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1 Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Πειραιά, που 
επήλθε με την υπ’ αρ. 9/2019 απόφαση της Ολο-
μέλειας αυτού.

2 Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού 
συστάσεως και λειτουργίας του εκκλησιαστικού 
Ιδρύματος υπό την επωνυμία: «‘‘Σπίτι Γαλήνης 
Χριστού’’ του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεο-
τόκου Νέας Ιωνίας - Βόλου της Ιεράς Μητροπόλε-
ως Δημητριάδος και Αλμυρού» (Β’ 278/1980).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 15 (1)
Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω-

τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Πειραιά, που 

επήλθε με την υπ’ αρ. 9/2019 απόφαση της Ολο-

μέλειας αυτού. 

 Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(σε συμβούλιο) 

Σήμερα, 21 Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30’ 
στο Μέγαρο του Αρείου Πάγου και στο ακροατήριο της 
Ολομέλειας (1ος όροφος) συνήλθε, ύστερα από νόμιμη 
πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η κατά 
τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί-
ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός 
νόμος 1756/1988, όπως ισχύει σήμερα), Ολομέλεια σε 
συμβούλιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Ιωσήφ Τσα-
λαγανίδης, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Αγγελική 
Αλειφεροπούλου, 3) Ειρήνη Καλού, 4) Δήμητρα Κοκοτίνη, 
5) Γεώργιος Κοντός, 6) Ασπασία Μαγιάκου, 7) Αλτάνα 
Κοκκοβού, 8) Ιωάννης Μαγγίνας, 9) Αβροκόμη Θούα, 
Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 10) Αρτεμισία Πανα-
γιώτου, 11) Διονυσία Μπιτζούνη, 12) Μαρία Νικολακέα, 
13) Γεώργιος Παπαηλιάδης, 14) Παρασκευή Καλαϊτζή, 
15) Ναυσικά Φράγκου, 16) Μιλτιάδης Χατζηγεωργίου, 
17) Μαρία Τζανακάκη, 18) Νικόλαος Πιπιλίγκας, 
19) Αντώνιος Τσαλαπόρτας, 20) Αντιγόνη Καραΐσκου-
Παλόγου, 21) Θεόδωρος Κανελλόπουλος, 22) Κυριάκος 

Οικονόμου, 23) Ευφροσύνη Καλογεράτου-Ευαγγέλου, 
24) Σοφία Τζουμερκιώτη, 25) Γρηγόριος Κουτσοκώστας, 
26) Ελένη Φραγκάκη, 27) Λάμπρος Καρέλος, 28) Μα-
ρία Βασδέκη, 29) Ανθή Γκάμαρη, 30) Ζαμπέτα Στράτα, 
31) Γεώργιος Χριστοδούλου - Εισηγητής, 32) Πηνελόπη 
Παρτσαλίδου- Κομνηνού, 33) Κωνσταντίνα Μαυρικο-
πούλου, 34) Μαρία Κουβίδου, 35) Σταματική Μιχαλέτου, 
36) Όλγα Σχετάκη- Μπονάτου, 37) Ζωή Κωστόγιαννη-
Καλούση,  38) Χρυσούλα Φλώρου-Κοντοδήμου, 39) Γε-
ώργιος Κόκκορης, 40) Πελαγία Ακάσογλου, 41) Βασίλειος
Μαχαίρας, 42) Καλλιόπη Πανά, 43) Μαρία Μουλιανιτάκη, 
44) Νικόλαος Βεργιτσάκης, 45) Αικατερίνη Κρυσταλλίδου-
Μωρέση, 46) Μαριάνθη Παγουτέλη, 47) Μυρσίνη Πα-
παχίου, 48)Αναστασία Μουζάκη, εκ των οποίων οι: 
Αντώνιος Τσαλαπόρτας, Καλλιόπη Πανά και Μυρσίνη Πα-
παχίου, συμμετείχαν εξ αποστάσεων μέσω ηλεκτρονικής 
διαδικτυακής σύνδεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.303040/15-5-2020 (Β’ 1857) κοι-
νή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων- Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άμυνας - 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Δικαιο-
σύνης - Εσωτερικών, για την επιβολή του μέτρου της εν 
μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστη-
ρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το 
χρονικό διάστημα από 16-5-2020 έως και 31-5-2020 και 
επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής 
λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 
για το χρονικό διάστημα από 16-5-2020 έως και 1-6-2020 
και τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2 -6-2020. Κω-
λύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του 
Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. 

Παραστάθηκαν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, 
Βασίλειος Πλιώτας, και η Γραμματέας της Ολομελείας, 
Αικατερίνη Φωτοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της 
Γραμματείας του Αρείου Πάγου. 

Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος γνωστο-
ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο 
υπηρετούν, εκτός από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
10 Αντιπρόεδροι και 65 Αρεοπαγίτες.

Κατόπιν, μετά από εντολή του Προέδρου, η Γραμμα-
τέας της Ολομελείας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρε-
τούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγι-
τών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 76 υπηρετούντες 
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της 
παρούσας σαράντα οκτώ (48), δηλαδή είναι παρόντα 
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περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προ-
βλεπόμενη από το νόμο απαρτία (εδάφιο α’ της παρ. 5 
του άρθρου 14 του ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικατα-
στάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1868/1989).

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκλήθηκε νομίμως, 
κατόπιν της από 19 Μαΐου 2020 έγγραφης πρόσκλησης 
του Προέδρου του Αρείου Πάγου, προς τους υπηρετού-
ντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (εδά-
φιο α’ της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1756/1988, όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν. 1868/1989), προκειμένου να αποφασίσει για την έγκρι-
ση ή μη της υπ’ αρ. 9/2019 απόφασης της Ολομέλειας 
του Εφετείου Πειραιά, που αφορά την τροποποίηση του 
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του, και η οποία δια-
βιβάσθηκε με το υπ’ αρ. 2199/17-12 -2019 έγγραφο του 
Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του 
Εφετείου Πειραιά, Αντώνιου Πλακίδα, Προέδρου Εφετών, 
το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας υποβάλλουμε ακριβές 
υπηρεσιακό αντίγραφο της υπ’ αρ. 9/2019 αποφάσεως 
της Ολομέλειας του Εφετείου Πειραιώς».

Ο Εισηγητής - Αρεοπαγίτης Γεώργιος Χριστοδούλου, 
αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το πα-
ραπάνω έγγραφο του Προέδρου του Τριμελούς Συμβου-
λίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιά και β. την υπό κρί-
ση υπ’ αρ. 9/2019 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω 
Εφετείου, εισηγήθηκε την έγκριση της τροποποίησης του 
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ως άνω Εφετείου 
με την υπό κρίση απόφαση της Ολομέλειας αυτού.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέπτυξε την πρό-
τασή του και συμφώνησε με την άποψη του Εισηγητή. 
Στη συνέχεια, σύμφωνα με  το εδάφιο γ’ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικαταστά-
θηκε από την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3388/2005, 
αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά την παρ. 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του 

άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δι-
καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 86 του 
ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής 
υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιή-
σεις τους, υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες 
των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα 
συμπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως 
προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό 
των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται 
σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την 
τελική έγκριση τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων 
δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Εφετεί-
ου Πειραιώς με την υπ’ αρ. 9/2019 απόφασή της έκρινε 
απαραίτητη την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 
4 και 3 αυτού ως προς τις ποινικές δικάσιμους και τον 
αριθμό των εισαγομένων υποθέσεων από 1 ης Φεβρου-

αρίου 2020, ενόψει των πρόσφατων νομοθετικών ρυθ-
μίσεων, προκειμένου να μην υπάρχει μεγάλος αριθμός 
αναβολών και διακοπών και να επιτευχθεί έτσι ταχεία 
και αποτελεσματική απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. 
Κατόπιν τούτων η Ολομέλεια κρίνει, ομόφωνα, ότι πρέπει 
να εγκριθεί η ως άνω γενομένη τροποποίηση του Κανο-
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Πειραιώς, 
όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Επίσης, η ως 
άνω Ολομέλεια αποφάνθηκε ότι για τους αναφερόμε-
νους βάσιμους υπηρεσιακούς λόγους και ανάγκες δεν 
συντρέχει περίπτωση τροποποίησης των λοιπών διατά-
ξεων του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του ανωτέρω Δικαστηρίου με τη μετατροπή ορισμένων 
δικασίμων ποινικών δικαστηρίων κατά τη διάρκεια των 
δικαστικών διακοπών, οι οποίες αναφέρονται στη σχε-
τική πρόταση του αναπληρούντος την κωλυόμενη Διευ-
θύνουσα την Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς. Επομένως, ως 
προς ζήτημα αυτό δεν προκύπτει λόγος συμπληρώσεως, 
τροποποιήσεως ή ακυρώσεως της ως άνω απόφασης της 
Ολομέλειας του Εφετείου Πειραιώς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει τη γενομένη με την υπ’ αρ. 9/2019 απόφαση 

της Ολομέλειας του Εφετείου Πειραιώς τροποποίηση του 
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού ως προς τις 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 ως ακολούθως:

«2. Οι δικάσιμοι ορίζονται ως εξής:
α) Του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων με ημέρες 

συνεδρίασης τη Δευτέρα και την Τρίτη κάθε μήνα.
β) Του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων με ημέ-

ρα συνεδρίασης τη 2η, 3η και 4η Παρασκευή κάθε μήνα.
γ) Του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου Τριμελούς 

Εφετείου Κακουργημάτων με ημέρα συνεδρίασης την 
Τρίτη κάθε μήνα και, επιπλέον, μόνο κατά τους μήνες 
Οκτώβριο, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο και Απρίλιο την 1η 
Παρασκευή κάθε μήνα, αντίστοιχα. 

δ) Του Πενταμελούς Εφετείου με ημέρα συνεδρίασης 
την 1η, 2η και τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα. 

Η ανακοίνωση της αποφασιζόμενης αποχής από την 
εκδίκαση των υποθέσεων που έχουν προσδιορισθεί καθ’ 
υπέρβαση του οριζόμενου αριθμού θα γίνεται την 12.00’ 
μεσημβρινή, ώστε να εκδικάζονται οι υποθέσεις που 
έχουν οριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Εφετείου.

ε) Του Μικτού Ορκωτού Εφετείου με ημέρα συνεδρία-
σης την 1η, 2η και 3η Παρασκευή κάθε μήνα. Η έναρξη 
των εργασιών του Μ.Ο.Ε. θα γίνεται την πρώτη ημέρα 
κάθε μήνα και εφόσον αυτή συμπίπτει με ημέρα αργίας 
ή άλλης εξαιρετέας εορτής την αμέσως επομένη εργά-
σιμη, κατά δε τον Ιανουάριο κάθε έτους αμέσως μετά 
την 7η Ιανουαρίου. Εάν συμπίπτει η αρχή του μηνός με 
τη Μεγάλη Εβδομάδα, η έναρξη πραγματοποιείται τη 
Δευτέρα της πρώτης εβδομάδας μετά την εβδομάδα 
της Διακαινησίμου.

ζ) Του Εφετείου Ανηλίκων, την πρώτη Δευτέρα κάθε 
μήνα, σε ενιαία σύνθεση με αυτή του αντίστοιχου Τρι-
μελούς Εφετείου Πλημμελημάτων».

«3. Σε κάθε συνεδρίαση των ποινικών Δικαστηρίων ο 
αριθμός των εισαγομένων υποθέσεων, που θα προσδι-
ορίζονται από τον Εισαγγελέα, δεν πρέπει να υπερβαί-
νει: α) Τις είκοσι δύο (22) ουσίας στο Τριμελές Εφετείο 
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Πλημμελημάτων και τις (3) που δεν αφορούν την ουσία 
της κατηγορίας. β) Τις είκοσι (20) ουσίας στο Μονομελές 
Εφετείο Κακουργημάτων και πέντε (5) μη ουσίας. γ) Τις 
είκοσι (20) ουσίας στο δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων και πέντε (5) μη ουσίας. δ) Τις οκτώ (8) 
ουσίας στο πρωτοβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημά-
των και πέντε (5) μη ουσίας, ε) Τις δέκα τρεις (13) ουσίας, 
από τις οποίες μόνο έξι (6) θα είναι προς εκδίκαση σε 
πρώτο βαθμό και τις πέντε (5) μη ουσίας στο Τριμελές 
Εφετείο Κακουργημάτων, όταν είναι πρωτοβάθμιο και 
δευτεροβάθμιο ταυτόχρονα. στ) Τις οκτώ (8) ουσίας στο 
Πενταμελές Εφετείο και πέντε (5) μη ουσίας. ζ) Τη μία (1) 
στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο».

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 
21 Μαΐου 2020.  

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΣΗΦ ΤΣΑΛΑΓΑΝΙΔΗΣ 

Αριθμ. 2979  
Αποστέλλεται η υπ’ αρ. 15/2020 απόφαση της Ολομέ-

λειας του Αρείου Πάγου (σε συμβούλιο), για δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 

   I 

 Αριθμ. 4722/2197  (2)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού 

συστάσεως και λειτουργίας του εκκλησιαστικού 

Ιδρύματος υπό την επωνυμία: «‘‘Σπίτι Γαλήνης 

Χριστού’’ του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θε-

οτόκου Νέας Ιωνίας - Βόλου της Ιεράς Μητροπό-

λεως Δημητριάδος και Αλμυρού» (Β’ 278/1980). 

 Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχουσα υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1, της παρ. 2 του 

άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 590/1977 
«Περί του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλά-
δος» (Α’ 146).

2) Τις υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς 
το χριστεπώνυμο πλήρωμα, τις απορρέουσες εκ των Ευ-
αγγελικών Επιταγών, των Ιερών Κανόνων και των Νόμων 
του Κράτους.

3) Τις υφιστάμενες κοινωνικές, ποιμαντικές και πνευ-
ματικές ανάγκες της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος 
και Αλμυρού.

4) Την υπ’  αρ. 915/12.10.2020 πρόταση του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού 
Ιγνατίου.

5) Την υπ’ αρ. 248/3.11.2020 γνωμοδότηση της Νο-
μικής Υπηρεσίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος.

6) Την από 5.11.2020 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς 
Συνόδου, τροποποιεί και κωδικοποιεί τον Κανονισμό συ-

στάσεως και λειτουργίας του εκκλησιαστικού ιδρύματος 
υπό την επωνυμία: «‘‘Σπίτι Γαλήνης Χριστού’’ του Ιερού 
Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας Ιωνίας - Βόλου 
της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού» 
(Β’ 278/1980), ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
 ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΙ - ΕΔΡΑ

Άρθρο 1
Σύσταση - Νομική Προσωπικότητα

Το ευαγές εκκλησιαστικό Ίδρυμα «ΣΠΙΤΙ ΓΑΛΗΝΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΥ» της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και 
Αλμυρού, συσταθέν διά της υπ’ αρ. 5361/78 πράξεως 
52/18.12.1978 του Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλ-
μυρού (Β’ 278/1980), λειτουργεί εφεξής υπό την επω-
νυμία: «‘‘Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ’’ του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου Ν. Ιωνίας Βόλου». Το Ίδρυμα αποτελεί 
αυτοτελές εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βάσει 
των παρ. 4 του άρθρου 1 και παρ. 2 του άρθρου 29 του 
ν. 590/1977 και τελεί υπό την εποπτεία της Ενορίας Ευ-
αγγελισμού της Θεοτόκου Ν. Ιωνίας Βόλου της οικείας 
Ιεράς Μητροπόλεως, το κοινωφελές έργο της οποίας συ-
νεχίζει να επικουρεί. Η λειτουργία του διέπεται από τον 
ν. 590/1977 και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 2
Σκοποί Ιδρύματος

Σκοποί του εκκλησιαστικού Ιδρύματος, αναλογικά με 
τους διαθέσιμους πόρους και τις εν γένει δυνατότητές 
του, αποτελούν:

1) Η υπό της τοπικής Εκκλησίας προστασία των πα-
ντελώς απόρων γερόντων, αμφοτέρων των φύλων, των 
κατά προτίμησιν εκ της πόλεως της Νέας Ιωνίας Βόλου 
καταγομένων ή και διαμενόντων και η παροχή σε αυτούς 
δωρεάν διατροφής, ιατροφαρμακευτικής κ.λπ. περιθάλ-
ψεως.

2) Η λειτουργία του Ενοριακού Συσσιτίου «Σπίτι Γαλή-
νης Χριστού ‘‘Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Ρήγας’’», διά του 
οποίου παρέχονται δωρεάν γεύματα σε απόρους, αναξι-
οπαθούντες, ηλικιωμένους και μοναχικούς ανθρώπους, 
καθώς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

3) Η ανέγερση, ο εξοπλισμός και η λειτουργία Βρε-
φονηπιακού Σταθμού και Νηπιαγωγείου σε ιδιόκτητο 
οικόπεδο του Ιερού Ναού, ευρισκόμενο έναντι του Ιερού 
Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

4) Η υγειονομική περίθαλψη ατόμων ευρισκομένων εν 
ανάγκη, διά της δωρεάν παροχής φαρμάκων και ιατρικής 
φροντίδας.

5) Η παροχή κλινοσκεπασμάτων, ρουχισμού και υπο-
δημάτων σε απόρους και αστέγους, όπως και η παροχή 
οποιασδήποτε δυνατής υλικής και πνευματικής βοηθείας 
σε κρατουμένους σωφρονιστικών Ιδρυμάτων.

6) Η παροχή υποτροφιών και οικονομικών βοηθημά-
των σε φοιτητές, απόρους και πολυτέκνους.
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7) Η διοργάνωση και υλοποίηση διαφόρων πνευμα-
τικών, πολιτιστικών, μορφωτικών, φιλανθρωπικών και 
ψυχαγωγικών δράσεων και εκδηλώσεων (συνέδρια, 
συναυλίες, μουσικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, ομιλίες, 
επισκέψεις σε ιερά προσκυνήματα, εκθέσεις, ημερίδες, 
προβολή ταινιών κ.λπ.), οι οποίες θα στοχεύουν στην 
αναβάθμιση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου 
των Ενοριτών και ιδιαιτέρως των νέων.

8) Η σύσταση εθελοντικής ομάδας αιμοδοσίας και η 
δημιουργία Τράπεζας Αίματος.

9) Η διοργάνωση φροντιστηρίων εκμαθήσεως της 
ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες και 
ενισχυτικής διδασκαλίας μαθητών οικονομικά αδυνά-
μων οικογενειών, η εκμάθηση χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και η υλοποίηση διαφόρων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.

10) Η παροχή στέγης προς περιστασιακή διανυκτέρευ-
ση σε απόρους και αστέγους.

11) Η φιλοξενία νέων ή φοιτητών καταγομένων εκ της 
αλλοδαπής.

12) Η συνεργασία και η ανταλλαγή επισκέψεων νέων 
διαμέσου φορέων ομογενών ανά την υφήλιο.

13) Η δημιουργία ορχηστρών και χορωδιών, χορευτι-
κών και παραδοσιακών συγκροτημάτων και θεατρικής 
ομάδας.

14) Η δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης με βιβλία 
όλων των επιστημών.

15) Η συγκέντρωση, συντήρηση, διαφύλαξη και κατάλ-
ληλη έκθεση ιερών εικόνων και εκκλησιαστικών και μη 
κειμηλίων εκ Μικράς Ασίας, Πόντου και αλλού.

16) Η συνεργασία με Φορείς, Οργανώσεις και Υπηρεσί-
ες, είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου, και τυχόν έτερα 
Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, της Ευρωπα-
ϊκής Ενώσεως και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, που 
επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 3
Έδρα - Σφραγίδα

Έδρα του εκκλησιαστικού Ιδρύματος είναι η Νέα Ιωνία, 
δημοτική ενότητα του Δήμου Βόλου. Το Ίδρυμα στεγάζε-
ται σε οίκημα ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου, ευρισκόμενο στο οικοδομικό συγκρότη-
μα του Ιερού Ναού.

Το Ίδρυμα κατέχει ιδία κυκλική σφραγίδα, η οποία 
αναγράφει εξωτερικά: «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ» και εσωτερικά: «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Η ΘΕΟ-
ΤΟΚΟΣ», στο κέντρο δε φέρει ανάγλυφη την μορφή της 
Υπεραγίας Θεοτόκου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 4
Εποπτεία

Το Ίδρυμα τελεί υπό την άμεση εποπτεία της Ιεράς 
Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού και του Ιερού 
Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ν. Ιωνίας Βόλου, του 
οποίου το ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο επικουρεί, 
τυγχάνει δε μη κερδοσκοπικού και καθαρώς φιλανθρω-
πικού χαρακτήρα.

Άρθρο 5
Διοίκηση

1. Το Ίδρυμα είναι αυτοτελούς διαχειρίσεως και διοι-
κείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το 
οποίο απαρτίζεται από:

α. Τον Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, ως 
Πρόεδρο, αναπληρούμενο σε περίπτωση κωλύματος ή 
απουσίας αυτού από τον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτό-
κου Νέας Ιωνίας.

β. Τον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του 
Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας Ιωνίας ως 
Αντιπρόεδρο, αναπληρούμενο εξ ενός των Εφημερίων 
του Ιερού Ναού, οριζομένου υπό του Μητροπολίτου 
Δημητριάδος και Αλμυρού.

γ. Από ένα λαϊκό Μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβου-
λίου του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας 
Ιωνίας.

δ. Από δύο άλλα λαϊκά Μέλη, άνδρες ή γυναίκες.
2. Τα τρία λαϊκά Μέλη του Δ.Σ. διορίζονται με απόφα-

ση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και 
Αλμυρού, ύστερα από πρόταση του Αντιπροέδρου του 
Ιδρύματος.

3. Η θητεία των Μελών είναι πενταετής και δύναται να 
ανανεούται κατά την κρίση του Σεβασμιωτάτου Προέ-
δρου.

4. Το αξίωμα των Μελών είναι τιμητικό και άμισθο.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρί-

ασή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των 
Μελών του τον Γραμματέα και τον Ταμία.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μία 
φορά το τρίμηνο και εκτάκτως, όποτε κριθεί αναγκαίο 
από τον Σεβασμιώτατο Πρόεδρο. Κατά τις συνεδριάσεις 
τηρούνται Πρακτικά, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι 
Αποφάσεις.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, 
όταν παρίστανται τρία τουλάχιστον Μέλη του. Οι Απο-
φάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων 
Μελών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψή-
φος του Σεβασμιωτάτου Προέδρου.

8. Τα Μέλη του Συμβουλίου, τα οποία συμμετέχουν 
στην ίδια συνεδρίαση, δεν απαγορεύεται να είναι μεταξύ 
τους σύζυγοι είτε συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην οργά-

νωση, την διοίκηση και την λειτουργία του Ιδρύματος 
και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις του.

2. Αποφασίζει για τον διορισμό έμμισθου προσωπι-
κού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου και προβαίνει στην 
απόλυσή του, όταν τούτο καταστεί αναγκαίο κατά την 
κρίση του. Γενικώς, δύναται να διορίζει και να παύει όλο 
το βοηθητικό προσωπικό (εθελοντικό ή έμμισθο).

3. Συνεργάζεται για όλα τα σχετικά ζητήματα που 
απασχολούν το Ίδρυμα με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, την 
Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς 
Φορείς και εν γένει τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες, για 
την προαγωγή και επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος.
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4. Επιλαμβάνεται κάθε υποθέσεως που σχετίζεται 
με την ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων, την 
οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύματος, όπως και την 
πρόσκτηση και διαχείριση της τυχόν περιουσίας του.

5. Μεριμνά για την εξεύρεση οικονομικών πόρων. Δι-
αχειρίζεται και αξιοποιεί τα πάσης φύσεως περιουσιακά 
στοιχεία, τα οποία έχουν τεθεί στην διάθεση του Ιδρύμα-
τος και αποφασίζει για κάθε σχετικό ζήτημα. Ελέγχει την 
διαχείριση, ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και τον Απολο-
γισμό και τους υποβάλλει προς έγκριση στο Μητροπο-
λιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος.

6. Αποφασίζει για την παραχώρηση χώρων του Ιδρύ-
ματος προς φιλοξενία εκδηλώσεων άλλων Φορέων, είτε 
δωρεάν είτε έναντι τιμήματος.

7. Εκχωρεί αρμοδιότητές του σε επί μέρους Επιτροπές.
8. Εισηγείται την τροποποίηση του παρόντος Κανονι-

σμού ή και την διάλυση του Ιδρύματος.
9. Αποφασίζει για κάθε άλλο ζήτημα, το οποίο ανακύ-

πτει κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
Κανονισμού και δεν προβλέπεται ρητώς σε αυτόν, με 
την επιφύλαξη της εγκρίσεως των Πράξεών του υπό του 
οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7
Εκπροσώπηση

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Ίδρυμα σε όλες τις έν-
νομες σχέσεις του έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Δικα-
στηρίων και φυσικών ή νομικών προσώπων, δημοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου. Τούτον απόντα ή κωλυόμενο εκ-
προσωπεί ο αναπληρωτής Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος 
ή ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά εξου-
σιοδοτημένο για τον σκοπό αυτόν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος δύναται να 
εκδώσει ειδική Πράξη στην οποία θα καθορίζει λεπτο-
μερέστατα την εκπροσώπηση του Ιδρύματος, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., και σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής του, κατά τον 
παρόντα Κανονισμό, προσκαλεί το Διοικητικό Συμβού-
λιο σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, έχει την υψηλή 
ευθύνη και εποπτεία του Ιδρύματος και του προσωπικού 
του, συντονίζει τα Μέλη για την υλοποίηση των σκοπών 
του, λαμβάνει γνώση όλων των εισερχομένων και εξερ-
χομένων εγγράφων, μεριμνά μόνος του ή από κοινού με 
τον Αντιπρόεδρο για την πιστή εφαρμογή του παρόντος 
Κανονισμού, των Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβου-
λίου και επιλύει τις διαφορές μεταξύ των Μελών. Επίσης, 
εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον πάσης Αρχής, υπογράφει 
την αλληλογραφία του Ιδρύματος, επικυρώνει τα αντί-
γραφα και αποσπάσματα Πρακτικών και Αποφάσεων του 
Δ.Σ. και γενικώς φέρει την ευθύνη των δραστηριοτήτων 
και της λειτουργίας του Ιδρύματος.

Ο Γραμματέας του Δ.Σ. τηρεί το Βιβλίο Πρωτοκόλλου 
του Ιδρύματος, συντάσσει τα έγγραφα και την αλληλο-
γραφία του Ιδρύματος, για την οποία ενημερώνει τον Πρό-
εδρο. Επίσης, τηρεί το Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριά-
σεων του Δ.Σ., συντάσσει τα Πρακτικά και συνυπογράφει 
αυτά μετά του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος του Δ.Σ.

Ο Ταμίας του Δ.Σ. εισπράττει τα έσοδα του Ιδρύματος 
και ενεργεί τα απαραίτητα ως προς τον τύπο και την νο-
μιμότητα της εισπράξεως, ενεργεί τις πληρωμές, κατόπιν 
εκδόσεως του σχετικού εντάλματος πληρωμής, υπογρα-
φομένου από τον ίδιο και τον Πρόεδρο. Τηρεί το Βιβλίο 
Ταμείου Εσόδων - Εξόδων, στο οποίο καταχωρίζονται τα 
έσοδα και τα έξοδα, τα οποία πραγματοποιούνται κατά 
την χρονική διάρκεια εκάστης οικονομικής χρήσεως. 
Φυλάσσει τους Φακέλους των Αποδείξεων και λοιπών 
Παραστατικών, τα Διπλότυπα Αποδείξεων Εισπράξεων 
και των Ενταλμάτων Πληρωμής. Συντάσσει τον Απολογι-
σμό και τον Προϋπολογισμό κάθε οικονομικού έτους και 
τα έγγραφα οικονομικής διαχειρίσεως, τα οποία συνυπο-
γράφει μετά του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτού 
του και υποβάλλει προς ψήφιση στο Δ.Σ. Προβαίνει σε 
αναλήψεις και καταθέσεις στον Τραπεζικό Λογαριασμό 
του Ιδρύματος, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Διοικη-
τικού Συμβουλίου. Εξουσιοδοτείται να πραγματοποιεί 
πληρωμές όλων των τρεχουσών και παγίων αναγκών, δυ-
νάμει ειδικής πληρεξουσιότητος, που του παρέχεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο. Τηρεί το Βιβλίο Κτηματολογίου 
και ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων. Τον 
Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληροί έτερο 
Μέλος του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Τα τηρούμενα βιβλία είναι:

Άρθρο 9
Τηρούμενα Βιβλία

1) Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Βιβλίο Πρωτοκόλλου.
3) Βιβλίο κτηματολογίου και ακινήτων και κινητών πε-

ριουσιακών στοιχείων.
Πόροι του Ιδρύματος είναι:

Άρθρο 10
Πόροι του Ιδρύματος

1) Επιχορηγήσεις από την Ιερά Μητρόπολη Δημητρι-
άδος και Αλμυρού.

2) Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές παντός νο-
μικού ή φυσικού προσώπου.

3) Επιχορηγήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, της Ευ-
ρωπαϊκής Ενώσεως, της Περιφερειακής ή Δημοτικής 
Αυτοδιοικήσεως, φυσικών ή νομικών προσώπων δη-
μοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και πόροι εξ ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων.

4) Πρόσοδοι από διάφορες εκδηλώσεις, λαχειοφόρους 
αγορές, εράνους νομίμως διενεργουμένους, εκθέσεις, 
εκδρομές κ.λπ.

5) Εισφορές Ιερών Ναών.
6) Τα τυχόν τροφεία των γερόντων, των σιτιζομένων, 

των νηπίων ή βρεφών και άλλων περιθαλπομένων.
7) Εισφορές σε είδος ή σε χρήματα παντός φιλανθρώ-

που.
8) Τόκοι καταθέσεων του Ιδρύματος και κάθε άλλη 

νόμιμη πρόσοδος που εξυπηρετεί τους σκοπούς του 
Ιδρύματος.

9) Έσοδα από την πραγματοποίηση επιδοτουμένων 
προγραμμάτων ή την καταβολή διδάκτρων για την συμ-
μετοχή σε επιμορφωτικές δραστηριότητες.
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Άρθρο 11
Διάθεση των πόρων του Ιδρύματος

Οι πόροι του Ιδρύματος διατίθενται για την συντήρηση 
και την συνολική λειτουργία του, κατόπιν Αποφάσεως 
του Δ.Σ.

Συγκεκριμένα:
1. Για την λειτουργία του Ενοριακού Συσσιτίου «Σπί-

τι Γαλήνης Χριστού ‘‘Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Ρήγας’’», 
ήτοι για την αγορά τροφίμων, ειδών καθαριότητος και 
συσκευών μαγειρείου κ.τ.ό.

2. Για την ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων 
του Βρεφονηπιακού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου του 
Ιδρύματος.

3. Για αγορά του απαιτουμένου εξοπλισμού του Βρε-
φονηπιακού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου και κάθε 
αναγκαίου μέσου για την εύρυθμη λειτουργία τους.

4. Για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών λειτουργίας 
και συντηρήσεως των υπ’ αυτού εξαρτημένων εκπαιδευ-
τικών και φιλανθρωπικών δομών, ήτοι του Βρεφονηπια-
κού Σταθμού, του Νηπιαγωγείου και του Συσσιτίου «Σπίτι 
Γαλήνης Χριστού ‘‘Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Ρήγας’’».

5. Για την αμοιβή του τυχόν εμμίσθου προσωπικού.
6. Για την φιλοξενία ομιλητών, χορωδιών και νέων.
7. Για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, 

εκδρομών ψυχαγωγίας, επιστημονικών συνεδρίων και 
συναντήσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κ.ά.

8. Για την συμμετοχή σε προγράμματα συναφή με τους 
σκοπούς του Ιδρύματος.

9. Για κάθε άλλη δαπάνη μη προβλεπομένη στο παρόν 
άρθρο, απαραίτητη όμως για την επιτυχία των σκοπών 
του Ιδρύματος, κατόπιν Αποφάσεως του Δ.Σ.

Άρθρο 12
Προσωπικό του Ιδρύματος

Το προσωπικό διακρίνεται σε έμμισθο και εθελοντικό. 
Το έμμισθο προσωπικό προσλαμβάνεται και απολύεται 
συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος Κανονι-
σμού, τηρουμένης της ισχυούσης εργατικής νομοθεσί-
ας. Η απόλυση προϋποθέτει αιτιολογημένη πράξη της 
Διοικήσεως. Το εθελοντικό προσωπικό απαρτίζεται από 
επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό που μπορεί να 
συμβάλλει στους σκοπούς του Ιδρύματος, αλλά και από 
οποιοδήποτε ευσεβές μέλος της Εκκλησίας επιθυμεί και 
δύναται να προσφέρει βοήθεια. Τόσο το έμμισθο, όσο 
και το εθελοντικό προσωπικό του Ιδρύματος οφείλουν 
να συμπεριφέρονται σύμφωνα με το χριστιανικό ήθος 
και την ορθόδοξη διδασκαλία.

Ειδικότερες αρμοδιότητες του προσωπικού του Ιδρύ-
ματος δύνανται να καθορίζονται με Πράξη του Δ.Σ., συμ-
φώνως προς τον παρόντα Κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13
Δωρητές - Ευεργέτες - Μεγάλοι Ευεργέτες

Το Δ.Σ. του εκκλησιαστικού Ιδρύματος δύναται να ανα-
κηρύσσει Δωρητές, Ευεργέτες και Μεγάλους Ευεργέτες 

του Ιδρύματος, είτε εν ζωή ευρισκομένους είτε μετά 
θάνατον. Δωρητές ανακηρύσσονται οι προσφέροντες 
στο Ίδρυμα χρηματικό ποσό από 3.000 έως 9.000 ευρώ, 
Ευεργέτες οι προσφέροντες από 9.001 έως 15.000 ευρώ 
και Μεγάλοι Ευεργέτες οι προσφέροντες ποσό άνω των 
15.001 ευρώ.

Άρθρο 14
Μεταβατική Διάταξη

Το Ίδρυμα διοικεί και διαχειρίζεται την υπάρχουσα 
περιουσία του και κάθε άλλη δωρεά και ευεργεσία, η 
οποία μεταβιβάζεται σε αυτό εφεξής υπό την νέα του 
επωνυμία.

Άρθρο 15
Διάλυση - Τροποποίηση Κανονισμού

Το Ίδρυμα διαλύεται με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς 
Συνόδου, κατόπιν προτάσεως του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού και εισηγήσεως 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, όταν δεν εκ-
πληροί τις προϋποθέσεις ιδρύσεώς του ή τους σκοπούς 
του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση διαλύσεως του 
Ιδρύματος, άπασα η κινητή και ακίνητη περιουσία του 
περιέρχεται αυτοδικαίως στον Ιερό Ναό του Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου Νέας Ιωνίας Βόλου, προκειμένου να 
διατεθεί προς εξυπηρέτηση των σκοπών του ως άνω εκ-
κλησιαστικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το 
οποίο το υπό διάλυση εκκλησιαστικό Ίδρυμα επικουρεί.

Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται με απόφαση της 
Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
κατόπιν προτάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Δημητριάδος και Αλμυρού και εισηγήσεως του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Η τροποποίηση ισχύει από της δημοσιεύσεως της 
Αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο 
Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Άρθρο 16
Δαπάνη

Εκ της παρούσης Αποφάσεως δεν προκαλείται δαπάνη 
εις βάρος του νομικού προσώπου του Ιδρύματος ή της 
Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού ή της 
Ενορίας Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ν. Ιωνίας Βόλου.

Άρθρο 17
Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς 

της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσημο 
δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και στο επίσημο δελτίο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Αθήναι, 5 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ   
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*02054941412200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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