον φορέα κύριας και επι−
κουρικής ασφάλισης.
II.−. 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
Δηλώσεων προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Ι.Κ.Α.) ή φωτοτυπία απόδειξης Τραπέζης κατάθεσης
των αναλογουσών εισφορών στο Ι.Κ.Α., επικυρωμένα
από τη Διοίκηση της Οργάνωσης, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο εργοδότης είναι η Ε.Σ.Α.μεΑ. καθώς και
ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές τουλάχιστον των δύο
προηγουμένων μηνών. Μη καταβολή των εισφορών έχει
σαν συνέπεια τη διακοπή της επιδότησης.
γ. Δήλωση που υπογράφεται από κάθε εργαζόμενο
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. αορί−
στου χρόνου, ωρομίσθιος, με σύμβαση έργου κ.λπ.) και
την ειδικότητά 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
φορέα.
Η ανωτέρω δήλωση θα συνυπογράφεται και από τους
κατά το νόμο υπεύθυνους της συνδικαλιστικής οργά−
νωσης.
ΙΙΙ.− Για να τύχει η ανωτέρω Οργάνωση των παρο−
χών αυτών πρέπει να έχει νόμιμη Διοίκηση και εφόσον
πραγματοποιήσει εντός του τρέχοντος έτους νέες αρ−
χαιρεσίες, να υποβάλλει στον Ο.Ε.Ε., εντός τριών μη−
νών από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της, τα εξής
δικαιολογητικά:
α. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο
πρακτικού αρχαιρεσιών για εκλογή Διοικητικού Συμ−
βουλίου. Το πρωτότυπο του πρακτικού, από το οποίο
επικυρώνεται το φωτοαντίγραφο, πρέπει απαραίτητα
να έχει τις υπογραφές της Εφορευτικής Επιτροπής και
του παραστάντος Δικαστικού Αντιπροσώπου.

β. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο
μητρώου σωματείων−μελών που πήραν μέρος στο συνέ−
δριο, στο οποίο να φαίνεται η επωνυμία κάθε σωματείου,
ο αριθμός δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού του
στα βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου, οι αντιπρόσωποι
που ψήφισαν, καθώς επίσης η ημερομηνία αρχαιρεσι−
ών του σωματείου − μέλους και τα ψηφίσαντα για την
εκλογή τους μέλη.
γ. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο
πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής.
δ. Επίσημο απόσπασμα πρακτικού σύνθεσης Διοικη−
τικού Συμβουλίου.
ε. Αποφάσεις διορισμού Δικαστικών Αντιπροσώπων
(φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από τη Διοίκηση της
Οργάνωσης).
στ. Πρωτότυπο πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη
προσβολής του κύρους των Αρχαιρεσιών.
ζ. 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 προανα−
φερομένων δικαιολογητικών στον Ο.Ε.Ε., συνεπάγεται
τη διακοπή της σχετικής επιχορήγησης.
ΙV.− Η δαπάνη, που προκαλείται από τις διατάξεις της
απόφασης αυτής βαρύνει τον ΚΑΕ 2522 Α’ του Προϋπο−
λογισμού του Ο.Ε.Ε. έτους 2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2009
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 2308/26
(2)
Κατανομή και καταβολή της επιχορήγησης για την κά−
λυψη λειτουργικών δαπανών και δαπάνης μισθοδο−
σίας προσωπικού στην Ομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδας Ι.Κ.Α. και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών
για το έτος 2009.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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 Υπουργεί−
ου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν σήμερα.
γ. του ν. 678/1977 περί τροποποιήσεως και συμπλη−
ρώσεως των διατάξεων «περί Οργανισμού Εργατικής
Εστίας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 246/Α’), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
δ. του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 1915/1990 «Προστασία
των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνι−
κού συνόλου, οικονομική αυτοτέλεια συνδικαλιστικού
κινήματος» (ΦΕΚ 186/Α’), όπως αντικαταστάθηκαν και
συμπληρώθηκαν διαδοχικά με το άρθρο 1 παρ. 1 του
ν.2091/1992 «Οικονομική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών
οργανώσεων και διατάξεις για το Διοικητικό Συμβού−
λιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας» (ΦΕΚ 180/Α’), το
άρθρο 5 του ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας
των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας
και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α’) και το άρθρο 12 του
ν.3667/2008 «θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/Α).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός
της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 513/Β΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2008 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»
(Φ.Ε.Κ. 1/Β’/2008).
4. Το υπ’ αριθμ. 13682/24.12.2008 έγγραφο του Οργανι−
σμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) με το οποίο μας υποβλή−
θηκε απόσπασμα πρακτικού της με αριθμ. 66/16.12.2008
συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
5. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α.Ε.
2522 Α’ του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Ε έτους 2009 για
την προκαλούμενη δαπάνη και η δαπάνη αυτή δεν βα−
ρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε, τον τρόπο κατανομής και καταβολής της
επιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπα−
νών και της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού στην
Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας Ι.Κ.Α. και Επικουρι−
κών Ταμείων Μισθωτών, από τον Oργανισμό Εργατικής
Εστίας (Ο.Ε.Ε). για το έτος 2009, με τους εξής όρους
και προϋποθέσεις:
Ι. Η επιχορήγηση κατανέμεται ως εξής:
1. Λειτουργικές Δαπάνες
Η επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών για λει−
τουργικά έξοδα (τέλη ύδρευσης, τηλεφωνικών συν/ξεων
και φωτισμού), της εν λόγω Οργάνωσης, ετησίως, καθο−
ρίζεται ανάλογα με τη δύναμη των ψηφισάντων μελών
της όπως παρακάτω:
α) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον
αριθμό των 3.300 το ποσό των οκτώ χιλιάδων τετρα−
κοσίων εβδομήντα (8.470,00) €.
β) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301
− 10.000 το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των
ψηφισάντων μελών επί 2,53 € ανά ψηφίσαν μέλος.
γ) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 10.001−
15.000 το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των
ψηφισάντων μελών επί 2,09 € ανά ψηφίσαν μέλος.
δ) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 15.001
και άνω το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των
ψηφισάντων μελών επί 1,65 € ανά ψηφίσαν μέλος.
2. Δαπάνη μισθοδοσίας υπαλλήλου
Στην εν λόγω Οργάνωση καταβάλλεται η δαπάνη μι−
σθοδοσίας ενός (1) υπαλλήλου. Το ποσό που θα βαρύνει
τον Ο.Ε.Ε. καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα για το
έτος 2009 Διαιτητική Απόφαση των εργαζομένων στις
επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομέ−
νων 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.− Η καταβολή των παροχών 1 και 2 γίνεται ανά
μήνα και η Οργάνωση οφείλει, υποχρεωτικά, να προ−
σκομίζει ανά μήνα, στον Ο.Ε.Ε., τα παρακάτω δικαι−
ολογητικά:
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α. Αίτηση για την καταβολή λειτουργικών δαπανών
και δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού.
β. Φωτοαντίγραφα των Ασφαλιστικών Περιοδικών Δη−
λώσεων προς το Ι.Κ.Α. ή φωτοτυπία απόδειξης τραπέ−
ζης κατάθεσης των αναλογουσών 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. Μη κατα−
βολή των αναλογουσών εισφορών έχει σαν συνέπεια
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. αορί−
στου χρόνου, ωρομίσθιος, με σύμβαση έργου κ.λπ.) και
την ειδικότητά του.
γγ. Το ύψος του βασικού μισθού και αναλυτικά κάθε
είδους νόμιμο επίδομα.
γδ. Ότι δεν λαμβάνει το επίδομα τέκνων από άλλο
φορέα.
Η ανωτέρω δήλωση θα συνυπογράφεται και από τους
κατά το νόμο υπεύθυνους της Οργάνωσης.
ΙΙΙ.− Για να τύχει η εν λόγω Οργάνωση των παρο−
χών αυτών πρέπει να έχει νόμιμη διοίκηση, και εφόσον
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/23.1.2004 απόφαση Πρω−
τοδικείου 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 δικαιολογητικά:
α. Επικυρωμένο από την Οργάνωση φωτοαντίγραφο
Πρακτικού Αρχαιρεσιών για εκλογή Διοικητικού Συμβου−
λίου (Δ.Σ.). Το πρωτότυπο του Πρακτικού από το οποίο
επικυρώνεται το φωτοαντίγραφο, πρέπει απαραίτητα
να έχει τις υπογραφές της Εφορευτικής Επιτροπής.
β. Επικυρωμένο από την Οργάνωση φωτοαντίγρα−
φο Μητρώου Σωματείων−Μελών, που πήραν μέρος
στο συνέδριο, στο οποίο να φαίνεται η επωνυμία κάθε
σωματείου, ο αριθμός δημοσίευσης του αρχικού κατα−
στατικού 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.
γ. Επικυρωμένο από την Οργάνωση φωτοαντίγραφο
Πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής.
δ. Επίσημο απόσπασμα Πρακτικού Σύνθεσης Δ.Σ.
ε. 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 προανα−
φερομένων δικαιολογητικών στον Ο.Ε.Ε., συνεπάγεται
τη διακοπή της σχετικής επιχορήγησης.
IV.− Η δαπάνη, που προκαλείται από τις διατάξεις της
απόφασης αυτής, βαρύνει τον ΚΑΕ 2522 Α’ του προϋ−
πολογισμού του Ο.Ε.Ε. έτους 2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2009
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
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Αριθμ. 2306/24
(3)
Κατανομή και καταβολή της επιχορήγησης για την κά−
λυψη δαπανών για εκλογοαπολογιστικά συνέδρια
καθώς και για έξοδα αμοιβής Δικαστικών Αντιπρο−
σώπων για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών συνδικαλιστι−
κών οργανώσεων για το έτος 2009.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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 Υπουργεί−
ου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν σήμερα.
γ. του ν. 678/1977 περί τροποποιήσεως και συμπλη−
ρώσεως των διατάξεων «περί Οργανισμού Εργατικής
Εστίας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 246/Α’), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
δ. του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 1915/1990 «Προστασία των
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού συνό−
λου, οικονομική αυτοτέλεια συνδικαλιστικού κινήματος»
(ΦΕΚ 186/Α’), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθη−
καν διαδοχικά με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.2091/1992 «Οι−
κονομική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων
και διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανι−
σμού Εργατικής Εστίας» (ΦΕΚ 180/Α’), το άρθρο 5 του ν.
2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων
και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευο−
μένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/Α’) το άρθρο 79 του ν.2676/1998 «Οργανωτική
και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 1/Α/99) και το
άρθρο 12 του ν. 3667/2008 «Θέματα ειδικών επιδοτήσεων
ανεργίας και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 114/Α’).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός
της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 513/Β΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2008 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»
(Φ.Ε.Κ. 1/Β’/2008).
4. Το υπ’ αριθμ. 19227/17.12.2008 έγγραφο του Οργα−
νισμού Εργατικής Εστίας με το οποίο μας υποβλήθηκε
απόσπασμα πρακτικού της με αριθμ. 65/9.12.2008 συνε−
δρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
5. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α.Ε.
2522 Δ΄ του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Ε έτους 2009 για
την προκαλούμενη δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπο−
ρεί να υπολογιστεί επακριβώς και η δαπάνη αυτή δεν
βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε, τον τρόπο κατανομής και καταβολής της
επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών των εκλογοα−
πολογιστικών συνεδρίων και των εξόδων αμοιβής Δικα−
στικών Αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, από τον Οργανισμό
Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) για το έτος 2009 και για ένα
συνέδριο καθώς και τη διαδικασία πιστοποίησης εκτέ−
λεσης των δαπανών αυτών, ως εξής:

Ι. Κατανομή και καταβολή της επιχορήγησης για την
κάλυψη δαπανών και διαδικασία πιστοποίησης εκτέλε−
σής τους για συνέδρια από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31
Δεκεμβρίου 2009 της Γ.Σ.Ε.Ε. και των δευτεροβάθμιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων.
1. Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι η Γ.Σ.Ε.Ε., τα
Εργατικά Κέντρα (Ε.Κ.) και οι Ομοσπονδίες που θα πραγ−
ματοποιήσουν εκλογοαπολογιστικά συνέδρια εντός του
έτους 2009.
2. Η επιχορήγηση κατανέμεται ως εξής:
α) Γ.Σ.Ε.Ε.
στη Γ.Σ.Ε.Ε. ποσό € 350.000,00.
β) Εργατικά Κέντρα.
βα) Με ψηφίσαντα μέλη έως και 500, εφ’ όσον είναι
τα μοναδικά στο Νομό ή σε περίπτωση που υπάρχουν
περισσότερα του ενός Ε.Κ. κάτω των 500 στον ίδιο
Νομό, το ποσό των € 1.500,00 θα καταβάλλεται στο
μεγαλύτερο σε δύναμη ψηφισάντων μελών.
ββ) Με ψηφίσαντα μέλη
βγ) Με ψηφίσαντα μέλη

1.000

ποσό

€

1.500,00

1.001 − 5.000

501 −

ποσό

€

2.350,00

βδ) Με ψηφίσαντα μέλη

5.001 − 10.000

ποσό

€

2.950,00

βε) Με ψηφίσαντα μέλη

10.001 − 15.000

ποσό

€

5.900,00

βστ) Με ψηφίσαντα μέλη 15.001 − 20.000

ποσό

€

8.800,00

βζ) Με ψηφίσαντα μέλη

20.001 − 30.000

ποσό

€

14.700,00

βη) Με ψηφίσαντα μέλη

30.001 − 100.000

ποσό

€

29.350,00

βθ) Με ψηφίσαντα άνω των 100.001 μελών

ποσό

€

88.050,00
3.000,00

γ) Ομοσπονδίες:
γα) Με ψηφίσαντα μέλη

501 − 1.000 ποσό

€

γβ) Με ψηφίσαντα μέλη

1.001 − 5.000 ποσό

€

4.250,00

€

6.350,00
12.700,00

γγ) Με ψηφίσαντα μέλη

5.001 − 10.000

ποσό

γδ) Με ψηφίσαντα μέλη

10.001 − 15.000

ποσό

€

γε) Με ψηφίσαντα μέλη

15.001 − 20.000 ποσό

€

21.150,00

γστ) Με ψηφίσαντα μέλη

20.001 − 30.000 ποσό

€

25.350,00

γζ) Με ψηφίσαντα μέλη

30.001 − 40.000 ποσό

€

41.000,00

γη) Με ψηφίσαντα μέλη

40.001 − 50.000 ποσό

€

47.000,00

γθ) Με ψηφίσαντα άνω των 50.001 μελών

ποσό

€ 105.650,00

3. Η καταβολή των ανωτέρω ποσών θα γίνει ως
εξής:
α) Το ήμισυ του δικαιούμενου ποσού, υπολογιζόμε−
νο με βάση τη δύναμη σε ψηφίσαντα μέλη που είχε
η δικαιούχος Οργάνωση στις τελευταίες αρχαιρεσίες
της, θα προκαταβάλλεται εφόσον υποβληθεί αίτηση
της Διοίκησης της στον Ο.Ε.Ε., στην οποία αίτηση θα
αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος πραγματοποίησης
του συνεδρίου.
β) Το υπόλοιπο του ποσού θα καταβάλλεται μετά την
πραγματοποίηση του συνεδρίου, με την προϋπόθεση ότι
θα υποβληθούν εντός τριών (3) μηνών από τη διεξαγωγή
των αρχαιρεσιών τους τα εν συνεχεία απαριθμούμενα
δικαιολογητικά:
βα) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο
Πρακτικού αρχαιρεσιών για εκλογή Διοικητικού Συμ−
βουλίου (Δ.Σ.).
Το πρωτότυπο του Πρακτικού από το οποίο θα επι−
κυρώνεται το φωτοαντίγραφο, πρέπει απαραίτητα να
έχει τις υπογραφές της Εφορευτικής Επιτροπής και του
παραστάντος Δικαστικού Αντιπροσώπου.
ββ) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο
Μητρώου Σωματείων−Μελών, που πήραν μέρος στο συ−
νέδριο, στο οποίο φαίνεται η επωνυμία κάθε σωματείου,
ο αριθμός δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού του
στα βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου, οι αντιπρόσωποι
που ψήφισαν, καθώς επίσης η ημερομηνία αρχαιρεσιών
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του σωματείου−μέλους και τα ψηφίσαντα για την εκλογή
τους μέλη.
βγ) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο
Πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής.
βδ) Επίσημο απόσπασμα Πρακτικού σύνθεσης Δ.Σ.
βε) Αποφάσεις διορισμού Δικαστικών Αντιπροσώπων
(φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από τη Διοίκηση της
Οργάνωσης).
βστ) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη
προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών.
βζ) Κάθε άλλο έγγραφο, το οποίο κατά την κρίση του
Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. τυχόν απαιτηθεί.
βη) Παραστατικά δαπανών (πρωτότυπα τιμολόγια σύμ−
φωνα με τον Κ.B.Σ.), που σχετίζονται με την εύρυθμη διε−
ξαγωγή του συνεδρίου, όπως ενοίκια αιθουσών, εγκατα−
στάσεων, εκτύπωση προσκλήσεων, προκηρύξεων, αγορά
γραφικής ύλης, δαπάνες σίτισης συνέδρων, φιλοξενίας
αντιπροσωπειών άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων
από το εσωτερικό ή το εξωτερικό κ.λπ..
Επίσης δαπάνες ημεραργίας αντιπροσώπων (εκτός
Κυριακής), η οποία καθορίζεται στα 21 € κατ’ ανώτερο
ποσό και για τις οποίες απαιτείται κατάσταση υπογε−
γραμμένη από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και
τον Ταμία της Οργάνωσης, στην οποία φαίνονται τα
στοιχεία των αντιπροσώπων που έλαβαν ημεραργία, το
αντίστοιχο ποσό και η υπογραφή ενός εκάστου. Η ίδια
κατάσταση πρέπει να συμπληρώνεται και για τα έξοδα
μετακίνησης των αντιπροσώπων με την ταυτόχρονη
προσκόμιση των σχετικών εισιτηρίων ή σε περίπτωση
χρησιμοποίησης Ι.Χ. για ποσό σε αξία ίσο με το αντίτιμο
του εισιτηρίου των συνήθων συγκοινωνιακών μέσων, το
οποίο προκύπτει από την προσκόμιση σχετικής Βεβαί−
ωσης των Κ.Τ.Ε.Λ., του Ο.Σ.Ε. κ.λπ..
Ορίζεται επίσης εφάπαξ καταβαλλόμενη αποζημίωση
εκ ποσού 90 € προς τις δικαιούχες συνδικαλιστικές
οργανώσεις για την κάλυψη γραμματειακών αναγκών,
οι οποίες προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των συνε−
δρίων.
Η ως άνω καταβολή θα αποδεικνύεται με απλή από−
δειξη της συνδικαλιστικής οργάνωσης υπογεγραμμένη
από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα αυτής.
Στη περίπτωση μη υποβολής στον Ο.Ε.Ε. των προα−
ναφερομένων δικαιολογητικών εντός της οριζόμενης
προθεσμίας οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν δικαι−
ούνται της σχετικής επιχορήγησης.
Εάν οι δαπάνες δια των παραστατικών αποδεικνύ−
ονται μικρότερες του δικαιούμενου συνολικού ποσού,
τότε θα καταβάλλεται ποσό ίσο με το ύψος των πα−
ραστατικών.
Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, το συνέδριο ματαιωθεί, η
συνδικαλιστική οργάνωση υποχρεούται να επιστρέψει
στον Ο.Ε.Ε. το ποσό της προκαταβολής. Εάν η οργάνωση
δεν το επιστρέψει, το ποσό της προκαταβολής παρακρα−
τείται από τις λειτουργικές δαπάνες που δικαιούται.
ΙΙ. Κατανομή και καταβολή της επιχορήγησης για την
κάλυψη μόνο των εξόδων αμοιβής των Δικαστικών Αντι−
προσώπων καθώς και διαδικασία πιστοπoίησης εκτέ−
λεσης αυτών.
1. Η επιχορήγηση κατανέμεται στις πρωτοβάθμιες και
δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που θα
πραγματοποιήσουν εντός του έτους 2009 εκλογοαπολο−
γιστικά συνέδρια, βάση της δύναμης τους σε ψηφίσαντα
μέλη, όπως παρακάτω:
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α. Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις με
δύναμη σε ψηφίσαντα μέλη κάτω των 500.
β. Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Σωμα−
τεία) εφόσον έχουν εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη της
Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.),
ύστερα από αίτηση των ιδίων προς τη Γ.Σ.Ε.Ε. και ειδι−
κότερα ως εξής:
βα. Ιδιωτικού τομέα οργανώσεις με 200−500 ψηφίσα−
ντα μέλη, για έναν (1) Δικαστικό Αντιπρόσωπο και για
μία (1) ημέρα.
ββ. Όλες οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις με 501−1.500 ψη−
φίσαντα μέλη, για μέχρι δύο (2) Δικαστικούς Αντιπροσώ−
πους που θα παραστούν έως και για δύο (2) ημέρες.
βγ. Όλες οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις με 1.501−4.000
ψηφίσαντα μέλη, για μέχρι τρεις (3) Δικαστικούς Αντι−
προσώπους έως και για τρεις (3) ημέρες.
βδ. Όλες οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις με πάνω από
4.001 ψηφίσαντα μέλη, για μέχρι επτά (7) Δικαστικούς
Αντιπροσώπους έως και για πέντε (5) ημέρες.
2. Για την καταβολή της επιχορήγησης για την κά−
λυψη των εξόδων αμοιβής των Δικαστικών Αντιπρο−
σώπων, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υποχρεούνται
να υποβάλουν στον Ο.Ε.Ε., εντός τριών (3) μηνών από
τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών τους, τα εξής δικαι−
ολογητικά:
α. Αίτηση για καταβολή των δικαστικών δαπανών.
β. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο
Πρακτικού Αρχαιρεσιών για εκλογή Δ.Σ.. Το πρωτότυπο
του Πρακτικού από το οποίο θα επικυρώνεται το φωτο−
αντίγραφο, πρέπει απαραίτητα να έχει τις υπογραφές
της Εφορευτικής Επιτροπής και του παραστάντος Δι−
καστικού Αντιπροσώπου.
γ. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο
Πρακτικού εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής.
δ. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο
Μητρώου Μελών, που πήραν μέρος στο Συνέδριο.
ε. Απόφαση διορισμού του ή των Δικαστικών Αντιπρο−
σώπων (φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από τη Διοίκηση
της Οργάνωσης).
στ. Φωτοαντίγραφο της απόδειξης καταβολής στο
οικείο Πρωτοδικείο της αμοιβής του ή των Δικαστικών
Αντιπροσώπων που παρέστησαν στις αρχαιρεσίες της
Οργάνωσης, επικυρωμένο από τη Διοίκηση της Οργά−
νωσης.
ζ. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη
προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών.
η. Την προαναφερόμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη
της Γ.Σ.Ε.Ε.
Στη περίπτωση μη υποβολής στον Ο.Ε.Ε. των προα−
ναφερομένων δικαιολογητικών έντος της οριζόμενης
προθεσμίας οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν δικαι−
ούνται της σχετικής επιχορήγησης.
ΙΙΙ. Η δαπάνη, που προκαλείται από τις διατάξεις της
απόφασης αυτής, βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 2522 Δ του Προϋ−
πολογισμού του Ο.Ε.Ε. έτους 2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2009
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 2305/23
(4)
Κατανομή και καταβολή της επιχορήγησης για την κά−
λυψη δαπανών διεξαγωγής συνεδρίων, σεμιναρίων
κ.λπ. και ανάπτυξης διεθνών σχέσεων της Γ.Σ.Ε.Ε.
και των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώ−
σεων, έτους 2009.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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 Υπουργεί−
ου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν σήμερα.
γ. του ν. 678/1977 περί τροποποιήσεως και συμπλη−
ρώσεως των διατάξεων «περί Οργανισμού Εργατικής
Εστίας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 246/Α’), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
δ. του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 1915/1990 «Προστασία
των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνι−
κού συνόλου, οικονομική αυτοτέλεια συνδικαλιστικού
κινήματος» (ΦΕΚ 186/Α’), όπως αντικαταστάθηκαν και
συμπληρώθηκαν διαδοχικά με το άρθρο 1 παρ. 1 του
ν.2091/1992 «Οικονομική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών
οργανώσεων και διατάξεις για το Διοικητικό Συμβού−
λιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας» (ΦΕΚ 180/Α’), το
άρθρο 5 του ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας,
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας
των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας
και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α’).
ε. του άρθρου 21 του ν. 2639/98, «Ρύθμιση εργασιακών
σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και
άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 205/Α’).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός
της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 513/Β’).
3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»
(Φ.Ε.Κ. 1/Β΄/2008).
4. Το υπ’ αριθμ. 19228/17.12.2008 έγγραφο του Οργα−
νισμού Εργατικής Εστίας με το οποίο μας υποβλήθηκε
απόσπασμα πρακτικού της με αριθμ. 65/9.12.2008 συνε−
δρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί πίστωση στους Κ.Α.Ε.
2522 Γ’ και 2522 Δ’ του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Ε έτους
2009 για την προκαλούμενη δαπάνη το ύψος της οποίας
δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς και η δαπάνη
αυτή δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον τρόπο κατανομής και καταβολής της
επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών για διεξαγωγή
επιστημονικών ερευνών, σεμιναρίων κ.λπ. καθώς και για
την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων της Γ.Σ.Ε.Ε. και των
δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων για μία
σχετική δραστηριότητα έτους 2009, και εφόσον δεν
έχουν επιχορηγηθεί σχετικά το προηγούμενο ημερο−
λογιακό έτος, ως εξής:

Α. Δικαιούχοι, όσον αφορά δαπάνες για τη διεξαγω−
γή επιστημονικών ερευνών, σεμιναρίων, διοργάνωση
συζητήσεων−διαλέξεων, συνεδρίων, πραγματοποίηση
εκδόσεων για θέματα δικαίου της εργασίας, κοινωνικής
ασφάλισης, κοινωνιολογίας της εργασίας, οικονομίας
της εργασίας και εργασιακών σχέσεων γενικότερα,
είναι η Γ.Σ.Ε.Ε. και οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστι−
κές οργανώσεις (Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες)
για μία σχετική δραστηριότητα και εφόσον δεν έχουν
επιχορηγηθεί το προηγούμενο ημερολογιακό έτος για
οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στη παράγραφο
αυτή δραστηριότητες.
Β. Δικαιούχοι, όσον αφορά δαπάνες για την ανάπτυξη
διεθνών σχέσεων, είναι:
α. η Γ.Σ.Ε.Ε. και οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές
οργανώσεις με ψηφίσαντα φυσικά μέλη άνω των 10.001
για μία σχετική δραστηριότητα και εφόσον δεν έχουν
επιχορηγηθεί το προηγούμενο ημερολογιακό έτος για
οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στη παράγραφο
Α δραστηριότητες.
β. η Γ.Σ.Ε.Ε. για μερική κάλυψη της δαπάνης, σε ποσο−
στό που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ορ−
γανισμού και έως το ποσό των 80.000 €, για συνδρομές
της προς διεθνείς οργανώσεις.
Γ. Τα ποσά που θα καταβάλλονται στις περιπτώσεις
Α και Βα κατανέμονται ως κατωτέρω:
α) Γ.Σ.Ε.Ε. έως 40.000 €
β) Εργατικά Κέντρα:
βα) Με ψηφίσαντα μέλη
βγ) Με ψηφίσαντα μέλη

έως 1.000

ποσό € έως

750,00

ποσό € έως

1.175,00

1.001 −

5.000

βδ) Με ψηφίσαντα μέλη

5.001 −

10.000

ποσό € έως

1.400,00

βε) Με ψηφίσαντα μέλη

10.001 −

15.000

ποσό € έως

2.900,00

βστ) Με ψηφίσαντα μέλη 15.001 −

20.000

ποσό € έως

4.400,00

βζ) Με ψηφίσαντα μέλη

20.001 − 30.000

ποσό € έως

7.000,00

βη) Με ψηφίσαντα μέλη

30.001 − 100.000

ποσό € έως 20.000,00

βθ) Με ψηφίσαντα άνω των 100.001 μελών

ποσό € έως 30.000,00

γ) Ομοσπονδίες:
γα) Με ψηφίσαντα μέλη

έως 1.000

ποσό € έως

1.500,00

γβ) Με ψηφίσαντα μέλη

1.001 −

5.000

ποσό € έως

2.100,00

γγ) Με ψηφίσαντα μέλη

5.001 − 10.000

ποσό € έως

3.000,00

γδ) Με ψηφίσαντα μέλη

10.001 − 15.000

ποσό € έως

6.000,00

γε) Με ψηφίσαντα μέλη

15.001 − 20.000

ποσό € έως

7.000,00

γστ) Με ψηφίσαντα μέλη

20.001 − 30.000

ποσό € έως

10.000,00

γζ) Με ψηφίσαντα μέλη

30.001 − 50.000

ποσό € έως 20.000,00

γη) Με ψηφίσαντα άνω των 50.001 μελών

ποσό € έως 30.000,00

ΙΙ. Τα θέματα των προαναφερθέντων δραστηριοτή−
των πρέπει να εμπίπτουν σαφώς στις διατάξεις των
ν. 2224/1994 και ν. 2639/1998.
ΙΙΙ. Η καταβολή της δαπάνης θα γίνεται μετά την πραγ−
ματοποίηση των ως άνω δραστηριοτήτων και εφόσον προ−
σκομίζονται αθροιστικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Σχετική αίτηση για οικονομική ενίσχυση της πραγ−
ματοποιηθείσας δραστηριότητας, υπογεγραμμένη από
τους εκπροσώπους της Οργάνωσης.
β) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τους εκπροσώπους
της Οργάνωσης όπου θα βεβαιώνεται η πραγματοποί−
ηση της δραστηριότητας, ο χρόνος, ο τόπος, το είδος
και το θέμα της καθώς και ο αριθμός των συμμετεχό−
ντων.
γ) Αναλυτική απολογιστική κατάσταση εξόδων της
δραστηριότητας μέχρι του ύψους του ως ανωτέρω ορι−
ζομένου δικαιούμενου ποσού υπογεγραμμένη από τους
εκπροσώπους της Οργάνωσης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
δ) Τα αντίστοιχα με την προαναφερθείσα κατάσταση
παραστατικά δαπανών (πρωτότυπα τιμολόγια σύμφωνα
με τον Κ.Β.Σ.), που σχετίζονται με την δραστηριότητα,
όπως ενοίκια αιθουσών, εγκαταστάσεων, εκτύπωση προ−
σκλήσεων, αγορά γραφικής ύλης, δαπάνες σίτισης και
φιλοξενίας συμμετεχόντων, αμοιβές ομιλητών. Επίσης,
δαπάνες μετακίνησης των αντιπροσώπων για τις οποίες
απαιτείται κατάσταση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο,
το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία της Οργάνωσης, στην
οποία θα φαίνονται τα στοιχεία όλων όσων έλαβαν έξοδα
μετακίνησης, το αντίστοιχο ποσό και η υπογραφή ενός
εκάστου με την ταυτόχρονη προσκόμιση των σχετικών
πρωτοτύπων εισιτηρίων ή σε περίπτωση χρησιμοποίησης
Ι.Χ. για ποσό σε αξία ίσο με το αντίτιμο του εισιτηρίου
των συνήθων συγκοινωνιακών μέσων. Στην περίπτωση
αυτή απαιτούνται βεβαιώσεις τιμών από Κ.Τ.Ε.Λ., Ο.Σ.Ε.
Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά και παραστα−
τικά δαπανών πρέπει να προσκομίζονται εντός τριμήνου
από την πραγματοποίηση της δραστηριότητας, άλλως
δεν θα καταβάλλεται η σχετική επιχορήγηση.
Για να τύχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των
ανωτέρω παροχών, πρέπει να έχουν νόμιμη διοίκηση
και να έχουν αποστείλει στον Ο.Ε.Ε. όλα τα απαιτούμε−
να δικαιολογητικά σύμφωνα με τις αριθμ. 324/27/2008
και327/29/2008 Αποφάσεις μας.
ΙV. Η δαπάνη, που προκαλείται από τις διατάξεις της
απόφασης αυτής, βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 2522 Γ’ και 2522 Δ’
του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Ε, έτους 2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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123 Α/92) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος
Υγείας»
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2000 (ΦΕΚ 98/Τ.Α72005)
και το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.42167/07 (ΦΕΚ 909/Β/07) από−
φαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός
όρων, προϋποθέσεων και ενδείξεων της διαγνωστικής
πράξης «Κλινική Ποζιτρονοκή και Αξονική Τομογραφία
PET/CT βΟΑΝ»σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές»
4. Την υπ’ αριθμ. 14 απόφαση της 217ης Ολομέλειας
/18.9.2008 του ΚΕΣΥ η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουρ−
γό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζου−
με:
Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» κρίνεται κατάλληλο για
τη διενέργεια της εξέτασης «Κλινική Ποζιτρονική και
Αξονική Τομογραφία PET/CT −SCAN».

F
Αριθμ. Υ4α/ οικ.6441
(5)
Άδεια καταλληλότητας Νοσοκομείου για τη διενέργεια
της διαγνωστικής πράξης «Κλινική Ποζιτρονική και
Αξονική Τομογραφία PET/CT SCAN».

Ως υπεύθυνοι ιατροί για την εκτέλεση της εξέτασης
PET/CT−SCAN ορίζονται : O Δημήτριος Έξαρχος Επ.Α’
Αξονικού Τομόγράφου, η Χαρ. Γιαννόπουλου, Αν. Δ/ντρια
του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, η κα Φοίβη Ροντο−
γιάννη, Αν Δ/ντρια του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής
και η Μαρία Σκυλακάκη Επ. Α’ του Ακτινοδιαγνωστικού
Τμήματος. Σε περίπτωση αποχώρησης δύο (2) επιστη−
μονικά υπευθύνων ιατρών της ίδιας ειδικότητας, το
Νοσοκομείο έχει την υποχρέωση να το γνωρίσει στο
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα
αναστέλλεται η σχετική άδεια προκειμένου να ορισθούν
από το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» οι νέοι επιστημονικά
υπεύθυνοι ώστε να επαναξιολογηθούν από το Κεντρικό
Συμβούλιο Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2009
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02001222701090008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

