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«Οἱ φιλελεύθεροι θεσμοί τοῦ Ἀγῶνος τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπαναστάσεως»

• Οἱ Ἐργασίες τοῦ Ζ ́ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου 
«Οἱ φιλελεύθεροι θεσμοί τοῦ Ἀγῶνος τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπαναστάσεως»

• Σημεῖα τῆς Εἰσηγήσεως τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας 
κ. Προκοπίου Παυλοπούλου «Τό φιλελεύθερο Πνεῦμα 
τῶν Θεσμῶν τοῦ Συντάγματος τῆς Τροιζήνας τοῦ 1827» 
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Εὐχαριστίες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος καί 
Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου,  Προέδρου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς 
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ΠΡΌΛΌΓΊΚΌΝ

Σ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Νοεμβρίου τοῦ Περιοδικοῦ ΕΚΚΛΗΣΙΑ παρουσιάζουμε τό Ζ´ Ἐπιστη-
μονικό Συνέδριο γιά τό 1821, τό ὁποῖο διοργάνωσε ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή 
Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό 18 ἕως καί 20 Ὀκτωβρίου 
2018. Το ἐφετεινό θέμα ἦταν: «Οἱ φιλελεύθεροι θεσμοί τοῦ Ἀγῶνος τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπαναστάσεως».

Μπορεῖτε νά διαβάστε τήν εἰσήγηση τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς ∆ημοκρατίας 
κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, τόν Χαιρετισμό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί τήν ἀντιφώνηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
∆ημητριάδος κ. Ἰγνατίου, Προέδρου τῆς Ε.Σ.Ε. Πολιτιστικῆς Ταυτότητος. Θά βρεῖτε 
ἐπίσης σύντομη ἀναφορά σέ ὅλες τίς ὑπόλοιπες ἐπιστημονικές εἰσηγήσεις.

Ἡ ὕλη τοῦ τεύχους συμπληρώνεται μέ τά ὑπηρεσιακά κείμενα τῶν Κανονισμῶν 
καί τῶν Προκηρύξεων καθώς καί μέ τήν εἰδησεογραφική στήλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν 
Χρονικῶν.
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ΤΌ ΘΈµΆ ΤΌΎ ΜΉΝΌΣ 
10 Ἐπιστημονικά Συνέδρια 

γιά τά 200 χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης.
Ζ ́∆ιεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο μέ θέμα: 

«Οἱ φιλελεύθεροι θεσμοί τοῦ Ἀγῶνος 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως»

(Ἀθῆναι, 18-20/10/2018)

Ἄρχισαν στίς 18 Ὀκτωβρίου 2018 οἱ ἐργασίες τοῦ 
Ζ ́ ∆ιεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, τό ὁποῖο 
διοργανώνει ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος διά τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
Πολιτιστικῆς Ταυτότητος στό Συνοδικό Μέγαρο 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ τίτλο: «Οἱ φιλ-
ελεύθεροι θεσμοί τοῦ Ἀγῶνος τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπαναστάσεως». 

Τό παρόν Συνέδριο ἐντάσσεται σ’ ἕνα κύκλο 
δέκα Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων μέ γενικό θέμα: 
«1821-2021: 10 Ἐπιστημονικά Συνέδρια γιά τά 
200 χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης». 

Στόν  ἐναρκτήριο χαιρετισμό του ὁ Μακαριώτα-
τος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
κ. Ἱερώνυμος τόνισε: «Ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ.  
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί μέ 
φορέα τήν Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστι-
κῆς Ταυτότητος, διοργανώνεται κατ’ ἔτος, ἕως 
τό 2021, Συνέδριο μέ διαφορετική θεματολογία 
κάθε φορά. Ὁμολογῶ ὅτι ἡ ἀθρόα ἀνταπόκριση 
τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητος στήν πρόσκλησή 
μας ὑπῆρξε συγκινητική καί ἐλπιδοφόρος, καί ἡ 
συμμετοχή πλήθους Καθηγητῶν καί ἐρευνητῶν 
ἐγνωσμένου κύρους ἐστάθη ἐξαιρετικά πολύ-
τιμη».

Ἀκολούθως ὁ Μακαριώτατος σημείωσε τρεῖς 
παρατηρήσεις: 1) Κύριο στοιχεῖο διαφοροποιή-
σεως τῶν ἐπαναστατῶν ἀπέναντι στόν ἀλλό-
θρησκο δυνάστη ἀποτελοῦσε ἡ θρησκευτική 
πίστη. 2) Ὁ πατριωτικός Ἀγώνας διακήρυττε τή 
μεταφυσική του νομιμοποίηση μέ ἀναφορά στόν 
Θεό – σέ ἀντίθεση μέ ὁρισμένες ἀπόψεις περί 
ἀποκλειστικῆς συγγένειας τῆς Ἐπαναστάσεως 
μέ τόν δυτικό ∆ιαφωτισμό καί 3) Ἡ μελέτη τῶν 

Ἀρχείων Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας ἀποδεικνύει 
ὅτι οἱ καισαροπαπικές ἀντιλήψεις ὑπῆρχαν νω-
ρίτερα ἀπό τήν Ἀντιβασιλεία τοῦ Ὄθωνα σέ ὁρι-
σμένους πολιτικούς, πού δικαιολογοῦσαν τόν 
παρεμβατισμό τοῦ κράτους στά ἐκκλησιαστικά 
πράγματα.

Περαίνοντας τόν Χαιρετισμό του ὁ Μακαριώ-
τατος εὐχαρίστησε τόν Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς 
Ἑλληνικῆς ∆ημοκρατίας γιά τή συμμετοχή του, 
ὅλους τους ἐκλεκτούς ἀκαδημαϊκούς διδασκά-
λους καί ἐπιστήμονες, ὅλους ὅσοι συνετέλεσαν 
στήν πραγματοποίηση τοῦ παρόντος Συνεδρίου 
– τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη ∆ημητριάδος 
καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιο, Πρόεδρο τῆς Εἰδικῆς 
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτό-
τητος καί τά Μέλη αὐτῆς, τόν Πρόεδρο τῆς 
Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀκαδημαϊκό κ. 
Κωνσταντῖνο Σβολόπουλο καί τά Μέλη αὐτῆς, 
καθώς καί τόν Πανοσιολογιώτατο Γραμματέα, 
Ἀρχιμανδρίτη κ. Βαρθολομαῖο Ἀντωνίου-Τριαν-
ταφυλλίδη.

Στή συνέχεια ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς 
Ἑλληνικῆς ∆ημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλό-
πουλος, ἀνέγνωσε τήν πρώτη Εἰσήγηση τοῦ 
Συνεδρίου μέ θέμα: «Τό φιλελεύθερο Πνεῦμα 
τῶν Θεσμῶν τοῦ Συντάγματος τῆς Τροιζήνας τοῦ 
1827». 

Στόν Πρόλογό του ὁ κ. Παυλόπουλος ἀνέφερε 
ὅτι μέ ἰδιαίτερη χαρά μετέχει σέ ἕνα κορυφαῖο 
Συνέδριο, τό ὁποῖο ἔχει ἕνα πολύ σημαντικό 
συμβολισμό, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τή θεμα-
τική του καί ὅπως θά ἀποδειχθεῖ καί ἀπό τά 
συμπεράσματά του. «Οὐσιαστικά αὐτή ἡ σειρά 
ἐκδηλώσεων», τόνισε χαρακτηριστικά, «εἶναι 
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ἡ πρώτη πού ἀφορᾶ τόν ἑορτασμό τῶν 200 
ἐτῶν ἀπό τήν ἔκρηξη τῆς Ἐθνεγερσίας καί τή 
δημιουργία τοῦ νεώτερου Ἑλληνικοῦ Κράτους. 
∆έν γνωρίζω ἄν μέχρι σήμερα ὑπάρχει ἀντίστοιχη 
πρωτοβουλία, πράγμα πού ἀποδεικνύει τήν 
προσήλωση τῆς Ἐκκλησίας πάνω στήν ἱστορία 
καί τήν πορεία τοῦ Κράτους, τοῦ Λαοῦ μας καί 
τοῦ Ἔθνους μας». 

Ἀκολούθως ἀναφέρθηκε στήν ἀξία τοῦ Συν-
τάγματος τῆς Τροιζήνας τοῦ 1827 στή συνταγματική 
ἱστορία τῆς χώρας μας, σέ ἐπίπεδο θεσμικῶν 
καί πολιτικῶν συμβολισμῶν. Ὑπογράμμισε ὅτι 
αὐτό διακρίνεται γιά τήν προσήλωσή του στίς 
προωθημένες φιλελεύθερες ἰδέες τῆς ἐποχῆς, 
ἀναφορικά καί μέ τά Θεμελιώδη ∆ικαιώματα τοῦ 
Ἀνθρώπου. Ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος ἐπεσήμανε 
μεταξύ ἄλλων τίς διατάξεις, μέ τίς ὁποῖες καθ-
ιερώθηκε ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία ἐκείνη τῆς 
«Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ» καί αὐτές 
πού καθιερώθηκε ρητῶς, ὡς θεμελιῶδες δικαίωμα 
καί ἡ Θρησκευτική Ἐλευθερία.

Ἀκολούθως ἔλαβε τόν λόγο ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης ∆ημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνά-
τιος, Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
Πολιτισμικῆς Ταυτότητος, καί εὐχαρίστησε τόν 
Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς ∆ημοκρατίας, 
τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, τά Μέλη τῆς ∆ιαρ-
κοῦς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
τά Μέλη τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, καθώς καί αὐτά τῆς 
Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς, τόν Γραμματέα καί 
ὅλους τούς παρευρισκόμενους στή σημερινή Α ́  
Συνεδρία τοῦ Ζ ́ ∆ιεθνοῦς Συνεδρίου γιά τά 200 
χρόνια της Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης.

Μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε ὅτι μέσῳ αὐτῶν τῶν 
Συνεδρίων «μᾶς ἐνδιαφέρει νά ἀναδειχθεῖ ὁ πα-
τριωτικός, παιδευτικός καί κοινωνικός ρόλος 
τοῦ Ὀρθοδόξου κλήρου καί τοῦ μοναχισμοῦ, 
ἀλλά ταυτοχρόνως ἐρευνοῦμε κάθε ἄλλη πτυχή 
καί ἀκοῦμε διαφορετικές ἀπόψεις, ἐφ’ ὅσον 
βασίζονται σέ πραγματικά γεγονότα».

Κατά τήν τελετή τῆς ἐνάρξεως παρέστησαν οἱ 
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες: Μονεμβασίας καί 
Σπάρτης κ. Εὐστάθιος, Μαντινείας καί Κυνουρίας 
κ. Ἀλέξανδρος, ∆ημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. 

Ἰγνάτιος, Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Κορίνθου κ. 
∆ιονύσιος, Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος, 
Παροναξίας κ. Καλλίνικος, Ἄρτης κ. Καλλίνικος, 
Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, Ἰωαν-
νίνων κ. Μάξιμος, Μάνης κ. Χρυσόστομος καί 
Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμος. Ὁ Παν-
ιερώτατος Μητροπολίτης Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης 
καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Σαλώνων κ. 
Ἀντώνιος, Θαυμακοῦ κ. Ἰάκωβος καί Μεθώνης 
κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

Ἐπίσης παρέστησαν: ὁ ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν 
κ. Τέρενς Κουίκ, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς 
Κυβερνήσεως, ὁ βουλευτής κ. ∆ημήτριος Σεβα-
στάκης, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλ-
λήνων, ὁ βουλευτής κ. Ἄδωνις Γεωργιάδης, ὡς 
ἐκπρόσωπος τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, 
ὁ βουλευτής κ. Γεώργιος Καρρᾶς, ὡς ἐκπρόσωπος 
τοῦ Κινήματος Ἀλλαγῆς, ὁ Γενικός Γραμματέας 
Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, ὡς ἐκ-
πρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας 
καί Θρησκευμάτων, ἡ πρ. Πρόεδρος τῆς Βουλῆς 
τῶν Ἑλλήνων κ. Ἄννα Ψαρούδα-Μπενάκη, ἡ 
πρέσβειρα Καλῆς Θελήσεως τῆς UNESCO κ. Μα-
ριάννα Βαρδινογιάννη, ἀκαδημαϊκοί διδάσκαλοι, 
ἐλλογιμώτατοι καθηγητές, κληρικοί καί πλῆθος 
κόσμου. 

Ἡ Συνεδρία πραγματοποιήθηκε στήν Αἴθουσα 
τοῦ Μεγάλου Συνοδικοῦ, ἐνῶ ταυτόχρονα προβα-
λόταν στήν κατάμεστη αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου. 

 
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου 

τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
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Συνέχιση τῶν ἐργασιῶν 
τοῦ Z ́ ∆ιεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου

Συνεχίσθηκαν τήν Παρασκευή 19 Ὀκτωβρίου 
ἐ.ἔ. οἱ ἐργασίες τοῦ Ζ´ ∆ιεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ 
Συνεδρίου, τό ὁποῖο διοργανώνει ἡ Ἱερά Σύνοδος 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τῆς Εἰδικῆς 
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος 
στό Συνοδικό Μέγαρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος μέ τίτλο: «Οἱ φιλελεύθεροι θεσμοί τοῦ 
Ἀγῶνος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως». 

Τό παρόν Συνέδριο ἐντάσσεται σ’ ἕνα κύκλο 
δέκα Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων μέ γενικό θέμα: 
«1821-2021: 10 Ἐπιστημονικά Συνέδρια γιά τά 
200 χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης». 

Οἱ ἐργασίες τοῦ Συμποσίου συνεχίστηκαν σέ 
∆εύτερη Συνεδρία μέ προεδρεύοντα τόν κ. Μι-
χαήλ Σταθόπουλο, Ἀκαδημαϊκό, καί ὁμίλησαν 
οἱ παρακάτω εἰσηγητές ἀναφερόμενοι στά ἑξῆς 
θέματα: 

Ὁ πρῶτος εἰσηγητής Σεβ. Μητροπολίτης Μαν-
τινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος ἀνέπτυξε 
τό θέμα: «Τό συμβόλαιο τῆς Ἐλευθερίας. Ἡ 
Ἐθνοσυνέλευσις τῆς Μονῆς τῶν Καλτεζῶν τοῦ 
1821». Ὁ ὁμιλητής διεξῆλθε τό θέμα μέ περισσή 
ἐκκλησιαστική καί ἐπιστημονική ἐνάργεια, φωτί-
ζοντας ὄψεις του ὡς ἄνω θέματος μέ ἰδιαίτερα 
ἱστορικά στοιχεῖα.

 Η δεύτερη εἰσηγήτρια, κ. Ἄννα Ψαρούδα-
Μπενάκη, πρ. Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων 
παρουσίασε τό θέμα: «Ἐλευθερία τῆς πατρίδας 
καί ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου τό ἰδεολογικό θεμέλιο 
τοῦ νέου ἑλληνικοῦ Κράτους. Τί μαρτυροῦν οἱ 
∆ιακηρύξεις τῶν Ἐθνοσυνελεύσεων καί τά πρῶ-
τα ἐπαναστατικά Συντάγματα 1822-1827». Ἡ 
ὁμιλήτρια τόνισε ὅτι: «Ὡς πρός τήν ἐλευθερία 
ἐντύπωση προκαλεῖ, μεταξύ ἄλλων ἐκφάνσεων 
αὐτῆς, ἡ καθιέρωση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, 
παράλληλα μέ τήν ἀναγόρευση ὡς “Θρησκείας 
τῆς Ἐπικρατείας, αὐτῆς τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας”, ἐνῶ ὡς πρός τήν ἰσότητα 
λεπτομερεῖς διατάξεις ἐξειδικεύουν τήν γενική 
ἀρχή ὅτι “ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἰσίν ὅμοιοι ἐνώπιον 
τῶν νόμων κλπ.”, ἀλλά καί ὅσοι ξένοι “ἔλθωσι νά 

κατοικήσωσιν ἤ παροικήσωσιν εἰς τήν Ἑλληνική 
Ἐπικράτειαν...”». 

Ἡ τρίτη εἰσηγήτρια κ. Αἰκατερίνη Ρωξάνα, 
πάρεδρος τοῦ ΣτΕ ἀνέπτυξε τό θέμα «Ὁ 
πρωτοποριακός χαρακτήρας τῶν Συνταγμάτων 
τοῦ Ἀγῶνα καί ἡ συνάντηση ἑλληνικῶν καί 
ἀμερικανικῶν πολιτειακῶν ἀντιλήψεων κατά 
τή διαμόρφωση θεσμῶν κράτους δικαίου στή 
χώρα μας» καί ἀνέφερε ὅτι: «Ἡ Ἑλλάδα τοῦ 
19ου αἰῶνα συνδέθηκε ἄρρηκτα μέσῳ τοῦ 
ἐλέγχου τῆς συνταγματικότητας τῶν νόμων 
μέ τά πλέον προωθημένα κράτη τῆς ἐποχῆς... 
Στούς ἀνήσυχους καιρούς πού ζοῦμε, οἱ ὁποῖοι 
δοκιμάζουν σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο τήν ἀντοχή 
τῶν φιλελεύθερων καί δημοκρατικῶν ἀξιῶν, ἡ 
χώρα μας ἔχει κάθε λόγο νά διατηρήσει τή θέση 
πού κατέλαβε ἤδη ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἐπανά-
στασης μεταξύ τῶν πλέον προοδευμένων καί 
θεσμικά προωθημένων κρατῶν». 

Ὁ τέταρτος εἰσηγητής Ἐλλογιμώτατος κ. Σπυ-
ρίδων Φλογαΐτης, ὁμίλησε μέ θέμα: «Ἡ ἰδεολογία 
τῆς Ἐπαναστάσεως καί ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη». Ὁ 
ἐλλογιμώτατος κ. Φλογαΐτης ἀνάμεσα στά ἄλλα 
βαρυσήμαντα ἀνέφερε ὅτι: «Μετά τήν Ἅλωση 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐπῆλθε συμφωνία 
μεταξύ του Σουλτάνου καί τῆς Ἐκκλησίας. Ἄν 
καί ὁ Σουλτάνος εἶναι ἰδιοκτήτης ὅλης της γῆς 
στήν ἐπικράτειά του, τό γένος τῶν χριστιανῶν 
διοικεῖται ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία καί 
διατηρεῖ τήν περιουσία της (τήν ὁποία καί μετά 
τήν Ἐπανάσταση τή διέθεσε σχεδόν ἐξολοκλήρου 
στό Ἑλληνικό Κράτος). Οἱ Ἐκκλησία διατήρησε 
τή διαχείριση τοῦ Γένους τῶν χριστιανῶν καί τό 
γλύτωσε ἀπό τήν ἀφομοίωση τή στιγμή πού οἱ 
Σουλτάνοι ἔκοψαν κεφάλια πολλῶν Ἱεραρχῶν... 
Μέ αὐτή τή δύσκολη σχέση ὁδηγούμαστε στό 1821 
γιά νά ποῦμε ποιοί εἴμαστε: ἀπό τό γένος τῶν 
χριστιανῶν εἴμαστε τό Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων». 

Ὁ πέμπτος ὁμιλητής, Ἐλλογιμώτατος κ. Στυ-
λιανός- Ἰωάννης Κουτνατζῆς, παρουσίασε τό θέμα: 
«∆ιδάγματα ἀπό τά ἐπαναστατικά Συντάγματα 



ΕΚΚΛΉΣΊΆ 10 [ΝΌΈµΒΡΊΌΣ 2018]

696

γιά τή σύγχρονη συνταγματική συζήτηση». Ὁ 
εἰσηγητής παρουσίασε μέ γλαφυρότητα τά 
διδάγματα πού ἀπορρέουν ἀπό τή δημιουργία 
τῶν Ἐπαναστατικῶν Συνταγμάτων καί τόν τρόπο 
πού αὐτά ἔρχονται ὡς πολύτιμη παρακαταθήκη 
νά φωτίσουν καί νά τροφοδοτήσουν ἱστορικά τή 
σύγχρονη συνταγματική συζήτηση.

Ὁ ἕκτος εἰσηγητής, κ. ∆ημήτριος Πυργάκης, 
πάρεδρος τοῦ ΣτΕ, ἀνέπτυξε τό θέμα: «Τά δικαιώ-
ματα τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ προστασία τους κατά 
τά Συντάγματα τοῦ Ἀγῶνα». Στή συνέχεια ἡ 
ἕβδομη εἰσήγηση πραγματοποιήθηκε ἀπό τόν 
Ἱεροδιάκονο π. Ἰσίδωρο Κάτσο, ∆ρα Νομικῆς 
καί Θεολογίας. Ὁ εἰσηγητής μίλησε μέ θέμα: «Ἡ 
θεανθρωπία τοῦ δικαιώματος: Τά Ἐπαναστατικά 
Συντάγματα ὡς πεδίο συνάντησης ἀνθρωπίνων 
δικαιωμάτων καί ὀρθόδοξης παράδοσης». Ὁ 
Ἱερολογιώτατος ξεκίνησε ἀπό τή διαπίστωση 
τῆς ἀντιδιαστολῆς, κατ’ ἀρχήν, τῶν ἀνθρωπίνων 
δικαιωμάτων πρός τή θεολογική ἔννοια τοῦ 
«προσώπου». Στή συνέχεια ἀνέπτυξε τίς ρυθμί-
σεις τῶν ἐπαναστατικῶν Συνταγμάτων πού συνέ-
δεαν ἄρρηκτα τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου 
μέ τήν ἰδιότητα τοῦ «Χριστιανοῦ». Ἡ εἰσήγηση 
ὁλοκληρώθηκε μέ τήν ἀναζήτηση φιλοσοφικῶν 
προκειμένων καί προεκτάσεων πού θά μπο-
ροῦσαν νά ἐναρμονίσουν τή θεολογική μέ τή 
δικαιοπολιτική ταυτότητα τοῦ ἐπαναστατικοῦ 
Ἑλληνισμοῦ. 

Ὁ ὄγδοος εἰσηγητής κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς, 
ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, 
παρουσίασε τό θέμα: «Οἱ ἐξουσίες κατά τήν 
Ἐπανάσταση, στόν λαό καί τά Συντάγματα». Ὁ 
κ. Σαρμᾶς ἀναφέρθηκε μεταξύ ἄλλων: «Στό Σύν-
ταγμα τῆς Τροιζήνας καί τή δύναμη τοῦ “ξένου 
παράγοντος”, στήν παρουσία τοῦ κλήρου ὡς 
φορέα πνευματικῆς ἐξουσίας, στήν πίστη τῶν 
ἀγωνιστῶν καί στή μεταβολή τῶν παρατάξεων 
ὑποστήριξης συμφερόντων σέ κόμματα προ-
οπτικῆς γιά τό μέλλον τοῦ Ἔθνους». 

Ὁ ἔνατος Ἐλλογιμώτατος κ. Σπυρίδων Βλα-
χόπουλος παρουσίασε τό θέμα: «Τά Συντάγματα 
τοῦ Ἀγῶνα». Ὁ εἰσηγητής ἀναφέρθηκε στίς κοι-
νές ἰδεολογικές καί συνταγματικές καταβολές τῶν 
Συνταγμάτων, στόν δημοκρατικό τρόπο κατάρ-
τισής τους καί στήν αὐξημένη τυπική τους ἰσχύ 

ἔναντι τῶν κοινῶν νόμων. Τέλος, ἀνέλυσε τόν 
δημοκρατικό καί φιλελεύθερο χαρακτήρα τῶν 
Συνταγμάτων τοῦ Ἀγῶνα, ὑπό τήν ἔννοια τῆς ἀνα-
γνώρισης τοῦ λαοῦ ὡς φορέα τῶν ἐξουσιῶν καί 
τῆς κατοχύρωσης τῶν σημαντικότερων ἀτομικῶν 
δικαιωμάτων. 

Ἡ δέκατη εἰσηγήτρια κ. Ἀθηνᾶ Κονταλῆ, ∆ρ 
Θεολογίας, παρουσίασε τό θέμα: «Ἡ Συνέλευση 
τῆς Ἱ. Μονῆς Καλτεζῶν καί τό πρῶτο πολιτειακό 
κείμενο τῆς Ἐπαναστατημένης Ἑλλάδος (1821)». 
Ἡ ὁμιλήτρια ἀνέφερε πώς: «Τήν 26η Μαΐου 1821 
ἡ Συνέλευση τῶν Καλτεζῶν ἐξέδωσε τό πρῶτο 
πολιτειακό κείμενο τῆς Ἐπαναστατημένης Ἑλλά-
δος, γνωστό ὡς “Πρᾶξις”. Ἡ “Πρᾶξις” φέρει στήν 
προμετωπίδα της, τή λέξη “Πατρίς”. Τό κείμενο 
αὐτό περιέχει ὀργανωτικές διατάξεις, κείμενα 
πατριωτισμοῦ, ἀρχές ἰσότητας, μετριοπάθειας 
καί δημοκρατικῶν ἀντιλήψεων. Ἐπίσης, γίνεται 
σημαντική ἀναφορά στήν αἴσια ἔκβαση τοῦ Ἱ. 
Ἀγῶνος καί στήν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους». Ἡ 
ἑνδέκατη εἰσηγήτρια, Ἐντιμότατη κ. Κωνσταντίνα 
Μώρου, παρουσίασε τό θέμα: «Ἡ Θρησκευτική 
Ἐλευθερία καί ἡ Ἐπικρατοῦσα Θρησκεία στά 
Συντάγματα τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821». Ἡ 
Ἐλλογιμωτάτη ἀνέφερε χαρακτηριστικά: «Τό 
Σύνταγμα τῆς Τροιζήνας μολονότι δέν ἐφαρ-
μόστηκε, λόγῳ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Καποδίστρια, ὁ 
ὁποῖος ἀνέστειλε τήν ἐφαρμογή του, παραμένει 
ἕως τίς μέρες μας πρότυπο φιλελεύθερου Συν-
τάγματος, ἐπιμέρους διατάξεις τοῦ ὁποίου 
συμβάλλουν στήν κατανόηση τῶν διαφόρων 
συνταγματικῶν ἐννοιῶν. Ἡ διαπίστωση αὐτή 
ἔχει ἐφαρμογή καί στίς δύο συνιστῶσες τῆς 
εἰσήγησης, δηλαδή τόσο στήν προσέγγιση τῆς 
ἔννοιας τῆς “θρησκευτικῆς ἐλευθερίας”, ὅσο καί 
στήν ἔννοια τῆς “ἐπικρατοῦσας θρησκείας”. ∆έν 
εἶναι τυχαῖο ὅτι τό Βελγικό Σύνταγμα τοῦ 1830/
1831, τό ὁποῖο θεωρεῖται σύνταγμα πρότυπο γιά 
ὅλα τά μεταγενέστερα Συντάγματα τῶν Κρατῶν 
τῆς Εὐρώπης, ἔχει ἐξαιρετικές ὁμοιότητες 
μέ τό Σύνταγμα τῆς Τροιζήνας τοῦ 1827. Ὑπό 
τό πρίσμα αὐτό καί ἐν ὄψει τῆς σχέσης πού 
φαίνεται νά ἔχουν τά δύο Συντάγματα, τό 
Σύνταγμα τῆς Τροιζήνας καί οἱ ρυθμίσεις του 
διεκδικοῦν ἱστορική πρωτοτυπία ἔναντι ὅλων 
τῶν μεταγενεστέρων Συνταγμάτων».



697

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Ὁ Ἀκαδημαϊκός κ. Ἐπαμεινώνδας Σπηλιω-
τόπουλος ἀπουσίαζε λόγῳ ἐκτάκτων ὑποχρεώ-
σεων καί ἡ εἰσήγησή του κατετέθη στά πρα-
κτικά. 

Μετά τή συζήτηση καί τό διάλειμμα ἐπ-
αναλήφθηκαν οἱ ἐργασίες μέ τήν Τρίτη Συνεδρία 
ὑπό τήν προεδρία τῆς κ. Τζούλιας Ἡλιοπούλου 
Στράγγα, Ὁμοτίμου Καθηγήτριας τῆς Νομικῆς 
Σχολῆς Ἀθηνῶν.

Ὁ πρῶτος εἰσηγητής, Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος, ἀνέπτυξε τό 
θέμα: «Οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας 
στά Συντάγματα τῶν Ἐθνοσυνελεύσεων». Ὁ 
Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στά ἄρθρα τῶν 
Συνταγμάτων τῶν Ἐθνοσυνελεύσεων παρου-
σιάζοντας τό πνεῦμα πού διέπει τίς σχέσεις Ἐκ-
κλησίας καί Πολιτείας.

Ἡ δεύτερη Εἰσήγηση εἶχε ὡς θέμα: «Χρι-
στιανισμός καί Πολιτική στά Συντάγματα τοῦ 
1821» καί εἰσηγητή τόν Ἐλλογιμώτατο κ. Κων-
σταντῖνο Κωτσιόπουλο, ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων 
ἐτόνισε: «Ἡ ὀρθόδοξη πίστη πού διαπερ-
νοῦσε ὑπερταξικά ὅλο τό κοινωνικό σῶμα τῶν 
Ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων ἀποτυπώθηκε ὡς 
θεσμική πραγματικότητα στά πρῶτα Συντάγματα 
τῆς ὑπόδουλης Ἑλλάδας...». 

Ἡ τρίτη εἰσήγηση εἶχε ὡς θέμα: «Ἡ οἰκουμενι-
κότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἡ σύνδεσή της μέ τόν 
φιλελευθερισμό τοῦ ἀγῶνος τῆς Ἀνεξαρτησίας». 
Ὁ Εἰσηγητής Ἐλλογιμώτατος κ. Νικήτας Ἀλι-
πράντης ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων τά κάτωθι: «...
Ἡ οἰκουμενικότητα τῆς ὀρθόδοξης πίστης, ὡς 
οὐσιῶδες διακριτικό στοιχεῖο της, αὐτονοήτως 
συνδέθηκε ἀδιάσπαστα μέ ὅλες τίς διαστάσεις 
τοῦ ἐπαναστατικοῦ φιλελευθερισμοῦ καί μέ τή 
συμβολή της τό ’21 ἀπέκτησε κοσμοϊστορικό καί 
πανανθρώπινο χαρακτῆρα, βρίσκεται, ὅπως τό 
ἐκφράζει ὁ Σπ. Μελᾶς, “ἔξω ἀπό τήν τοπική καί 
χρονική πραγματικότητα”». 

Ἡ τέταρτη εἰσήγηση ἀναφέρθηκε στό θέμα: 
«Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας στό Ἑλληνικό Κράτος 
κατά τίς περί Συντάγματος κρίσεις τοῦ Κοραῆ». 
Ὁ Εἰσηγητής Πρωτ. κ. Γεώργιος Μεταλληνός, 
Ὁμότιμος καθηγητής, ἀνέφερε ὅτι: «...ὁ Κοραῆς 
ἀνέπτυξε μία φιλελεύθερη θεωρία γιά τή θέση 
τῆς Ἐκκλησίας στό Ἑλληνικό κράτος...»

Ὁ πέμπτος εἰσηγητής, Ἐλλογιμώτατος κ. Ἐμμα-
νουήλ Βαρβούνης, ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ θέση 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί Λατρείας στό Πο-
λίτευμα καί τήν παραδοσιακή καθημερινότητα τῆς 
Ἐπαναστατημένης Σάμου (1821-1834)». Ὁ ὁμιλητής 
ἀναπτύσσοντας τό θέμα του παρουσίασε καί 
σχολίασε στοιχεῖα γιά τή θρησκευτικότητα τοῦ 
ἀρχηγοῦ τῆς σαμιακῆς ἐπανάστασης Λογοθέτη 
Λυκούργου καί τῶν συναγωνιστῶν του, γιά τή 
συνεργασία τῶν ἐπαναστατῶν μέ τήν τοπική 
Ἐκκλησία, καί κυρίως μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο 
Σάμου καί Ἰκαρίας Κύριλλο Β ́ καί γιά τήν ἐξ-
έχουσα θέση τῆς θρησκείας καί τῆς ὀρθόδοξης 
ζωῆς στήν παραδοσιακή καθημερινότητα τῶν 
ἀγωνιστῶν, κάτι πού συντέλεσε καθοριστικά 
καί στήν τελική αἴσια ἔκβαση τοῦ Ἀγῶνα στή 
Σάμο, ἡ ὁποία κατάφερε νά διατηρήσει ὡς τό 
τέλος ἄσβεστη τήν ἐπαναστατική φλόγα, ἄν 
καί δέν συμπεριλήφθηκε στά ὅρια τοῦ πρώτου 
ἐλεύθερου ἑλληνικοῦ κράτους.

Ὁ ἕκτος εἰσηγητής, Ἐντιμότατος κ. Ἀλέ-
ξανδρος Πανούσης, ἀνέπτυξε τό θέμα: «Τό Ἑλ-
ληνικό Σύνταγμα “εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας καί 
Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος”». Ὁ ὁμιλητής 
ἀναπτύσσοντας τό θέμα του ἀναφέρθηκε μέσα 
ἀπό τήν οἰκεία ἱστορία δικαίου καί ἀνέδειξε 
στοιχεῖα ἀπαραίτητα γιά τίς Συνταγματικές 
σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, πού ἀπό τό 
1821 ὁδηγοῦν στή σημερινή συζήτηση γιά τήν 
ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
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Σημεῖα τῆς Εισηγήσεως 
τοῦ Προέδρου τῆς ∆ημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου 
στό Συνέδριο τῆς Ἱ. Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τίτλο: 

«Οι φιλελεύθεροι θεσμοί τοῦ Ἀγῶνος 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως»

«Τό φιλελεύθερο Πνεῦμα τῶν Θεσμῶν
τοῦ Συντάγματος τῆς Τροιζήνας τοῦ 1827»

(Ἀθήνα, 18.10.2018)

Εἰσαγωγή
Τό Σύνταγμα τῆς Τροιζήνας τοῦ 1827 ὑπῆρξε, 

θεσμικῶς, τό ἐπιστέγασμα τῶν πρώτων προ-
σπαθειῶν διαμόρφωσης τῶν Συνταγματικῶν Θε-
σμῶν τῆς Ἑλλάδας, οἱ ὁποῖες μάλιστα ξεκίνησαν 
πολύ νωρίς, ἤδη ἀπό τίς ἀπαρχές τῆς Ἐθνεγερσίας 
τοῦ 1821. 

Α. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι προηγήθηκαν τά 
«Τοπικά Πολιτεύματα», μέ κυριότερα τόν «Ὀρ-
γανισμό τῆς προσωρινῆς διοικήσεως τῆς ∆υτικῆς 
Χέρσου Ἑλλάδος» (Μεσολόγγι, 9.11.1821, μ’ ἐμ-
πνευστή τόν Ἀλέξανδρο Μαυροκορδᾶτο), τήν 
«Νομικήν ∆ιαταξην τῆς Ἀνατολικῆς Χέρσου 
Ἑλλάδος» (Ἄμφισσα, 15.11.1821, μ’ ἐμπνευστή τόν 
Θεόδωρο Νέγρη) καί τόν «Ὀργανισμό τῆς Πελο-
ποννησιακῆς Γερουσίας» (27.12.1821, μ’ ἐμπνευστή 
τόν ∆ημήτριο Ὑψηλάντη).

Β. Σημαντικά βήματα ἔγιναν ἀμέσως στή συν-
έχεια, πρός τήν κατεύθυνση τῆς ἑδραίωσης τῶν 
Συνταγματικῶν Θεσμῶν, ἀφ᾽ ενός μέ τό Σύνταγμα 
τῆς Ἐπιδαύρου, τό «Προσωρινόν Πολίτευμα τῆς 
Ἑλλάδος», τῆς 1ης Ἰανουαρίου 1822, τό ὁποῖο 
ψηφίσθηκε ἀπό τήν Α´ Ἐθνοσυνέλευση, πού 
συνῆλθε στήν Πιάδα, κοντά στήν Ἀρχαία Ἐπί-
δαυρο, στίς 25 ∆εκεμβρίου 1821. Καί, ἀφετέρου, 
μέ τό Σύνταγμα τοῦ Ἄστρους, ἀναθεωρημένη 
ἐκδοχή τοῦ Συντάγματος τῆς Ἐπιδαύρου, πού 
καταρτίσθηκε ἀπό τήν Β ́  Ἐθνοσυνέλευση, στά 
μέσα Ἀπριλίου 1823 −ἡ Ἐθνοσυνέλευση αὐτή 
συνῆλθε στό Ἄστρος, στίς 29 Μαρτίου 1823− μέ 
τόν τίτλο «Νόμος τῆς Ἐπιδαύρου».

Τό Σύνταγμα τῆς Τροιζήνας τοῦ 1827: Τό «Πο-
λιτικόν Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος». 

Τήν 1η Μαΐου 1827, ἡ Γ ́ Ἐθνοσυνέλευση ψηφίζει 
τό ἀποκαλούμενο «Σύνταγμα τῆς Τροιζήνας», μέ 
τόν τίτλο «Πολιτικόν Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος». 

Α. Τό Σύνταγμα τῆς Τροιζήνας τοῦ 1827 εἶναι, 
στή συνταγματική μας ἱστορία, τό πρῶτο ὁρι-
στικό Σύνταγμα. Γι’ αὐτό καί, ἀντιθέτως πρός τά 
προηγούμενα δύο Συντάγματα, τῆς Ἐπιδαύρου 
καί τοῦ Ἄστρους, δέν χαρακτηρίσθηκε ὡς προσ-
ωρινό. 

Β. Τό Σύνταγμα τῆς Τροιζήνας τοῦ 1827 κατά 
γενική ὁμολογία −καί ἀνεξάρτητα ἀπό τίς μετ-
έπειτα «περιπέτειες» ἐφαρμογῆς του λόγῳ 
τῆς ἀρνητικῆς συγκυρίας πού διαμορφώθηκε− 
θεωρεῖται ὡς ἕνα ἀπό τά ἀρτιότερα στή συν-
ταγματική μας ἱστορία, καί μάλιστα μέ βάση τά 
δεδομένα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Τοῦτο ὀφείλεται, 
κατ’ ἐξοχήν, στά θεσμικά του χαρακτηριστικά, 
τά ὁποῖα ἀναδεικνύουν τήν πρώιμη ἐπιρροή καί 
ἐμπέδωση ἐξαιρετικά προωθημένων φιλελεύθερων 
δημοκρατικῶν ἰδεωδῶν, ὅπως αὐτά εἶχαν ἀρχίσει 
νά δημιουργοῦνται ἀπό τή θεσμική καί πολιτική 
«μήτρα» τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1789 
καί τῆς ἐξ αὐτῆς προκύψασα ∆ιακήρυξη τῶν Θε-
μελιωδῶν ∆ικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου καί τοῦ 
Πολίτη. 

Γ. Ἐπιπλέον, πρέπει νά ἐπισημανθεῖ −γιά 
λόγους πού ἀφοροῦν τήν πορεία ἐξέλιξης τοῦ 
Νεώτερου Ἑλληνικοῦ Κράτους− ὅτι τό Σύν-
ταγμα τῆς Τροιζήνας τοῦ 1827 ἦταν ἐκεῖνο, τό 
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ὁποῖο ἄνοιξε τόν δρόμο γιά τήν ἐκλογή τοῦ 
Ἰωάννη Καποδίστρια ὡς πρώτου Κυβερνήτη 
τοῦ νεοσύστατου ἀκόμη Ἑλληνικοῦ Κράτους. 
Καί τοῦτο διότι τό Σύνταγμα τῆς Τροιζήνας τοῦ 
1827 προέβλεπε −δίχως ὅμως νά προσδιορίζει τόν 
τρόπο ἐκλογῆς του, παραπέμποντας ἁπλῶς σέ 
εἰδικό ἐκτελεστικό νόμο− ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐκ-
τελεστικῆς Ἐξουσίας, μέ ἐνισχυμένες ἐξουσίες, 
μονοπρόσωπο ὄργανο, τόν «Κυβερνήτη», τοῦ 
ὁποίου ἡ θητεία ὁριζόταν ἑπταετής. 

Τό φιλελεύθερο πνεῦμα τῶν Θεσμῶν τοῦ 
Συντάγματος τῆς Τροιζήνας τοῦ 1827, ἤτοι τοῦ 
«Πολιτικοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος».

Ἀπό τίς μεγάλες −καί πάλι γιά τά δεδομένα 
καί τή συγκυρία ἐκείνης τῆς ἐποχῆς− καινο-
τομίες τοῦ «Πολιτικοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλά-
δος» τοῦ 1827, οἱ ὁποῖες ἀναδεικνύουν τή 
φιλελεύθερη νοοτροπία του, ὅσον ἀφορᾶ τόσο 
τούς ∆ημοκρατικούς Θεσμούς ἐν γένει ὅσο καί 
τά Θεμελιώδη ∆ικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου, ἐπι-
σημαίνονται, ἐνδεικτικῶς, οἱ ἑξῆς:

Α. Ἐμβληματική, στό θεσμικό πλαίσιο τοῦ 
Συντάγματος τῆς Τροιζήνας τοῦ 1827, εἶναι ἡ 
καθιέρωση ρυθμίσεων, οἱ ὁποῖες ἀναδεικνύουν, 
μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση, τίς ἐγγυήσεις τήρησης τῆς 
∆ημοκρατικῆς Ἀρχῆς. Μεταξύ αὐτῶν σπου-
δαιότερες κρίνονται:

1. Πρῶτον, οἱ ρυθμίσεις μέ τίς ὁποῖες καθ-
ιερώνεται ἡ ἀρχή τῆς Λαϊκῆς Κυριαρχίας. Εἰδι-
κότερα, κατά τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ 
«Πολιτικοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος», «ἡ κυ-
ριαρχία ἐνυπάρχει εἰς τό Ἔθνος. Πᾶσα ἐξουσία 
πηγάζει ἐξ αὐτοῦ». Ἡ ἐπιρροή τῶν ρυθμίσεων 
αὐτῶν εἶναι καί σήμερα ἀκόμη ἐμφανής, ἄν ἀναχθεῖ 
κανείς στίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 1 παρ. 2 καί 3 
τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματός μας: «2. Θεμέλιο τοῦ 
Πολιτεύματος εἶναι ἡ λαϊκή κυριαρχία. 2. Ὅλες 
οἱ ἐξουσίες πηγάζουν ἀπό τόν Λαό, ὑπάρχουν 
ὑπέρ αὐτοῦ καί τοῦ Ἔθνους καί ἀσκοῦνται ὅπως 
ὁρίζει τό Σύνταγμα». 

2. ∆εύτερον, οἱ ρυθμίσεις μέ τίς ὁποῖες καθ-
ιερώνεται ἡ θεμελιώδης ἀρχή τῆς διάκρισης τῶν 
ἐξουσιῶν. Συγκεκριμένα:

α) Κατά τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 36 τοῦ 
«Πολιτικοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος», «ἡ κυ-
ριαρχία τοῦ Ἔθνους διαιρεῖται εἰς τρεῖς ἐξουσίας. 

Νομοθετικήν, Νομοτελεστικήν καί ∆ικαστικήν». 
β) Θά μποροῦσε κανείς νά ἰσχυρισθεῖ βασίμως 

ὅτι στό σημεῖο αὐτό τό Σύνταγμα τῆς Τροιζήνας 
τοῦ 1827, ἐμφανῶς ἐπηρεασμένο ἀπό τό Σύνταγμα 
τῶν ΗΠΑ τοῦ 1787, υἱοθέτησε τή θεμελιώδη ἀρχή 
τῆς λειτουργίας τοῦ Πολιτεύματος μέσῳ τῶν ἐγ-
γυήσεων κατάλληλων «θεσμικῶν ἀντιβάρων» 
(“Checks and Balances”)

γ) Πρός τήν ἴδια κατεύθυνση πρέπει νά ἐπι-
σημανθεῖ ὅτι τό «Πολιτικόν Σύνταγμα τῆς Ἑλ-
λάδος», καθιερώνοντας τόν κανόνα πώς κάθε 
Βουλευτής εἶχε τό «δικαίωμα νά ζητῇ καί νά 
λαμβάνῃ τάς ἀναγκαίας πληροφορίας ἀπό τάς 
γραμματείας περί παντός πράγματος συζη-
τουμένου εἰς τήν Βουλήν», ἔθετε τίς πρῶτες 
βάσεις τοῦ Κοινοβουλευτικοῦ Ἐλέγχου καί, ἐν 
τέλει, τῆς κοινοβουλευτικῆς εὐθύνης τῶν μελῶν 
τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐξουσίας. 

δ) ∆ιευκρινίζεται, ἐπίσης, ὅτι κατά τίς διατάξεις 
τοῦ ἄρθρου 94 τοῦ Συντάγματος τῆς Τροιζήνας 
τοῦ 1827 ἡ Βουλή «τροπολογεῖ καί ἀκυρώνει τούς 
νόμους, πλήν τῶν συνταγματικῶν». Μέ τόν τρόπο 
αὐτό −πλήν ἄλλων συναφῶν− καθιερώνεται, 
ἐμμέσως πλήν σαφῶς, καί ἡ ὑπεροχή τοῦ Συν-
τάγματος ἔναντι τοῦ τυπικοῦ νόμου καί τῶν, 
ὑποδεέστερων αὐτοῦ, κανονιστικοῦ περιεχομένου 
κανόνων δικαίου. Μέ ἄλλες λέξεις, τό ὡς ἄνω 
Σύνταγμα καθιέρωνε ἀπό τότε, μέ τρόπο ἰδιαίτερα 
ἀξιοπρόσεκτο θεσμικῶς, τή δομή καί τήν ἱεραρχία 
τῆς ἔννομης τάξης. 

Β. Περαιτέρω, τό Σύνταγμα τῆς Τροιζήνας τοῦ 
1827, τό «Πολιτικόν Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος», 
διακρίνεται ἐντόνως καί εὐδιακρίτως γιά τήν 
προσήλωσή του στίς προωθημένες φιλελεύθερες 
ἰδέες τῆς ἐποχῆς καί ὅσον ἀφορᾶ τά Θεμελιώδη 
∆ικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου. Οἱ ρυθμίσεις του 
εἶναι ἄκρως ἐνδεικτικές ἐν προκειμένῳ:

1. Στό Α´ Κεφάλαιο, καί συγκεκριμένα μέ τίς 
διατάξεις τοῦ ἄρθρου 1, καθιερώνεται μέν ὡς 
ἐπικρατοῦσα θρησκεία ἐκείνη τῆς «Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ», ὅμως ἐξίσου καθ-
ιερώνεται ρητῶς, ὡς θεμελιῶδες δικαίωμα, ἡ Θρη-
σκευτική Ἐλευθερία: «Καθείς εἰς τήν Ἑλλάδα 
ἐπαγγέλλεται τήν θρησκείαν του ἐλευθέρως, καί 
διά τήν λατρείαν αὐτῆς ἔχει ἴσην ὑπεράσπισιν». 

2. Στό Γ ́  Κεφάλαιο, καί ὑπό τόν τίτλο «∆η-
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μόσιον δίκαιον τῶν Ἑλλήνων», εἰσάγεται, μέ 
ἐξαιρετικά προοδευτικό πνεῦμα, σειρά ρυθ-
μίσεων περί βασικῶν γενικῶν ἀρχῶν μέ συν-
ταγματική ἰσχύ καθώς καί περί τῶν Θεμελιωδῶν 
∆ικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, μεταξύ τῶν ὁποίων 
δεσπόζουσα εἶναι ἡ θέση:

α) Τῆς κατά τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 7 ἀρχῆς 
τῆς ἰσότητας: «Ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἶναι ἴσοι 
ἐνώπιον τῶν νόμων». Οἱ ἑπόμενες διατάξεις τοῦ 
Κεφαλαίου τούτου ἐξειδικεύουν τήν ἀρχή τῆς 
ἰσότητας, υἱοθετώντας ἐγγυήσεις:

α1) Ἀναφορικά μέ τήν ἀρχή τῆς ἀξιοκρατίας, 
κατά τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 8: «Ὅλοι οἱ Ἕλ-
ληνες εἶναι δεκτοί ἕκαστος κατά τό μέτρον τῆς 
προσωπικῆς του ἀξίας, εἰς ὅλα τά δημόσια 
ἐπαγγέλματα, πολιτικά καί στρατιωτικά». 

α2) Ἀναφορικά μέ τήν ἀρχή τῆς ἰσότητας 
ἐνώπιον τῶν δημόσιων βαρῶν, κατά τίς διατάξεις 
τοῦ ἄρθρου 10: «Αἱ εἰσπράξεις διανέμονται εἰς 
ὅλους τούς κατοίκους τῆς ἐπικρατείας δικαίως, 
καί ἀναλόγως τῆς περιουσίας ἑκάστου. Καμμία 
δέ εἴσπραξις δέν γίνεται χωρίς προεκδεδομένον 
νόμον, καί κανείς νόμος περί εἰσπράξεως δέν 
ἐκδίδεται εἰμή δι᾽ ἕν καί μόνον ἔτος».

β) Τῆς κατά τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 11 προ-
σωπικῆς ἐλευθερίας: «Ὁ νόμος ἀσφαλίζει τήν 
προσωπικήν ἑκάστου ἐλευθερίαν. Κανείς δέν 
ἠμπορεῖ νά ἐναχθῇ ἤ φυλακωθῇ εἰμή κατά τούς 
νομικούς τύπους».

γ) Τοῦ κατά τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 17 
δικαιώματος στήν ἰδιοκτησία, μέ παράλληλη 
μάλιστα εἰσαγωγή ἐγγυήσεων γιά τή δυνατότητα 
ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτρίωσης: «Ἡ Κυβέρνησις 
ἠμπορεῖ ν’ ἀπαιτήσῃ τή θυσίαν τῶν κτημάτων 
τινός, διά δημόσιον ὄφελος, ἀποχρώντως ἀπο-
δεδειγμένον, ἀλλά διά προηγουμένης ἀπο-
ζημιώσεως».

δ) Τῆς κατά τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 19 ἀρχῆς 
της μή ἀναδρομικότητας τοῦ νόμου: «Ὁ νόμος δέν 
ἠμπορεῖ νά ἔχῃ ὀπισθενεργόν δύναμιν».

ε) Τοῦ κατά τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 25 
δικαιώματος τοῦ ἀναφέρεσθαι: «Καθείς δύναται 
ν’ ἀναφέρεται πρός τήν Βουλήν ἐγγράφως, 
προβάλλων τήν γνώμην του περί παντός δημοσίου 
πράγματος».

στ) Τῆς κατά τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 26 

ἐλευθερίας τοῦ τύπου: «Οἱ Ἕλληνες ἔχουσι τό 
δικαίωμα χωρίς πρό ἐξέτασιν νά γράφωσι, καί νά 
δημοσιεύωσιν ἐλευθέρως διά τοῦ τύπου ἤ ἀλλέως 
τούς στοχασμούς καί τά γνώμας των, φυλάττοντες 
τούς ἀκολούθους ὅρους: α´ Νά μήν ἀντιβαίνωσιν 
εἰς τά ἀρχάς τῆς χριστιανικῆς θρησκείας. β ́. 
Νά μήν ἀντιβαίνωσιν εἰς τήν σεμνότητα. γ ́  Νά 
ἀποφεύγωσι πᾶσαν προσωπικήν ὕβριν καί 
συκοφαντίαν».

3. Τέλος −καίτοι τοῦτο ἐνέχει περισσότερο 
συμβολική ἀξία− εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι οἱ 
διατάξεις τοῦ ἄρθρου 27 διακηρύσσουν πανη-
γυρικῶς τήν ἀπαγόρευση ἀπονομῆς τίτλων εὐ-
γενείας: «Κανένας τίτλος εὐγενείας δέν δίδεται 
ἀπό τήν Ἑλληνικήν πολιτείαν. Καί κανείς Ἕλλην 
εἰς αὐτήν δέν ἠμπορεῖ, χωρίς τήν συγκατάθεσιν 
τοῦ Κυβερνήτου, νά λάβῃ ὑπούργημα, δῶρον, 
ἀμοιβήν, ἀξίωμα, ἤ τίτλον παντός εἴδους ἀπό 
κανένα μονάρχη, ἡγεμόνα ἤ ἀπό ἐξωτερικήν ἐπι-
κράτειαν». 

Ἐπίλογος
Ὅπως ἤδη ἐπισημάνθηκε, ναί μέν τό Σύνταγμα 

τῆς Τροιζήνας τοῦ 1827, τό «Πολιτικόν Σύνταγμα 
τῆς Ἑλλάδος», ἐλάχιστα ἐφαρμόσθηκε, λόγῳ 
τῆς δυσμενέστατης συγκυρίας πού ἀκολούθησε 
ἀλλά καί λόγῳ τῶν ἀναγκῶν διακυβέρνησης ὑπό 
συνθῆκες, κυριολεκτικῶς, ἔκτακτης ἀνάγκης. 

Α. Ἡ ἀξία ὅμως τοῦ Συντάγματος τούτου, ἰδίως 
ὡς πρός τά δεδομένα τῆς συνταγματικῆς μας 
ἱστορίας, κατ’ ἐξοχήν δέ σ’ ἐπίπεδο θεσμικῶν καί 
πολιτικῶν συμβολισμῶν, εἶναι μεγάλη. Καί τοῦτο 
διότι βασικές ρυθμίσεις καί ἀρχές πού υἱοθέτησε 
ἄφησαν τό στίγμα τους σέ ὅλα, σχεδόν, τά μετα-
γενέστερα δημοκρατικά Συντάγματα τῆς Ἑλλάδας. 
Ἀκόμη δέ καί τό ἰσχῦον Σύνταγμα τοῦ 1975, μέ 
ὅλες τίς ἀναθεωρήσεις τίς ὁποῖες ἔχει ὑποστεῖ, 
διατηρεῖ, σέ γενικές βεβαίως γραμμές, τό στίγμα 
τέτοιων ρυθμίσεων καί ἀρχῶν. 

Β. Μεταξύ αὐτῶν συγκαταλέγονται −ἀρκεῖ καί 
μόνον ἡ ἀνάγνωση τῶν ἀντίστοιχων διατάξεων 
τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος τοῦ 1975−  βασικές 
ρυθμίσεις καί ἀρχές, μέσα ἀπό τίς ὁποῖες 
«ἀναβλύζει» τό ἐξαιρετικά προοδευτικό, φιλ-
ελεύθερο, Πνεῦμα τῶν θεσμῶν τοῦ Συντάγ-
ματος τῆς Τροιζήνας τοῦ 1827. Τοῦ λόγου τό 
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ἀσφαλές ἐπιβεβαιώνουν ἰδίως οἱ διατάξεις 
περί Θεμελιωδῶν ∆ικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου 
τοῦ Συντάγματός μας. Σίγουρα, ἡ γραμματική 
διατύπωση καί ἡ πληρότητα τῶν ρυθμίσεων 
διαφέρει. Τό «Πνεῦμα» ὅμως τοῦ Συντακτικοῦ 

Νομοθέτη −τῆς Γ´ Ἐθνοσυνέλευσης δηλαδή− 
εἶναι ἀκόμη παρόν σέ πολλά σημεῖα. Καί αὐτό 
ἐνισχύει τούς ἐν προκειμένῳ ἱστορικούς, καί ὄχι 
μόνο, διαχρονικούς συμβολισμούς τοῦ «Πολιτικοῦ 
Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος». 

Χαιρετισμός τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου στό Ζ´ ∆ιεθνές Ἐπιστημονικό 

Συνέδριο τῆς σειρᾶς «1821-2021: 10 Ἐπιστημονικά Συνέδρια 
γιά τά 200 χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης», 

μέ θέμα: «Οἱ φιλελεύθεροι θεσμοί τοῦ Ἀγῶνος 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως»

(Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 18 Ὀκτωβρίου 2018)

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς 
∆ημοκρατίας, Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι 
ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 
Ἐλλογιμώτατες κυρίες Εἰσηγήτριες 
καί κύριοι Εἰσηγητές, 
Ἀγαπητοί καί ἀγαπητές Σύνεδροι,

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἄρχεται τό Ζ´ κατά 
σειρά Ἐπιστημονικό Συνέδριο πού διοργανώνει 
ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιά τά 200 χρόνια 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης μέ θέμα: «Οἱ φιλ-
ελεύθεροι θεσμοί τοῦ Ἀγῶνος τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπαναστάσεως». Εἶναι βαθύτατη ἡ χαρά νά 
ὑποδέχομαι μεταξύ τῶν ἐκλεκτῶν ἐκπροσώπων 
τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητος τόν ἀγαπητό κύριο 
Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς ∆ημοκρατίας, ὁ ὁποῖος 
τιμᾶ προφρόνως ὡς πρῶτος Εἰσηγητής τήν 
παροῦσα ἔγκριτη ὁμήγυρη.
 Εἶναι γνωστή ἡ ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος νά προσεγγίσει ἐπισταμένως καί μέ 
νηφάλια ὀπτική τά 200 χρόνια ἀπό τά γεγονότα 
τῆς κορυφαίας στιγμῆς τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, 
τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821. Ὑπό τήν αἰγίδα 

τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
καί μέ φορέα τήν Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή 
Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, διοργανώνεται κατ’ 
ἔτος, ἕως τό 2021, Συνέδριο μέ διαφορετική 
θεματολογία κάθε φορά.
 Ὁμολογῶ ὅτι ἡ ἀθρόα ἀνταπόκριση τῆς ἀκα-
δημαϊκῆς κοινότητος στήν πρόσκλησή μας ὑπῆρξε 
συγκινητική καί ἐλπιδοφόρος, καί ἡ συμμετοχή 
πλήθους Καθηγητῶν καί ἐρευνητῶν ἐγνωσμένου 
κύρους ἐστάθη ἐξαιρετικά πολύτιμη. Εἶμαι 
βέβαιος ὅτι καί ἐφέτος ἡ παρουσία τους καί οἱ 
ἐπισταμένες εἰσηγήσεις θά φωτίσουν περαιτέρω 
αὐτή τήν τόσο σημαντική καί διδακτική περίοδο 
γιά τήν Ἱστορία καί τήν ἐθνική μας ταυτότητα.
 Ἡ βίωση τῆς μνήμης καί τῆς συνέχειας εἶναι τό 
μεγαλύτερο προνόμιο πού διαθέτει ἕνας λαός. 
∆έν εἶναι μόνο πηγή δυνάμεως, ἀλλά καί μέσο 
αὐτοκριτικῆς καί ἐπίγνωσης τῆς εὐθύνης ἡμῶν 
τῶν ζώντων. Σέ καιρούς ἐμπερίστατους γιά τό 
Ἔθνος μας, ὅπως οἱ χρόνοι τῆς Τουρκοκρατίας, 
οἱ θλίψεις τῆς δουλείας δέν στάθηκαν ἱκανές νά 
ἀνακόψουν τή δημιουργική ὁρμή τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ. Παρά τήν κατάλυση τῆς ἐλευθερίας μέ 
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ὅρους πολιτικούς, ὑπῆρξε ἕνας τομέας ἀκατά-
λυτος, ὁ ὁποῖος ἀφοροῦσε τήν ἐλευθερία τοῦ 
πνεύματος. Ἡ Ὀρθοδοξία, τό ἀληθές τοῦτο 
πρόσωπο τοῦ Χριστιανισμοῦ εἴτε ὡς κοινή πίστη 
καί πολιτιστική ἔκφραση εἴτε κυρίως ὡς βίωμα 
καί πράξη ζωῆς, δέν γνώρισε ποτέ τήν ἅλωση. 
 Ὡς ἐκ τούτου ἐπιτρέψατέ μου στό σημεῖο αὐτό 
νά μοιρασθῶ τρεῖς σύντομες παρατηρήσεις. 

Ἡ πρώτη εἶναι ὅτι κύριο στοιχεῖο διαφορο-
ποιήσεως τῶν ἐπαναστατῶν ἀπέναντι στόν 
ἀλλόθρησκο δυνάστη ἀποτελοῦσε ἡ θρησκευ-
τική πίστη. Ἡ ἀδιάλειπτη συνέχεια τοῦ ἐκ-
κλησιαστικοῦ βίου καί τά κοινά πρότυπα 
ζωῆς ἀνέδειξαν τήν Ὀρθοδοξία σέ συνεκτικό 
παράγοντα τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ μας, πού 
ξεχώριζε τόν Ἕλληνα ἀπό τούς ὑπόλοιπους 
λαούς. Ὁ Θεόδωρος Νέγρης ἀπετύπωσε στό 
πρῶτο ἄρθρο τῆς Νομικῆς ∆ιατάξεως τῆς 
Ἀνατολικῆς Χέρσου Ἑλλάδος μέ λιτό τρόπο 
τίς προϋποθέσεις τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγένειας: 
«Ὅσοι κάτοικοι τῆς Ἑλλάδος πιστεύουσιν εἰς 
Χριστόν εἶναι Ἕλληνες». Ἀκόμα καί στήν τότε 
καθομιλούμενη γλῶσσα ἡ μομφή γιά κάποιον ὅτι 
«τούρκεψε» σήμαινε ὅτι ἐξισλαμίσθηκε, γεγονός 
ἀρκετό ὥστε νά μή θεωρεῖται ἐθνοτικά ὡς 
«Ρωμιός». Ἡ πίστη ὡς πυρήνας ἐθνικῆς συνοχῆς 
δέν ἦταν μία ἄνωθεν ἐπιλογή σκοπιμότητας, 
ἀλλά μία δεσμευτική κοινωνική πραγματικότητα. 
Ἀπό τόν 19ο αἰῶνα κανένα νεοπαγές κράτος δέν 
στάθηκε ἀδιάφορο ἀπέναντι στή θρησκευτική 
συνοχή τοῦ πληθυσμοῦ του ὡς παράμετρο τῆς 
ἐθνικῆς του αὐτοδιαθέσεως. 

 ∆εύτερον ὁ πατριωτικός Ἀγώνας διακήρυττε τή 
μεταφυσική του νομιμοποίηση μέ ἀναφορά στόν 
Θεό –σέ ἀντίθεση μέ ὁρισμένες ἀπόψεις περί 
ἀποκλειστικῆς συγγένειας τῆς Ἐπαναστάσεως 
μέ τόν δυτικό ∆ιαφωτισμό. Ὁ πολιτειακός 
λόγος τῆς Ἐπαναστάσεως προσέβλεπε στή 
συνδρομή τῶν Μεγάλων ∆υνάμεων, ἀλλά δέν 
ἀνεγνώριζε ὡς πηγή τῆς πολιτικῆς ἐλευθερίας 
τίς διεθνεῖς συμφωνίες τους. Ἀντιθέτως συνέδεε 
τήν ἐλευθερία, ὡς φυσικό δικαίωμα αὐθυπαρξίας 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, μέ τόν Θεό. Ἐνδεικτικῶς 
ὑπενθυμίζεται ὅτι, νωρίτερα, τό καταστατικό 
της Φιλικῆς Ἑταιρείας ὅριζε ὅτι: «Ὁ σκοπός τῶν 

μελῶν αὐτῆς εἶναι ἡ καλυτέρευσις τοῦ ἰδίου τοῦ 
ἔθνους, καί, ἄν καί ὁ Θεός συγχωρήσῃ καί τήν 
ἐλευθερίαν του», ἀλλά καί ὁ σωζόμενος λόγος 
τοῦ Ἀθανασίου ∆ιάκου πρίν ἀπό τή μάχη τῆς 
Ἀλαμάνας κατέληγε: «Ἀδελφοί Ἕλληνες, ἔπειτα 
ἀπό τετρακοσίων χρόνων σκληράν σκλαβιάν ὁ 
Θεός εὐσπλαγχνισθείς ἀπεφάσισε νά μᾶς δώσῃ 
τήν ἐλευθερίαν, καθώς τήν ἐχαίροντο μίαν φοράν 
οἱ προπάτορές μας...». 

 Ἑπομένως ἡ προμετωπίδα τοῦ «Προσωρινοῦ 
Πολιτεύματος» τῆς Πρώτης Ἐθνοσυνελεύσεως 
τοῦ 1822 μέ τήν ἐπίκληση στήν Ἁγία Τριάδα, 
ὑφίσταται μέχρι σήμερα στό ἰσχῦον Σύνταγμα 
τῆς Ἑλληνικῆς ∆ημοκρατίας, ὄχι ὡς ἀπολίθωμα, 
ἀλλά ὡς ζωντανό στοιχεῖο τοῦ πατριωτισμοῦ 
μας. ∆ιακηρύσσει ὅτι ἡ πολιτική μας ἐλευθερία 
ἀνάγεται στόν λαϊκό ξεσηκωμό τῶν χριστιανῶν 
ἐπαναστατῶν τοῦ 1821. 

 Τρίτον, συχνά κατηγοροῦμε τήν Ἀντιβασιλεία τοῦ 
Ὄθωνα γιά τήν εἰσαγωγή μίας καισαροπαπικῆς 
ἀντιλήψεως, πού δικαιολογοῦσε τόν παρεμβατι-
σμό τοῦ κράτους στά ἐκκλησιαστικά πράγματα. 
Ἡ μελέτη τῶν Ἀρχείων Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας 
ὡστόσο ἀποδεικνύει ὅτι οἱ ἀντιλήψεις αὐτές 
ὑπῆρχαν νωρίτερα σέ ὁρισμένους πολιτικούς. Ἡ 
πολιτική θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδοξίας 
δικαιολογεῖ τήν ἀμοιβαία ἀρωγή μεταξύ Κράτους 
καί Ἐκκλησίας, ἀλλά ὁ κρατικός παρεμβατισμός 
εἶναι μία προβληματική πολιτειακή ἀντίληψη. Ἡ 
Ἐκκλησία κατά τήν ἐπίγεια παρουσία Της δέν 
δύναται, ἐκ τῆς φύσεώς Της, νά εἶναι θεσμός πού 
«ἰδιωτεύει». Ἡ σχέση Της μέ τό κράτος, ὅπως 
ἔχω ξαναπεῖ, εἶναι ὑπόθεση ἑνός λαοῦ. Ὡστόσο 
ὁ δημόσιος καί συλλογικός Της χαρακτήρας δέν 
χορηγεῖ κανένα δικαίωμα στήν πολιτική ἐξουσία 
νά θεολογεῖ ἤ νά διαμεσολαβεῖ στή σχέση Κλήρου 
καί Λαοῦ, λογοκρίνοντας τά ἐκκλησιαστικά θέ-
σμια, παραδόσεις καί ἱερούς κανόνες, μέ στόχο 
τήν κρατική καθοδήγηση τῆς Ἐκκλησίας. Κατά 
τόν τρόπο αὐτό ἀντιλαμβανόμαστε στόν χῶρο 
τῆς Ἐκκλησίας τήν «θρησκευτική οὐδετερότητα» 
τοῦ Κράτους.  
 Περαίνοντας αὐτές τίς σκέψεις, ἐπιθυμῶ νά 
εὐχαριστήσω τόν Ἐξοχώτατο κ. Πρόεδρο τῆς 
Ἑλληνικῆς ∆ημοκρατίας γιά τή συμμετοχή του, 
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καθώς καί ὅλους τους ἐκλεκτούς ἀκαδημαϊκούς 
διδασκάλους καί ἐπιστήμονες, πού μᾶς τιμοῦν μέ 
τή συμμετοχή τους.

Εὐχαριστίες ὀφείλονται σέ ὅσους συνετέλεσαν 
στήν πραγματοποίηση τοῦ παρόντος Συνεδρίου 
– στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη ∆ημητριάδος 
καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιο, στά ἀγαπητά Μέλη 
τῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, στόν 
Πρόεδρο τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς, Ἀκα-
δημαϊκό κ. Κωνσταντῖνο Σβολόπουλο καί στά 

Μέλη αὐτῆς καθώς καί στόν Πανοσιολογιώτατο 
Γραμματέα, Ἀρχιμανδρίτη κ. Βαρθολομαῖο Ἀντω-
νίου-Τριανταφυλλίδη.
 Προσδοκοῦμε, μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, οἱ 
ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου νά διευρύνουν οὐσιωδῶς 
τή μελέτη καί ἀποτίμηση αὐτῶν τῶν θεμάτων 
καί νά γίνουν πολύτιμο βοήθημα στήν ἱστορική 
ἔρευνα, ὥστε ὁ πλοῦτος αὐτῆς τῆς θεσμικῆς 
κληρονομίας νά καρποφορεῖ ἀδιαλείπτως καί νά 
ἐμπνέει ὅλους μας στούς σημερινούς καιρούς.

Εὐχαριστίες 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου ∆ημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου, 

Προέδρου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
Πολιτιστικῆς Ταυτότητος

(18.10.2018)

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς ∆ημο-
κρατίας, Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι καί Θεο-
φιλέστατοι Ἱεράρχες, Ἀξιότιμοι ἐκπρόσωποι Ἐλ-
λογιμώτατοι Σύνεδροι,

Ὡς Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω τίς εὐχαριστίες μου: 

Στόν ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς ∆ημοκρατίας κ. 
Προκόπιο Παυλόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, σᾶς 
εὐχαριστοῦμε θερμά! Μᾶς τιμᾶτε μέ τήν παρουσία 
σας καί μάλιστα ὡς ὁ πρῶτος εἰσηγητής τοῦ 
Συνεδρίου μας, τό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στούς 
Φιλελεύθερους Θεσμούς τοῦ Ἀγῶνος. Θά ἐξ-
ετάσουμε φέτος τά Συντάγματα τῶν Τοπικῶν καί 
τῶν Ἐθνικῶν Συνελεύσεων καί θά ἐρευνήσουμε 
τά πιστεύω τῶν ἀγωνιστῶν, τίς ἀπόψεις τους 
γιά τό πολίτευμα καί τίς ἀντιλήψεις τους γιά τίς 
σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο. Μακαριώτατε, ὁλό-
καρδα σᾶς εὐχαριστοῦμε! Στηρίζετε ἐμπράκτως τό 
ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς καί ἀγκαλιάζετε στοργικά τά 

Συνέδρια γιά τήν Τουρκοκρατία καί τό 1821. Μᾶς 
ἐμπνέει ἡ βοήθειά σας καί ἡ συμπαράσταση τῶν 
μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Πλέον τώρα βλέπουμε 
τούς πρώτους καρπούς αὐτῶν τῶν Συνεδρίων! 

Ἤδη οἱ τόμοι τῶν Πρακτικῶν τῶν 6 πρώτων 
Συνεδρίων ἔχουν ἐκδοθεῖ ἀπό τίς ἐκδόσεις 
ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ καί σύν Θεῶ μέ τήν ὁλοκλήρωση 
τῶν 10 Συνεδρίων θά ἔχουμε παραδώσει σέ κάθε 
φιλίστορα μελετητή 10 ἐπιστημονικά τεκμη-
ριωμένους τόμους μέ χρήσιμο ὑλικό γιά τή Νεώ-
τερη Ἱστορία μας.

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ τό 10ο καί τελευταῖο 
Συνέδριο θά διεξαχθεῖ τό ἔτος 2021 γιά νά συμ-
πέσει μέ τήν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐθνι-
κή Παλιγγενεσία. 

Ἕνας ἀκόμη καρπός αὐτῶν τῶν Συνεδρίων 
εἶναι ἡ ψύχραιμη καί ἱστορικά ἀκριβής μελέτη 
ὅλων τῶν πηγῶν καί ὅλων τῶν ἀπόψεων, μακριά 
ἀπό πάσης φύσεως ἀκρότητες καί ἰδεολογικές 
παρερμηνεῖες. Μᾶς ἐνδιαφέρει νά ἀναδειχθεῖ ὁ 
πατριωτικός, παιδευτικός καί κοινωνικός ρόλος 
τοῦ Ὀρθοδόξου κλήρου καί τοῦ μοναχισμοῦ, 
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ἀλλά ταυτοχρόνως ἐρευνοῦμε κάθε ἄλλη πτυχή 
καί ἀκοῦμε διαφορετικές ἀπόψεις, ἐφ’ὅσον 
βασίζονται σέ πραγματικά γεγονότα.

Μέ τήν εὐχή σας Μακαριώτατε, ἡ Εἰδική Συν-
οδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος καί σέ 
συνεργασία μέ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας 
καί Θρησκευμάτων θά διενεργήσει μαθητικούς 
διαγωνισμούς κατά τά ἑπόμενα τρία χρόνια, ὥστε 
νά προβληθοῦν σημαντικές προσωπικότητες τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ πού ἀγωνίσθηκαν ποικιλοτρόπως 
γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους καί γιά τήν 
πνευματική πρόοδο τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. 

Καί βέβαια ἀναλαμβάνουμε τό καθῆκον μέ 
ὑπακοή στό ὅραμά σας, Μακαριώτατε, καί 
χαιρόμαστε πού ἡ Ἱ. Σύνοδος ἔχει ἐγκρίνει τό 
ἐτήσιο Πρόγραμμα τῶν Συνοδικῶν καί τῶν 
Περιφερειακῶν ἑορτασμῶν ἀνά τήν Ἑλληνική 
Ἐπικράτεια, τό ὁποῖο καί ἐκπόνησε ἡ Ἐπιτροπή 
μας γιά τό ἔτος 2021.

Σέ μία περίοδο, κατά τήν ὁποία ἡ Ἑλληνική 
Ἱστορία πέφτει θύμα παρερμηνειῶν καί ἰδεο-
λογικῶς φορτισμένων ἀναλύσεων, ἔρχεται ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί συμβάλλει μέ τόν 
τρόπο της στήν ἀνάδειξη τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας 

καί στήν προαγωγή τοῦ σοβαροῦ, δημοκρατικοῦ 
καί ἐπιστημονικοῦ διαλόγου γιά τήν ἐθνική μας 
ταυτότητα.

Τέλος, στό σημεῖο αὐτό εὐχαριστῶ τά Μέλη 
τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου 
καί τόν Πρόεδρό της, τόν σοφό Ἀκαδημαϊκό 
κ. Κωνσταντῖνο Σβολόπουλο, καθώς καί ὅλα 
τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς μας πού ἐργάσθηκαν 
γιά τή διοργάνωση αὐτοῦ τοῦ Συνεδρίου. 
Ὅπως κάθε χρόνο τό ὀργανωτικό βάρος ἔπε-
σε καί φέτος στόν Γραμματέα μας Ἀρχιμ. Βαρ-
θολομαῖο Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδη, ὁ ὁποῖος 
ἀνταποκρίθηκε μέ ἐπιτυχία.

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε, Μακαριώτατε,
Ἄς εὐχηθοῦμε νά ἔχουμε ὑγεία καί, πρῶτα ὁ 

Θεός, νά εἴμαστε ὅλοι παρόντες στούς πανη-
γυρικούς ἑορτασμούς τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τή 
Μεγάλη Ἑλληνική Ἐπανάσταση καί στό 10ο 
Ἐπιστημονικό Συνέδριο.

Εὔχομαι καλή ἐπιτυχία σέ ὅλους τους ὁμι-
λητές, οἱ ὁποῖοι συμμετέχουν στό ἐφετεινό 7ο 
Συνέδριο!
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Κανονισμός περί ἐκμισθώσεως, μισθώσεως, 
παραχωρήσεως, ἐκποιήσεως, ἀγορᾶς, ἀνταλλαγῆς 

καί ἀντιπαροχῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων, 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας

ΚΆΝΌΝΊΣµΌΊ - ΑΠΌΦΆΣΈΊΣ
Ἀριθμ. 2189/2042/2018

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν:
1. τά ἄρθρα 29 παράγρ. 2, 46 παρ. 2 καί 59 παράγρ. 2 τοῦ ν. 
590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος» (Α´ 146), καί τό ἄρθρο 68 παρ. 1, 5α ́ καί 6 τοῦ ν. 
4235/2014,
2. Τάς ὑποχρεώσεις τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας πρός τό 
χριστεπώνυμον πλήρωμα, αἱ ὁποῖαι ἀπορρέουν ἀπό τάς 
Εὐαγγελικάς ἐπιταγάς, τούς Ἱ. Κανόνας καί τούς νόμους 
τοῦ Κράτους,
3. τάς ὑφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς καί πνευμα-
τικάς ἀνάγκας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν 
καί Ἑορδαίας,
4. τήν 509/9.5.2018 Πρότασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεοκλήτου, 
5. τήν ἀπό 11.5.2018 Γνωμοδότησιν τῆς Νομικῆς Ὑπη-
ρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
6. τήν ἀπό 11.5.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ἐγκρίνει τόν Κανονισμόν ἐκμισθώσεως, μισθώσεως, 

παραχωρήσεως, ἐκποιήσεως, ἀγορᾶς, ἀνταλλαγῆς καί 
ἀντιπαροχῆς, τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων της Ἱ. Μητρο-
πόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, ἔχοντα οὕτω:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
«περί ἐκμισθώσεως, μισθώσεως, παραχωρήσεως, 

ἐκποιήσεως, ἀγορᾶς, ἀνταλλαγῆς καί ἀντιπαροχῆς 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 

Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας»

ΜΕΡΟΣ Α ́ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ἄρθρο 1

Ἀντικείμενο τοῦ Κανονισμοῦ
1. Ὁ παρών Κανονισμός καταρτίζεται πρός ρύθμιση τῆς 

διαδικασίας ἐκμισθώσεων, μισθώσεων, παραχωρήσεων, 
ἐκποιήσεων, ἀγορῶν, ἀνταλλαγῶν καί ἀντιπαροχῶν καί, 
ἐν γένει, ἑκάστου ζητήματος τῆς διαχειρίσεως καί ἀξιο-
ποιήσεως τῆς περιουσίας τῆς Μητροπόλεως Φλωρίνης, 
Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας καί τῶν ὑπαγόμενων εἰς αὐτήν 

Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων, συμφώνως πρός τίς 
διατάξεις τοῦ ν. 590/1977 καί τίς κατ’ ἐξουσιοδότηση αὐτοῦ 
ἐκδοθεῖσες ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος.

2. Ὡς Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαί-
ου (ΝΠΔΔ) κατά τά ἀνωτέρω ὁρίζονται τά ἀναφερόμενα 
εἰς τό ἄρθρο 1 παρ. 4 τοῦ ν. 590/1977 ὡς ἑκάστοτε ἰσχύει. 
Ὡς Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα Ἰδιωτικοῦ Δικαίου 
(ΝΠΙΔ) ὁρίζονται τά Ἡσυχαστήρια, τά Ἱερά Προσκυνήματα, 
τά Ἐκκλησιαστικά Μουσεῖα καί τά Ν.Π.Ι.Δ. εἰς τά ὁποῖα 
μετέχουν, κατά ποσοστόν ἴσο ἡ ἀνώτερο του 50% τοῦ 
κεφαλαίου ἤ τῆς περιουσίας των ἤ ἔχουν τό δικαίωμα 
ὁρισμοῦ τῶν μελῶν τῆς διοίκησής των, ἐν ᾗ πλείονα 
Ἐκκλησιαστικά ΝΠΔΔ ἤ ὁμοειδῆ κατά τά ἀνωτέρω στοι-
χεῖα ΝΠΙΔ.

3. Μέ τήν ἐπιφύλαξη τῶν διατάξεων τοῦ Κανονισμοῦ περί 
ἀναθέσεως καί ἐκτελέσεως συμβάσεων Ἐκκλησιαστικῶν 
Ἔργων, Προμηθειῶν καί Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, οἱ ὁποῖες διέπουν τή 
συνεργασία μεταξύ Ἐκκλησιαστικῶν Ἀναθετουσῶν Ἀρ-
χῶν, ἡ Ἱ. Μητρόπολις Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας καί 
τά ὑπαγόμενα εἰς αὐτήν ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα 
δύνανται νά διαχειρίζονται ἤ νά ἀξιοποιοῦν, σύμφωνα μέ 
τόν Κανονισμό αὐτῆς ἤ εἰδικούς Κανονισμούς, ἀκίνητα 
ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν ΝΠΔΔ ἤ ΝΠΙΔ, διά σκοπούς 
κειμένους πρός τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας. 

4. Σέ περίπτωση ἀκινήτων πού ἡ Ἱ. Μητρόπολις Φλωρίνης, 
Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας καί τά ὑπαγόμενα εἰς αὐτήν 
ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα διοικοῦν καί διαχειρίζονται 
ἀκίνητα γιά λογαριασμό ἑτέρου ἐκκλησιαστικοῦ ΝΠΔΔ 
ἤ ΝΠΙΔ, σύμφωνα μέ τά ἀνωτέρω, ὁ κύριος δύναται νά 
καθορίζει διαφορετικό πλαίσιο ἀξιοποίησης ἀπό τό ὁρι-
ζόμενο μέ τόν παρόντα Κανονισμό, ἐφ’ ὅσον δέν ὑπάγεται 
εἰς αὐτόν.

Ἄρθρο 2
Ὁρισμοί

1. Γιά τούς σκοπούς τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ καθ-
ορίζονται οἱ ἀκόλουθοι ὁρισμοί:

α) «Ἀντιπροσφορά»: κάθε προσφορά ἐκτός του ὁρι-
ζομένου μέ τήν οἰκεία προκήρυξη πλαισίου.

β) «Ἁρμόδιο / Ἀποφαινόμενο Ὄργανο»: τό Μητρο-
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πολιτικό Συμβούλιο γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Φλωρίνης, 
Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας καί τά μή αὐτοτελῆ Μητροπολιτικά 
Ἱδρύματα, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο γιά τήν Ἐνορία, 
τό Ἡγουμενοσυμβούλιο γιά τήν Ἱ. Μονή καί τό Διοικητικό 
Συμβούλιο γιά τά λοιπά Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα. 

γ) «Διαγωνιζόμενος» ἤ «Ὑποψήφιος» ἤ «Συμμετέχων» ἤ 
«Προσφέρων»: ὁ ἐνδιαφερόμενος ὁ ὁποῖος ἔχει ὑποβάλει 
φάκελο συμμετοχῆς στόν διαγωνισμό.

δ) «Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο»: ἡ Ἱ. Μητρόπολη 
Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας καί τά ὑπαγόμενα εἰς 
αὐτήν Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα κατά περίπτωση.

ε) «Ἐκμίσθωση»: ἡ παραχώρηση χρήσης κινητῶν ἤ καί 
ἀκινήτων ἔναντι ἀνταλλάγματος.

στ) «Ἐκποίηση»: ἡ μεταβίβαση τῆς κυριότητας ἤ ἄλλων 
ἐμπραγμάτων δικαιωμάτων ἐπί κινητῶν ἤ καί ἀκινήτων 
ἔναντι ἀνταλλάγματος.

ζ) «Ἐκτιμώμενη Ἐτήσια Μισθωτική Ἀξία»: τό ἐκτιμώ-
μενο, μέ βάση τά διεθνῆ ἐκτιμητικά πρότυπα, μίσθωμα, 
μέ τό ὁποῖο, κατά τήν περίοδο τῆς ἐκτίμησης, μπορεῖ νά 
ἐκμισθωθεῖ ἕνα ἀκίνητο στό πλαίσιο μίας ἀγοραίας συν-
αλλαγῆς.

η) «Ἐκτιμώμενη Ἀξία Ἐκποίησης»: ἡ ἀξία, στήν ὁποία, 
μέ βάση τά διεθνῆ ἐκτιμητικά πρότυπα μπορεῖ νά πραγ-
ματοποιηθεῖ στήν ἑκάστοτε συγκυρία ἡ ἀγορά ἤ ἡ πώληση 
ἑνός ἀκινήτου.

θ) «Ἐπιτροπή Διαγωνισμοῦ»: τό ἁρμόδιο συλλογικό 
ὄργανο γιά τήν ἀποσφράγιση καί ἀξιολόγηση τῶν φακέ-
λων συμμετοχῆς στόν διαγωνισμό, τή γνωμοδότηση 
ἐπί τῶν σχετικῶν ἐνστάσεων καί τήν εἰσήγηση πρός τό 
Ἀποφαινόμενο Ὄργανο γιά τή λήψη ἀποφάσεων πού 
προβλέπονται ἀπό τόν παρόντα Κανονισμό.

ι) «Ἐτήσια Πρόσοδος»: ἡ πρό φόρων, ἐτήσια χρηματική 
εἰσροή ἀπό τήν ἐκμετάλλευση ἀκινήτου.

ια) «Πιστοποιημένοι ἐκτιμητές»: οἱ ἐπίσημα πιστοποιη-
μένοι ἐκτιμητές κατά τίς προβλεπόμενες διατάξεις τῆς 
οἰκείας νομοθεσίας.

ιβ) «Τιμή Ἐκκίνησης»: ἡ ἑκάστοτε καθοριζομένη ἐκ 
τοῦ Ἁρμοδίου Ὀργάνου τιμή, ἡ ὁποία κατά τίς διατάξεις 
τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ταυτίζεται κατ᾽ ἐλάχιστον  μέ 
τήν ἐκτιμώμενη ἐτήσια μισθωτική ἀξία, στίς περιπτώσεις 
τῶν ἐκμισθώσεων καί τήν ἐκτιμώμενη ἀξία ἐκποίησης 
στίς περιπτώσεις τῶν ἐκποιήσεων. Σέ περίπτωση πού 
διαγωνισμός κηρυχθεῖ ἄγονος, εἴτε λόγῳ μή συμμετοχῆς, 
εἴτε γιατί οἱ οἰκονομικές προσφορές εἶναι κατώτερες της 
τιμῆς ἐκκινήσεως, τό Ἀποφαινόμενο Ὄργανο δύναται νά 
ἀποφασίσει μείωση τῆς τιμῆς ἐκκίνησης κατά μέγιστο πο-
σοστό 10% τῆς ἀρχικῆς.

Ἄρθρο 3
Πεδίον ἐφαρμογῆς

1. Στίς διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ὑπάγονται:
α) Οἱ ἐκμισθώσεις κινητῶν ἤ/καί ἀκινήτων, συμπερι-

λαμβανομένων τῶν ἀγροτεμαχίων, πού ἀνήκουν κατά 
κυριότητα στήν Ἱ. Μ. Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας 
καί στά ὑπαγόμενα εἰς αὐτήν Ἐκκλησιαστικά Νομικά 

Πρόσωπα ἤ τῶν ὁποίων ἡ χρήση ἤ διοίκηση, διαχείριση καί 
ἐκμετάλλευση ἔχει περιέλθει στά ἀνωτέρω Ἐκκλησιαστικά 
Νομικά Πρόσωπα, μέ νόμο, σύμβαση ἤ οἱαδήποτε ἄλλη 
πράξη.

β) Οἱ μισθώσεις ἀκινήτων, συμπεριλαμβανομένων τῶν 
ἀγροτεμαχίων, γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀναγκῶν τῆς Ἱ. 
Μ. Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας καί τῶν ὑπαγόμενων 
σ’ αὐτήν Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων καί τήν ἐν 
γένει ἐξυπηρέτηση τῶν σκοπῶν των.

γ) Ἡ παραχώρηση ἐνοχικοῦ δικαιώματος ἐπί ἀκινήτων 
τῆς περιπτώσεως α ́ ἔναντι ἀνταλλάγματος μέ ταυτόχρονη 
μίσθωση τῶν ἴδιων ἀκινήτων καί ἡ παραχώρηση ἐνοχικοῦ 
δικαιώματος ἐπί ἀκινήτων τῆς περιπτώσεως α ́  μέ ταυ-
τόχρονη συμφωνία κατασκευῆς ἐπ’ αὐτῶν κτιρίων ἤ ἐπι-
σκευῆς ἤδη ὑφιστάμενων ἐπ’ αὐτῶν κτιρίων καί μίσθωση 
τῶν ἴδιων κτιρίων (lease - leaseback).

δ) Οἱ παραχωρήσεις χρήσης ἄνευ ἀνταλλάγματος ἀκινή-
των της περιπτώσεως α ́.

ε) Οἱ ἐκποιήσεις καί ἡ μεταβίβαση ἐμπραγμάτων δικαιω-
μάτων ἔναντι ἀνταλλάγματος ἐπί κινητῶν ἤ/καί ἀκινήτων 
τῆς περιπτώσεως α ́.

στ) Ἡ μεταβίβαση κυριότητας ἤ ἄλλου ἐμπράγματου 
δικαιώματος ἐπί ἀκινήτων τῆς περιπτώσεως α´ ἔναντι ἀν-
ταλλάγματος μέ ταυτόχρονη μίσθωση τῶν ἴδιων ἀκινήτων 
καί μεταβίβαση κυριότητας ἤ ἄλλου ἐμπράγματου δικαιώ-
ματος ἐπί ἀκινήτων τῆς περιπτώσεως α´ μέ ταυτόχρονη 
συμφωνία κατασκευῆς ἐπ’ αὐτῶν κτιρίων ἤ ἐπισκευῆς ἤδη 
ὑφιστάμενων ἐπ’ αὐτῶν κτιρίων καί μίσθωση τῶν ἴδιων 
κτιρίων (sale - leaseback - ἀντιπαροχή). 

ζ) Οἱ ἀγορές ἀκινήτων, συμπεριλαμβανομένων τῶν 
ἀγροτεμαχίων, γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀναγκῶν τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας καί τῶν 
ὑπαγόμενων εἰς αὐτήν Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσ-
ώπων καί τήν ἐν γένει ἐξυπηρέτηση τῶν σκοπῶν των.

η) Οἱ ἀνταλλαγές καί ἀντιπαροχές ἀκινήτων τῆς περι-
πτώσεως α´.

2. Μισθώσεις κινητῶν πραγμάτων γιά τήν ἐξυπηρέτηση 
ἀναγκῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί 
Ἑορδαίας καί τῶν ὑπαγόμενων εἰς αὐτήν Ἐκκλησιαστικῶν 
Νομικῶν Προσώπων, οἱ ὁποῖες δέν ἐμπίπτουν στίς 
διατάξεις τοῦ παρόντος, ὑπάγονται στόν Κανονισμό περί 
ἀναθέσεως καί ἐκτελέσεως συμβάσεων Ἐκκλησιαστικῶν 
Ἔργων, Προμηθειῶν καί Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας. 

Ἄρθρο 4
Ἁρμόδια Ὄργανα

1. Ὡς ἁρμόδια ὄργανα ἐννοοῦνται τό Μητροπολιτικό 
Συμβούλιο γιά τήν Ι. Μητρόπολη, τό Ἡγουμενοσυμβούλιο 
γιά τήν Ἱ. Μονή, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο γιά τήν 
Ἐνορία καί τό ἑκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο γιά τά 
λοιπά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα. Γιά τίς διαδικασίες 
τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἀπαιτεῖται σέ κάθε περίπτωση 
ἔγκριση ὑπό τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

2. Εἰδικῶς ὡς πρός τίς ὑπαγόμενες στήν Ἱ. Μητρόπολη 
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Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας Ἱ. Μ., ἡ ἔγκριση δίνεται 
ὑπό τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου. Ἡ ἔγκριση παρέχεται 
ρητῶς ὅσον ἀφορᾶ στίς ἐκποιήσεις καί γιά τίς λοιπές 
πράξεις εἴτε ρητῶς  (στά πλαίσια τοῦ ἐλέγχου τῆς 
οἰκονομικῆς διαχείρισης πού ἀσκεῖ ὁ Μητροπολίτης) εἴτε 
σιωπηρῶς μετά τήν ἄπρακτη παρέλευση ἑνός μηνός ἀπό 
τήν κοινοποίηση τῆς ἑκάστοτε ἀπόφασης περί διοίκησης 
καί ἀξιοποίησης ἀκινήτων κατά τόν παρόντα Κανονισμό.  

3. Τά συμβατικά ἔγγραφα ὑπογράφονται ὑπό τοῦ 
Μητροπολίτου, ὡς Προέδρου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμ-
βουλίου, κατάλληλα ἐξουσιοδοτημένου ἀπό τοῦτο. Ὡς 
πρός τά λοιπά Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα, τά συμ-
βατικά ἔγγραφα ὑπογράφονται ὑπό τοῦ Ἡγουμένου σέ 
ὅ,τι ἀφορᾶ στίς Ἱ. Μονές, ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκ-
κλησιαστικοῦ Συμβουλίου γιά τίς Ἐνορίες καί ὑπό τῶν ἐκ 
τοῦ Ἁρμοδίου Ὀργάνου ἐξουσιοδοτημένων προσώπων, σέ 
ὅ,τι ἀφορᾶ στά λοιπά Ἐκκλησιαστικά Ν.Π.Ι.Δ. 

ΜΕΡΟΣ Β ́: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ / ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Ἄρθρο 5

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ἐκμισθώσεως
1. Τά ἐκκλησιαστικά κινητά καί ἀκίνητα ἐκμισθοῦνται 

σύμφωνα μέ τίς ἀκόλουθες διαδικασίες, ἡ ἐπιλογή τῶν 
ὁποίων βασίζεται στόν προσδιορισμό τῆς «Ἐκτιμώμενης 
Ἐτήσιας Μισθωτικῆς Ἀξίας» (ΕΕΜΑ) τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ 
παρόντος:

α) Μέ ἀνοικτό διαγωνισμό (δημόσιο πλειοδοτικό), ἤτοι τή 
διαδικασία, κατά τήν ὁποία κάθε ἐνδιαφερόμενος δύναται 
νά ὑποβάλει προσφορά.

β) Μέ κλειστό διαγωνισμό, ἤτοι τή διαδικασία, στήν 
ὁποία κάθε ἐνδιαφερόμενος δύναται νά μετάσχει, ἀλλά 
μόνον ἐκεῖνοι ἐξ αὐτῶν, πού προεπιλέγονται ἀπό τό 
Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο δύνανται νά ὑποβάλουν 
προσφορά.

γ) Μέ τή διαδικασία τοῦ πρόχειρου διαγωνισμοῦ, 
ἤτοι τή διαδικασία μέ τήν ὁποία τό Ἐκκλησιαστικό Νο-
μικό Πρόσωπο ἀπευθύνει πρόσκληση ἐκδηλώσεως 
ἐνδιαφέροντος σέ τρεῖς (3) τουλάχιστον ὑποψηφίους. Ἡ 
διαδικασία αὐτή ἀκολουθεῖται ἐφ’ ὅσον ἡ Ἐκτιμώμενη 
Ἐτήσια Μισθωτική Ἀξία δέν ὑπερβαίνει τό ποσόν τῶν ἑξήν-
τα χιλιάδων (60.000,00) Εὐρώ ἐτησίως καί ἡ συνολική ἀξία 
τῆς μισθώσεως καθ’ ὅλη τή συμβατική διάρκεια αὐτῆς δέν 
ὑπερβαίνει τό ποσόν τῶν τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) 
ΕΥΡΩ, ἀνά ἀκίνητο ἤ κινητό, χωρίς νά λαμβάνεται ὑπ’ ὄψη 
τυχόν ἀναπροσαρμογή τῶν μισθωμάτων.

2. Κατ’ ἐξαίρεση τό Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο 
δύναται νά προβαίνει στή διαδικασία τῆς ἀπευθείας 
ἐκμισθώσεως στίς κάτωθι περιπτώσεις:

α) Ὅταν ἡ Ἐκτιμώμενη Ἐτήσια Μισθωτική Ἀξία δέν 
ὑπερβαίνει τό ποσό τῶν εἴκοσι χιλιάδων (20.000,00) 
ΕΥΡΩ καί ἡ συνολική ἀξία τῆς μισθώσεως καθ’ ὅλη τή 
συμβατική διάρκεια αὐτῆς δέν ὑπερβαίνει τό ποσόν τῶν 
ἑκατόν χιλιάδων (100.000,00) Εὐρώ, ἀνά ἀκίνητο ἤ κινητό, 

χωρίς νά λαμβάνεται ὑπ’ ὄψη τυχόν ἀναπροσαρμογή τῶν 
μισθωμάτων.

β) Μετά ἀπό εἰδικά αἰτιολογημένη ἀπόφαση τοῦ Ἁρ-
μοδίου Ὀργάνου, στίς κάτωθι περιπτώσεις: 

αα) Ἐφ’ ὅσον συντρέχουν ἀντικειμενικές ἔκτακτες καί 
ἀπρόβλεπτες ἤ ἐπιβεβλημένες συνθῆκες.

ββ) Ὅταν πρόκειται γιά ἐκμίσθωση κινητῶν ἤ ἀκινήτων 
γιά ὁρισμένο χρόνο πρός ἕτερα Ἐκκλησιαστικά Νομικά 
Πρόσωπα ἤ σέ Ὀργανισμούς καί Ἱδρύματα Κοινῆς Ὠφελείας 
Ἰδιωτικοῦ Δικαίου, τά ὁποῖα ἐκπληροῦν κοινωφελεῖς σκο-
πούς, γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν στεγαστικῶν ἢ ἄλλων 
σχετικῶν (πρός ἐκπλήρωση τῶν σκοπῶν τῶν) λειτουργικῶν 
ἀναγκῶν. Κοινωφελής σκοπός γιά τήν ἐφαρμογή τῆς 
παρούσας διατάξεως εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἐνδιαφέρει 
κατά προτεραιότητα καί ἀποδεδειγμένως τό κοινωνικό 
σύνολο ἤ κοινωνικές ὁμάδες, δέν περιορίζεται στά μέλη 
τοῦ νομικοῦ προσώπου, καί σέ κάθε περίπτωση, δέν δύ-
ναται νά ἀποβλέπει εἰς οἰκονομικῆς φύσεως ἐπιχείρηση. 
Περιορισμένης ἐκτάσεως οἰκονομικές δραστηριότητες ὡς 
πηγή προσθέτων πόρων κοινωφελοῦς ἱδρύματος, ἐφ’ ὅσον 
ἐξυπηρετοῦν τόν σκοπό τῆς παραχωρήσεως, κρίνονται 
κατά περίπτωση ὑπό τοῦ ἁρμοδίου ὀργάνου τοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου.

γγ) Ὅταν πρόκειται γιά ἐκμίσθωση κινητῶν ἤ ἀκινήτων 
προοριζομένων γιά ἐντελῶς καθορισμένη εἰδική ἐποχιακή 
χρήση, ἡ ὁποία σέ οὐδεμία περίπτωση δύναται νά διαρκέσει 
πλέον τῶν ἕξι (6) μηνῶν καί ἐφ’ ὅσον συντρέχει ἐπείγουσα 
αἰτιολογημένη ἀνάγκη.

δδ) Ὅταν πρόκειται γιά ἐκμίσθωση μέ σκοπό τήν 
ἀπόκτηση ἤ διατήρηση τῆς νομῆς ἀκινήτου, ὁπότε ἡ ἐκ-
μίσθωση συνομολογεῖται γιά χρονικό διάστημα μέχρις 
ἑνός (1) ἔτους.

εε) Ὅταν πρόκειται γιά τήν ἐκμίσθωση ἐκκλησιαστικοῦ 
ἀκινήτου σέ νομέα ἤ κύριο ὅμορης ἰδιοκτησίας μέ σκοπό 
τή συνολική ἀξιοποίηση τῶν δύο ἀκινήτων, 

στστ) Ὅταν δεύτερος ἐπαναληπτικός διαγωνισμός, 
σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀπέβη 
ἄγονος ἤ ἀσύμφορος κατά τήν εἰδικῶς αἰτιολογημένη 
κρίση τοῦ ἁρμοδίου ὀργάνου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ 
Προσώπου.

ζζ) Κατ’ ἐφαρμογή πάσης ἑτέρας εἰδικῆς διατάξεως 
νόμου, διά τῆς ὁποίας ἐπιτρέπεται ἡ ἄνευ διαγωνισμοῦ ἐκ-
μίσθωση ἐκκλησιαστικοῦ ἀκινήτου.

Ἄρθρο 6
Ἑξαιρούμενες συμβάσεις ἐκμισθώσεων

1. Ἐπιτρέπεται ἡ κατάρτιση μακροχρονίου μισθώσεως 
διαρκείας ἕως ἐνενήντα ἐννέα (99) ἐτῶν, στίς περιπτώσεις 
ἐκμεταλλεύσεως καί ἀξιοποιήσεως μεγάλων ἄγονων 
ἐκτάσεων ἤ γηπέδων ἐντός ἤ ἐκτός οἰκισμοῦ ἤ ἐκτός 
σχεδίου πόλεως, οἱ ὁποῖες ἀπαιτοῦν ἰδιαιτέρως οὐσιώδεις 
δαπάνες τοῦ μισθωτοῦ, ὅπως κατασκευή κτιρίων, τεχνικῶν 
ἔργων, ἐγκαταστάσεων καί γενικῶς τήν ἐκτέλεση μεγάλου 
ἐπενδυτικοῦ προγράμματος, μέ αὐτοχρηματοδότηση ἢ 
ὄχι.
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2. Ἡ ἐπιλογή τοῦ μισθωτοῦ ἐφ’ ὅσον δέν εἶναι δυνατόν 
ἤ συμφέρον νά γίνει μέ τή διαδικασία τοῦ ἄρθρου 9 τοῦ 
παρόντος, κατόπιν αἰτιολογημένης ἀποφάσεως τοῦ 
Ἁρμοδίου Ὀργάνου, γίνεται διά προσκλήσεως ἐκδηλώσεως 
ἐνδιαφέροντος καί ἀξιολογήσεως προσφορῶν. 

3. Στήν περίπτωση αὐτή οἱ ὅροι τῆς προσκλήσεως 
ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος καθορίζονται μέ εἰδική 
ἀπόφαση τοῦ Ἁρμοδίου Ὀργάνου, στήν ὁποία θά περι-
λαμβάνονται εἰδικοί ὅροι γιά τά οἰκονομικά, τεχνικά καί 
λοιπά στοιχεῖα, ὡς καί πιθανά ἐπενδυτικά προγράμματα 
μελετοκατασκευῶν, συμβάσεων παραχωρήσεως ἤ συμ-
πράξεων δημοσίου καί ἰδιωτικοῦ τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) καί τά 
κριτήρια ἀξιολογήσεως καί βαθμολογίας γιά τήν ἐπιλογή 
τῶν ὑποψηφίων μισθωτῶν. Ἡ διατύπωση τῶν τελικῶν 
ὅρων τῆς συμβάσεως θά γίνεται ἐντός τοῦ πλαισίου 
τῶν ὅρων τῆς προσκλήσεως καί κατόπιν ἀπ’ εὐθείας 
διαπραγματεύσεων. Ἡ κατάρτιση συμβάσεως ἐξαρτᾶται 
ἐκ τῆς ἀπολύτου κρίσεως τοῦ Ἁρμοδίου Ὀργάνου.

4. Ἐπιτρέπεται ἡ μίσθωση γιά πολλαπλές χρήσεις, προσ-
διοριζόμενες ὅμως ἐπακριβῶς στό κείμενο τοῦ ἀρχικοῦ 
μισθωτηρίου. 

5. Μετά τήν ὑπογραφή τοῦ ἀρχικοῦ μισθωτηρίου ἐπι-
τρέπεται ἡ μετατροπή τῆς χρήσεως τοῦ μισθίου συν-
ολικῶς ἤ ἐν μέρει, μόνον ἐφ’ ὅσον ἐγκρίνει αὐτήν τό 
Ἁρμόδιο Ὄργανο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώ-
που, τό ὁποῖον θά ὁρίσει τούς ὅρους καί προϋποθέσεις 
αὐτῆς κατόπιν προηγουμένης ἐγγράφου αἰτήσεως τοῦ μι-
σθωτοῦ.

6. Ἡ μακροχρόνια μίσθωση σέ φυσικό πρόσωπο εἶναι 
ἐλευθέρως μεταβιβαστή κατ’ αἴτηση τοῦ καθολικοῦ 
διαδόχου καί κατόπιν ἐγγράφου ἀποδοχῆς τοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου.

Ἄρθρο 7
Προσδιορισμός τῆς Ἐκτιμώμενης 

Ἐτήσιας Μισθωτικῆς Ἀξίας
1. Γιά τόν προσδιορισμό τῆς «Ἐκτιμώμενης Ἐτήσιας 

Μισθωτικῆς Ἀξίας» τοῦ πρός ἐκμίσθωση ἀκινήτου συντάσ-
σεται Ἔκθεση Ἐκτιμήσεως: 

α) Ἀπό τήν ἁρμόδια Διεύθυνση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Νο-
μικοῦ Προσώπου καί ἐλλείψει ταύτης ἀπό τό Ἀποφαινόμενο 
Ὄργανο ἤ ἄλλο ἐξουσιοδοτημένο ἀπό τοῦτο ὄργανο, ὅταν 
ἡ ἀντικειμενική ἀξία αὐτοῦ δέν ὑπερβαίνει τό ποσό τῶν 
ἑκατόν χιλιάδων (100.000,00) εὐρώ γιά τά ἀκίνητα ἤ ὅταν 
ἡ μέση ἐμπορική ἀξία αὐτοῦ δέν ὑπερβαίνει τό ποσό τῶν 
δέκα χιλιάδων (10.000,00) εὐρώ γιά τά κινητά,

β) Ἀπό ἕναν ἀνεξάρτητο πιστοποιημένο ἐκτιμητή, 
ὅταν ἡ ἀντικειμενική ἀξία αὐτοῦ ὑπερβαίνει τό ποσό τῶν 
ἑκατόν χιλιάδων (100.000,00) εὐρώ καί ἕως τοῦ ποσοῦ τοῦ 
ἑνός ἑκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) 
εὐρώ γιά τά ἀκίνητα ἤ ὅταν ἡ μέση ἐμπορική ἀξία αὐτοῦ 
ὑπερβαίνει τό ποσό τῶν δέκα χιλιάδων (10.000,00) εὐρώ 
καί ἕως τοῦ ποσοῦ ἑκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) 
εὐρώ γιά τά κινητά,

γ) Ἀπό δύο ἀνεξάρτητους πιστοποιημένους ἐκτιμητές, 
ὅταν ἡ ἀντικειμενική ἀξία αὐτοῦ ὑπερβαίνει τό ποσό τοῦ 
ἑνός ἑκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) 
εὐρώ γιά τά ἀκίνητα ἤ ὅταν ἡ μέση ἐμπορική ἀξία αὐτοῦ 
ὑπερβαίνει τό ποσό τῶν ἑκατόν πενήντα χιλιάδων 
(150.000) εὐρώ γιά τά κινητά. Ἡ ἐπιλεγόμενη Ἐκτιμώμενη 
Ἐτήσια Μισθωτική Ἀξία συμπίπτει μέ τόν μέσο ὅρο τῶν 
δύο ἐκτιμήσεων, ἡ ὁποία στή συνέχεια ἐγκρίνεται ἀπό τό 
Ἀποφαινόμενο Ὄργανο. Σέ περίπτωση ἀπόκλισης μεταξύ 
τῶν δύο ἐκτιμητῶν κατά ποσοστό ἄνω του εἴκοσι (20%) 
τοῖς ἑκατόν τῆς μέγιστης τιμῆς, ἡ Ἐκτιμώμενη Ἐτήσια 
Μισθωτική Ἀξία ἐκτιμᾶται καί ἀπό ἕναν τρίτο ἀνεξάρτητο 
πιστοποιημένο ἐκτιμητή, ὁ ὁποῖος δέν λαμβάνει γνώση 
τῶν δύο προγενέστερων ἐκτιμήσεων. Στήν τελευταία 
περίπτωση, ἡ ἐπιλεγόμενη Ἐκτιμώμενη Ἐτήσια Μισθωτική 
Ἀξία συμπίπτει μέ τόν μέσο ὅρο τῶν τριῶν ἐκτιμήσεων, 
ἡ ὁποία ἐν συνέχεια ἐγκρίνεται ἀπό τό Ἀποφαινόμενο 
Ὄργανο. 

2. Γιά τήν περίπτωση ἀκινήτων πού δέν εἶναι ἐνταγμένα 
στό σύστημα ἀντικειμενικοῦ προσδιορισμοῦ, ὡς τιμή ἐκ-
κίνησης λαμβάνεται ἡ ἐκτίμηση τῆς ἀξίας τοῦ ἀκινήτου, 
ὅπως αὐτή δίδεται βάσει συγκριτικῶν στοιχείων ἀπό τήν 
ἁρμόδια δημόσια οἰκονομική ὑπηρεσία.

3. Στήν περίπτωση τῶν κινητῶν πραγμάτων καί ἀκινήτων 
πού δέν εἶναι δυνατή ἡ ἐκτίμηση τῆς μέσης ἐμπορικῆς 
τιμῆς τους, τό Ἀποφαινόμενο Ὄργανο δύναται νά προσ-
φύγει ἀπευθείας σέ ἀνεξάρτητο/ους πιστοποιημένο/ους 
ἐκτιμητή/ές τῆς παραγράφου 1 περ. β´ καί γ´ τοῦ παρόν-
τος.

Ἄρθρο 8
Προκήρυξη, Δημοσιότητα, Δικαιολογητικά Συμμετοχῆς
1. Μέ ἀπόφαση τοῦ Ἁρμοδίου Ὀργάνου τοῦ Ἐκκλη-

σιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου, ἤ τοῦ ἁρμοδίως ἐξουσιο-
δοτημένου ὑπ’ αὐτοῦ ὀργάνου, ἐπιλέγεται ἡ διαδικασία 
συνάψεως τῆς σύμβασης ἐκμισθώσεως καί οἱ βασικοί ὅροι 
τῆς προκηρύξεως, μεταξύ τῶν ὁποίων περιλαμβάνονται, 
ἰδίως: ἡ περιγραφή τοῦ κινητοῦ ἤ καί τοῦ ἀκινήτου, τά 
κριτήρια γιά τήν ἀξιολόγηση τῶν προσφορῶν, ὁ τόπος 
καί ὁ χρόνος διενέργειας τοῦ διαγωνισμοῦ, ἡ διάρκεια 
ἰσχύος τῶν προσφορῶν, οἱ Ἐγγυήσεις Συμμετοχῆς στόν 
Διαγωνισμό καί Καλῆς Ἐκτελέσεως τῶν Ὅρων τῆς 
Συμβάσεως, τά προσόντα τῶν συμμετεχόντων καί τά 
δικαιολογητικά συμμετοχῆς καί οἱ βασικοί ὅροι της πρός 
ὑπογραφή συμβάσεως.

2. Σέ περιπτώσεις ἐκμισθώσεως ἀκινήτου σημαντικῆς 
ἀξίας ἤ ἰδιαίτερης σημασίας ἤ ὅταν προβλέπεται ἡ 
ὑποβολή ἐπενδυτικοῦ σχεδίου ἀξιοποιήσεως ἤ ἐπισκευῆς 
ἤ μετασκευῆς τοῦ ἀκινήτου, μπορεῖ νά ὁρίζονται καί 
εἰδικοί ὅροι σχετικά μέ τήν ὑποβολή ἐγγυήσεων ἤ ἄλ-
λων δικαιολογητικῶν, τόν χρόνο ὁλοκληρώσεως τοῦ 
ἐπενδυτικοῦ σχεδίου, τίς ρῆτρες ἐξόδου γιά τήν περί-
πτωση μή ὁλοκληρώσεως αὐτοῦ καθώς καί κάθε ἄλλος 
ἀναγκαῖος ὅρος γιά τή διασφάλιση τῶν συμφερόντων τοῦ 
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Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου. Στίς περιπτώσεις 
τοῦτες στήν προκήρυξη δύναται νά περιλαμβάνεται 
ὡς Παράρτημα σχέδιο συμβάσεως, ἐπί τοῦ ὁποίου οἱ 
διαγωνιζόμενοι δύνανται νά ὑποβάλουν παρατηρήσεις, οἱ 
ὁποῖες, πάντως, δέν εἶναι δεσμευτικές γιά τό Ἐκκλησιαστικό 
Νομικό Πρόσωπο. 

3. Ἡ διακήρυξη τοῦ διαγωνισμοῦ ὑπογράφεται γιά τήν 
Ἱ. Μητρόπολη, Ἱ. Μονές, Ἐνορίες ὑπό τοῦ Μητροπολίτου, 
Ἡγουμένου καί Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβου-
λίου ἀντιστοίχως καί ὅσον ἀφορᾶ στά Ἐκκλησιαστικά 
Ν.Π.Ι.Δ. ὑπό τῶν ἁρμοδίως ἐξουσιοδοτημένων ὀργάνων 
τους καί δημοσιεύεται σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 27 τοῦ 
παρόντος Κανονισμοῦ. 

4. Οἱ προσφορές διατυπώνονται ἐγγράφως, μέ δυνα-
τότητα προφορικῆς βελτιώσεως σέ ἑπόμενο στάδιο τοῦ 
διαγωνισμοῦ, μέ τήν ἐπιφύλαξη τῶν περιπτώσεων στίς 
ὁποῖες ὁρίζεται στήν οἰκεία προκήρυξη ὅτι οἱ διαγωνισμοί 
διενεργοῦνται μέ ἐνσφράγιστες ἔγγραφες προσφορές. 

5. Στόν διαγωνισμό δι᾽ ἐγγράφων προσφορῶν οἱ οἰκο-
νομικές προσφορές πρέπει νά περιέχονται σέ σφρα-
γισμένους φακέλους, κατατίθενται στήν ἐπιτροπή δι-
ενεργείας τοῦ διαγωνισμοῦ ἐντός τοῦ ὁριζομένου ἀπό 
τή διακήρυξη χρονικοῦ διαστήματος, συνοδεύονται ἀπό 
τήν ἐγγύηση καί τά νομιμοποιητικά καί λοιπά ἔγγραφα 
πού ὁρίζονται στή διακήρυξη. Οἱ προσφορές ὑποχρεωτικά 
ἀναγράφουν τό ὀνοματεπώνυμο, τήν ἐπωνυμία καί τή δι-
εύθυνση τοῦ προσφέροντος, τό προσφερόμενο μίσθωμα 
ὁλογράφως καί ἀριθμητικῶς καί εἶναι ὑπογεγραμμένες ἀπό 
τόν ὑποψήφιο. Μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς καταθέσεως τῶν 
ἐγγράφων προσφορῶν καί τόν ἔλεγχο τῶν νομιμοποιητικῶν 
καί λοιπῶν δικαιολογητικῶν ἐγγράφων, ἡ Ἐπιτροπή σέ 
δημόσια συνεδρίαση ἀποσφραγίζει τούς φακέλους τῶν 
οἰκονομικῶν προσφορῶν καί συντάσσει πρακτικό πού 
περιέχει τά ὀνόματα τῶν προσφερόντων καί τά ἀντίστοιχα 
προσφερόμενα ποσά. Ὅταν δέν ἀκολουθεῖ στάδιο βελ-
τιώσεως τῶν ἐγγράφων προσφορῶν μέ προφορικές βελ-
τιώσεις, τό πρακτικό ὁλοκληρώνεται μέ τήν ἀνακήρυξη 
ὡς (προσωρινοῦ) πλειοδότη τοῦ προσφέροντος τό μεγα-
λύτερο μίσθωμα καί ὑπογράφεται ἀπό τήν ἐπιτροπή καί τόν 
πλειοδότη. Ἔπειτα ἡ ἐπιτροπή συντάσσει ἔκθεση, στήν 
ὁποία ἐκφέρει τή γνώμη της γιά τό σύμφορον ἤ ὄχι τῆς 
τελικῆς προσφορᾶς καί προτείνει τήν κατακύρωση ἤ ὄχι 
τοῦ ἀποτελέσματος.

6. Στίς περιπτώσεις πού προβλέπεται ἡ διενέργεια 
προφορικῆς βελτιώσεως σέ ἑπόμενο στάδιο, ἢ χρονική 
στιγμή καί ὁ τόπος τῆς διενέργειας ὁρίζονται διά τῆς 
προκηρύξεως ἤ προβλέπεται ἀπό αὐτήν ὅτι θά ὁρισθοῦν 
μέ συγκεκριμένο τρόπο, στό πλαίσιο τοῦ ὁποίου καλοῦνται 
ἐγγράφως νά προσέλθουν ὅλοι ἐκεῖνοι τῶν ὁποίων οἱ 
προσφορές ἔχουν, κατ’ ἀρχήν, γίνει ἀποδεκτές. Στήν 
τελευταία αὐτή περίπτωση, κάθε προσφορά πλειοδότη 
τυγχάνει ἀντίστοιχα ὑποχρεωτική γιά τόν πλειοδότη, ἡ 
ὑποχρέωση δέ αὐτή μεταβαίνει ἀλληλοδιαδόχως ἀπό 
τόν πρῶτο στούς ἀκόλουθους καί ἐπιβαρύνει ὁριστικῶς 

τόν τελευταῖο ἐξ αὐτῶν. Κάθε προσφορά πρέπει νά εἶναι 
ἀνώτερη τῆς ἀμέσως προηγούμενης κατά ποσό ἴσο μέ 5% 
τουλάχιστον. 

7. Στίς περιπτώσεις προφορικῶν προσφορῶν ἐπιτρέπε-
ται προσφορά γιά λογαριασμό ἄλλου, ἀρκεῖ νά κατατίθεται 
ἀπό αὐτόν πού ἐμφανίζεται σχετικό πληρεξούσιο ἰδιωτικό 
ἔγγραφο μέ νόμιμη θεώρηση γιά τό γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς, 
κατά τήν κατάθεση τῆς προσφορᾶς, διαφορετικά θεωρεῖται 
ἀμαχήτως ὁ συμμετέχων ὡς πλειοδότης ἀτομικά γιά τόν 
ἑαυτό του. 

8. Ὁ διαγωνισμός διεξάγεται καί ὁλοκληρώνεται χωρίς 
διακοπή ἐντός τοῦ χρόνου πού καθορίζεται στήν προκήρυ-
ξη. Γιά τή διενέργειά του συντάσσεται πρακτικό, τό ὁποῖο 
μετά τή λήξη τοῦ διαγωνισμοῦ καί τήν ἀνακήρυξη τοῦ 
τελευταίου πλειοδότη, ὑπογράφεται ἀπό τήν Ἐπιτροπή καί 
τόν τελευταῖο πλειοδότη. Παράταση τοῦ καθορισμένου 
χρόνου λήξεως τοῦ διαγωνισμοῦ ἐπιτρέπεται, γιά ὅσο 
χρόνο κατά τήν κρίση τῆς Ἐπιτροπῆς ἀπαιτεῖται, ἐφ’ ὅσον 
συνεχίζονται οἱ προσφορές. Μετά τή λήξη τοῦ διαγωνισμοῦ 
οὐδεμία προσφορά γίνεται δεκτή. Ἡ Ἐπιτροπή διεξαγωγῆς 
τοῦ διαγωνισμοῦ μετά τό τέλος του συντάσσει ἔκθεση, 
διά τῆς ὁποίας ἐκφέρει τή γνώμη της γιά τό σύμφορον ἤ 
ὄχι τῆς προσφορᾶς τοῦ πλειοδότη καί προτείνει τήν κατα-
κύρωση ἤ ὄχι τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας.

Ἄρθρο 9
Κατακύρωση

1. Ἡ ἀπόφαση γιά τήν κατακύρωση τοῦ διαγωνισμοῦ 
λαμβάνεται ἐκ τοῦ Ἁρμοδίου Ὀργάνου τοῦ Ἐκκλησια-
στικοῦ Νομικοῦ Προσώπου, τό ὁποῖο ἀποφασίζει κατά 
τήν ἐλευθέρα αὐτοῦ κρίση. Ἡ ἀπόφαση παράγει ἔννομα 
ἀποτελέσματα καί δεσμεύει ἀμφότερα τά συμβαλλόμενα 
μέρη. 

2. Εἰς βάρος τῶν ὁπωσδήποτε καρπουμένων ἤ ποιου-
μένων χρήση ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων ἄνευ σχετικῆς 
ἀποφάσεως κατακυρώσεως βεβαιοῦται ἀποζημίωση γιά 
ὅσο χρονικό διάστημα ἔλαβε χώρα ἡ κάρπωση ἤ ἡ χρήση.

3. Ἡ ὑπογραφή τῆς συμβάσεως προϋποθέτει τήν παρά-
δοση ἐκ μέρους τοῦ πλειοδότη  στό Ἐκκλησιαστικό Νο-
μικό Πρόσωπο τῆς Ἐγγύησης Καλῆς Ἐκτέλεσης τῶν 
Ὅρων τῆς Συμβάσεως, κατόπιν κλήσης αὐτοῦ, σύμφωνα 
μέ τά ὁριζόμενα στήν οἰκεία προκήρυξη, ἡ ὁποία ὁρίζει καί 
τήν προθεσμία ἐντός τῆς ὁποίας ὀφείλει νά προσέλθει ὁ 
πλειοδότης ἤ ὁ ἀνάδοχος.

4. Σέ περίπτωση ἀρνήσεως τοῦ πλειοδότη νά ὑπογράψει 
τό πρακτικό διεξαγωγῆς τοῦ διαγωνισμοῦ καί, ἐν γένει, 
τοῦ ἀναδόχου, νά ὑπογράψει τή σύμβαση μισθώσεως ἤ 
νά προσκομίσει Ἐγγύηση Καλῆς Ἐκτελέσεως τῶν Ὅρων 
τῆς μισθώσεως ἤ ἄλλα αἰτούμενα ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό 
Νομικό Πρόσωπο δικαιολογητικά, μέσα στήν καθοριζομένη 
ὑπ’ αὐτοῦ προθεσμία, καταπίπτει ἡ Ἐγγύηση Συμμετοχῆς 
του στόν διαγωνισμό, λόγῳ ποινικῆς ρήτρας, ὑπέρ τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου ἐπιφυλασσομένου 
τούτου παντός δικαιώματός του νά ἐπιδιώξει τήν ἀπο-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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κατάσταση κάθε τυχόν θετικῆς ἤ ἀποθετικῆς ζημίας του. 
Στήν περίπτωση αὐτή τό Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο 
δύναται νά κατακυρώσει τόν Διαγωνισμό στόν ἑπόμενο 
κατά σειρά κατατάξεως πλειοδότη ἤ συμμετέχοντα ἤ νά 
ἀκυρώσει τόν Διαγωνισμό. Τά ἀνωτέρω ἐφαρμόζονται 
ἀναλόγως στήν περίπτωση τῆς λύσεως τῆς σύμβασης 
ἐκμίσθωσης δι᾽ ὁποιουδήποτε λόγου ἀναγόμενου στήν ὑπ-
αιτιότητα τοῦ ἐκμισθωτοῦ.

5. Σέ περίπτωση, πού ὁ διαγωνισμός ἀποβεῖ ἄγονος 
ἤ ἐπιτευχθεῖ μικρότερο μίσθωμα, δι’ ἀποφάσεως τοῦ 
Ἁρμοδίου Ὀργάνου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσ-
ώπου, δύναται νά ἀποφασιστεῖ ἡ προκήρυξη ἐπαναλη-
πτικοῦ διαγωνισμοῦ. Οἱ ἐπαναληπτικοί διαγωνισμοί προ-
κηρύσσονται μέ περιληπτική διακήρυξη ἀναφερόμενη 
στούς ὅρους τῆς ἀρχικῆς, πραγματοποιοῦνται κατόπιν 
εἴκοσι (20) τουλάχιστον ἡμερῶν ἀπό τή δημοσίευση τῆς 
περιληπτικῆς διακήρυξης καί διεξάγονται κατά τήν ἴδια 
διαδικασία τοῦ ἀρχικοῦ διαγωνισμοῦ. Ὡς τιμή ἐκκίνησης 
στόν ἐπαναληπτικό διαγωνισμό ὁρίζεται ἡ ἴδια τῆς προ-
ηγουμένης δημοπρασίας, ἐκτός ἐάν ἄλλως ἀποφασίσει 
τό Ἀποφαινόμενο Ὄργανο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ 
Προσώπου.

6. Σέ περίπτωση, πού ὁ ἐπαναληπτικός διαγωνισμός 
ἀποβεῖ ἄγονος ἤ ἐπιτευχθεῖ μικρότερο μίσθωμα, μέ 
ἀπόφαση τοῦ Ἁρμοδίου Ὀργάνου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Νομικοῦ Προσώπου, δύναται νά ἀποφασιστεῖ ἡ προκήρυξη 
νέου διαγωνισμοῦ μέ διαφορετικούς πλέον ὅρους, ἤ 
ἡ ἀπευθείας ἐκμίσθωση, σύμφωνα μέ τούς ὅρους τοῦ 
ἄρθρου 4 παρ. 2 περ. β ́ ἔδ. στστ ́.

7. Σέ περίπτωση ἐπαναπροκηρύξεως τοῦ διαγωνισμοῦ, 
καθώς καί στήν περίπτωση τῆς ἀπευθείας ἐκμισθώσεως ὁ, 
κατά τήν παράγραφο 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου, ἀνάδοχος ἤ 
πλειοδότης ἤ παραιτούμενος ὑπαιτίως ἀπό ἄλλη σύμβαση 
ἐκμισθώσεως δέν δικαιοῦται νά λάβει μέρος στόν δι-
αγωνισμό ἤ νά συμβληθεῖ μέ ἀπευθείας ἐκμίσθωση μέ τό 
Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο.

Ἄρθρο 10
Σύμβαση Ἐκμισθώσεως

1. Ἡ διάρκεια τῆς μισθώσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
ἀκίνητων καθορίζεται ἐλεύθερα ἀναλόγως τῆς κατα-
στάσεως τοῦ ἀκινήτου ἐάν αὐτό χρήζει ἀνακατασκευῆς, 
συντηρήσεως, διατηρήσεως. Μπορεῖ νά καθορισθεῖ καί 
μακροχρόνια μίσθωση ἀναλόγως τῆς θέσης καί κατά-
στασης τοῦ ἀκινήτου καί ἐάν γιά τή συντήρησή του ἤ 
τήν ἀνακατασκευή του ἀπαιτοῦνται ἰδιαίτερα οὐσιώδεις 
δαπάνες τοῦ μισθωτῆ καί ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι τίς 
ἐπωμίζεται ἐξ ὁλοκλήρου. Εἰδικῶς γιά τά ἀγροκτήματα, 
ἡ ἐλάχιστη διάρκεια τῆς ἐκμίσθωσης δέν μπορεῖ νά 
ὑπολείπεται τοῦ προβλεπόμενου κατώτατου ὁρίου κατ’ 
ἄρθρον 634 ΑΚ. Γιά τά ἀγροκτήματα πού χαρακτηρίζονται 
ὡς δενδρώδεις ἐκτάσεις ἡ διάρκεια εἶναι, κατ’ ἐλάχιστον 
ὅριο, δέκα πέντε ἐτῶν καί ἡ σύμβαση συνάπτεται διά 
συμβολαιογραφικοῦ ἐγγράφου.

2. Σέ κάθε περίπτωση γιά τή δημοπράτηση ἐκ-
μισθώσεως ἀκινήτων πού ὑπάγονται σέ εἰδικό καθεστώς 
προστατευόμενης ἐπαγγελματικῆς ἤ ἄλλης χρήσεως 
λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν καί οἱ σχετικές νομοθετικές διατάξεις 
κατ’ ἐξαίρεση τοῦ παρόντος. 

3. Μέ τήν ὑπογραφή τῆς μισθωτικῆς συμβάσεως ὁ 
μισθωτής θεωρεῖται ὅτι παραλαμβάνει ταυτόχρονα τή 
χρήση τοῦ μισθίου καί ἀρχίζει ἡ ὑποχρέωσή του γιά 
καταβολή τοῦ μισθώματος καί γιά τήρηση ὅλων τῶν 
λοιπῶν ὅρων τῆς συμβάσεως. Τό Ἐκκλησιαστικό Νομικό 
Πρόσωπο δέν φέρει καμιά ἀπολύτως ὑποχρέωση γιά 
ὁποιεσδήποτε δαπάνες οὔτε τίς πλέον ἀναγκαῖες ἐπί τοῦ 
μισθίου, οὔτε εὐθύνεται γιά τήν πραγματική ἤ νομική 
κατάσταση τοῦ μισθίου ἀπέναντι τοῦ μισθωτῆ. Θεωρεῖται 
ὅτι ὁ μισθωτής λαμβάνει γνώση τῆς καταστάσεως αὐτῆς 
κατόπιν ὑπογραφῆς τοῦ μισθωτηρίου καί δέν δικαιοῦται 
ἀπό αὐτήν τήν αἰτία νά ἀπαιτήσει μείωση τοῦ μισθώματος 
ἤ νά καταγγείλει τή μίσθωση γιά τούς ἀνωτέρω λόγους. 

4. Ὅλοι οἱ ὅροι τῆς μισθωτικῆς σύμβασης εἶναι οὐσιώδεις 
ἡ δέ μή τήρηση ἔστω καί ἑνός ἀπό αὐτούς δημιουργεῖ 
νόμιμο λόγο ἀποβολῆς τοῦ μισθωτῆ ἀπό τό μίσθιο. Ὁ 
μισθωτής δέν ἀπαλλάσσεται τῆς ὑποχρεώσεως καταβολῆς 
τοῦ μισθώματος σέ περίπτωση μή χρήσεως τοῦ μισθίου, 
ἡ ὁποία δέν ὀφείλεται σέ ἀποκλειστική ὑπαιτιότητα τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου. Μεταβολή ἤ καθ’ 
οἱονδήποτε τρόπο ἐπέκταση τῆς συμφωνημένης χρήσεως 
τοῦ μισθίου ἀπαγορεύεται ἀπολύτως. 

5. Ὁ μισθωτής ὀφείλει νά διατηρεῖ σέ καλή κατάσταση 
τό μίσθιο καί δέν μπορεῖ νά ἐπιφέρει μετατροπές σέ 
τοῦτο ἄνευ προηγουμένης ἐγγράφου συναινέσεως τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου. Οἱαδήποτε προσ-
θήκη, οἰκοδόμημα, καί ἐν γένει βελτίωση τοῦ μισθίου ἀπό 
τόν μισθωτή παραμένει μετά τή λήξη τῆς μίσθωσης σέ 
ὄφελος τοῦ μισθίου, χωρίς καμιά ἀξίωση ἀποζημιώσεως 
ἀπό τόν μισθωτή, ὁ ὁποῖος δέν δικαιοῦται νά προβεῖ σέ 
ἀφαίρεση αὐτῶν ἤ σέ συμψηφισμό τῆς ἀξίας τους πρός 
ὁποιαδήποτε ἄλλη χρηματική ὑποχρέωσή του ἔναντι τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου. 

6. Παράταση σύμβασης μίσθωσης εἶναι δυνατή, μετά ἀπό 
Ἀπόφαση τοῦ Ἁρμοδίου Ὀργάνου, εἰδικῶς αἰτιολογημένη. 
Σιωπηρή παράταση τῆς μισθώσεως ἤ ἀναμίσθωση δέν 
ἐπιτρέπεται. Ἐπίσης δέν ἐπιτρέπεται ἡ ὑπεκμίσθωση ὅλου 
ἡ μέρους τοῦ μισθίου οὔτε ἡ μερική ἤ ὁλική παραχώρηση 
τῆς χρήσεως τοῦ μισθίου, μετά ἤ ἄνευ ἀνταλλάγματος, 
χωρίς ρητή συγκατάθεση τοῦ ἐκμισθωτῆ. Ὁ μισθωτής ὑπο-
χρεοῦται ὅπως μετά τή λήξη τῆς μισθώσεως ἐκκενώσει 
καί παραδώσει τό μίσθιο ἀμέσως καί ἀπροφασίστως, 
ἄλλως ὑπόκειται σέ ἔξωση, μέ τίς ἰσχύουσες κάθε φορᾶ 
διατάξεις.

7. Κατ’ ἐξαίρεση, ἐπί ἐπαγγελματικῶν μισθώσεων ἐπι-
τρέπεται ἡ παραχώρηση τῆς χρήσεως τοῦ μισθίου, πρός 
νομικό πρόσωπο, τό ὁποῖο θά συσταθεῖ μέ συμμετοχή τοῦ 
ἀρχικοῦ μισθωτοῦ πού ὑπερβαίνει τό 30% τοῦ συνολικοῦ 
του κεφαλαίου, μέ τούς ἰδίους συμβατικούς ὅρους, ἐφ’ 
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ὅσον ὁ ἀρχικός μισθωτής παραμένει μέτοχος αὐτοῦ 
καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς σύμβασης μίσθωσης καί κατά 
τό ἀνωτέρω ἐλάχιστο ὅριο, ἄλλως τό Ἐκκλησιαστικό 
Νομικό Πρόσωπο δύναται νά καταγγείλει τή σύμβαση 
ἀμέσως. Ἔναντι τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου 
εὐθύνονται ἀλληλεγγύως καί εἰς ὁλόκληρο ὁ μισθωτής 
καί ἡ ἑταιρία πρός τήν ὁποία παραχωρήθηκε ἡ χρήση τοῦ 
μισθίου. Γιά τήν παραχώρηση τῆς χρήσεως τοῦ μισθίου 
ἀπαιτεῖται ἔγκριση ἐκ τοῦ ἁρμοδίου ὀργάνου σύμφωνα μέ 
τό ἄρθρο 4 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ. 

8. Στήν περίπτωση ἐκποιήσεως ἐκμισθωμένου ὑπό 
Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου ἀκινήτου, ἡ μίσθωση 
λύεται ἀζημίως γιά τό Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο καί 
ὁ μισθωτής ὑποχρεοῦται νά ἀποδώσει τή χρήση τοῦ μισθίου 
μετά πάροδο εὐλόγου προθεσμίας δύο ἕως πέντε μηνῶν 
ἀπό τῆς ἐγγράφου εἰδοποιήσεώς του, ἐκτός ἄν ἄλλως 
συμφωνηθεῖ μέ τό Ἀποφαινόμενο Ὄργανο. Σχετικός ὅρος 
δέον ὅπως περιλαμβάνεται στή διακήρυξη τῆς μισθώσεως 
καί στό μισθωτήριο συμβόλαιο. Ἡ παροῦσα διάταξη δέν 
ἐφαρμόζεται γιά τίς εἰδικές ἐκμισθώσεις ἐκμεταλλεύσεως 
ἀκινήτων του ἄρθρου 5 καί τίς ἐπαγγελματικές μισθώσεις.
9. Τή λύση τῆς μισθώσεως γιά κάθε παράβαση τῶν ὅρων 
τοῦ μισθωτηρίου, ἀφοῦ ὁ καθένας ἀπό αὐτούς θεωρεῖται 
οὐσιώδης, ἀποφασίζει τό Ἀποφαινόμενο Ὄργανο ἤ τό 
ἁρμοδίως ἐξουσιοδοτημένο ὄργανο. Ἀκολούθως κατα-
πίπτει ἡ ἐγγύηση τῆς καλῆς ἐκτελέσεως, καταγγέλλεται ἡ 
μίσθωση καί ὁ μισθωτής ἀποβάλλεται ἀπό τό μίσθιο κατά 
τίς ἰσχύουσες διατάξεις.
10. Ὁ μισθωτής ὑποχρεοῦται μετά τή λήξη τῆς μισθώσεως 
νά ἐκκενώσει καί νά παραδώσει τό μίσθιο ἀμέσως 
καί ἀπροφασίστως, διαφορετικά ὑπόκειται σέ ἔξωση, 
σύμφωνα μέ τίς ἰσχύουσες διατάξεις. Ἡ μή προσέλευση 
τοῦ μισθωτῆ, μετά ἀπό προηγούμενη πρόσκληση τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου γιά τήν ὑπογραφή 
σχετικοῦ πρωτοκόλλου παραδόσεως-παραλαβῆς, δέν 
ἀναιρεῖ τά δικαιώματα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ 
Προσώπου καί δέν παρεμποδίζει τοῦτο στήν περαιτέρω 
ἀξιοποίηση τοῦ ἀκινήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ / ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Ἄρθρο 11

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μισθώσεως
1. Ἡ Ἱ. Μ. Φλωρίνης Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας καί τά 

ὑπαγόμενα σέ αὐτήν Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα 
δύνανται ὅπως μισθώνουν ἀκίνητα γιά τίς ἀνάγκες τους, 
μέ ἀπόφαση τοῦ Ἁρμοδίου Ὀργάνου τους. 

2. Εἰδικότερα, τά ἁρμόδια ὄργανα δύνανται νά ἀπο-
φασίζουν γιά τήν ἐκ μέρους τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν 
Προσώπων μίσθωση παντός ἀκινήτου ἤ ἐπιχειρήσεως ἤ 
καταστήματος ἤ ἰδανικοῦ μεριδίου αὐτῶν.

3. Ἡ διαδικασία σύναψης συμβάσεων μισθώσεως διέπεται 
ἀπό τίς διατάξεις τοῦ Κεφαλαίου Α ἀνωτέρω, ἀναλόγως 
ἐφαρμοζόμενες καί προσαρμοζόμενες κατ’ ἀναλογία μέ 
τίς περιστάσεις ἑκάστης συμβάσεως μισθώσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ´ / ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ 
ΕΝΟΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ἄρθρο 12
Παραχώρηση ἐνοχικοῦ δικαιώματος μέ ταυτόχρονη 

μίσθωση (lease - leaseback)
1. Γιά τήν παραχώρηση ἐνοχικοῦ δικαιώματος ἐπί ἀκι-

νήτων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων ἔναντι 
ἀνταλλάγματος μέ ταυτόχρονη μίσθωση ἀπό τά Ἐκκλη-
σιαστικά Νομικά Πρόσωπα τῶν ἴδιων ἀκινήτων σύμφωνα 
μέ τίς ἰσχύουσες διατάξεις, ἰσχύουν τά προβλεπόμενα στίς 
διατάξεις τοῦ Κεφαλαίου Α´ τοῦ Μέρους Β ́ τοῦ Παρόντος 
Κανονισμοῦ, μέ τίς ἀναγκαῖες γιά τήν ἐφαρμογή τούς 
προσαρμογές. 

2. Ὁμοίως, γιά τήν παραχώρηση ἐνοχικοῦ δικαιώματος 
ἐπί ἀκινήτων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων 
μετά ταυτοχρόνου συμφωνίας κατασκευῆς ἐπ’ αὐτῶν 
κτιρίων ἤ ἐπισκευῆς/μετασκευῆς τῶν ἤδη ὑφιστάμενων ἐπ’ 
αὐτῶν κτιρίων καί μίσθωση ἀπό τά Ἐκκλησιαστικά Νομικά 
Πρόσωπα τούτων, ἰσχύουν τά προβλεπόμενα στίς διατάξεις 
τοῦ Κεφαλαίου τοῦ Μέρους Β ́ τοῦ Παρόντος Κανονισμοῦ, 
μέ τίς ἀναγκαῖες γιά τήν ἐφαρμογή τους προσαρμογές. 

Ἄρθρο 13
Παραχώρηση χρήσεως

1. Ἡ Ἱ. Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας καί 
τά ὑπαγόμενα σέ αὐτήν Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα 
δύνανται ὅπως παραχωροῦν τή χρήση ἀκινήτων τους γιά 
ὁρισμένο ἤ ἀόριστο χρόνο:

α) Δωρεάν ἤ ἔναντι ἀνταλλάγματος, ἐν ὅλῳ ἤ ἐν μέρει, 
σέ Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Δημόσιες Ἐπιχειρήσεις καί ἐν γένει 
Ν.Π.Ι.Δ., ἐφ’ ὅσον ἐκπληροῦν κοινωφελεῖς σκοπούς, γιά 
τήν ἱκανοποίηση τῶν στεγαστικῶν καί ἄλλων σχετικῶν 
λειτουργικῶν ἀναγκῶν καθώς καί γιά τήν ἐκπλήρωση 
τῶν κοινωφελῶν σκοπῶν τους. Κοινωφελής σκοπός 
γιά τήν ἐφαρμογή τῆς παρούσας διατάξεως εἶναι ὁ 
προσδιοριζόμενος κατ’ ἄρθρον 5 παρ. 2 περ. β) ἐδ. ββ) τοῦ 
παρόντος.

β) Δωρεάν ἤ ἔναντι ἀνταλλάγματος, ἐν ὅλῳ ἤ ἐν μέρει, 
σέ Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Δημόσιες Ἐπιχειρήσεις καί ἐν γένει 
Ν.Π.Ι.Δ., γιά τή στέγαση τῶν ὑπηρεσιῶν τους, τήν ἀνέγερση 
σχολικῶν κτιρίων, ἰατρείων, παιδικῶν σταθμῶν, παιδικῶν 
χαρῶν καί τήν ἐκπλήρωση ἐν γένει δραστηριοτήτων καί 
λειτουργιῶν, οἱ ὁποῖες δέν ἀποφέρουν κέρδος ἤ δέν 
ἀποτελοῦν ἐπιχειρηματική δραστηριότητα καί ἐφ’ ὅσον 
δέν διαθέτουν κατάλληλο πρός τοῦτο ἀκίνητο.

γ) Δωρεάν ἤ ἔναντι ἀνταλλάγματος, ἐν ὅλῳ ἤ ἐν 
μέρει, εἰς Ο.Τ.Α. ἤ ἄλλους φορεῖς τοῦ δημοσίου τομέα 
μέ δυνατότητα ἀνεγέρσεως κτιρίων ἤ μετατροπῶν στά 
ὑπάρχοντα κτίρια, μέ δαπάνες τοῦ χρήστη, κατόπιν ρητῆς 
προεγκρίσεως τῶν σχετικῶν σχεδίων ὑπό τοῦ Ἁρμοδίου 
Ὀργάνου .

δ) Ἔναντι ἀνταλλάγματος, γιά τήν ἄσκηση οἰκονομικῶν ἤ 
ἐπιχειρηματικῶν δραστηριοτήτων, μέ σκοπό τήν ἐνίσχυση 
τῶν ἐσόδων τῶν Ὀργανισμῶν Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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γιά τήν ἀνάπλαση κοινοχρήστων ἤ κοινωφελῶν χώρων ἤ 
ἄλλες περιβαλλοντικοῦ χαρακτήρα ἐπεμβάσεις, τήν ἐν 
γένει ἀνάπτυξη ἤ συντήρηση ἔργων, τήν ὑποστήριξη τῶν 
λειτουργιῶν τους καθώς καί τή συμβολή στήν ἐνίσχυση 
τῆς τοπικῆς ἐπιχειρηματικότητας.

Τό ἀντάλλαγμα δύναται νά ὁρίζεται εἴτε σέ ὁρισμένο 
χρηματικό ποσό, ὑπολογιζόμενο βάσει συγκριτικῶν στοι-
χείων ἤ κάτ᾽ εὔλογη ἀγοραία ἀξία, κατά περίπτωση, εἴτε σέ 
ποσοστό ἐπί τῶν ἐσόδων τῶν Δήμων, τό ὁποῖο δέν δύναται 
νά εἶναι κατώτερο τοῦ 20%.

Στίς περιπτώσεις παραχώρησης χρήσης ἀπό τά Ἐκ-
κλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα σέ Ὀργανισμούς Τοπικῆς 
Αὐτοδιοίκησης ἀκινήτων στά ὁποῖα πρόκειται νά ὑλο-
ποιηθοῦν Ἐπιχειρηματικά Σχέδια, τό ὕψος τῆς ἐπέν-
δυσης μπορεῖ νά ἀντιλογίζεται μέ τό ἀντάλλαγμα, κατά τά 
εἰδικότερα προβλεπόμενα στίς σχετικές συμβάσεις.

Οἱ οἰκεῖοι Ὀργανισμοί Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης ὑπο-
χρεοῦνται νά τηροῦν εἰδικό κωδικό στόν προϋπολογισμό 
τους, στόν ὁποῖο καταχωροῦνται ὅλες οἱ πληρωμές 
γιά τήν ὑλοποίηση τῶν ἔργων καί σκοπῶν ἐν γένει τῆς 
παραχωρήσεως, καθώς καί νά ἐνημερώνουν ἀνά ἑξάμηνο 
τά Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα γιά τήν πορεία τῶν 
ἔργων καί τό χρονοδιάγραμμα αὐτῶν. 

2. Οἱ πάσης φύσεως φόροι, δαπάνες, τέλη κ.λπ., τά ὁποῖα 
βαρύνουν τό ἀκίνητο, καταβάλλονται ἀποκλειστικά ἀπό 
τόν χρήστη.

3. Ἀκίνητα κυριότητος τρίτων, τά ὁποῖα διοικοῦν καί 
διαχειρίζονται τά Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα, διά 
νόμου, σύμβασης ἤ οἱασδήποτε ἄλλης πράξεως, παρα-
χωροῦνται ἀπό τά Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα, 
σύμφωνα μέ τούς ὅρους τούτων καί κατ’ ἀνάλογη 
ἐφαρμογή τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, ἐφ’ ὅσον τοῦτο εἶναι 
δυνατόν.

Ἄρθρο 14
Διαδικασία Παραχωρήσεως χρήσεως-Ἀνάκληση

1. Ἡ παραχώρηση τῆς χρήσης ἀκινήτων τῶν Ἐκκλη-
σιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων τοῦ προηγούμενου ἄρ-
θρου, λαμβάνει χώρα μέ ἀπόφαση τοῦ Ἁρμοδίου Ὀργάνου 
ἤ τοῦ ἁρμοδίως ἐξουσιοδοτημένου ὀργάνου, μέ τό ὁποῖο 
προσδιορίζονται καί οἱ ὅροι αὐτῆς (σκοπός, διάρκεια, 
ὑποχρεώσεις ὕψος τοῦ τυχόν ἀνταλλάγματος, οἱ ὅροι 
καταβολῆς καί ἀναπροσαρμογῆς αὐτοῦ καί κάθε ἄλλος 
ἀναγκαῖος ὅρος). Ἡ σύμβαση αὐτή ἀποδεικνύεται μέ 
ἰδιωτικό ἔγγραφο μεταξύ τῶν συμβαλλομένων.

2. Ἡ μή τήρηση τῶν ὅρων τοῦ παραχωρητηρίου, 
συμπεριλαμβανομένης τῆς μή ὑλοποίησης τῶν σκοπῶν γιά 
τούς ὁποίους γίνεται ἡ παραχώρηση ἐντός τοῦ τιθέμενου 
χρόνου, ἤ ἡ ἐγκατάλειψη τῆς χρήσεως τοῦ ἀκινήτου, 
συνεπάγεται τήν αὐτοδίκαιη ἀνάκληση αὐτῆς καί τήν 
ἐπάνοδο τῆς χρήσεως τοῦ ἀκινήτου στά Ἐκκλησιαστικά 
Νομικά Πρόσωπα, διά τῆς ἐκδόσεως ἁπλῆς σχετικῆς 
διαπιστωτικῆς πράξεως τοῦ Ἁρμοδίου Ὀργάνου, ἡ ὁποία 
κοινοποιεῖται στόν παραχωρησιοῦχο, ὁ ὁποῖος, στήν 

περίπτωση ταύτη, ὑποχρεοῦται νά παραδώσει τό ἀκίνητο 
ἐντός δέκα ἡμερῶν ἀπό τή λήψη τῆς ἀνωτέρω ἀποφάσεως. 
Σέ περίπτωση ἀρνήσεως παραδόσεως ὁ παραχωρησιοῦχος 
ὑπόκειται σέ ἔξωση, συμφώνως μέ τίς ἑκάστοτε ἰσχύουσες 
διατάξεις, ἀναλόγως ἐφαρμοζόμενες, τό δέ Ἐκκλησιαστικό 
Νομικό Πρόσωπο διατηρεῖ πάσα ἀξίωση πηγάζουσα ἀπό 
τήν ἐν λόγῳ ἄρνηση.

3. Τά Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα διατηροῦν τό 
δικαίωμα ὅπως ἀνακαλοῦν, μονομερῶς καί ἀζημίως, κάθε 
παραχώρηση χρήσεως γιά σπουδαῖο λόγο ἀνεξαρτήτως 
τοῦ χρόνου ἤ τοῦ φορέα παραχώρησης. Στούς ὅρους 
τῆς παραχωρήσεως θά περιλαμβάνεται ὑποχρεωτικῶς, 
ὅτι τό Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο δέν στερεῖται 
τοῦ δικαιώματος ἄρσεως τῆς παραχωρήσεως ἄνευ 
ἀποζημιώσεως τοῦ χρήστη, ἐκτός ἐάν ὁ χρήστης ἀπ-
αιτήσει τή σύνταξη συμβολαιογραφικοῦ ἐγγράφου γιά τήν 
παραχώρηση, στό ὁποῖο θά ἀναγράφονται ρητά οἱ προ-
ϋποθέσεις καί οἱ ὅροι τῆς ἀποζημιώσεώς του καθώς καί οἱ 
ὅροι τῆς ἀνακλήσεώς της.

4. Κάθε ἀνάκληση παραχώρησης λαμβάνει χώρα μέ 
ἀπόφαση τοῦ Ἁρμοδίου Ὀργάνου κατόπιν προηγούμενης 
ἔγγραφης εἰδοποιήσεως τοῦ Παραχωρησιούχου, ἡ ὁποία 
ἀποστέλλεται τουλάχιστον ἕνα μήνα πρίν. Ἡ ἀνάκληση 
δέν δημιουργεῖ ὑποχρέωση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ 
Προσώπου ἤ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί 
Ἑορδαίας γιά ἀποζημίωση τοῦ προσώπου, στό ὁποῖο ἔχει 
παραχωρηθεῖ τό ἀκίνητο.
5. Κάθε προσθήκη ἤ βελτίωση ἐπί τοῦ ἀκινήτου παραμένει 
πρός ὄφελος αὐτοῦ, χωρίς καταβολή ἀποζημιώσεως ἤ 
δαπάνης στόν Παραχωρησιοῦχο, ἐκτός ἐάν ἄλλως ὁρίζεται 
στή σύμβαση παραχωρήσεως.

ΜΕΡΟΣ Γ´: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́/ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ἄρθρο 15
Τρόπος ἐκποιήσεως

1. Οἱ ἐκποιήσεις κινητῶν ἤ καί ἀκινήτων τῶν ὑπ-
αγομένων στό παρόν Ἐκκλησιαστικόν Νομικόν Πρόσ-
ωπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν 
καί Ἑορδαίας, πραγματοποιοῦνται κατόπιν ἀποφάσεως 
τοῦ Ἁρμοδίου Ὀργάνου, εἴτε μέ ἀνοικτό ἤ κλειστό δι-
αγωνισμό, εἴτε ἀπευθείας, κατόπιν ἐκτιμήσεως τῆς ἀξίας 
τοῦ πρός ἐκποίηση ἀκινήτου, σύμφωνα μέ τά εἰδικότερα 
προβλεπόμενα. Εἰδικότερα: 

α) Ἀνοικτός διαγωνισμός εἶναι ἡ διαδικασία κατά 
τήν ὁποία κάθε ἐνδιαφερόμενος δύναται νά ὑποβάλει 
προσφορά. 

β) Κλειστός διαγωνισμός εἶναι ἡ διαδικασία, στήν ὁποία 
μπορεῖ νά μετάσχει κάθε ἐνδιαφερόμενος, ἀλλά στό 
πλαίσιο τῆς ὁποίας μόνον οἱ ἐνδιαφερόμενοι πού ἔχουν 
προσκληθεῖ ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο, 
δύνανται νά ὑποβάλουν προσφορά. 
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γ) Ἀπευθείας ἐκποίηση εἶναι ἡ διαδικασία ἐκποιήσεως 
κινητοῦ ἤ καί ἀκινήτου σέ συγκεκριμένο ἐνδιαφερόμενο. 

1. Ἡ ἐκποίηση τῶν ἀκινήτων τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν 
προσώπων διενεργεῖται κατά κανόνα μέ δημόσιο κλειστό 
πλειοδοτικό διαγωνισμό, τοῦ ὁποίου οἱ ὅροι καθορίζονται 
μέ ἀπόφαση τοῦ ἁρμοδίου ὀργάνου καί ἀναφέρονται στή 
διακήρυξη. Κατ’ ἐξαίρεση ἐπιτρέπεται ἡ ἄνευ διαγωνισμοῦ 
ἐκποίηση: 

αα) Ὅταν ἡ ἐκτιμώμενη ἀξία ἐκποίησης δέν ὑπερβαίνει 
τό ποσό τῶν πενήντα χιλιάδων (50.000,00) εὐρώ.

ββ) Ὅταν ἡ ἐκποίηση λαμβάνει χώρα πρός τό Ἑλληνικό 
Δημόσιο, Ὀργανισμούς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως καί ἄλλα 
ΝΠΔΔ, καθώς ἐπίσης καί Δημόσιες Ἐπιχειρήσεις καί ἄλλα 
ΝΠΙΔ, τά ὁποῖα ἐκπληροῦν σκοπούς κοινῆς ὠφελείας, ὅπως 
νοοῦνται κατά τά ἀναφερόμενα στό ἄρθρο 5 παρ. 2 περ. β) 
ἔδ. ββ)  τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ. 

γγ) Ἀνεξαρτήτως τοῦ προσώπου στό ὁποῖο ἀφορᾶ 
ἡ μεταβίβαση, ἐφ’ ὅσον τοῦτο ἐπιβάλλεται ἀπό πραγ-
ματικές καί νομικές συνθῆκες ὅπως π.χ. ἐπί πλειόνων συν-
ιδιόκτητων οἰκοπέδων ἤ πλειόνων συνιδιόκτητων παλιῶν 
οἰκημάτων.

Σέ ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀπευθείας ἐκποίησης  
τό ζητούμενο τίμημα δέν δύναται νά ὑπολείπεται τῆς 
προσδιοριζομένης ἀγοραίας ἤ/καί ἀντικειμενικῆς ἀξίας 
προσδιοριζομένης ὑπό ἀνεξάρτητου πιστοποιημένου ἐκτι-
μητῆ.

2. Κατ’ ἐξαίρεση, ἐφ’ ὅσον ἐπί ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων 
δημιουργήθησαν νομικές καί πραγματικές καταστάσεις 
πού παρακωλύουν τήν ἄσκηση νομῆς καί κατοχῆς καί 
ἐν γένει τήν ἐλεύθερη διαχείρισή τους κατά τήν κρίση 
τοῦ Ἁρμοδίου Ὀργάνου, ἐπιτρέπεται ἐφ’ ὅσον ἤθελε 
κριθεῖ σύμφορος ἀπό τό Ἀποφαινόμενο Ὄργανο ἡ πρός 
συμβιβασμό καί διακανονισμό τῆς ὑποθέσεως ἀπ’ εὐθείας 
ἐκποίηση ἀκινήτου στήν τιμή τῆς Ἀξίας Ἐκποιήσεως, 
ἡ ὁποία προσδιορίζεται ἐπί τῇ βάσει τοῦ ἄρθρου 16, ἐφ’ 
ὅσον ὅμως ὁ ἀγοραστής διατηρεῖ ἐπί τριάντα (30) ἔτη 
ἀδιατάρακτον νομή καί κατοχή τοῦ ἀκινήτου ὁ ἴδιος ἤ οἱ 
δικαιοπάροχοί του. 

3. Γιά περιπτώσεις ἀκινήτων Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν 
Προσώπων τά ὁποῖα βρίσκονται στήν ἀλλοδαπή, ἐφ-
αρμόζονται ὅσες διατάξεις περί ἐκποιήσεων τῶν ἐν τῇ 
ἡμεδαπῇ κειμένων ἀκινήτων εἶναι δυνατόν νά τύχουν 
ἀνάλογης ἐφαρμογῆς, λαμβανομένων, ὡστόσο, ὑπ’ ὄψιν 
τῶν ἐντοπίων πραγματικῶν καί νομικῶν συνθηκῶν, δυνάμει 
αἰτιολογημένης ἀποφάσεως τοῦ Ἁρμοδίου Ὀργάνου. 
Διά τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως ἀνά συγκεκριμένο ἀκίνητο 
προσδιορίζονται οἱ ὅροι ἐκποιήσεως καί τά ὄργανα ἤ τά 
πρόσωπα ἐνώπιον τῶν ὁποίων θά διενεργηθεῖ ἡ ἐκποίηση 
καί ἐν γένει ἡ διαδικασία αὐτῆς.

4. Στήν ἔννοια τῆς ἐκποιήσεως περιλαμβάνεται καί ἡ 
παραχώρηση κυριότητας ἀκινήτου μέ τό σύστημα τῆς 
ἀντιπαροχῆς, ἡ ὁποία διενεργεῖται διά δημοσίου δι-
αγωνισμοῦ, καθώς ἐπίσης καί ἡ παραχώρηση σέ τρίτον, γιά 
ὁρισμένο χρονικό διάστημα, «δικαιώματος ἐπιφανείας» 

ἐπί ἐκκλησιαστικοῦ ἀκινήτου, κατ’ ἄρθρο 47 παρ. 3 τοῦ Ν. 
590/1977. 

5. Εἰδικές διατάξεις νόμων πού προβλέπουν τήν ἄνευ 
διαγωνισμοῦ ἐκποίηση ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων ἐξ-
ακολουθοῦν νά ἰσχύουν. 

6. Ἡ ἐφαρμογή τοῦ παρόντος ἄρθρου δέν ἐπιδρᾶ στή 
δυνατότητα δωρεάν παραχωρήσεως ἄνευ ἀνταλλάγματος 
ἐμπραγμάτου δικαιώματος ἐπί ἀκινήτου ἀπό Ἐκκλησιαστικό 
Νομικό Πρόσωπο εἰς ἕτερον Ἐκκλησιαστικό Νομικό 
Πρόσωπο.

Ἄρθρο 16
Προσδιορισμός ἀξίας τοῦ πρός ἐκποίηση ἀκινήτου

1. Γιά τόν προσδιορισμό τῆς Ἐκτιμώμενης Ἀξίας 
Ἐκποιήσεως ἑνός κινητοῦ, συμπεριλαμβανομένων τῶν 
τιμαλφῶν, ἤ καί ἀκινήτου, ἡ ὁποία θά εἶναι καί ἡ ἐλάχιστη 
ἀποδεκτή γιά τή σύναψη τοῦ συμβολαίου ἐκποιήσεως, 
συντάσσεται Ἔκθεση Ἐκτιμήσεως:

α) Ἀπό τήν ἁρμόδια Διεύθυνση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Νομικοῦ Προσώπου καί ἐλλείψει ταύτης ἀπό ἐπιλεγόμενο 
ἀνεξάρτητο ἐκτιμητή (φυσικό ἤ νομικό πρόσωπο), πού 
ἀσκεῖ κατ’ ἐπάγγελμα τό ἔργο τοῦτο, ὅταν ἡ ἀντικειμενική 
ἀξία αὐτοῦ δέν ὑπερβαίνει τό ποσό τῶν ἑκατόν χιλιάδων 
(100.000) εὐρώ γιά τά ἀκίνητα ἤ ὅταν ἡ μέση ἐμπορική 
ἀξία αὐτοῦ δέν ὑπερβαίνει τό ποσό τῶν δέκα χιλιάδων 
(10.000,00) εὐρώ γιά τά κινητά.

β) Ἀπό ἕναν ἀνεξάρτητο πιστοποιημένο ἐκτιμητή, 
ὅταν ἡ ἀντικειμενική ἀξία αὐτοῦ ὑπερβαίνει τό ποσό τῶν 
ἑκατόν χιλιάδων (100.000,00) εὐρώ καί ἕως τοῦ ποσοῦ τοῦ 
ἑνός ἑκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) 
εὐρώ γιά τά ἀκίνητα ἤ ὅταν ἡ μέση ἐμπορική ἀξία αὐτοῦ 
ὑπερβαίνει τό ποσό τῶν δέκα χιλιάδων (10.000,00) εὐρώ 
καί ἕως τοῦ ποσοῦ ἑκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) 
εὐρώ γιά τά ἀκίνητα.

γ) Ἀπό δύο ἀνεξάρτητους πιστοποιημένους ἐκτιμητές, 
ὅταν ἡ ἀντικειμενική ἀξία αὐτοῦ ὑπερβαίνει τό ποσό τοῦ 
ἑνός ἑκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) 
εὐρώ γιά τά ἀκίνητα ἤ ὅταν ἡ μέση ἐμπορική ἀξία αὐτοῦ 
ὑπερβαίνει τό ποσό τῶν ἑκατόν πενήντα χιλιάδων 
(150.000,00) εὐρώ γιά τά ἀκίνητα. Σέ περίπτωση ἀποκλίσεως 
μεταξύ τῶν δύο ἐκτιμητῶν κατά ποσοστό ἄνω του εἴκοσι 
τοῖς ἑκατόν (20%) τῆς μεγίστης τιμῆς, ἡ Ἐκτιμώμενη 
Ἀξία Ἐκποιήσεως ἐκτιμᾶται ἀπό ἕναν τρίτο ἀνεξάρτητο 
πιστοποιημένο ἐκτιμητή, ὁ ὁποῖος δέν λαμβάνει γνώση τῶν 
δύο ἐκτιμήσεων. Στήν τελευταία περίπτωση, ἡ ἐπιλεγόμενη 
Ἐκτιμώμενη Ἀξία Ἐκποιήσεως εἶναι ὁ μέσος ὅρος τῶν 
τριῶν ἐκτιμήσεων, ἡ ὁποία ἐν συνέχειᾳ ἐγκρίνεται ἀπό τό 
Ἀποφαινόμενο Ὄργανο.

2. Γιά τήν περίπτωση ἀκινήτων πού δέν εἶναι ἐν-
ταγμένα στό σύστημα ἀντικειμενικοῦ προσδιορισμοῦ, 
προεκτιμᾶται ἡ ἐλάχιστη Ἐκτιμώμενη Ἀξία Ἐκποιήσεως 
βάσει τῆς ἀξίας τοῦ ἀκινήτου, ὅπως αὐτή δίδεται βάσει 
συγκριτικῶν στοιχείων ἀπό τήν ἁρμόδια δημόσια οἰκο-
νομική ὑπηρεσία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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3. Στήν περίπτωση τῶν κινητῶν πραγμάτων, ὅταν δέν 
εἶναι δυνατή ἡ ἐκτίμηση τῆς μέσης ἐμπορικῆς τιμῆς τους, τό 
Ἀποφαινόμενο Ὄργανο δύναται νά προσφύγει ἀπευθείας 
σέ ἀνεξάρτητο/ους πιστοποιημένο/ους ἐκτιμητή/ές τῆς 
παραγράφου 1 περ. β ́ καί γ ́ τοῦ παρόντος.

Ἄρθρο 17
Προκήρυξη-κατακύρωση

1. Οἱ ἀναφερόμενες στίς ἐκμισθώσεις ρυθμίσεις τῶν 
ἄρθρων 4 ἕως 9 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἐφαρμόζονται 
ἀναλόγως καί ἐπί τῶν διαδικασιῶν ἐκποιήσεως.

2. Ἡ προκήρυξη συνοδεύεται ἀπό τό τοπογραφικό 
διάγραμμα καί, σέ περίπτωση οἰκοδομημένου ἀκινήτου, 
ἀπό ὅλα τά σχέδια κατόψεων ὅλων τῶν ὀρόφων, τά ὁποῖα 
ἐμφανίζουν τή συνολική οἰκοδομημένη ἐπιφάνεια καί τόν 
ὄγκο τῶν κτισμάτων, καθώς καί ἀπό κάθε ἄλλη ἀπαραίτητη 
πληροφορία γιά τήν πλήρη καί διαφωτιστική χωροθέτηση 
τοῦ ἀκινήτου μέσα στήν εὐρύτερη περιοχή, ἰδίως τό 
πολεοδομικό καθεστώς τοῦ ἀκινήτου καί ἡ ὑφιστάμενη 
χρήση του.

3. Ἡ ἐκποίηση δύναται νά γίνει μέ διαλυτική ἤ ἀναβλητική 
αἵρεση καί ἡ ἐξόφληση τοῦ τιμήματος δύναται νά γίνει μέ 
ἐφ’ ἅπαξ καταβολή ἤ τμηματικά μέ ἔντοκες δόσεις. Σέ 
περίπτωση πίστωσης μέρους ἤ ὅλου του τιμήματος τίθενται 
στό συμβόλαιο ἀγορᾶς οἱ ἀναγκαῖοι ἑξασφαλιστικοί ὅροι 
(παρακράτηση κυριότητας, προσημείωση ἤ ὑποθήκευση 
τοῦ αὐτοῦ ἤ ἄλλου ἀκινήτου τουλάχιστον ἴσης ἀξίας ἤ 
τραπεζική ἐγγύηση). Ὅλοι οἱ ὅροι οἱ σχετικοί μέ τό τίμημα, 
τίς ποινικές ρῆτρες ἤ ἀποζημιώσεις, τή μή ἐκπλήρωση 
τυχόν εἰδικῶν ὑποχρεώσεων τοῦ ἀγοραστῆ καί κάθε 
ἄλλος ἀναγκαῖος ὅρος, περιλαμβάνονται ὑποχρεωτικά 
στήν προκήρυξη. 

4. Ὁ φόρος μεταβιβάσεως, τά ἔξοδα μεταγραφῆς καί 
ἐπιβάρυνσης τοῦ ἀκινήτου μέ προσημείωση ἤ ὑποθήκη, 
τά ἔξοδα δημοσιεύσεων τοῦ συγκεκριμένου διαγωνισμοῦ 
τά τέλη χαρτοσήμου καί ὅλοι οἱ ἕτεροι συναφεῖς φόροι 
καί τέλη, τά συμβολαιογραφικά δικαιώματα, δικηγορικές 
ἀμοιβές, δικαιώματα Ταμείου νομικῶν, δικαιώματα δικηγο-
ρικῶν συλλόγων καί ὁποιοδήποτε ἄλλο ἔξοδο, βαρύνουν 
πάντοτε καί ἀνεξαρτήτως ὕψους τόν ἀγοραστή, ἀκόμη 
καί ἐάν δέν ἀναφέρονται τοῦτα ρητῶς στόν παρόντα 
Κανονισμό.

5. Γιά τίς ἐκποιήσεις τῶν ἀκινήτων τῶν Ἱερῶν Μονῶν, ἡ 
ἀπόφαση τοῦ ἁρμοδίου ὀργάνου μέ αἰτιολογημένη κρίση 
καί τιμή πρώτης προσφορᾶς καθώς καί τά πρακτικά μετά 
τήν ἀνάδειξη πλειοδότη ἐγκρίνονται ἀπό τή Δ.Ι.Σ.. 

Ἄρθρο 18
Συμβόλαιο ἐκποιήσεως-συνέπειες

1. Μετά τήν κατακύρωση τοῦ ἀποτελέσματος τοῦ 
διαγωνισμοῦ, γνωστοποιεῖται ἀμέσως στόν πλειοδότη 
ἡ σχετική ἀπόφαση καί τοῦ τάσσεται ἐγγράφως εὔλογη 
προθεσμία γιά τήν κατάρτιση καί ὑπογραφή τοῦ σχετικοῦ 
συμβολαίου ἐκποιήσεως. 

2. Σέ περίπτωση προφορικῆς οἰκονομικῆς προσφορᾶς, 
ἐάν ὁ πλειοδότης ἀρνηθεῖ νά ὑπογράψει τό πρακτικό 
διεξαγωγῆς τοῦ διαγωνισμοῦ ἤ, σέ κάθε περίπτωση, 
ἐάν ὁ ἀνάδοχος ἀρνηθεῖ νά ὑπογράψει τό συμβόλαιο 
ἐκποίησης ἤ νά καταβάλει τό τίμημα ἤ, σέ περίπτωση 
πίστωσης τοῦ τιμήματος, τήν πρώτη δόση, ἤ νά προβεῖ στίς 
ἀπαραίτητες ἐνέργειες γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς πίστωσης 
τοῦ τιμήματος, καταπίπτει ἡ ἐγγύηση συμμετοχῆς στόν 
διαγωνισμό, δικαιουμένου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ 
Προσώπου νά ἐπιδιώξει τήν ἀποκατάσταση κάθε τυχόν 
θετικῆς ἤ ἀποθετικῆς ζημίας της. Στήν περίπτωση αὐτή, τό 
Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο δύναται νά κατακυρώσει 
τόν Διαγωνισμό στόν ἑπόμενο στή σειρά κατάταξης ἤ νά 
ἀκυρώσει τόν Διαγωνισμό. Σέ περίπτωση ἐπαναπροκήρυξης 
τοῦ διαγωνισμοῦ, ὁ, κατά τό πρῶτο ἐδάφιο τῆς παρούσας 
παραγράφου, πλειοδότης ἤ ἀνάδοχος δέν δικαιοῦται νά 
λάβει μέρος. 

3. Τό πωλητήριο συμβόλαιο ἀναλόγως πρός τό Ἐκκλη-
σιαστικό Νομικό Πρόσωπο ὑπογράφεται ὑπό τοῦ ἁρμοδίου 
ὀργάνου τοῦ Μητροπολίτου, Ἡγουμένου ἤ Προέδρου 
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου. Ἡ σύμβαση πωλήσεως 
θεωρεῖται ὁριστικά τελειωμένη ἀπό τήν ὑπογραφή τοῦ 
συμβολαιογραφικοῦ ἐγγράφου καί ἀπό τοῦ χρόνου αὐτοῦ 
μετατίθεται ὁ κίνδυνος ἀλλά καί μεταβιβάζονται τά ὀφέλη 
τοῦ πράγματος πρός τόν ἀγοραστή.

4. Τό τίμημα καταβάλλεται ὁλόκληρο πρίν ἀπό τήν 
ὑπογραφή τοῦ συμβολαίου μεταβίβασης, καί σέ περίπτωση 
πού ἔχει ὁρισθεῖ ἀπό τήν προκήρυξη ἐκποιήσεως ἡ 
καταβολή αὐτοῦ σέ δόσεις, ὁ ἀγοραστής ὑποχρεοῦται νά 
καταβάλει τήν πρώτη δόση ἤ τήν προκαταβολή πρίν τήν 
ὑπογραφή τοῦ συμβολαίου, ἐκτός ἄν ἄλλως ὁρίζεται στήν 
προκήρυξη τῆς ἐκποιήσεως.

5.  Σέ περίπτωση σταδιακῆς καταβολῆς τοῦ τιμήματος, 
ἤ καθυστέρησης ἐξοφλήσεως δύο ὁποιωνδήποτε δόσεων 
ἀνεξαρτήτως διαδοχικῆς ἤ μόνης τῆς τελευταίας, 
συνεπάγεται τήν αὐτοδίκαια διάλυση τῆς συμβάσεως 
πωλήσεως, κατά τά εἰδικότερα στό σχετικό συμβόλαιο 
προβλεπόμενα, ὀπότε ἡ μέν κυριότητα τοῦ ἀκινήτου 
ἐπανέρχεται στόν κύριο αὐτοῦ, οἱ δέ δόσεις πού κατα-
βλήθηκαν καταπίπτουν λόγῳ ποινικῆς ρήτρας ὑπέρ τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου. Μόνο κατόπιν ἀπο-
φάσεως τοῦ διοικοῦντος ὀργάνου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Νομικοῦ Προσώπου εἶναι δυνατόν νά θεωρηθεῖ ὅτι δέν 
ἐκπληρώθηκε ἡ αἵρεση καί νά ἐπιδιωχθεῖ ἡ εἴσπραξη τῆς 
ληξιπροθέσμου δόσεως πλέον τόκων ὑπερημερίας, ἤ καί 
τῶν ἄληκτων δόσεων ἀκόμη οἱ ὁποῖες καθίστανται ἀμέσως 
ἀπαιτητές, σύμφωνα πρός τίς σχετικές περί εἰσπράξεως 
δημοσίων ἐσόδων διατάξεις. Σχετικά πρός τά ἀνωτέρω 
πρέπει νά περιλαμβάνεται σχετικός ρητός ὅρος στή 
διακήρυξη καί τό περί μεταβιβάσεως συμβολαιογραφικό 
ἔγγραφο. Μετά τήν ὁλοσχερῆ ἐξόφληση τοῦ τιμήματος, ὁ 
ἀγοραστής δύναται νά ζήτηση τή χορήγηση, μέ δαπάνες 
του, συμβολαιογραφικῆς ἐξοφλητικῆς ἀποδείξεως.

6. Τό Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο ἔχει δικαίωμα 
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ἐγγραφῆς προσημείωσης ἤ ὑποθήκης ἐπί τοῦ πωλού-
μενου ἀκινήτου, στήν περίπτωση κατά τήν ὁποία ὑφ-
ίσταται πίστωση τιμήματος καί δέν ἔχει παρακρατηθεῖ 
ἡ κυριότητα, ἀνεξαρτήτως ἐάν τοῦτο προβλέπεται ἀπό 
τήν οἰκεία προκήρυξη. Τά ἔξοδα τῆς προσημειώσεως ἤ 
ὑποθήκης βαρύνουν σέ κάθε ἀνεξαιρέτως περίπτωση τόν 
ἀγοραστή.

7. Τό Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο ἀπό τήν ὑπο-
γραφή τοῦ συμβολαίου πωλήσεως δέν εὐθύνεται σέ 
καμμία ἀπολύτως περίπτωση γιά πραγματικά καί νομικά 
ἐλαττώματα τοῦ πωληθέντος ἀκινήτου ἤ γιά τά ἐπ’ αὐτοῦ 
ὑπάρχοντα βάρη καί δουλεῖες. Διά τῆς συμμετοχῆς στόν 
ἀντίστοιχο διαγωνισμό καί ἄνευ ἑτέρας διατυπώσεως 
τεκμαίρεται ἀμάχητα ὅτι ὁ προσφέρων ἔχει λάβει γνώση 
ὑπ’ εὐθύνη του καί ἔχει ἐξετάσει τούς τίτλους ἰδιοκτησίας 
τοῦ ἀκινήτου ὡς καί τήν πραγματική κατάσταση τοῦ 
ἀκινήτου.

8. Σέ περίπτωση ἐκνικήσεως ἐπιστρέφεται τό κατα-
βληθέν τίμημα ἄτοκα καί, στήν περίπτωση μερικῆς ἐκ-
νικήσεως ἐπιστρέφεται στόν ἀγοραστή ἀνάλογο ποσό, 
τό ὁποῖο καθορίζεται ἀπό τό Ἀποφαινόμενο Ὄργανο πού 
διοικεῖ τό Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο.

9. Ἡ ἐκποίηση μισθωμένων ἀκινήτων ἐπιφέρει τίς κατά 
τήν παράγραφο 8 τοῦ ἄρθρου 9 τοῦ παρόντος συνέπειες. 
Σχετικός ὅρος δέον νά ἀναφέρεται στή διακήρυξη καί νά 
ἔχει κατοχυρωθεῖ τό σχετικό δικαίωμα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Νομικοῦ Πρόσωπου γιά αὐτοδίκαια λύση τῆς μισθώσεως 
στό μισθωτήριο τοῦ ἐκποιουμένου μισθωμένου ἀκινήτου. 
Ἡ παροῦσα διάταξη δέν ἐφαρμόζεται στίς μακροχρόνιες 
μισθώσεις τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ καί 
στίς ἐπαγγελματικές μισθώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ / ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ἄρθρο 19
Σκοπός ἀγορῶν

1. Ἡ Ἱ. Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας 
καί τά ὑπαγόμενα σέ αὐτήν Ἐκκλησιαστικά Νομικά 
Πρόσωπα δύνανται ὅπως προβαίνουν σέ ἀγορές ἐντός 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας γιά τήν ἀπόκτηση κτιρίων, 
οἰκοπέδων ἤ ἐδαφικῶν ἐκτάσεων καταλλήλων γιά τήν 
ἄμεση πραγματοποίηση τῶν σκοπῶν τους ἤ πρός ἀξιο-
ποίηση καί ἐκμετάλλευση τῆς περιουσίας τους.

2. Τό ζητούμενο ἀκίνητο δύναται νά ἀγορασθεῖ, σέ ὅποια 
κατάσταση ἔχει καί εὑρίσκεται ἤ ὡς μελλοντικό, ἕτοιμο 
πρός χρήση, συγκεκριμένο τελικό προϊόν, συμφώνως πρός 
τίς εἰδικές προδιαγραφές καί τά λοιπά ἀναφερόμενα στήν 
πρόσκληση ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος.

3. Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο δύναται νά συν-
άπτει συμβάσεις ἀποκτήσεως ἐμπράγματων δικαιωμάτων 
γιά κτίρια σέ τρίτες χῶρες γιά τήν προαγωγή τῶν κατά τήν 
παράγραφο 1 σκοπῶν ἤ ἀναγκῶν καί μέ ἀγορά μετοχῶν ἐπί 
ἀκινήτων.

Ἄρθρο 20
Διαδικασία σύναψης συμβάσεων ἀγορῶν

1. Ἡ ἀγορά ἀκινήτων ὑπό Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ 
Προσώπου πραγματοποιεῖται κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ 
Ἁρμοδίου Ὀργάνου, ἡ ὁποία λαμβάνεται μέ πλειοψηφία 
τουλάχιστον 2/3 τοῦ συνόλου τῶν μελῶν του, μετά ἀπό 
δημοσία πρόσκληση ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος. Μέ τήν 
ἴδια ἀπόφαση καθορίζονται οἱ ὅροι, ἡ διαδικασία καί κάθε 
σχετική λεπτομέρεια.

2. Τά Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα δύνανται ὅπως 
προσφεύγουν στήν ἀπευθείας ἀγορά ἀκινήτου, στίς κάτω-
θι περιπτώσεις:

α) ἐάν συντρέχουν ἔκτακτες καί ἀπρόβλεπτες ἤ 
ἐπιβεβλημένες συνθῆκες, β) ἐάν γιά ἔκτακτους λόγους 
τοῦτο δέν εἶναι συμφέρον γιά τό Ἐκκλησιαστικό Νομικό 
Πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης τῆς περιπτώσεως στρε-
βλώσεως τοῦ ἀνταγωνισμοῦ, ἐκ μέρους τῶν ὑποψηφίων 
συμμετεχόντων, γ) ἐάν τό πρός ἀγοράν ἀκίνητο εἶναι 
μοναδικό γιά τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ συγκεκριμένου 
σκοποῦ γιά τόν ὁποῖον προορίζεται, δ) ἐάν ἡ ἀξία τοῦ 
ἀκινήτου δέν ὑπερβαίνει τίς πενήντα (50.000,00) χιλιάδες 
εὐρώ ἤ ἐ) ἐάν τό ἀκίνητο ἀνήκει σέ ἄλλο Ἐκκλησιαστικό 
Νομικό Πρόσωπο ἤ στό Δημόσιον, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ἤ ΝΠΙΔ τοῦ 
εὐρύτερου Δημόσιου Τομέα. 

3. Γιά τήν προσφυγή στή διαδικασία τῆς ἀπευθείας 
ἀγορᾶς ἀκινήτου ἀπαιτεῖται εἰδικά αἰτιολογημένη ἀπό-
φαση τοῦ Ἁρμοδίου Ὀργάνου, πού λαμβάνεται μέ τήν 
ἴδια πλειοψηφία τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου. 
Στίς περιπτώσεις αὐτές, οἱ διαπραγματεύσεις γίνονται 
ἀπό Ἐπιτροπή, πού ὁρίζεται μέ ἀπόφαση τοῦ Ἁρμοδίου 
Ὀργάνου, μετά ἀπό προηγούμενη ἔρευνα τῆς ἀγορᾶς ἀπό 
πρόσωπα πού θά ὁρίσει τοῦτο.

4. Τό Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο δύναται νά 
προβαίνει στίς ἀγορές ἐκπλειστηριαζομένων ἑκουσίως 
ἤ ἀναγκαστικῶς ἀκινήτων συμμετέχοντας στούς ἀντι-
στοίχους πλειστηριασμούς κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ 
διοικοῦντος ὀργάνου, στήν ὁποία θά καθορίζεται τό 
ἀνώτατο ποσό τῆς προσφορᾶς μή συμπεριλαμβανομένων 
τῶν ἐξόδων, τά ὁποῖα βαρύνουν τόν ὑπερθεματιστή. Γιά 
τή λήψη ἀπόφασης συντάσσεται εἰσήγηση ἀπό τό Ἀπο-
φαινόμενο Ὄργανο, στήν ὁποία περιλαμβάνεται καί ἐκ-
τίμηση τῆς ἀξίας τοῦ ἀκινήτου κατά τά ὁριζόμενα στίς 
διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ γιά τίς Ἐκποιήσεις 
(ἄρθρο 15) ἀναλόγως ἐφαρμοζόμενα.

Ἄρθρο 21
Πρόσκληση ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος

1. Ἡ πρόσκληση ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος, ἐγκρίνεται 
ἀπό τό Ἀποφαινόμενο Ὄργανο καί ἀναφέρει, ὅλες τίς, κατά 
τήν κρίση του, βασικές πληροφορίες γι᾽ αὐτό, καί ἰδίως:

α) Τήν περιοχή ἐντός της ὁποίας δέον νά εὑρίσκεται τό 
ἀκίνητο.

β) Τήν κατ’ ἐλάχιστον ἤ τήν κατά τό δυνατόν μέ μεγα-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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λύτερη προσέγγιση ἔκταση  /  ἐμβαδόν γιά γήπεδα ἤ οἰκό-
πεδα καί ἐμβαδόν ἤ ὄγκο γιά κτίσματα, μέ εἰδικότερη 
ἀναφορά στούς χώρους κυρίας χρήσεως καί βοηθητικούς, 
τίς ἐπιθυμητές ἤ κατά τόν νόμο προβλεπόμενες θέσεις 
σταθμεύσεως, ὡς καί τυχόν ἄλλες πρόσθετες ἐξυπηρε-
τήσεις ἀναγκαῖες γιά τήν προοριζομένη χρήση του.

γ) Τό ἀναγκαῖο ἤ ἐπιθυμητό, ἐπί κτιρίων, γιά πλήρη 
αὐτοτέλεια τοῦ κτιρίου ἤ τήν αὐτοτέλεια τμήματος κτιρίου 
ἤ τή διάταξη τῶν χώρων στό συγκρότημα κτιρίων.

δ) Τό ἀναγκαῖο ἤ ἐπιθυμητό τῆς θέσεως τοῦ ἀκινήτου 
ἐπί ἤ πλησίον ὁδικῶν ἀξόνων, κόμβων ὁδικῆς κυκλοφορίας 
καί μέσων μαζικῆς μεταφορᾶς.

ε) Τόν ἐπιθυμητό μέγιστο χρόνο παλαιότητας τῆς κατα-
σκευῆς του. 

στ) Τόν τρόπο πληρωμῆς καί
ζ) ὁποιοδήποτε πρόσθετο στοιχεῖο κριθεῖ ἀναγκαῖο. 
2. Τά συμβολαιογραφικά ἔξοδα βαρύνουν τόν πωλητή.
3. Ἡ Ἐπιτροπή τοῦ διαγωνισμοῦ ἀξιολογεῖ τίς προσ-

φορές καί πρακτικό της ὑποβάλλεται στό Ἀποφαινόμενο 
Ὄργανο γιά λήψη κατ’ ἀρχήν ἀποφάσεως προκρίσεως καί 
συνεχίσεως τῆς διαδικασίας ἀγορᾶς μέ βάση αὐτήν τήν 
ἀξιολόγηση.

4. Ἡ ἀξία τοῦ προκριθέντος γιά ἀγορά ἀκινήτου 
ἐκτιμᾶται κατά τά ὁριζόμενα στίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 15 
τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ γιά τίς Ἐκποιήσεις, ἀναλόγως 
ἐφαρμοζομένων.

5. Ὁλοκληρώνεται ὁ ἔλεγχος τίτλων τοῦ προσφερο-
μένου ἀκινήτου καί διαπιστώνεται ἐάν τρίτος, τό Δημόσιο 
ἤ ἕτερο Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο διεκδικεῖ ἤ ὄχι 
δικαιώματα ἐπ’ αὐτοῦ.

6. Ἡ Ἐπιτροπή τοῦ διαγωνισμοῦ διενεργεῖ διαπραγ-
ματεύσεις μέ τόν κύριο τοῦ πρός ἀγορά ἀκινήτου καί 
τά σχετικά πρακτικά της, πού περιέχουν τούς κατά τίς 
διαπραγματεύσεις ἐπιτευχθέντες ὅρους τῆς συμφωνίας, 
ὑποβάλλονται στό Ἀποφαινόμενο Ὄργανο, τό ὁποῖο ἀπο-
φασίζει γιά τήν ἔγκριση, τροποποίηση ἤ τήν ἀπόρριψη τῆς 
συμφωνίας. Στήν περίπτωση πού αὐτό ἀποφασίσει τήν 
τροποποίηση τῶν ἐπιτευχθέντων ὅρων τῆς συμφωνίας, ἡ 
ὑπόθεση ἀναπέμπεται στήν Ἐπιτροπή καί ἐάν συμφωνεῖ ὁ 
πωλητής μέ τούς ὅρους πού τροποποιήθηκαν, καταρτίζεται 
ἡ τελική συμφωνία.

7. Τό Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο δέν φέρει καμμία 
εὐθύνη σέ περίπτωση τυπικῆς ἤ οὐσιαστικῆς ἀπορρίψεως 
προσφορᾶς ἤ τροποποίησης τῆς προβλεπομένης, ἀπό τήν 
πρόσκληση, διαδικασίας ἀγορᾶς ἀκινήτου ἤ ματαίωσης 
τῆς ἀγορᾶς σέ ὁποιοδήποτε στάδιο τῆς διαδικασίας καί γιά 
ὁποιοδήποτε λόγο.

8. Κατά τό διάστημα ἀπό τήν πρόκριση τοῦ ἀκινήτου 
ἤ τήν ἐπικύρωση τοῦ ἀποτελέσματος τῆς διαδικασίας 
ἐπιλογῆς καί μέχρι τήν ὑπογραφή τοῦ συμβολαίου ἀγορᾶς, 
ὅλες οἱ ἐνέργειες τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου 
καί τοῦ πωλητῆ δέν παράγουν καμμία ὑποχρέωση τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου καί κανένα ἀντίστοιχο 
δικαίωμα τοῦ πωλητῆ.

9. Γιά τήν τελική ἀπόφαση τῆς ἀγορᾶς ἀκινήτου τό 
Ἀποφαινόμενο Ὄργανο ἀποφασίζει κατ᾽ ἐλευθέρα κρίση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́ / ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ

Ἄρθρο 22
Διαδικασία σύναψης συμβάσεων ἀνταλλαγῶν

1. Ἡ Ἱ. Μητρόπολη Φλωρίνης Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας 
καί τά ὑπαγόμενα σέ αὐτήν Ἐκκλησιαστικά Νομικά 
Πρόσωπα δύνανται ὅπως ἀποφασίζουν τή διερεύνηση τῆς 
δυνατότητας ἀνταλλαγῆς ἀκινήτου ἤ ὁμάδας ἀκινήτων 
ἤ μέρος ἀκινήτου τους μέ ἀκίνητο ἤ ὁμάδα ἀκινήτων τό 
ὁποῖο ἀνήκει σέ ἰδιῶτες ἤ στήν ἰδιωτική περιουσία ΝΠΔΔ 
γιά τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ σκοποῦ των. Ἡ διερεύνηση τῆς 
δυνατότητας αὐτῆς πραγματοποιεῖται ἀπό Ἐπιτροπή τήν 
ὁποία ὁρίζει τό Ἀποφαινόμενο Ὄργανο.

2. Ἡ ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς ὑποβάλλεται στό Ἀπο-
φαινόμενο Ὄργανο, τό ὁποῖο λαμβάνει εἰδικῶς αἰτιο-
λογημένη ἀπόφαση. Στήν ἴδια ἀπόφαση καθορίζονται 
τά κριτήρια συγκρισιμότητας τῶν πρός ἀνταλλαγή 
ἀκινήτων, ὁ τρόπος ὑποβολῆς καί τά προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά τῶν προσφορῶν, ὁ ἐπιμερισμός τῶν 
ἐξόδων πραγματοποιήσεως τῆς ἀνταλλαγῆς καί ὁ τρόπος 
δημοσιότητας τῆς μελετούμενης ἀνταλλαγῆς.

3. Τό πρός ἀνταλλαγή ἀκίνητο ἤ ὁμάδα ἀκινήτων ἤ 
μέρος ἀκινήτου δέον ὅπως εἶναι ἴσης χρηματικῆς ἀξίας ἤ 
διαφορᾶς ἀξίας μέχρι 20% μέ βάση σχετικές ἐκτιμήσεις 
τῆς ἀξίας τοῦ ἀκινήτου. Στή τελευταία αὐτή περίπτωση ἡ 
διαφορά καταβάλλεται χρηματικῶς.

4. Γιά τίς σχετικές ἐκτιμήσεις ἐφαρμόζονται τά ὁριζόμενα 
στίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ 
γιά τίς Ἐκποιήσεις, ἀναλόγως ἐφαρμοζόμενα.

5. Στήν περίπτωση τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀκολου-
θεῖται ἀποκλειστικά ἡ διαδικασία τῆς ἀπ’ εὐθείας δια-
πραγμάτευσης.

6. Γιά περιπτώσεις ἀνταλλαγῆς οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν σέ 
ἀκίνητα ἐξωτερικοῦ ἐφαρμόζονται ἀναλόγως τά προ-
βλεπόμενα στό ἄρθρο 15 πάρ. 3 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρο 23
Διαδικασία σύναψης συμβάσεων ἀντιπαροχῶν

1. Ἡ Ἱ. Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας 
καί τά ὑπαγόμενα σέ αὐτήν Ἐκκλησιαστικά Νομικά 
Πρόσωπα δύνανται, μέ ἀπόφαση τοῦ Ἁρμοδίου Ὀργάνου,  
ὅπως προβαίνουν στήν ἀξιοποίηση τῶν οἰκοπέδων 
ἁρμοδιότητάς της, μέ μερική ἤ ὁλική ἀνοικοδόμηση 
αὐτῶν, μέ ἀντιπαροχή ποσοστῶν στό οἰκόπεδο μαζί μέ 
τίς ὁριζόντιες ἰδιοκτησίες, πού ἀντιστοιχοῦν σέ αὐτά, 
λόγῳ ἐργολαβικοῦ ἀνταλλάγματος. Γιά τήν ἀξιοποίηση 
μέ ἀντιπαροχή ἰσχύουν ἀναλόγως τά προβλεπόμενα στόν 
Κανονισμό περί ἀναθέσεως καί ἐκτελέσεως συμβάσεων 
Ἐκκλησιαστικῶν Ἔργων, Προμηθειῶν καί Ὑπηρεσιῶν τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας γιά τή 
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σύναψη συμβάσεων ἐκτέλεσης ἔργου, μέ τίς ἀναγκαῖες 
γιά τήν ἐφαρμογή τους προσαρμογές. 

2. Στίς παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει νά προηγεῖται, 
μέ μέριμνα τῶν ἁρμοδίων Ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἐκκλ. Νομικοῦ 
Προσώπου, πλήρης μελέτη γιά τήν ἀνοικοδόμηση. 

3. Ἡ ἀποτίμηση τῆς ἀξίας τῶν ἀντιπαρεχομένων 
ἰδιοκτησιῶν καί τοῦ συνόλου ἰδιοκτησιῶν πού θά ἀν-
εγερθοῦν, θά καθορίζεται ἀπό ἀνεξάρτητους πιστο-
ποιημένους ἐκτιμητές ἀναλογικά ἐφαρμοζομένων τῶν 
ὁριζομένων στό ἄρθρο 16 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, 
σύμφωνα μέ συγκεκριμένους συντελεστές ἀξίας τῆς κάθε 
διῃρημένης ἰδιοκτησίας, θά ἐκφράζεται τόσο σέ ἀπόλυτες, 
ὅσο καί σέ σχετικές τιμές καί θά ἀναφέρεται σέ σχετικό 
πίνακα στήν προκήρυξη. 

4. Ἐπιπλέον, ἡ προκήρυξη θά περιέχει τά τυπικά καί 
οὐσιαστικά προσόντα αὐτῶν πού μποροῦν νά λάβουν 
μέρος στόν διαγωνισμό καί καλεῖ τούς ἐνδιαφερόμενους, 
ἰδίως: α) νά ὑποβάλουν μέσα σέ προθεσμία ὄχι μικρότερη 
τῶν τριάντα (30) ἡμερῶν ἀπό τήν τελευταία δημοσίευση 
προσφορές σέ ἀκέραιες μονάδες τῶν προσφερομένων 
στό Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο ποσοστῶν ἀντι-
παροχῆς, σύμφωνα μέ τόν πίνακα ἀποτίμησης τῆς ἀξίας 
τῶν διῃρημένων ἰδιοκτησιῶν καί τόν πίνακα στόν ὁποῖο 
θά ἐμφαίνονται οἱ προσφερόμενες ἐπί μέρους ἰδιοκτησίες 
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου, γιά τήν κάλυψη 
τοῦ ποσοστοῦ τῆς ἀντιπαροχῆς. β) Νά προτείνουν 
βασικούς ὅρους σχεδίου ἐργολαβικῆς συμβάσεως, 
σχεδίου προσυμφώνου περί σταδιακῆς μεταβιβάσεως τῶν 
ποσοστῶν τοῦ οἰκοπέδου καί τῶν διατάξεων τοῦ κανο-
νισμοῦ ὀροφοκτησίας, τά ὁποῖα θά καταρτισθοῦν ἀπό τό 
Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο, ὅπως ἐπίσης καί κάθε 
ἄλλο στοιχεῖο πού ἀπαιτεῖται, ἀνάλογα μέ τίς συνθῆκες καί 
τή φύση τοῦ ἔργου. 

5. Ὅλα τά ἔξοδα τοῦ διαγωνισμοῦ καί δημοσιεύσεις 
τά ὁποῖα τό καθένα χωριστά καί σέ ἀπόλυτες τιμές, οἱ 
τυχόν μελέτες ἐκτίμηση τῆς ἀξίας τοῦ οἰκοπέδου καί τῶν 
ἀντιπαρεχομένων ἰδιοκτησιῶν, ἀναφέρονται στή σχετική 
προκήρυξη, ὅπως ἐπίσης καί ὅτι ὅλα τά ἔξοδα καταρτίσεως 
τῶν σχετικῶν συμβάσεων, τῶν πράξεων συστάσεως 
ὁριζοντίου ἰδιοκτησίας, συμβολαιογραφικά ἔξοδα καί ἔξοδα 
μεταγραφῶν βαρύνουν τόν ἀνάδοχο καί τό Ἐκκλησιαστικό 
Νομικό Πρόσωπο δέν φέρει καμμία οἰκονομική ὑποχρέωση 
γιά τήν ἐκτέλεση τῆς συμβάσεως. 

6. Τό Ἀποφαινόμενο Ὄργανο ἀποφασίζει κατ’ ἐλεύθερη 
κρίση καί δέν ὑποχρεοῦται σέ καμμία περίπτωση σέ παροχή 
ἀποζημίωσης πρός τούς ὑποβάλλοντες προσφορά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́/ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ 
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ἄρθρο 24
Μεταβίβαση ἐμπραγμάτων δικαιωμάτων 
μέ ταυτόχρονη μίσθωση (sale-leaseback)

Γιά τίς μεταβιβάσεις ἐμπραγμάτων δικαιωμάτων 
ἔναντι ἀνταλλάγματος ἐπί κινητῶν ἤ/καί ἀκινήτων τῆς 

Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας 
καί τῶν ὑπαγομένων σέ αὐτήν Ἐκκλησιαστικῶν Νομι-
κῶν Προσώπων, μεταβιβάσεις κυριότητας ἤ ἄλλου ἐμ-
πράγματου δικαιώματος ἐπί κινητῶν ἤ/καί ἀκινήτων αὐτῶν 
ἔναντι ἀνταλλάγματος μέ ταυτόχρονη μίσθωση τῶν 
ἴδιων ἀκινήτων ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο, 
ἰσχύουν τά προβλεπόμενα στίς διατάξεις τοῦ Κεφαλαίου Α 
(Γ ́ Μέρους) τοῦ παρόντος μέρους τοῦ Κανονισμοῦ, μέ τίς 
ἀναγκαῖες γιά τήν ἐφαρμογή τους προσαρμογές. 

ΜΕΡΟΣ Δ ́ / ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ἄρθρο 25
Γλῶσσα διαδικασίας

1. Οἱ προκηρύξεις καί τά ἔγγραφα ἐν γένει πού 
ἀπαιτοῦνται γιά τή διενέργεια τῶν διαγωνισμῶν καί τή 
συμμετοχή σ’ αὐτούς, καθώς ἐπίσης καί τῶν λοιπῶν 
διαδικασιῶν τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ συντάσσονται στήν 
ἑλληνική γλῶσσα. Κατά τήν κρίση τοῦ ἁρμοδίου ὀργάνου, 
γίνεται μετάφραση αὐτῶν στήν ἀγγλική ἤ ἄλλη γλῶσσα.

2. Ὁμοίως, στήν ἑλληνική γλῶσσα συντάσσονται τά 
συμβατικά ἔγγραφα καθώς καί κάθε ἄλλο ἔγγραφο πού 
ἀφορᾶ τήν ἐκτέλεση τῆς συμβάσεως καί τήν ἐπικοινωνία 
τοῦ ἀναδόχου-ἀντισυμβαλλομένου μέ τό ἑκάστοτε Ἐκκλη-
σιαστικό Νομικό Πρόσωπο.

Ἄρθρο 26
Δικαίωμα συμμετοχῆς - Ἐγγυήσεις

1. Δικαίωμα συμμετοχῆς στούς διαγωνισμούς, οἱ ὁποῖοι 
διενεργοῦνται σύμφωνα μέ τόν παρόντα Κανονισμό, 
ἔχουν φυσικά ἤ/καί νομικά πρόσωπα, καθώς καί ἑνώσεις 
προσώπων ἤ κοινοπραξίες, πού ὑποβάλλουν κοινή προσ-
φορά.

2. Στή διακήρυξη τοῦ διαγωνισμοῦ δύναται νά προ-
βλέπεται ὅτι κατά τήν ὑποβολή αἰτήσεων συμμετοχῆς ἤ κατά 
τήν ὑποβολή προσφορῶν στίς διαδικασίες τοῦ παρόντος 
Κανονισμοῦ, ἡ Ἱ. Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί 
Ἑορδαίας καί τά λοιπά Ἐκκλησιαστικά  ἱδρύματα δέχονται 
ὑπεύθυνη δήλωση, μέ τίς συνέπειες τοῦ ν. 1599/1986 (Α´ 
75), ὡς προκαταρκτική ἀπόδειξη πρός ἀντικατάσταση 
τῶν πιστοποιητικῶν πού ἐκδίδουν δημόσιες ἀρχές ἤ 
τρίτα μέρη, ἐπιβεβαιώνοντας ὅτι ὁ ἐν λόγῳ οἰκονομικός 
φορέας πληροῖ τίς προβλεπόμενες προϋποθέσεις συμ-
μετοχῆς στόν διαγωνισμό. Στίς ἀνωτέρω περιπτώσεις τό 
Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο δύναται νά ζητεῖ ἀπό 
τούς προσφέροντες καί ὑποψήφιους, σέ ὁποιοδήποτε 
χρονικό σημεῖο κατά τή διάρκεια τῆς διαδικασίας, νά 
ὑποβάλουν ὅλα ἤ ὁρισμένα δικαιολογητικά, ὅταν αὐτό 
ἀπαιτεῖται γιά τήν ὀρθή διεξαγωγή τῆς διαδικασίας. Σέ 
κάθε περίπτωση τά ἀνωτέρω δικαιολογητικά ζητοῦνται καί 
ὑποβάλλονται ἀπό τόν κατά περίπτωση πλειοδότη πρό τῆς 
ὑπογραφῆς τῆς σχετικῆς σύμβασης, ἄλλως λαμβάνει χώρα 
ἔκπτωση αὐτοῦ καί κατάπτωση τῆς Ἐγγυητικῆς Ἐπιστολῆς 
Συμμετοχῆς του.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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3. Οἱ Ἐγγυητικές Ἐπιστολές, οἱ ὁποῖες προβλέπονται 
ἀπό τόν παρόντα Κανονισμό κατά περίπτωση, ἐκδίδονται 
ἀπό πιστωτικά ἱδρύματα ἤ ἄλλα νομικά πρόσωπα πού 
λειτουργοῦν νόμιμα στήν Ἑλλάδα ἤ σέ ἄλλο κράτος-μέλος 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί τοῦ ΕΟΧ καί ἔχουν σύμφωνα 
μέ τή νομοθεσία τῶν κρατῶν-μελῶν αὐτό τό δικαίωμα. Οἱ 
Ἐγγυητικές Ἐπιστολές δύνανται ὁμοίως νά προέρχονται 
καί ἀπό τραπεζικό ἤ πιστωτικό ἵδρυμα τό ὁποῖο λειτουργεῖ 
νόμιμα σέ χώρα-μέρος διμεροῦς ἤ πολυμεροῦς συμφωνίας 
μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἤ χώρα ἡ ὁποία ἔχει ὑπογράψει 
καί κυρώσει τή συμφωνία γιά τίς Δημόσιες Συμβάσεις καί 
διαθέτει τό σχετικό δικαίωμα ἐκδόσεως ἐγγυήσεων. Ὅπου 
στόν παρόντα Κανονισμό ἀπαιτεῖται ἡ κατάθεση Ἐγγυητικῆς 
Ἐπιστολῆς, ἀντί αὐτῆς, οἱ συμμετέχοντες δύνανται ὅπως 
καταθέτουν ὡς Ἐγγύηση τό ἀντίστοιχο ποσόν αὐτῆς στό 
Ταμεῖο τοῦ Ἐκκλησ. Νομικοῦ Προσώπου.

4. Τά ἀντίστοιχα ἔγγραφα τῶν Ἐγγυητικῶν Ἐπιστολῶν, 
ἐάν δέν εἶναι διατυπωμένα στήν Ἑλληνική, θά συνοδεύονται 
ἀπό ἐπίσημη μετάφραση, ἄλλως θά ἀπορρίπτονται ὡς 
ἀπαράδεκτα. 

5. Τά ποσά καί τό περιεχόμενο τῆς Ἐγγυήσεως Συμ-
μετοχῆς στόν Διαγωνισμό καί τῆς Ἐγγυήσεως Καλῆς 
Ἐκτελέσεως καθορίζονται ἑκάστοτε διά τῆς οἰκείας 
προκηρύξεως τοῦ διαγωνισμοῦ καί δέν μποροῦν νά ὑπο-
λείπονται τῶν κάτωθι τιμῶν:

α) στήν περίπτωση τῆς  Ἐγγυήσεως Συμμετοχῆς στόν 
Διαγωνισμό μικρότερα τοῦ 10% τῆς «Ἐκτιμώμενης Ἐτή-
σιας Μισθωτικῆς Ἀξίας» (ΕΕΜΑ) στίς ἐκμισθώσεις ἤ τῆς 
«Ἐκτιμώμενης Ἀξίας Ἐκποίησης» (ΕΚΕ) στίς ἐκποιήσεις ἤ 
στίς ἀντιπαροχές,

β) στήν περίπτωση τῆς Ἐγγυήσεως Καλῆς Ἐκτελέσεως 
τοῦ 5% τοῦ ἐπιτευχθέντος Μισθώματος ὑπολογιζομένου 
σέ ἐτήσια βάση στίς ἐκμισθώσεις καί τῆς Ἐκτιμώμενης 
Ἀξίας Ἐκποίησης στίς ἀντιπαροχές.

6. Ἡ ἰσχύς τῆς Ἐγγύησης Συμμετοχῆς στόν Διαγωνισμό 
λήγει τουλάχιστον ἕνα (1) μήνα μετά τή λήξη τῆς ἰσχύος 
τῆς προσφορᾶς τοῦ διαγωνιζομένου καί ἐπιστρέφεται 
σέ αὐτόν στόν ὁποῖο κατακυρώθηκε ὁ διαγωνισμός κατά 
μέγιστο ἐντός δέκα πέντε (15) ἡμερῶν ἀπό τήν ὑπογραφή 
τῆς συμβάσεως καί τήν παράδοση τῆς Ἐγγυήσεως Καλῆς 
Ἐκτελέσεως, ἐνῶ στούς λοιπούς πού ἔλαβαν μέρος στόν 
διαγωνισμό ἐπιστρέφεται ἕνα μήνα μετά τήν ὑπογραφή 
τῆς σχετικῆς συμβάσεως. Ἡ ἰσχύς τῆς Ἐγγυήσεως λήγει 
σύμφωνα μέ τά ὁριζόμενα στήν οἰκεία προκήρυξη.

7. Οἱ Ἐγγυητικές Ἐπιστολές ἀπευθύνονται πάντοτε 
πρός τό οἰκεῖο Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο, ὁ δέ 
ἐγγυητής παραιτεῖται ὑποχρεωτικῶς τῶν ἐνστάσεων 
διζήσεως καί διαιρέσεως καί ἀναγνωρίζει καί ἀναλαμβάνει 
τήν ὑποχρέωση ἔναντι τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ 
Προσώπου νά καταβάλει ὁρισμένο χρηματικό ποσό, 
μέ μόνη τή δήλωση αὐτοῦ πρός τόν ἐγγυητή, χωρίς ὁ 
ἐγγυητής νά δύναται νά ἐρευνᾶ τό νόμιμο ἤ βάσιμο τῆς 
ἀπαιτήσεως.

Ἄρθρο 27
Δημοσίευση

1. Σέ ὅλες τίς ἀνοιχτές ἤ κλειστές διαδικασίες, ἡ 
ἀνακοίνωση τῆς διενέργειας τοῦ διαγωνισμοῦ δημο-
σιεύεται σέ μία τουλάχιστον ἡμερήσια ἐφημερίδα τοπικῆς 
κυκλοφορίας, δέκα πέντε (15) ἡμερολογιακές ἡμέρες πρίν 
τή διενέργεια τοῦ διαγωνισμοῦ. 

2. Σέ ὅλες τίς διαδικασίες, ἡ ἀνακοίνωση τῆς διενέρ-
γειας τοῦ διαγωνισμοῦ ἤ τῆς ἀπευθείας ἀναθέσεως 
ἀναρτᾶται στόν ἐπίσημο ἱστότοπο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Νομικοῦ Προσώπου γιά δεκαπέντε (15) ἡμερολογιακές 
ἡμέρες τουλάχιστον πρίν τήν ὑποβολή τῆς προσφορᾶς 
καί ἐλλείψει τέτοιας στήν οἰκεία ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας. 

3. Τά ἔξοδα δημοπρασίας καί δημοσιεύσεων, πού προ-
βλέπονται διά τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ βαρύνουν, σέ 
κάθε περίπτωση, τόν ἀνάδοχο καί ἐξοφλοῦνται ταυτό-
χρονα μέ τήν ὑπογραφή τῆς συμβάσεως.

Ἄρθρο 28
Διαδικασία σύναψης

1. Οἱ διαγωνισμοί διεξάγονται στήν ἕδρα τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ νομικοῦ προσώπου, ἄλλως δέ στήν ἕδρα τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας ἤ ὅπου 
ἀλλοῦ ἀποφασίσει τό ἁρμόδιο ὄργανο. 

2. Ἡ διαδικασία ἀνοίγματος τῶν προσφορῶν, ἡ 
ἀξιολόγηση τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν διαγωνισμῶν καί ἡ 
διαδικασία διαπραγματεύσεως γίνεται ἀπό τουλάχιστον 
τριμελεῖς Ἐπιτροπές, πού ἀποτελοῦνται ἀπό στελέχη τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου ἤ καί τρίτα πρόσωπα 
πού ἔχουν εἰδικές γνώσεις ἤ ἐμπειρία. Οἱ Ἐπιτροπές 
Διαγωνισμοῦ ἤ καί οἱ Ἐπιτροπές Ἐνστάσεων ὁρίζονται 
ἀπό τό Ἀποφαινόμενο Ὄργανο πού λαμβάνει τήν ἀπόφαση 
διεξαγωγῆς τοῦ συγκεκριμένου διαγωνισμοῦ. Οἱ Ἐπιτροπές 
γνωμοδοτοῦν καί εἰσηγοῦνται γιά κάθε ζήτημα σχετικό μέ 
τόν διαγωνισμό.

3. Σέ περιπτώσεις ἐκμισθώσεως ἀκινήτου σημαντικοῦ 
μεγέθους καί ἀξίας ἤ ὅταν προβλέπεται ἡ ὑποβολή 
ἐπενδυτικοῦ σχεδίου ἀξιοποιήσεως ἤ μετασκευῆς τοῦ 
ἀκινήτου, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 7 παρ. 2, δέν ἀποκλείεται 
ἡ ἀνάθεση σέ εἰδικό Σύμβουλο τῆς ὑποστηρίξεως τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου γιά τήν προετοιμασία 
καί τή διενέργεια τοῦ διαγωνισμοῦ. Γιά τήν ἀνάθεση αὐτή, 
ἐφαρμόζονται οἱ διατάξεις τοῦ Κανονισμοῦ περί ἀναθέ-
σεως καί ἐκτελέσεως συμβάσεων Ἐκκλησιαστικῶν Ἔργων, 
Προμηθειῶν καί Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας. 

4. Στούς διαγωνισμούς δέν γίνονται δεκτές ἀντι-
προσφορές.

5. Ἡ συμμετοχή στούς διαγωνισμούς, οἱ ὁποῖοι ὑπάγονται 
στόν παρόντα Κανονισμό, ἑνός καί μόνον ὑποψηφίου δέν 
ἀποτελεῖ κώλυμα γιά τήν κατακύρωση τοῦ ἀποτελέσματος 
τοῦ διαγωνισμοῦ.

6. Τό Ἀποφαινόμενο Ὄργανο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
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Νομικοῦ Προσώπου δύναται νά μήν κατακυρώσει τό ἀπο-
τέλεσμα τοῦ διαγωνισμοῦ στόν κατά περίπτωση πλειοδότη 
τοῦ διαγωνισμοῦ, ἐφ’ ὅσον ἡ προσφορά αὐτοῦ κρίνεται 
ἀσύμφορη. Ἐάν τό Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο δέν 
ἔχει πλέον συμφέρον γιά τήν ἐκτέλεση τῆς συμβάσεως, 
δύναται νά ἀκυρώσει ἤ νά ματαιώσει τό διαγωνισμό ἤ νά τόν 
ἐπαναλάβει, μέ ἤ χωρίς τροποποίηση τῶν ὅρων του, χωρίς 
οἱαδήποτε ἀποζημίωση τοῦ κατά περίπτωση πλειοδότη 
καί τῶν λοιπῶν ὑποψηφίων οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν μέρος στόν 
διαγωνισμό, θεωρουμένου ὅτι ἡ συμμετοχή εἰς αὐτόν 
συνεπάγεται κίνδυνο τοῦ ἴδιου τοῦ συμμετέχοντος.

7. Ἡ ὑπογραφή τῆς ἑκάστοτε συμβάσεως προϋποθέτει 
σέ κάθε περίπτωση ὅτι ὁ ἑκάστοτε πλειοδότης, ὑποψήφιος 
ἤ προσφέρων τυγχάνει ἀσφαλιστικά καί φορολογικά 
ἐνήμερος, προσκομιζομένης περί τούτου πρόσφατης 
φορολογικῆς καί ἀσφαλιστικῆς ἐνημερότητας. Ὁμοίως, 
προϋποθέτει ὅτι τοῦτος δέν διατηρεῖ οἰκονομικές ὀφειλές 
πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί 
Ἑορδαίας ἤ τά ἑκάστοτε Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα 
πού προβαίνουν στή σύναψη τῆς σχετικῆς συμβάσεως. Ἡ 
παροῦσα παράγραφος δύναται νά μήν τύχει ἐφαρμογῆς, 
δυνάμει αἰτιολογημένης ἀποφάσεως τοῦ Ἁρμοδίου 
Ὀργάνου, ἡ ὁποία ἐγκρίνεται σέ κάθε περίπτωση ἀπό 
τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο ἤ ἀπό τόν Μητροπολίτη 
γιά τά Μοναστήρια ἰδίως εἰς τίς περιπτώσεις ὅπου οἱ ἐν 
λόγῳ ὀφειλές τυγχάνουν ἰδιαίτερα χαμηλές ἤ ἀνάγονται 
στή σφαῖρα ὑπαιτιότητας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ 
Προσώπου.

Ἄρθρο 29
Διαδικασία ἐκτελέσεως

1. Σέ κάθε προκήρυξη δέον ὅπως ὁρίζεται ὅτι οἱ δι-
αγωνισμοί, οἱ Ἐγγυήσεις καί οἱ σχετικές συμβάσεις 
διέπονται ἀπό τό ἑλληνικό δίκαιο καί οἱ τυχόν διαφορές 
ἐπιλύονται ἀπό τά καθ’ ὕλην ἁρμόδια δικαστήρια Φλωρίνης, 
ἀφοῦ προηγηθεῖ ὑποχρεωτικῶς διαδικασία φιλικῆς 
ἐπιλύσεως.

2. Ὅλοι οἱ ὅροι τῆς προκηρύξεως ἀποτελοῦν ὑπο-
χρεωτικό περιεχόμενο τῆς σχετικῆς συμβάσεως, ἀκόμη 
καί ἄν δέν γίνεται ρητή μνεία τῶν ὅρων αὐτῶν στήν οἰκεία 
σύμβαση, ἡ δέ συμμετοχή παντός διαγωνιζομένου στόν 
οἰκεῖο διαγωνισμό ὑποδηλώνει τήν ρητή καί ἀνεπιφύλακτη 
ἀποδοχή ἐκ μέρους του τῶν ὅρων τῆς προκηρύξεως.

3. Ἀπαιτήσεις κατά τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ 
Προσώπου δύναται νά συμψηφιστοῦν ἀποκλειστικῶς στήν 
περίπτωση κατά τήν ὁποία τίς ἔχει τοῦτο ἀναγνωρίσει 
ἐγγράφως, μετά ἀπό ἀπόφαση τοῦ Ἁρμοδίου Ὀργάνου, ἤ 
προκύπτουν ἀπό τελεσίδικη δικαστική ἀπόφαση.

4. Καταγγελία κάθε συναφθείσης μέ τόν παρόντα 
κανονισμό συμβάσεως γιά παράβαση τῶν ὅρων της, 
ἀποφασίζεται ἀπό τό Ἀποφαινόμενο Ὄργανο τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου.

5. Σέ περιπτώσεις ἀνάγκης τροποποιήσεως τῶν ὅρων 
συμβάσεως πού συνήφθη κατόπιν διαγωνισμοῦ, τό 
Ἀποφαινόμενο Ὄργανο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ 
Προσώπου δύναται νά ἀποφασίζει αὐτή μετά ἀπό εἰσήγηση 
τῆς ἁρμόδιας Διευθύνσεως.

ΜΕΡΟΣ Ε ́ / ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ἄρθρο 30
Διατάξεις Νόμων

Εἰδικές διατάξεις νόμων πού προβλέπουν τή χωρίς 
διαγωνισμό ἐκμίσθωση ἤ ἐκποίηση ἐκκλησιαστικῶν 
ἀκινήτων ἐξακολουθοῦν νά ἰσχύουν.

Ἄρθρο 31
Τροποποίηση Διατάξεων / Ἔναρξη ἰσχύος

1. Οἱ διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ τροποποιοῦν-
ται ἤ συμπληρώνονται, ἤ καταργοῦνται μέ ἀπόφαση 
τῆς Δ.Ι.Σ., μετά ἀπό εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου, καί   
δημοσιεύονται στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

2. Ὁ παρών Κανονισμός δέν προκαλεῖ δαπάνη σέ βάρος 
τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ ἤ τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ 
νομικοῦ προσώπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρε-
σπῶν καί Ἑορδαίας.

3. Οἱ διατάξεις τοῦ παρόντος δέν καταλαμβάνουν 
τίς ἐκκρεμεῖς διαδικασίες ἤ συμβάσεις μισθώσεων, ἐκ-
ποιήσεων, ἀγορῶν, ἀνταλλαγῶν καί ἀντιπαροχῶν.

4. Ἡ ἰσχύς τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἀρχίζει ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεώς του στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως. 
Ὁ Κανονισμός δημοσιεύεται καί στό ἐπίσημο Δελτίο 
«ΕΚΚΛΗΣΙΑ» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ ἀπόφαση αὐτή νά δημοσιευθεῖ στήν Ἐφημερίδα τῆς 
Κυβερνήσεως.

Ἀθῆναι, 11.5.2018

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 3.12.2018
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Κανονισμός ἀναθέσεως καί ἐκτελέσεως 
παρά τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν 

καί Ἑορδαίας καί τῶν ὑπαγομένων σέ αὐτήν 
ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων 

συμβάσεων ἔργων, μελετῶν καί παροχῆς συναφῶν ὑπηρεσιῶν

Ἀριθμ. 2189/2043/2018

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν:
1. τά ἄρθρα 29 παρ. 2 καί 46 παρ. 2 τοῦ Νόμου 590/1977 
«Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» 
(Α´́ 146), καί τό ἄρθρο 68 παρ. 1, ὑποπαρ. 3 καί 6 τοῦ Ν. 
4235/2014,
2. τάς ὑποχρεώσεις τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας πρός τό 
χριστεπώνυμον πλήρωμα, αἱ ὁποῖαι ἀπορρέουν ἀπό τάς 
Εὐαγγελικάς ἐπιταγάς, τούς ἱερούς Κανόνας καί τούς 
νόμους τοῦ Κράτους,
3. τάς ὑφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς καί 
πνευματικάς ἀνάγκας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, 
Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας,
4. τήν 509/9.5.2018 Πρότασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. 
Θεοκλήτου, 
5. τήν ἀπό 11.5.2018 Γνωμοδότησιν τῆς Νομικῆς Ὑπηρεσίας 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
6. τήν ἀπό 11.5.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
καθορίζει τόν τρόπο ἀναθέσεως, ἐκπονήσεως καί δι-

ενεργείας ἔργων, μελετῶν, προμηθειῶν καί ὑπηρεσιῶν 
παρά τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορ-
δαίας καί τῶν ὑπαγομένων εἰς αὐτήν ἐκκλησιαστικῶν 
νομικῶν προσώπων, ὡς ἑξῆς:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ἀναθέσεως καί ἐκτελέσεως 

παρά τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί 
Ἑορδαίας καί τῶν ὑπαγομένων σέ αὐτήν ἐκκλησιαστικῶν 

νομικῶν προσώπων συμβάσεων ἔργων, μελετῶν καί 
παροχῆς συναφῶν ὑπηρεσιῶν

ΜΕΡΟΣ Α ́
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ἄρθρο 1
Ἀντικείμενο – πεδίο ἐφαρμογῆς

1. Τό ἀντικείμενο τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ συνίσταται 

στόν καθορισμό τῶν ὅρων καί τῶν προϋποθέσεων ἐπί τῇ 
βάσει τῶν ὁποίων ἀνατίθενται, συνάπτονται καί ἐκτελοῦνται 
συμβάσεις προμήθειας προϊόντων, παροχῆς ὑπηρεσιῶν, 
ἔργων, μελετῶν καί συναφῶν τεχνικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας 
καθώς καί τῶν ὑπαγόμενων εἰς αὐτήν Ἐκκλησιαστικῶν 
Ἀναθετουσῶν Ἀρχῶν στό πλαίσιο τῶν δραστηριοτήτων 
των, συμφώνως πρός τίς διατάξεις τοῦ ν. 590/1977 καί 
τίς κατ’ ἐξουσιοδότηση αὐτοῦ ἐκδοθεῖσες ἀποφάσεις τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

2. Ὡς Ἐκκλησιαστικές Ἀναθέτουσες Ἀρχές νοοῦνται 
τά ὑπαγόμενα στήν Ἱεράν Μητρόπολιν Φλωρίνης, 
Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν 
Ἡσυχαστηρίων καί εἰδικότερα: α) τά ἐκκλησιαστικά νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ὅπως τοῦτα καθορίζονται στό 
ἄρθρο 1 παρ. 4 τοῦ ν. 590/1977 καί β) τά ἐκκλησιαστικά 
νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου, ἤτοι τά Ἡσυχαστήρια, 
τά Ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα καί Ἐκκλησιαστικά Μουσεῖα, 
καθώς  καί τά λοιπά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα 
ἰδιωτικοῦ δικαίου αα) τή διοίκηση τῶν ὁποίων ὁρίζει ἕνα 
ἤ περισσότερα ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν 
προσώπων δημοσίου δικαίου, ἤ ββ) στό μετοχικό κεφάλαιο 
ἤ τήν περιουσία τῶν ὁποίων μετέχει κατά ποσοστόν ἴσον 
ἤ ἀνώτερο τοῦ 50% ἕνα ἤ περισσότερα ἐκ τῶν ἀνωτέρω 
ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων δημοσίου δικαίου ἤ 
γγ) ἐλέγχεται ὑπό ἑνός ἤ περισσοτέρων ἐκ τῶν ἀνωτέρω 
ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων δημοσίου δικαίου. Οἱ 
συναπτόμενες κατ’ ἐφαρμογήν τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ 
συμβάσεις οὐδόλως ἀποτελοῦν «δημόσιες συμβάσεις» 
ἤ «διοικητικές συμβάσεις κατά τήν ἔννοια τῆς σχετικῆς 
ἐθνικῆς καί ἑνωσιακῆς νομοθεσίας, καθ’ ὅσον ἡ Ἱερά 
Μητρόπολις Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας καί τά 
ὑπαγόμενα εἰς αὐτήν ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δέν 
συνιστοῦν «ὀργανισμούς δημοσίου δικαίου» κατά τήν 
ἔννοια τῶν ὁδηγιῶν 2014/24/ΕΕ ἤ 2014/25/ΕΕ. Ὁμοίως καί 
οἱ ρυθμιζόμενες διά τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ συμβάσεις 
δέν ὑπόκεινται στήν προβλεπόμενη γιά τά νομικά πρόσωπα 
τῆς Γενικῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ Δημοσίου Τομέως 
διαδικασία προσυμβατικοῦ ἐλέγχου, μέ τήν ἐπιφύλαξη 
ὅσων ὁρίζονται κατωτέρω στό ἄρθρο 8 τοῦ Κανονισμοῦ. 

3. Ἐφ’ ὅσον τοῦτο ὁρίζεται εἰδικῶς στά ἑκάστοτε τεύχη 
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τοῦ διαγωνισμοῦ καί στά συμβατικά τεύχη, δύνανται 
νά ἐφαρμόζονται ἀναλόγως καί συμπληρωματικῶς οἱ 
οἰκεῖες διατάξεις τοῦ ἄρθρου 79 τοῦ ν. 4412/2016 γιά 
τό «Εὐρωπαϊκό Ἑνιαῖο Ἔγγραφο Σύμβασης» καί τό 
«Τυποποιημένο Ἔντυπο Ὑπεύθυνης Δήλωσης», καθώς 
καί τοῦ οἰκείου δευτερογενοῦς κανονιστικοῦ πλαισίου τῆς 
ἐσωτερικῆς νομοθεσίας, ἀναλόγως προσαρμοζομένων 
πρός τίς ἀνάγκες τῶν ὑπαγόμενων στόν παρόντα 
Κανονισμό Ἐκκλησιαστικῶν Ἀναθετουσῶν Ἀρχῶν.

4. Ὁμοίως, ἐφ’ ὅσον τοῦτο ὁρίζεται εἰδικά στά ἑκάστοτε 
τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ καί στά συμβατικά τεύχη, γιά 
τίς συμβάσεις ἔργων, μελετῶν καί λοιπῶν συναφῶν 
ἐπιστημονικῶν ὑπηρεσιῶν δύνανται νά ἐφαρμόζονται 
ἀναλογικά καί συμπληρωματικά  οἱ διατάξεις τοῦ ν. 
4412/2016 καθώς καί τοῦ οἰκείου κανονιστικοῦ πλαισίου 
τῆς ἐσωτερικῆς νομοθεσίας, κατά τρόπον προσιδιάζοντα 
στίς ἀνάγκες τῶν ὑπαγόμενων στόν παρόντα κανονισμό 
Ἐκκλησιαστικῶν Ἀναθετουσῶν Ἀρχῶν.

Ἄρθρο 2
Γενικές Ἀρχές

1. Οἱ Ἐκκλησιαστικές Ἀναθέτουσες Ἀρχές τοῦ παρόντος 
Κανονισμοῦ ἀντιμετωπίζουν τούς οἰκονομικούς φορεῖς 
ἰσότιμα καί χωρίς διακρίσεις καί ἐνεργοῦν μέ διαφάνεια, 
τηρώντας τήν ἀρχή τῆς ἀναλογικότητας, τῆς ἀμοιβαίας 
ἀναγνώρισης, τῆς προστασίας τῶν δικαιωμάτων τῶν 
ἰδιωτῶν, τῆς προστασίας τοῦ ἀνταγωνισμοῦ, τῆς 
προστασίας τοῦ περιβάλλοντος καί τῆς βιώσιμης, ἀειφόρου 
καί ἀξιοβίωτης ἀναπτύξεως καί λαμβάνουν τά ἀπαραίτητα 
μέτρα, ὥστε νά διασφαλίζεται ἡ ἀποτελεσματικότητα 
τῶν προβλεπόμενων διαδικασιῶν. Ὁ σχεδιασμός τῶν 
διαδικασιῶν σύναψης συμβάσεων δέν γίνεται πρός τόν 
σκοπό τοῦ τεχνητοῦ περιορισμοῦ τοῦ ἀνταγωνισμοῦ. 

2. Κατά τήν ἐκτέλεση τῶν συμβάσεων, οἱ οἰκονομικοί 
φορεῖς τηροῦν τίς ὑποχρεώσεις τους πού ἀπορρέουν ἀπό 
τίς διατάξεις τῆς περιβαλλοντικῆς, κοινωνικοασφαλιστικῆς 
καί ἐργατικῆς νομοθεσίας, οἱ ὁποῖες ἔχουν θεσπισθεῖ 
μέ τό δίκαιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, τό ἐθνικό δί-
καιο, συλλογικές συμβάσεις ἤ διεθνεῖς διατάξεις περι-
βαλλοντικοῦ, κοινωνικοῦ καί ἐργατικοῦ δικαίου.

3. Ἡ τήρηση τῶν ὑποχρεώσεων τῆς παρ. 2 ἐλέγχεται καί 
βεβαιώνεται ἀπό τά ὄργανα τῆς ἑκάστοτε Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς, τά ὁποῖα ἐπβλέπουν τήν ἐκτέλεση 
τῶν συμβάσεων, καθώς καί ἀπό τίς οἰκεῖες δημόσιες ἀρχές 
καί ὑπηρεσίες πού ἐνεργοῦν ἐντός τῶν ὁρίων εὐθύνης καί 
ἁρμοδιότητάς τους.

Ἄρθρο 3
Ὁρισμοί

1. Οἱ συναπτόμενες διά τῆς Μητροπόλεως Φλωρίνης, 
Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας καθώς καί τῶν ὑπαγομένων εἰς 
αὐτήν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων συμβάσεις 
προσλαμβάνουν τήν ἀκόλουθη ἔννοια:

α) «Σύμβαση προμήθειας προϊόντων»: ἡ σύμβαση, ἡ ὁποία 
ἔχει ὡς ἀντικείμενο τήν ἀγορά προϊόντων. Μία σύμβαση 
προμηθειῶν μπορεῖ νά περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, 
ἐργασίες τοποθετήσεως καί ἐγκαταστάσεως.

β)  «Σύμβαση παροχῆς ὑπηρεσιῶν»: ἡ σύμβαση, ἡ ὁποία 
ἔχει ὡς ἀντικείμενο τήν παροχή ὑπηρεσιῶν, εἴτε αὐτές 
ἀνάγονται στήν ἐκπλήρωση τοῦ ἁγιαστικοῦ, πνευματικοῦ, 
πολιτιστικοῦ, φιλανθρωπικοῦ, κοινωνικοῦ, ἀναπτυξιακοῦ, 
ἐκπαιδευτικοῦ καί μορφωτικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας εἴτε 
ἀποσκοποῦν στήν ἐν γένει ἀξιοποίηση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Περιουσίας. Εἰδικότερα:

αα) ὡς «συμβάσεις γενικῶν ὑπηρεσιῶν», συμπεριλαμ-
βανομένων τῶν συμβουλευτικῶν ὑπηρεσιῶν, ὁρίζονται 
ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς ἀντικείμενο τόν σχεδιασμό, 
προγραμματισμό, ὀργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, 
ἔλεγχο καί ἀξιολόγηση ἐπιχειρησιακῶν καί ἀναπτυξιακῶν 
δράσεων, ἔργων καί προγραμμάτων σέ ὅλους τους τομεῖς 
τῆς οἰκονομίας, καθώς καί σέ ὁριζόντιου χαρακτήρα 
παρεμβάσεις, τήν ὑποστήριξη τῆς ὑλοποίησής τους μέ 
τή μεταφορά τῆς ἀπαραίτητης σχετικῆς τεχνογνωσίας 
καθώς καί τήν παροχή ἐξωγενῶν ὑπηρεσιῶν ὑλοποιήσεως 
τῶν ἀνωτέρω προγραμμάτων καί δράσεων. Στίς 
συμβουλευτικές ὑπηρεσίες ὑπάγονται ἰδίως οἱ οἰκονομικές 
μελέτες, οἱ κοινωνικές μελέτες, οἱ μελέτες ὀργανώσεως 
καί ἐπιχειρησιακῆς ἔρευνας, οἱ περιβαλλοντικές μελέτες, 
καθώς καί οἱ μελέτες συστημάτων πληροφορικῆς, ἐκτός 
ἐάν σχετίζονται μέ ἔργο ἤ μέ ἐκπόνηση μελετῶν καί παροχή 
τεχνικῶν καί λοιπῶν συναφῶν ἐπιστημονικῶν ὑπηρεσιῶν 
κατά τήν ἔννοιαν τῆς ἑπόμενης παραγράφου.

ββ) Ὡς «συμβάσεις τεχνικῶν ὑπηρεσιῶν» ἤ «λοιπῶν 
συναφῶν ἐπιστημονικῶν ὑπηρεσιῶν» ὁρίζονται ἐκεῖνες, τό 
ἀντικείμενο τῶν ὁποίων συνίσταται στήν παροχή γνώσεων 
καί ἱκανοτήτων διά τῆς διαθέσεως, κυρίως, συγκεκριμένου 
ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ καί ἄλλων μέσων ἐπί ὁρισμένου 
χρόνου, πού προσδιορίζεται εἴτε ἡμερολογιακῶς εἴτε σέ 
συνάρτηση μέ ὁρισμένο γεγονός τῆς διαδικασίας παρα-
γωγῆς ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου. Οἱ τεχνικές ὑπηρεσίες 
μποροῦν νά ἔχουν ὡς ἀντικείμενο, ἰδίως: α) τή σύνταξη τῶν 
τευχῶν διαγωνισμοῦ τῆς ἀναθέσεως μελέτης ἤ ὑπηρεσίας, 
β) τόν ἔλεγχο καί τήν ἐπίβλεψη ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου ἤ 
μελέτης καί γ) τήν ὑποστήριξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
καί τῶν ὑπαγόμενων σ’ αὐτή ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν 
προσώπων κατά τή διεξαγωγή ἀναθέσεως συμβάσεως 
μελέτης, ἔργου ἤ ὑπηρεσίας, κατά τήν ἐπίβλεψη ἤ τόν 
ἔλεγχο μελέτης καί κατά τή διοίκηση ἤ ἐπίβλεψη ἤ ἔλεγ-
χο ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου.

γ)  «Σύμβαση ἐκπόνησης μελετῶν»: ἡ σύμβαση ἡ ὁποία 
ἔχει ὡς ἀντικείμενο πάσης φύσεως μελέτες ἤ σχέδια, 
κυρίως στούς τομεῖς τῆς χωροταξίας, τῆς πολεοδομίας, 
τῆς ἀρχιτεκτονικῆς, τῶν ἔργων πολιτικοῦ μηχανικοῦ καθώς 
καί κάθε ἄλλης εἰδικότητας μηχανικοῦ (μηχανολόγου, 
ἠλεκτρολόγου κ.ο.κ). 

δ)  «Σύμβαση ἐκτέλεσης ἐκκλησιαστικῶν ἔργων»: ἡ 
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σύμβαση ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀντικείμενο τήν ἐκτέλεση ἤ, 
συγχρόνως, τή μελέτη καί ἐκτέλεση ἐκκλησιαστικῶν 
ἔργων καί ἐργασιῶν, οἱ ὁποῖες περιλαμβάνονται στό 
παράρτημα II τῆς ὁδηγίας 2014/24/ΕΕ, εἴτε αὐτά ἀνάγονται 
στήν ἐκπλήρωση τοῦ ἁγιαστικοῦ καί πνευματικοῦ ἔργου 
τῆς Ἐκκλησίας, εἴτε ἀποσκοποῦν στήν ἐν γένει ἀξιοποίηση 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας. Ὡς Ἐκκλησιαστικά 
ἔργα νοοῦνται, ὁμοίως, καί τά προοριζόμενα γιά τή στέ-
γαση Γραφείων, ἐκκλησιαστικῶν ὑπηρεσιῶν, κατοικιῶν 
Ἀρχιερέων καί Ἱερέων, ὡς καί ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἀποβλέπουν 
στήν ἐκπλήρωση τῶν φιλανθρωπικῶν, μορφωτικῶν καί 
ἐπιχειρηματικῶν σκοπῶν τῆς Ἐκκλησίας. Τά ἀνωτέρω ἔργα 
διακρίνονται εἰς τεχνικά καί καλλιτεχνικά καί εἰδικότερα:

αα) Ὡς «τεχνικό ἐκκλησιαστικό ἔργο» ὁρίζεται τό 
ἀποτέλεσμα ἑνός συνόλου οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν ἤ ἐρ-
γασιῶν μηχανικοῦ τό ὁποῖο ἐπαρκεῖ αὐτό καθ’ ἑαυτό, γιά 
τήν ἐκπλήρωση μίας οἰκονομικῆς ἤ τεχνικῆς λειτουργίας. 
Ἡ ἐκτέλεση τῶν ἐργασιῶν τοῦ προηγούμενου ἐδαφίου 
ἀπαιτεῖ, ἰδίως, τήν ἐφαρμογή μελέτης κατά τήν ἔννοια τοῦ 
παρόντος, μέ τή χρήση τεχνικῶν γνώσεων καί μεθόδων 
καί ἀφορᾶ νέες κατασκευές, ἐπεκτάσεις, ἀνακαινίσεις, 
ἐπισκευές - συντηρήσεις κατά τή λειτουργία, κατεδαφίσεις 
ὑποδομῶν, ἰδίως στίς κατηγορίες ὁδοποιίας, οἰκοδο-
μικῶν, ὑδραυλικῶν, ἠλεκτρομηχανολογικῶν, λιμενι-
κῶν, βιομηχανικῶν-ἐνεργειακῶν, δικτύων, πρασίνου, 
καθαρισμοῦ καί ἐπεξεργασίας νεροῦ, ὑγρῶν, στερεῶν 
καί ἀερίων ἀποβλήτων, γεωτρήσεων, εἰδικῶν μονώσεων, 
ἀνελκυστήρων, ἠλεκτρονικοῦ ἐξοπλισμοῦ, πλωτῶν ἔργων 
καί ἐγκαταστάσεων, ναυπηγείων, ἀποκαλύψεις μεταλλείων 
ὡς καί στίς ὑποδομές ἀπό τόν συνδυασμόν τῶν ἀνωτέρω 
κατηγοριῶν,

ββ) ὡς «καλλιτεχνικό ἐκκλησιαστικό ἔργο»: ὁρίζεται 
γενικῶς κάθε τί ὅ,τι δέν περιλαμβάνεται  στά τεχνικά 
ἔργα, εἴτε ἐνσωματώνεται στίς δομικές κατασκευές καί 
τίς ἐγκαταστάσεις εἴτε ἀποτελεῖ διακοσμητική ἐργασία, 
ὡς ἐνδεικτικῶς κατωτέρω ἀναφέρονται, διακοσμήσεις, 
ἁγιογραφήσεις, κατασκευή τέμπλων, ἀμβώνων, δεσπο-
τικῶν θρόνων, ἀναλογίων, προσκυνηταρίων, θυρῶν καί 
παραθύρων εἰδικῶν σχεδίων, παγκαρίων, ἐπίπλων εἰδικῶν 
σχεδίων, γενικῶς ἔνθετες διακοσμήσεις δαπέδων, τοίχων 
καί ὀροφῶν, καθώς καί περί ἔργων μνημειακοῦ καί 
καλλιτεχνικοῦ χαρακτήρα. 

2. Γιά τούς σκοπούς τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἰσχύουν 
περαιτέρω οἱ ἀκόλουθοι ὁρισμοί:

α) «Ἀνάδοχος»: ὁ προσφέρων πού ἐπιλέγεται γιά τήν 
ἐκτέλεση τῆς σύμβασης. 

β) «Ἐκκλησιαστικές Ἀναθέτουσες ἀρχές»: τό Μη-
τροπολιτικό Συμβούλιο γιά τήν Ἱ. Μητρόπολη Φλωρίνης, 
Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας καί τά μή αὐτοτελῆ Μητροπολιτικά 
Ἱδρύματα, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο γιά τήν Ἐνορία, τό 
Ἡγουμενοσυμβούλιο γιά τήν Ἱερά Μονή καί τό Διοικητικό 
Συμβούλιο γιά τά λοιπά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα.

γ) «Ἐπιβλέπων»: τό ἁρμόδιο μονομελές ἤ συλλογικό 

ὄργανο γιά τόν συντονισμό, τήν παρακολούθηση καί τόν 
ἔλεγχο τῆς ἐκτέλεσης τῆς σύμβασης ἀπό τόν ἀνάδοχο, 
σύμφωνα μέ τή διάταξη τοῦ ἄρθρου 52.  

δ) «Ἐπιτροπή Διαγωνισμοῦ»: τό ἁρμόδιο συλλογικό 
ὄργανο γιά τήν ἀποσφράγιση καί ἀξιολόγηση τῶν προσ-
φορῶν, καί τήν εἰσήγηση πρός τό ἁρμόδιο ἀποφαινόμενο 
ὄργανο γιά τή λήψη τῶν ἀποφάσεων, συμφώνως πρός τά 
ὁριζόμενα στό ἄρθρο 24.

 ε) «Ἐπιτροπή Παραλαβῆς»: τό ἁρμόδιο συλλογικό 
ὄργανο γιά τήν παραλαβή τοῦ συμβατικοῦ ἀντικειμένου.

στ) «Ἐνδιαφερόμενος»: κάθε φυσικό ἤ νομικό πρό-
σωπο ἤ ἕνωση προσώπων πού προτίθεται νά συμμετάσχει 
σέ διαδικασία ἀναθέσεως σύμβασης τοῦ παρόντος Κανο-
νισμοῦ.

ζ) «Κανονισμός»: ὁ παρών Κανονισμός. 
η) «Συμβατικά τεύχη» ἤ «ἔγγραφα τῆς σύμβασης»: τό 

κείμενο τῆς συναπτόμενης σύμβασης, μέ τά παραρτήματα 
καί προσαρτήματά της, τά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ καί ἡ 
προσφορά τοῦ ἀναδόχου.

θ)  «Συμβατικό ἀντικείμενο»: ἡ προμήθεια, ὑπηρεσία, 
τό ἔργο ἤ/καί ἡ μελέτη στήν ὁποία ἀφορᾶ ἡ συναπτόμενη 
σύμβαση.

ι) «Τεύχη διαγωνισμοῦ»: ἡ προκήρυξη (διακήρυξη) ἤ 
πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος, μέ τήν ὁποία 
τίθενται οἱ ὅροι διεξαγωγῆς τοῦ διαγωνισμοῦ καί συμ-
μετοχῆς τῶν ἐνδιαφερομένων, μέ τά παραρτήματα καί 
προσαρτήματά τους.

ια) «Συμμετέχων ἤ Προσφέρων ἤ Διαγωνιζόμενος»: ὁ 
ἐνδιαφερόμενος οἰκονομικός φορέας πού ἔχει ὑποβάλει 
φάκελο προσφορᾶς.

ιβ) «Φάκελος προσφορᾶς»: ὁ φάκελος πού ὑποβάλλουν 
οἱ συμμετέχοντες σέ διαδικασία ἀνάθεσης συμβάσεως τοῦ 
παρόντος Κανονισμοῦ, στόν ὁποῖο περιέχονται τά στοιχεῖα 
καταλληλότητας καί ποιοτικῆς ἐπιλογῆς τοῦ ὑποψηφίου, 
ἡ τεχνική προσφορά καί ἡ οἰκονομική προσφορά, 
σύμφωνα μέ τά κατά περίπτωση ὁριζόμενα στά τεύχη τοῦ 
διαγωνισμοῦ.

3. Ἐκτός τῶν 2 ὁρισμῶν στήν παράγραφο, εἰδικά γιά 
τίς συμβάσεις ἐκκλησιαστικῶν ἔργων ἰσχύουν καί οἱ 
ἀκόλουθοι ὁρισμοί:

α) Ὡς «Κύριος του Ἔργου» ἤ «Ἐργοδότης» νοεῖται τό 
ἁρμόδιο Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο. 

β) Ὡς «Φορέας κατασκευῆς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου» 
νοεῖται ἡ ἁρμόδια Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἤ ἡ 
φέρουσα τήν εὐθύνη τῆς ὑλοποιήσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
ἔργου ὑπηρεσία αὐτῆς.

γ) Ὡς «Προϊσταμένη Ἀρχή» νοεῖται τό ὄργανο τοῦ φορέα 
κατασκευῆς τοῦ ἔργου πού ἐποπτεύει τήν κατασκευή 
του ἀσκώντας γιά λογαριασμό του ἀποφασιστικές ἁρμο-
διότητες, ἰδίως σέ θέματα τροποποίησης τῶν ὅρων τῆς 
συμβάσεως. 

δ) Ὡς «Διευθύνουσα Ὑπηρεσία» ἤ «Ἐπιβλέπουσα Ὑπη-
ρεσία» ὁρίζεται ἡ Τεχνική Ὑπηρεσία κάθε Ἐκκλησιαστικῆς 
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Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς. Ἡ Τεχνική Ὑπηρεσία δύναται νά 
στελεχώνεται ὄχι μόνο ἐκ μονίμων ὑπαλλήλων, ἀλλά καί ἐξ 
ἰδιωτῶν μέ σχέση ἐργασίας ἀορίστου ἤ ὁρισμένου χρόνου, 
ἐπί συμβάσει παροχῆς ἀνεξάρτητων ὑπηρεσιῶν ἤ συμβάσει 
μίσθωσης ἔργου ἤ καί ἐπί οἱουδήποτε ἄλλου τρόπου.

ε) Ὡς «Τεχνικό Συμβούλιο» νοεῖται τό συλλογικό ὄργανο 
πού ἔχει τήν ἁρμοδιότητα νά γνωμοδοτεῖ γιά τήν ἔκδοση 
ἀποφάσεων, ὅταν προβλέπεται ἀπό τήν κείμενη νομοθεσία 
ἤ ζητεῖται ἀπό τήν Ἀναθέτουσα ἤ τήν Προϊσταμένη Ἀρχή, 
σύμφωνα μέ τίς ἰσχύουσες γιά τά ὑπαγόμενα στόν παρόντα 
διαγωνισμό ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα διατάξεις. Ἡ 
Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά ὁρίζει ὡς 
μέλη τοῦ Τεχνικοῦ Συμβουλίου τρίτα πρόσωπα, τά ὁποῖα 
δέν ὑπηρετοῦν στήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή 
ἤ σέ ὁποιοδήποτε ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ὑπ-
αγόμενο στήν Ἱ. Μ. Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας. 

 4. Μέ τήν ἐπιφύλαξη τῶν προηγούμενων παραγράφων οἱ 
ὁρισμοί πού ἀναφέρονται στίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ 
ν. 4412/2016 ἐφαρμόζονται ἀνάλογα καί γιά τούς σκοπούς 
τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, ἐφ’ ὅσον συμφωνοῦν καί δέν 
ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τό περιεχόμενό του.

Ἄρθρο 4
Μεικτές συμβάσεις

1. Τό παρόν ἄρθρο ἐφαρμόζεται σέ μεικτές συμβάσεις οἱ 
ὁποῖες ἔχουν ὡς ἀντικείμενο διαφορετικά εἴδη συμβάσεων, 
τό σύνολο τῶν ὁποίων ἐμπίπτει στόν παρόντα Κανονισμό. 

2. Οἱ συμβάσεις πού ἔχουν ὡς ἀντικείμενο δύο ἤ περισ-
σότερα εἴδη συμβάσεων (ἔργα, ὑπηρεσίες ἤ προμήθειες) 
ἀνατίθενται, συμφώνως πρός τίς διατάξεις οἱ ὁποῖες 
ἐφαρμόζονται στό εἶδος ἐκεῖνο πού χαρακτηρίζει τό κύριο 
ἀντικείμενο τῆς σχετικῆς συμβάσεως. 

3. Ὅταν ὑπό σύναψη σύμβαση ἔργου ἔχει ταυτοχρόνως 
ὡς ἀντικείμενο καί τή διενέργεια προμήθειας ἤ τήν 
παροχή ὑπηρεσίας ἤ τήν ἐκπόνηση μελέτης, νοεῖται ὡς 
σύμβαση προμήθειας προϊόντων, ἐφ’ ὅσον ἡ ἐκτιμώμενη 
ἀξία τῶν προϊόντων ὑπερβαίνει τήν ἐκτιμώμενη ἀξία 
τῶν κατασκευαστικῶν ἐργασιῶν, περιλαμβανομένων 
τῶν ὑλικῶν κατασκευῆς, τῶν ὑπηρεσιῶν ἤ τῶν μελετῶν. 
Ὅταν ὑπό σύναψη σύμβαση ἔργου ἔχει ταυτοχρόνως ὡς 
ἀντικείμενο καί τή διενέργεια προμήθειας ἤ τήν παροχή 
ὑπηρεσίας ἤ ἐκπόνηση μελέτης, νοεῖται ὡς σύμβαση 
παροχῆς ὑπηρεσιῶν ἤ ἐκπόνησης μελετῶν, ἀντίστοιχα, 
ἐφ’ ὅσον ἡ ἐκτιμώμενη ἀξία τῶν ὑπηρεσιῶν ἤ τῶν 
μελετῶν ὑπερβαίνει τήν ἐκτιμώμενη ἀξία τῶν ἔργων ἤ τῶν 
προϊόντων. Συμβάσεις τό ἀντικείμενο τῶν ὁποίων ἀφορᾶ 
τήν προμήθεια προϊόντων καί καλύπτει, παρεμπιπτόντως, 
ἐργασίες τοποθέτησης καί ἐγκατάστασης, νοοῦνται ὡς 
συμβάσεις προμήθειας προϊόντων.

4. Ὅταν τά διάφορα μέρη συγκεκριμένης συμβάσεως 
δέν μποροῦν νά χωρισθοῦν ἀντικειμενικά, τό ἰσχῦον νομικό 
καθεστώς καθορίζεται μέ βάση τό κύριο ἀντικείμενο της.

Ἄρθρο 5
Χρηματικά Ὅρια - Ὑπολογισμός ἐκτιμώμενης ἀξίας

1. Ὡς «ἑνωσιακά ὅρια» τῶν συναπτόμενων συμβάσεων 
νοοῦνται τά προβλεπόμενα ἀπό τό ἄρθρο 4 τῆς ὁδηγίας 
2014/24/ΕΕ κατώτατα χρηματικά ὅρια, ὅπως ἑκάστοτε 
ἰσχύουν. 

2. Οἱ Ἐκκλησιαστικές Ἀναθέτουσες Ἀρχές τοῦ παρόν-
τος Κανονισμοῦ ἐνημερώνονται γιά τό ἑκάστοτε ἰσχῦον 
ποσοτικό ὅριο ἐφαρμογῆς τῆς Ὁδηγίας 2014/24/ΕΕ.

3. Ὁ ὑπολογισμός τῆς ἐκτιμώμενης ἀξίας μίας σύμ-
βασης βασίζεται στό συνολικό πληρωτέο ποσόν, μή 
συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἀναλογοῦντος ΦΠΑ, ὅπως 
ἐκτιμᾶται ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή, 
συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προ-
αιρέσεως ἤ κάθε τυχόν παρατάσεων τῆς συμβάσεως, 
συμφώνως μέ τά ρητῶς διαλαμβανόμενα στά τεύχη τοῦ 
διαγωνισμοῦ καί στά ἔγγραφα τῆς συμβάσεως. Ἄν ἡ 
Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή προβλέπει ἀπονομή 
βραβείων ἤ καταβολή χρηματικῶν ποσῶν γιά τούς 
ὑποψήφιους ἤ προσφέροντες, λαμβάνει ὑπ’ ὄψη της τά 
ποσά αὐτά κατά τόν ὑπολογισμό τῆς ἐκτιμώμενης ἀξίας 
τῆς συμβάσεως.

4. Ἡ ἐπιλογή τῆς χρησιμοποιουμένης μεθόδου γιά τόν 
ὑπολογισμό τῆς ἐκτιμώμενης ἀξίας μίας συμβάσεως 
δέν γίνεται γιά τόν σκοπό τῆς ἀποφυγῆς τῆς ἐφαρμογῆς 
οἱασδήποτε διατάξεως τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ. 
Ἡ σύμβαση δέν κατατέμνεται κατά τρόπον, ὥστε νά 
ἀποφεύγεται ἡ ἐφαρμογή οἱασδήποτε διατάξεως τοῦ 
παρόντος Κανονισμοῦ, ἐκτός ἄν τοῦτο δικαιολογεῖται ἀπό 
ἀντικειμενικούς λόγους.

5. Ἡ ἐκτιμωμένη ἀξία ἰσχύει τή στιγμή τῆς δημοσιεύσεως 
τῆς προκηρύξεως τοῦ διαγωνισμοῦ ἤ στίς περιπτώσεις ὅπου 
δέν προβλέπεται δημοσίευση προκηρύξεως, τή στιγμή πού 
ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἀρχίζει τή διαδικασία 
συνάψεως συμβάσεως, ἐρχόμενη, ἐπί παραδείγματι, σέ 
ἐπαφή μέ οἰκονομικούς φορεῖς πρός τόν σκοπό αὐτόν.

6. Γιά τίς συμφωνίες-πλαίσια καί γιά τά δυναμικά συ-
στήματα ἀγορῶν, ἡ ἀξία πού πρέπει νά λαμβάνεται ὑπ’ ὄψη 
εἶναι ἡ μεγίστη ἐκτιμωμένη ἀξία, ἄνευ τοῦ ἀναλογοῦντος 
ΦΠΑ, τοῦ συνόλου τῶν συμβάσεων πού προβλέπονται νά 
συναφθοῦν κατά τή συνολική διάρκεια τῆς συμφωνίας-
πλαίσιο ἤ τοῦ δυναμικοῦ συστήματος ἀγορῶν.

7. Στήν περίπτωση συμπράξεων καινοτομίας, ἡ ἀξία πού 
πρέπει νά λαμβάνεται ὑπ’ ὄψη εἶναι ἡ μεγίστη ἐκτιμώμενη 
ἀξία, ἄνευ τοῦ ἀναλογοῦντος ΦΠΑ, τῶν δραστηριοτήτων 
ἔρευνας καί ἀναπτύξεως, οἱ ὁποῖες θά λάβουν χώρα σέ 
ὅλα τά στάδια τῆς προβλεπόμενης συμπράξεως, καθώς 
καί τῶν προμηθειῶν, τῶν ὑπηρεσιῶν ἤ τῶν ἔργων πού 
θά ἀναπτυχθοῦν καί θά παρασχεθοῦν κατά τή λήξη τῆς 
προβλεπόμενης συμπράξεως. 

8. Ὅταν προτεινόμενο ἐκκλησιαστικό ἔργον ἤ προ-
τεινόμενη παροχή ὑπηρεσιῶν μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν 
ἀνάθεση συμβάσεων ὑπό τή μορφή χωριστῶν τμημάτων, 
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ἐνδιαφέροντος, ἄν οἱ προσφορές ὑποβάλλονται γιά ἕνα ἤ 
γιά περισσότερα ἤ γιά ὅλα τά τμήματα.

3. Οἱ Ἐκκλησιαστικές Ἀναθέτουσες Ἀρχές δύνανται, 
ἀκόμη καί ἐάν οἱ προσφορές εἶναι δυνατόν νά ὑπο-
βάλλονται γιά πολλά ἤ γιά ὅλα τά τμήματα, νά περιορίζουν 
τόν ἀριθμό τῶν τμημάτων πού μποροῦν νά ἀνατεθοῦν σέ 
ἕναν προσφέροντα, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι ὁ μέγιστος 
ἀριθμός τῶν τμημάτων ἀνά προσφέροντα ὁρίζεται 
στήν προκήρυξη ἤ στήν πρόσκληση ἐπιβεβαιώσεως 
ἐνδιαφέροντος. Στήν περίπτωση αὐτή ἀναφέρουν στά 
ἔγγραφα τῆς συμβάσεως τά ἀντικειμενικά καί χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ἤ τούς κανόνες πού προτίθενται νά 
ἐφαρμόσουν γιά τόν προσδιορισμό τῶν τμημάτων πού 
ἀνατίθενται, ἐάν ἡ ἐφαρμογή τῶν κριτηρίων ἀναθέσεως 
θά εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀνάθεση σέ ἕναν προσφέροντα 
τμημάτων πού ὑπερβαίνουν τόν μέγιστο ἀριθμό. 

4. Ἐάν εἶναι δυνατή ἡ ἀνάθεση περισσοτέρων τοῦ ἑνός 
τμημάτων στόν ἴδιο προσφέροντα, οἱ Ἐκκλησιαστικές 
Ἀναθέτουσες Ἀρχές δύνανται νά ἀναθέτουν συμβάσεις 
συνδυάζοντας πολλά ἤ ὅλα τά τμήματα, στήν περίπτωση 
πού ἔχουν ὁρίσει στήν προκήρυξη ἤ στήν πρόσκληση 
ἐπιβεβαιώσεως ἐνδιαφέροντος ὅτι διατηροῦν τό δι-
καίωμα τοῦτο καί ἀναφέρουν τόν τρόπο συνδυασμοῦ τῶν 
τμημάτων ἤ ὁμάδων τμημάτων.

Ἄρθρο 7
Ἑξαιρούμενες Συμβάσεις

1. Οἱ διατάξεις τοῦ παρόντος τμήματος τοῦ Κανο-
νισμοῦ δέν ἐφαρμόζονται στίς διαδικασίες ἀναθέσεως καί 
ἐκτελέσεως συμβάσεων πού συνάπτουν οἱ Ἐκκλησιαστικές 
Ἀναθέτουσες Ἀρχές μέ ἀντικείμενο:

α) Τίς μισθώσεις ἀκινήτων.
β) Τήν ἐκμετάλλευση ἀκινήτων.
γ) Τίς ἐπενδυτικές συμβάσεις ἀκινήτων.
δ) Τήν παραχώρηση ὑπηρεσιῶν καί ἔργων. 
ε) Τίς ἠλεκτρονικές ἐπικοινωνίες, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 

8 τῆς Ὁδηγίας 2014/24/ΕΕ.
στ) Τούς διαγωνισμούς μελετῶν πού διοργανώνονται 

δυνάμει διεθνῶν κανόνων, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 9 τῆς 
Ὁδηγίας 2014/24/ΕΕ.

ζ) Τίς εἰδικές ἐξαιρέσεις γιά συμβάσεις ὑπηρεσιῶν, 
σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 10 τῆς Ὁδηγίας 2014/24/ΕΕ καί 
εἰδικότερα τίς ἀναφερόμενες στό στοίχ. δ) αὐτοῦ νομικές 
ὑπηρεσίες.

η) Τίς συμβάσεις ὑπηρεσιῶν πού ἀνατίθενται βάσει 
ἀποκλειστικοῦ δικαιώματος, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 11 τῆς 
Ὁδηγίας 2014/24/ΕΕ.

θ) Τίς συμβάσεις μέ ἄλλες Ἐκκλησιαστικές Ἀνα-
θέτουσες Ἀρχές, ὑπό τίς προϋποθέσεις τοῦ ἄρθρου 12 τῆς 
Ὁδηγίας 2014/24/ΕΕ.

ι) Τίς ἐσωτερικές ἀναθέσεις ἀπό Ἐκκλησιαστική Ἀνα-
θέτουσα Ἀρχή πρός διάφορη Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτου-
σα Ἀρχή, καθώς καί πρός νομικά πρόσωπα, στά ὁποῖα 

λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν ἡ συνολική ἐκτιμώμενη ἀξία ὅλων 
αὐτῶν τῶν τμημάτων. Ὅταν ἡ συνολική ἀξία τῶν τμημάτων 
ἰσοῦται ἤ ὑπερβαίνει τό κατώτατο ὅριο τοῦ α, οἱ διατάξεις 
τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἐφαρμόζονται στήν ἀνάθεση 
ἑκάστου τμήματος.

9. Ὅταν σχέδιο ἀγορᾶς γιά τήν ἀπόκτηση ὁμοιογενῶν 
ἀγαθῶν ἤ ὑπηρεσιῶν μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν ἀνάθεση 
συμβάσεων ὑπό τή μορφή χωριστῶν τμημάτων, λαμβάνεται 
ὑπ’ ὄψη ἡ συνολική ἐκτιμώμενη ἀξία ὅλων αὐτῶν τῶν 
τμημάτων. Ὅταν ἡ συνολική ἀξία τῶν τμημάτων ἰσοῦται 
ἤ ὑπερβαίνει τό κατώτατο ὅριο τοῦ α, οἱ διατάξεις τοῦ 
παρόντος Κανονισμοῦ ἐφαρμόζονται στήν ἀνάθεση 
ἑκάστου τμήματος.

10. Κατά παρέκκλιση τῶν ὁριζόμενων στίς παραγράφους 
8 καί 9, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά 
ἀναθέτει συμβάσεις γιά μεμονωμένα τμήματα κατά τίς 
διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, λαμβάνοντας ὑπ’ 
ὄψιν τήν ἐκτιμώμενη ἀξία μόνο τοῦ τμήματος, ἐφ’ ὅσον 
αὐτή, ἄνευ τοῦ ἀναλογοῦντος ΦΠΑ, εἶναι μικρότερη ἀπό 
ὀγδόντα χιλιάδες εὐρώ (80.000,00 €) γιά προμήθειες ἤ 
ὑπηρεσίες ἤ ἀπό ἕνα ἑκατομμύριο εὐρώ (1.000.000,00 
€) γιά ἐκκλησιαστικά ἔργα. Πάντως, ἡ συνολική ἀξία 
τῶν τμημάτων πού ἀνατίθενται δι᾽ αὐτοῦ τοῦ τρόπου, 
δέν ὑπερβαίνει τό 20% τῆς συνολικῆς ἀξίας ὅλων τῶν 
τμημάτων στίς ὁποῖες ἔχει διαιρεθεῖ τό προτεινόμενο 
ἔργο, ἤ ἡ προτεινόμενη ἀπόκτηση ὁμοιογενῶν ἀγαθῶν ἤ 
ἡ προτεινόμενη παροχή ὑπηρεσιῶν.

11. Στήν περίπτωση συμβάσεων προμηθειῶν ἤ ὑπη-
ρεσιῶν οἱ ὁποῖες ἔχουν περιοδικό χαρακτήρα ἤ οἱ ὁποῖες 
προβλέπεται νά ἀνανεωθοῦν μέσα σέ συγκεκριμένο χρο-
νικό διάστημα, λαμβάνεται ὡς βάση γιά τόν ὑπολογισμό 
τῆς ἐκτιμώμενης ἀξίας τῆς σύμβασης:

α) Εἴτε ἡ συνολική πραγματική ἀξία τῶν διαδοχικῶν 
συμβάσεων τοῦ ἰδίου τύπου οἱ ὁποῖες συνήφθησαν 
κατά τό προηγούμενο δωδεκάμηνο ἤ οἰκονομικό ἔτος, 
ἀναπροσαρμοσμένη, εἰ δυνατόν, προκειμένου νά ληφθοῦν 
ὑπ’ ὄψη ἐνδεχόμενες μεταβολές ὡς πρός τίς ποσότητες ἤ 
τήν ἀξία τους κατά τούς δώδεκα μῆνες πού ἕπονται τῆς 
ἀρχικῆς συμβάσεως·

β) εἴτε ἡ ἐκτιμώμενη συνολική ἀξία τῶν διαδοχικῶν 
συμβάσεων πού συνήφθησαν κατά τό δωδεκάμηνο πού 
ἕπεται τῆς πρώτης παραδόσεως ἤ κατά τή διάρκεια τοῦ 
οἰκονομικοῦ ἔτους, ἐφ’ ὅσον τοῦτο ὑπερβαίνει τούς 
δώδεκα μῆνες.

Ἄρθρο 6
Ὑποδιαίρεση συμβάσεων σέ τμήματα

1. Οἱ Ἐκκλησιαστικές Ἀναθέτουσες Ἀρχές δύνανται 
νά ἀποφασίζουν τήν ἀνάθεση συμβάσεως ὑπό τή μορφή 
χωριστῶν τμημάτων καί μποροῦν νά προσδιορίζουν τό 
μέγεθος καί τό ἀντικείμενο τῶν τμημάτων τούτων. 

2. Οἱ Ἐκκλησιαστικές Ἀναθέτουσες Ἀρχές ἀναφέρουν 
στήν προκήρυξη ἤ στήν πρόσκληση ἐπιβεβαιώσεως 
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ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἀσκεῖ ἀμέσως ἤ 
ἐμμέσως καθοριστική ἐπιρροή λόγῳ τῆς κυριότητος ἤ τοῦ 
ἀσκούμενου ἐλέγχου ἤ τῆς χρηματοδοτικῆς της ἐπιρροῆς, 
σύμφωνα μέ τίς προϋποθέσεις τοῦ ἴδιου ὡς ἄνω ἄρθρου 
12 τῆς Ὁδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Ἄρθρο 8
Ὑλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων

1. Κατά τήν ἀνάθεση συμβάσεων, γιά τίς ὁποῖες οἱ 
ὑπαγόμενες στόν παρόντα Κανονισμό Ἐκκλησιαστικές 
Ἀρχές ἐπιχορηγοῦνται ἤ χρηματοδοτοῦνται ἀπό ἐθνι-
κούς ἤ εὐρωπαϊκούς πόρους, δύναται νά ὑπόκεινται 
στίς διατάξεις γιά τίς κρατικές ἤ δημόσιες συμβάσεις 
καί τήν ἐποπτεία καί ἔλεγχο τῆς διαχειρίσεως κρατικῶν 
καί εὐρωπαϊκῶν πόρων, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 68 παρ. 1 
ὑποπαρ. 3 τοῦ ν. Ν. 4235/2014.

2. Στίς περιπτώσεις αὐτές οἱ Ἐκκλησιαστικές Ἀνα-
θέτουσες Ἀρχές δύνανται νά ἐφαρμόζουν ἀναλόγως    καί 
συμπληρωματικῶς τίς διατάξεις τοῦ ν. 4412/2016 καθώς 
καί τοῦ οἰκείου κανονιστικοῦ πλαισίου τῆς ἐσωτερικῆς 
νομοθεσίας, πρός τόν σκοπό τῆς διασφαλίσεως τῆς 
ἐπιλεξιμότητας τῶν προκαλούμενων δαπανῶν, συμφώνως 
πρός τούς οἰκείους κανόνες διαχειρίσεως κάθε προ-
γράμματος καί ὅπως θά ὁρίζεται στά ἑκάστοτε τεύχη τοῦ 
διαγωνισμοῦ καί στά συμβατικά τεύχη.

ΜΕΡΟΣ Β ́/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ Ι / ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι / ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΑΝΩ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ἄρθρο 9
Διαδικασίες ἀνάθεσης

1. Γιά τή δημοπράτηση συμβάσεων, οἱ ὁποῖες ἐμ-
πίπτουν στόν παρόντα Κανονισμό καί τῶν ὁποίων ἡ προ-
ϋπολογιζόμενη ἀξία εἶναι ἴση ἤ ἀνωτέρα τοῦ κατωτάτου 
ὁρίου, τό ὁποῖο τίθεται ὑπό τῶν διατάξεών του Ἄρθρου 
5, οἱ Ἐκκλησιαστικές Ἀναθέτουσες Ἀρχές δύνανται νά 
προσφεύγουν, γιά ἀναλόγου προσαρμογῆς:

α) στίς ἀνοικτές ἤ κλειστές διαδικασίες τῶν ἄρθρων 27 
καί 28 τῆς Ὁδηγίας 2014/24/ΕΕ ἀντίστοιχα ἤ

β) στίς συμπράξεις καινοτομίας τοῦ ἄρθρου 31 τῆς 
Ὁδηγίας 2014/24/ΕΕ.

2. Ἐπίσης, δύνανται νά προσφεύγουν στήν ἀνταγωνιστική 
διαδικασία μέ διαπραγμάτευση ἤ στόν ἀνταγωνιστικό 
διάλογο, στίς ἀκόλουθες περιπτώσεις:

α) Ὅσον ἀφορᾶ σέ ἔργα, ἀγαθά ἤ ὑπηρεσίες, πού 
πληροῦν ἕνα ἤ περισσότερα ἀπό τά ἀκόλουθα κριτήρια:

αα) Ἄν οἱ ἀνάγκες δέν εἶναι δυνατόν νά ἱκανοποιηθοῦν 
χωρίς προσαρμογή τῶν ἄμεσα διαθέσιμων λύσεων.

ββ) Ἄν περιλαμβάνουν σχεδιασμό ἤ καινοτόμες λύσεις.
γγ) Ἄν ἡ σύμβαση δέν εἶναι δυνατόν νά ἀνατεθεῖ 

χωρίς προηγούμενες διαπραγματεύσεις λόγῳ εἰδικῶν 
περιστάσεων πού σχετίζονται μέ τή φύση, τήν πολυ-
πλοκότητα ἤ τή νομική ἤ χρηματοοικονομική ὀργάνωση 
ἤ λόγῳ τῶν κινδύνων πού συνδέονται μέ τούς ἀνωτέρω 
παράγοντες.

δδ) Ἄν οἱ τεχνικές προδιαγραφές δέν εἶναι δυνατόν νά 
προκαθοριστοῦν μέ ἐπαρκῆ ἀκρίβεια.

β) Ὅσον ἀφορᾶ σέ ἔργα, ἀγαθά ἤ ὑπηρεσίες γιά τά ὁποία, 
ἔπειτα ἀπό ἀνοικτή ἤ κλειστή διαδικασία, ὑποβάλλονται 
μόνο μή κανονικές ἤ ἀπαράδεκτες προσφορές. Στίς 
περιπτώσεις αὐτές ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή 
δέν ἀπαιτεῖται νά δημοσιεύει προκήρυξη συμβάσεως, 
ἐφ’ ὅσον στή διαδικασία περιλαμβάνει ὅλους τούς προσ-
φέροντες οἱ ὁποῖοι πληροῦν τά κριτήρια ποιοτικῆς 
ἐπιλογῆς πού ὁρίζονται στά οἰκεῖα τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ 
καί δέν ἐμπίπτουν σέ κανέναν ὁριζόμενο σέ αὐτά λόγο 
ἀποκλεισμοῦ καί οἱ ὁποῖοι, κατά τήν προηγηθεῖσα ἀνοικτή 
ἤ κλειστή διαδικασία, ὑπέβαλαν προσφορές σύμφωνες 
πρός τίς τυπικές ἀπαιτήσεις τῆς διαδικασίας συνάψεως 
συμβάσεως, καί μόνον αὐτούς.

3. Γιά τήν ἐφαρμογή τῆς ἀνωτέρω παραγράφου μή 
κανονικές προσφορές θεωροῦνται συγκεκριμένα:

α) ὅσες δέν πληροῦν τίς προϋποθέσεις τῶν τευχῶν τοῦ 
διαγωνισμοῦ,

β) ὅσες παρελήφθησαν ἐκπρόθεσμα,
γ) ὅταν ὑπάρχουν ἀποδεικτικά στοιχεῖα ἀθέμιτης 

πρακτικῆς, ὅπως συμπαιγνίας ἤ διαφθορᾶς,
δ) ὅσες κρίνονται ὡς ἀσυνήθιστα χαμηλές.
4. Ὁμοίως, ὡς ἀπαράδεκτες προσφορές θεωροῦνται 

συγκεκριμένα:
α) ὅσες ὑποβάλλονται ἀπό προσφέροντες οἱ ὁποῖοι δέν 

διαθέτουν τά ἀπαιτούμενα προσόντα καί
β) οἱ περιλαμβάνουσες τιμήν ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τόν 

προϋπολογισμό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς, 
ὅπως καθορίσθηκε καί τεκμηριώθηκε πρίν τήν ἔναρξη τῆς 
διαδικασίας συνάψεως σύμβασης.

5. Ὁ διαγωνισμός προκηρύσσεται μέσῳ προκηρύξεως 
σύμβασης. Ὅταν ἡ σύμβαση ἀνατίθεται μέ κλειστή 
διαδικασία ἤ ἀνταγωνιστική διαδικασία μέ διαπραγμάτευση, 
ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά προκη-
ρύσσει διαγωνισμό μέσῳ προκαταρκτικῆς προκηρύξεως. 
Στήν περίπτωση αὐτή, οἱ οἰκονομικοί φορεῖς πού ἔχουν 
ἐκδηλώσει τό ἐνδιαφέρον τους μετά τή δημοσίευση τῆς 
προκαταρκτικῆς προκηρύξεως προσκαλοῦνται ἐν συνέχεια 
νά ἐπιβεβαιώσουν τό ἐνδιαφέρον τους γραπτῶς, μέσῳ 
«προσκλήσεως ἐπιβεβαιώσεως ἐνδιαφέροντος».

6. Στίς εἰδικές περιπτώσεις καί περιστάσεις πού ἀνα-
φέρονται στό Ἄρθρο 13 κατωτέρω, οἱ Ἐκκλησιαστικές 
Ἀναθέτουσες Ἀρχές δύνανται νά προσφεύγουν σέ δια-
δικασία μέ διαπραγμάτευση ἄνευ προηγούμενης δημο-
σιεύσεως ἤ διαγωνισμοῦ.
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Ἄρθρο 10
Ἀνοικτή διαδικασία

1. Στίς ἀνοικτές διαδικασίες, πᾶς ἐνδιαφερόμενος 
οἰκονομικός φορέας δύναται νά ὑποβάλει προσφορά στό 
πλαίσιο προκηρύξεως διαγωνισμοῦ. Ἡ ἐλάχιστη προθεσμία 
παραλαβῆς τῶν προσφορῶν ἀνέρχεται σέ 35 ἡμέρες 
ἀπό τήν ἡμερομηνία δημοσιεύσεως τῆς προκηρύξεως 
τῆς σύμβασης. Ἐφ’ ὅσον οἱ προσφορές δύνανται νά 
συνταχθοῦν μόνον ἔπειτα ἀπό ἐπιτόπια ἐπίσκεψη ἤ 
ἀπό ἐπιτόπια ἐξέταση ἐγγράφων προσαρτημένων στά 
ἔγγραφα τῆς συμβάσεως, καθορίζεται μεγαλύτερη προ-
θεσμία στήν οἰκεία προκήρυξη, κατά τρόπον ὥστε ὅλοι 
οἱ ἐνδιαφερόμενοι οἰκονομικοί φορεῖς νά δύνανται νά 
λάβουν γνώση ὅλων τῶν ἀναγκαίων πληροφοριῶν γιά τήν 
κατάρτιση τῶν προσφορῶν τους.

2. Στίς περιπτώσεις πού ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα 
Ἀρχή ἔχει δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη ἡ ὁποία 
δέν χρησιμοποιήθηκε ἡ ἴδια ὡς μέσο προκηρύξεως τοῦ 
διαγωνισμοῦ, ἡ ἐλάχιστη προθεσμία γιά τήν παραλαβή 
τῶν προσφορῶν, ὅπως ὁρίζεται στό δεύτερο ἐδάφιο τῆς 
παρ. 1, δύναται νά περιορίζεται σέ 15 ἡμέρες, ἐφ’ ὅσον 
πληροῦνται ὅλες οἱ ἀκόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ἡ προκαταρκτική προκήρυξη περιλάμβανε ὅλες τίς 
πληροφορίες πού ὀφείλει νά περιλαμβάνει ἡ προκήρυξη 
συμβάσεως, ἐφ’ ὅσον οἱ πληροφορίες αὐτές ἦταν 
διαθέσιμες κατά τή στιγμή τῆς δημοσιεύσεως τῆς προ-
καταρκτικῆς προκήρυξης.

β) Ἡ προκαταρκτική προκήρυξη δημοσιεύτηκε ἐντός 
διαστήματος 35 ἡμερῶν ἕως 12 μηνῶν πρό τῆς ἡμερομη-
νίας δημοσιεύσεως τῆς προκηρύξεως τῆς σύμβασης.

3. Σέ περίπτωση πού ἐπείγουσα κατάσταση δεόντως 
τεκμηριωμένη ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή 
καθιστᾶ ἀδύνατη τήν τήρηση τῆς ἐλάχιστης προθεσμίας 
πού προβλέπεται στό δεύτερο ἐδάφιο τῆς παραγράφου 
1, δύναται νά ὁρίζεται ἐλάχιστη προθεσμία πού δέν εἶναι 
μικρότερη τῶν 15 ἡμερῶν ἀπό τήν ἡμερομηνία δημο-
σιεύσεως τῆς προκηρύξεως τῆς σύμβασης.

Ἄρθρο 11
Κλειστή διαδικασία

1. Στίς κλειστές διαδικασίες, οἱοσδήποτε οἰκονομικός 
φορέας δύναται νά ὑποβάλει αἴτηση συμμετοχῆς στό 
πλαίσιο προκηρύξεως διαγωνισμοῦ, παρέχοντας τίς 
πληροφορίες οἱ ὁποῖες ζητοῦνται γιά τήν ποιοτική 
ἐπιλογή. Ἡ ἐλάχιστη προθεσμία παραλαβῆς τῶν αἰτήσεων 
συμμετοχῆς ἀνέρχεται σέ 30 ἡμέρες ἀπό τήν ἡμερομηνία 
δημοσιεύσεως τῆς προκηρύξεως τῆς σύμβασης ἤ, ἐάν 
ὡς μέσο προκηρύξεως τοῦ διαγωνισμοῦ χρησιμοποιεῖται 
ἡ προκαταρκτική προκήρυξη, ἀπό τήν ἡμερομηνία 
δημοσιεύσεως τῆς προσκλήσεως ἐπιβεβαιώσεως  ἐνδια-
φέροντος.

2. Προσφορά μποροῦν νά ὑποβάλουν μόνον οἱ οἰκονομι-
κοί φορεῖς οἱ ὁποῖοι προσκλήθηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική 

Ἀναθέτουσα Ἀρχή κατόπιν τῆς ἀξιολογήσεως τῶν πλη-
ροφοριῶν πού ἔχουν παρασχεθεῖ. Ἡ Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά περιορίζει τόν ἀριθμό 
τῶν κατάλληλων ὑποψηφίων, οἱ ὁποῖοι προσκαλοῦνται 
νά συμμετάσχουν στή διαδικασία, συμφώνως πρός τίς 
προϋποθέσεις τοῦ ἄρθρου 65 τῆς Ὁδηγίας 2014/24/
ΕΕ, ἐφαρμοζόμενες ἀναλόγως κατά τόν τρόπον πού 
προβλέπεται μέ τά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ. Ἡ ἐλάχιστη 
προθεσμία παραλαβῆς τῶν προσφορῶν ἀνέρχεται σέ 30 
ἡμέρες ἀπό τήν ἡμερομηνία δημοσιεύσεως τῆς προσ-
κλήσεως ὑποβολῆς προσφορῶν.

3. Στίς περιπτώσεις πού ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα 
Ἀρχή ἔχει δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη πού 
δέν χρησιμοποιεῖται ἡ ἴδια ὡς μέσο προκηρύξεως τοῦ 
διαγωνισμοῦ, ἡ ἐλάχιστη προθεσμία γιά τήν παραλαβή τῶν 
προσφορῶν τῶν 30 ἡμερῶν πού ὁρίζεται στό τρίτο ἐδάφιο 
τῆς παρ. 2, μπορεῖ νά περιορίζεται σέ 10 ἡμέρες, ἐφ’ ὅσον 
πληροῦνται ὅλες οἱ ἀκόλουθες προϋποθέσεις:

α) ἡ προκαταρκτική προκήρυξη περιλάμβανε ὅλες τίς 
πληροφορίες πού ἀπαιτοῦνται, ἐφ’ ὅσον οἱ πληροφορίες 
αὐτές ἦταν διαθέσιμες κατά τή στιγμή τῆς δημοσιεύσεως 
τῆς προκαταρκτικῆς προκηρύξεως,

β) ἡ προκαταρκτική προκήρυξη δημοσιεύτηκε ἐντός 
διαστήματος 35 ἡμερῶν ἕως 12 μηνῶν πρό τῆς ἡμερομηνίας 
δημοσιεύσεως τῆς προκηρύξεως τῆς σύμβασης.

4. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά ὁρίζει 
τήν προθεσμία παραλαβῆς τῶν προσφορῶν μέ ἀμοιβαία 
συμφωνία μέ τούς ὑποψηφίους, ἐφ’ ὅσον παρέχεται σέ 
ὅλους τους ἐπιλεγέντες ὑποψηφίους ἴσος χρόνος γιά 
τήν κατάρτιση καί τήν ὑποβολή τῶν προσφορῶν τους. 
Ἐλλείψει συμφωνίας σχετικά μέ τήν προθεσμία παραλαβῆς 
τῶν προσφορῶν, ἡ προθεσμία δέν εἶναι μικρότερη τῶν 
10 ἡμερῶν ἀπό τήν ἡμερομηνία δημοσιεύσεως τῆς 
προσκλήσεως ὑποβολῆς προσφορῶν.

5. Ἡ ἀμοιβαία συμφωνία τῆς παρ. 4 καταρτίζεται κατά 
τά εἰδικότερα προβλεπόμενα στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ, 
ὑπό τόν ὅρο ὅτι διασφαλίζεται ἡ τήρηση τῆς ἀρχῆς τῆς 
ἴσης μεταχειρίσεως τῶν ὑποψηφίων καί τεκμηριώνεται 
καταλλήλως.

6. Ὅταν ἐπείγουσα κατάσταση καθιστᾶ ἀδύνατη τήν 
τήρηση τῶν προθεσμιῶν πού προβλέπονται στό παρόν 
ἄρθρο, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή, διά δεόντως 
αἰτιολογημένης ἀποφάσεως, δύναται νά ὁρίζει:

α) προθεσμία παραλαβῆς τῶν αἰτήσεων συμμετοχῆς 
ἡ ὁποία δέν εἶναι μικρότερη τῶν 15 ἡμερῶν ἀπό τήν 
ἡμερομηνία δημοσιεύσεως τῆς προκηρύξεως τῆς σύμ-
βασης,

β) προθεσμία παραλαβῆς τῶν προσφορῶν ἡ ὁποία 
δέν δύναται νά εἶναι μικρότερη τῶν 10 ἡμερῶν ἀπό τήν 
ἡμερομηνία ἀποστολῆς τῆς προσκλήσεως ὑποβολῆς 
προσφορῶν.
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Ἄρθρο 12
Ἀνταγωνιστική διαπραγμάτευση 

μέ δημοσίευση προκηρύξεως
1. Στίς ἀνταγωνιστικές διαδικασίες μέ διαπραγμάτευ-

ση οἱοσδήποτε οἰκονομικός φορέας δύναται νά ὑποβάλει 
αἴτηση συμμετοχῆς στό πλαίσιο προκηρύξεως διαγωνισμοῦ, 
ἡ ὁποία περιλαμβάνει ὅλες τίς ἀπαραίτητες πληροφορίες, 
παρέχοντας τίς πληροφορίες οἱ ὁποῖες ζητοῦνται γιά τήν 
ποιοτική ἐπιλογή.

2. Στά ἔγγραφα τῆς συμβάσεως, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀνα-
θέτουσα Ἀρχή:

α) Καθορίζει τό ἀντικείμενο τῆς συμβάσεως, περι-
γράφοντας τίς ἀνάγκες της καί τά χαρακτηριστικά πού 
ἀπαιτοῦνται γιά τά ἀγαθά, τά ἔργα ἤ τίς ὑπηρεσίες.

β) Προσδιορίζει τά κριτήρια ἀναθέσεως τῆς συμ-
βάσεως.

γ) Ἀναφέρει τά στοιχεῖα τῆς περιγραφῆς τά ὁποῖα 
συνίστανται στίς ἐλάχιστες ἀπαιτήσεις τίς ὁποῖες δέον νά 
πληροῦν ὅλες οἱ προσφορές.

3. Οἱ παρεχόμενες πληροφορίες εἶναι ἐπαρκῶς προσ-
διορισμένες, ὥστε οἱ οἰκονομικοί φορεῖς νά μποροῦν νά 
προσδιορίσουν τή φύση καί τό εὖρος τοῦ ἀντικειμένου 
τῆς συμβάσεως καί νά ἀποφασίσουν ἄν θά ζητήσουν νά 
συμμετάσχουν στή διαδικασία.

4. Ἡ ἐλάχιστη προθεσμία παραλαβῆς τῶν αἰτήσεων 
συμμετοχῆς ἀνέρχεται σέ 30 ἡμέρες ἀπό τήν ἡμερομηνία 
δημοσιεύσεως τῆς προκηρύξεως τῆς σύμβασης ἤ, ἐάν 
ὡς μέσο προκηρύξεως τοῦ διαγωνισμοῦ χρησιμοποιεῖται 
ἡ προκαταρκτική προκήρυξη, ἀπό τήν ἡμερομηνία 
δημοσιεύσεως τῆς προσκλήσεως ἐπιβεβαιώσεως ἐνδια-
φέροντος.

5. Ἡ ἐλάχιστη προθεσμία παραλαβῆς τῶν ἀρχικῶν 
προσφορῶν ἀνέρχεται σέ 30 ἡμέρες ἀπό τήν ἡμερομηνία 
ἀποστολῆς τῆς προσκλήσεως ὑποβολῆς προσφορῶν.

6. Ἀρχική προσφορά, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τή βάση 
τῶν ἐπακόλουθων διαπραγματεύσεων, δύνανται νά 
ὑποβάλλουν μόνον οἱ οἰκονομικοί φορεῖς πού ἔχουν 
προσκληθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή, 
κατόπιν τῆς ἀξιολόγησης τῶν πληροφοριῶν πού ἔχουν 
παρασχεθεῖ. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται 
νά περιορίζει τόν ἀριθμό τῶν κατάλληλων ὑποψηφίων, οἱ 
ὁποῖοι προσκαλοῦνται νά συμμετάσχουν στή διαδικασία 
σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 45 τῆς Ὁδηγίας 
2014/24/ΕΕ, ἐφαρμοζόμενες ἀναλόγως ὅπως τοῦτο 
ὁρίζεται στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ.

7. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά 
διαπραγματεύεται μέ τούς προσφέροντες τίς ἀρχικές 
καί ὅλες τίς ἐπακόλουθες προσφορές πού ὑποβάλλουν, 
ἑξαιρουμένης τῆς τελικῆς προσφορᾶς κατά τήν ἔννοια 
τῆς παραγράφου 12, πρός τόν σκοπό τῆς βελτιώσεως τοῦ 
περιεχομένου τους, σύμφωνα καί μέ τά ὁριζόμενα στήν 
ἴδια ὡς ἄνω παράγραφο. Οἱ ἐλάχιστες ἀπαιτήσεις καί τά 
κριτήρια ἀναθέσεως δέν ὑπόκεινται σέ διαπραγματεύσεις.

8. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά 
ἀναθέτει συμβάσεις βάσει τῶν ἀρχικῶν προσφορῶν 
ἄνευ διαπραγματεύσεως, ἐφ’ ὅσον ἔχει ἀναφέρει στήν 
προκήρυξη τῆς συμβάσεως ἤ στήν πρόσκληση ἐπιβε-
βαιώσεως ἐνδιαφέροντος ὅτι διατηρεῖ τή δυνατότητα νά 
πράξει τοῦτο.

9. Κατά τή διάρκεια τῶν διαπραγματεύσεων, ἡ Ἐκ-
κλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἐξασφαλίζει τήν ἴση μετα-
χείριση ὅλων τῶν προσφερόντων. Πρός τόν σκοπό αὐτόν:

α) δέν παρέχει πληροφορίες κατά τρόπο πού νά δη-
μιουργεῖ διακρίσεις, οἱ ὁποῖες ἐνδέχεται νά εὐνοοῦν 
ὁρισμένους προσφέροντες ἔναντι τῶν ὑπολοίπων,

β) ἐνημερώνει ὅλους τους προσφέροντες τῶν ὁποίων 
οἱ προσφορές δέν ἔχουν ἀποκλειστεῖ, σύμφωνα μέ τήν 
παρ. 12, γραπτῶς γιά τυχόν ἀλλαγές ἐπί τῶν τεχνικῶν 
προδιαγραφῶν ἤ ἄλλων ἐγγράφων τῆς συμβάσεως 
πέραν ἐκείνων διά τῶν ὁποίων καθορίζονται οἱ ἐλάχιστες 
ἀπαιτήσεις,

γ) παρέχει, κατόπιν τῶν ἀλλαγῶν αὐτῶν, ἐπαρκές χρονικό 
διάστημα στούς προσφέροντες, ὥστε νά τροποποιήσουν 
καί νά ἐπανυποβάλουν τροποποιημένες προσφορές, κατά 
περίπτωση.

10. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δέν ἀποκαλύπτει 
στούς λοιπούς συμμετέχοντες ἐμπιστευτικές πληροφορίες 
πού ἔχουν διαβιβαστεῖ ἀπό ὑποψήφιο ἤ προσφέροντα πού 
συμμετέχει στίς διαπραγματεύσεις, ἄνευ τῆς ἔγγραφης 
συναινέσεώς του. Ἡ ἐν λόγῳ συναίνεση δέν λαμβάνει τή 
μορφή γενικῆς παραιτήσεως, ἀλλά παρέχεται σχετικά μέ 
τήν προτιθέμενη γνωστοποίηση τῶν συγκεκριμένων πλη-
ροφοριῶν.

11. Οἱ ἀνταγωνιστικές διαδικασίες μέ διαπραγμάτευ-
ση μποροῦν νά διεξάγονται σέ διαδοχικές φάσεις, οὕτως 
ὥστε νά μειώνεται ὁ ἀριθμός τῶν πρός διαπραγμάτευση 
προσφορῶν μέ τήν ἐφαρμογή τῶν κριτηρίων ἀναθέσεως, 
τά ὁποῖα ὁρίζονται στήν προκήρυξη τῆς συμβάσεως, στήν 
πρόσκληση ἐπιβεβαιώσεως ἐνδιαφέροντος ἤ σέ ἄλλο 
ἔγγραφο τῆς σύμβασης. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα 
Ἀρχή ἀναφέρει ἄν θά κάνει χρήση τῆς δυνατότητας 
αὐτῆς στήν προκήρυξη τῆς συμβάσεως, στήν πρόσκληση 
ἐπιβεβαιώσεως ἐνδιαφέροντος ἤ σέ ἄλλο ἔγγραφο τῆς 
συμβάσεως.

12. Ὅταν ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή σκοπεύει 
νά ὁλοκληρώσει τίς διαπραγματεύσεις, ἐνημερώνει 
τούς ἐναπομείναντες προσφέροντες καί ὁρίζει κοινή 
προθεσμία γιά τήν ὑποβολή τυχόν νέων ἤ ἀναθεωρημέ-
νων προσφορῶν. Ἐπαληθεύει ὅτι οἱ τελικές προσφορές 
πληροῦν τίς ἐλάχιστες ἀπαιτήσεις, τίς ἀξιολογεῖ, βάσει 
τῶν καθορισθέντων κριτηρίων ἀναθέσεως, καί ἀναθέτει 
τή σύμβαση, σύμφωνα μέ τά καθορισθέντα κριτήρια.

Ἄρθρο 13
Διαπραγμάτευση ἄνευ δημοσιεύσεως προκηρύξεως

1. Στίς εἰδικές περιπτώσεις καί περιστάσεις οἱ ὁποῖες 
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προβλέπονται στίς παραγράφους 2 ἕως 6, ἡ Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά ἀναθέτει συμβάσεις 
προσφεύγοντας στή διαδικασία διαπραγματεύσεως ἄνευ 
προηγούμενης δημοσιεύσεως προκηρύξεως.

2. Ἡ διαδικασία μέ διαπραγμάτευση ἄνευ προηγούμενης 
δημοσιεύσεως δύναται νά χρησιμοποιεῖται γιά συμβάσεις 
ἔργων, προμηθειῶν καί ὑπηρεσιῶν σέ ὁποιαδήποτε ἀπό τίς 
κατωτέρω περιπτώσεις:

α) ἐάν, ὕστερα ἀπό ἀνοικτή ἤ κλειστή διαδικασία εἴτε 
δέν ὑποβλήθηκε καμμία προσφορά ἤ αἴτηση συμμετοχῆς 
εἴτε καμμία ἀπό τίς ὑποβληθεῖσες προσφορές ἤ αἰτήσεις 
συμμετοχῆς δέν εἶναι κατάλληλη, ἐφ’ ὅσον δέν ἔχουν 
τροποποιηθεῖ οὐσιωδῶς οἱ ἀρχικοί ὅροι τῆς συμβάσεως·

Μή κατάλληλη θεωρεῖται μία προσφορά ὅταν εἶναι 
ἄσχετη μέ τή σύμβαση καί ἀδυνατεῖ προδήλως, χωρίς νά 
τροποποιηθεῖ οὐσιαστικά, νά ἀνταποκριθεῖ στίς ἀνάγκες 
καί τίς ἀπαιτήσεις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας 
Ἀρχῆς, ὅπως προσδιορίζονται στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ 
ἤ στά ἔγγραφα τῆς συμβάσεως.

Μή κατάλληλη θεωρεῖται μία αἴτηση συμμετοχῆς ὅταν 
στό πρόσωπο τοῦ οἰκονομικοῦ φορέα συντρέχει ὑπο-
χρεωτικός ἤ δυνητικός λόγος ἀποκλεισμοῦ, ἤ ὅταν αὐτός 
δέν πληροῖ τά κριτήρια ποιοτικῆς ἐπιλογῆς πού ἔχει θέσει 
ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή.

β) ἐάν τά ἔργα, τά ἀγαθά ἤ οἱ ὑπηρεσίες μποροῦν νά 
παρασχεθοῦν μόνον ἀπό ἕναν συγκεκριμένο οἰκονομικό 
φορέα γιά ὁποιονδήποτε ἀπό τούς κατωτέρω λόγους:

αα) πρόκειται περί ἐκκλησιαστικῶν καλλιτεχνικῶν 
ἔργων, ὁπότε ἀπαιτεῖται ἡ ἀνάθεση τούτων σέ εἰδικούς 
δοκιμασμένους καλλιτέχνες ἤ εἰδικούς τεχνίτες καί 
εἰδικούς κατασκευαστές,

ββ) στόχος τῆς συμβάσεως εἶναι ἡ δημιουργία ἤ ἀπόκτηση 
μοναδικοῦ ἔργου τέχνης ἤ καλλιτεχνικῆς ἐκδηλώσεως, 
μή ἐμπίπτουσας στήν ἔννοιαν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καλλι-
τεχνικοῦ ἔργου,

γγ) ἀπουσία ἀνταγωνισμοῦ γιά τεχνικούς λόγους,
δδ) γιά τήν προστασία ἀποκλειστικῶν δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων τῶν δικαιωμάτων διανοητικῆς 
ἰδιοκτησίας, ἤ γιά τήν προστασία ἀπορρήτων της Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς, κατόπιν σχετικῆς ἀπο-
φάσεώς της.

Οἱ ἐξαιρέσεις πού ὁρίζονται στίς ὑποπεριπτώσεις ββ ́ καί 
γγ ́ ἐφαρμόζονται μόνο ἐάν δέν ὑπάρχει εὔλογη ἐναλλακτική 
λύση ἤ ὑποκατάστατο καί ἡ ἀπουσία ἀνταγωνισμοῦ δέν 
εἶναι ἀποτέλεσμα τεχνητοῦ περιορισμοῦ τῶν παραμέτρων 
τῆς συμβάσεως·

γ) στό μέτρο πού εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο, ἐάν 
λόγῳ κατεπείγουσας ἀνάγκης ὀφειλόμενης σέ γεγονότα 
ἀπρόβλεπτα γιά τήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή, δέν 
εἶναι δυνατή ἡ τήρηση τῶν προθεσμιῶν πού προβλέπονται 
γιά τίς ἀνοικτές, κλειστές ἤ ἀνταγωνιστικές διαδικασίες 
μέ διαπραγμάτευση.

3. Ἡ διαδικασία μέ διαπραγμάτευση ἄνευ προηγούμενης 

δημοσιεύσεως δύναται νά χρησιμοποιεῖται γιά συμβάσεις 
προμηθειῶν καί ὑπηρεσιῶν γιά τήν ἀγορά ἀγαθῶν ἤ 
ὑπηρεσιῶν, ὑπό ἰδιαίτερα εὐνοϊκούς ὅρους εἴτε ἀπό 
προμηθευτή πού παύει ὁριστικά τίς ἐμπορικές του 
δραστηριότητες εἴτε ἀπό τόν ἐκκαθαριστή διαδικασίας 
ἀφερεγγυότητας, δικαστικοῦ συμβιβασμοῦ ἤ ἀνάλογης 
διαδικασίας πού προβλέπεται σέ διατάξεις νόμου.

4. Ἡ διαδικασία μέ διαπραγμάτευση ἄνευ προηγούμενης 
δημοσιεύσεως δύναται νά χρησιμοποιεῖται γιά συμβάσεις 
προμηθειῶν:

α) Ὅταν τά σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται ἀπο-
κλειστικά γιά σκοπούς ἔρευνας, πειραματισμοῦ, μελέτης 
ἤ ἀναπτύξεως· ὡστόσο, οἱ συμβάσεις πού ἀνατίθενται 
δυνάμει τῆς προκειμένης περιπτώσεως δέν περιλαμβάνουν 
τήν παραγωγή ποσοτήτων ἱκανῶν νά ἐξασφαλίζουν τήν 
ἐμπορική βιωσιμότητα τοῦ προϊόντος ἤ τήν ἀπόσβεση τῶν 
δαπανῶν ἔρευνας καί ἀνάπτυξης.

β) Γιά συμπληρωματικές παραδόσεις, οἱ ὁποῖες πραγ-
ματοποιοῦνται ἀπό τόν ἀρχικό προμηθευτή καί προ-
ορίζονται εἴτε γιά τή μερική ἀντικατάσταση ἀγαθῶν ἤ 
ἐγκαταστάσεων εἴτε γιά ἐπέκταση ὑφιστάμενων ἀγαθῶν 
ἤ ἐγκαταστάσεων, ἐφ’ ὅσον ἡ ἀλλαγή προμηθευτῆ θά 
ὑποχρέωνε τήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή νά 
ἀποκτᾶ ἀγαθά μέ διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, 
τά ὁποῖα θά προκαλοῦσαν ἀσυμβατότητα ἤ δυσανάλογες 
τεχνικές δυσχέρειες στή χρήση καί τή συντήρησή τους, 
ὑπό τήν ἐπιπρόσθετη προϋπόθεση ὅτι ἡ διάρκεια αὐτῶν 
τῶν συμβάσεων, καθώς καί τῶν ἐπαναλαμβανόμενων 
συμβάσεων, δέν ὑπερβαίνει κατά κανόνα τά τρία ἔτη.

γ) Ἐάν πρόκειται γιά ἀγαθά πού εἶναι εἰσηγμένα καί 
ἀγοράζονται σέ χρηματιστήριο ἐμπορευμάτων.

5. Ἡ διαδικασία μέ διαπραγμάτευση ἄνευ προηγουμένης 
δημοσιεύσεως δύναται νά χρησιμοποιεῖται γιά συμβάσεις 
ὑπηρεσιῶν, ὅταν ἡ σχετική σύμβαση ἕπεται διαγωνισμοῦ 
μελετῶν πού ἔχει ὀργανωθεῖ σύμφωνα μέ τίς ἀνωτέρω 
προϋποθέσεις. Στήν τελευταία αὐτή περίπτωση, ὅλοι 
οἱ νικητές τοῦ διαγωνισμοῦ πρέπει νά καλοῦνται νά 
συμμετάσχουν στίς διαπραγματεύσεις.

6. Ἡ διαδικασία μέ διαπραγμάτευση ἄνευ προηγου-
μένης δημοσιεύσεως δύναται νά χρησιμοποιεῖται γιά 
νέα ἔργα ἤ ὑπηρεσίες πού συνίστανται στήν ἐπανάληψη 
παρόμοιων ἔργων ἤ ὑπηρεσιῶν πού ἀνατέθηκαν στόν 
οἰκονομικό φορέα ἀνάδοχο τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως, 
ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι αὐτά τά ἔργα ἤ ὑπηρεσίες τυγ-
χάνουν, σύμφωνα μέ μία βασική μελέτη καί ὅτι αὐτή ἡ 
μελέτη ἀποτέλεσε ἀντικείμενο ἀρχικῆς συμβάσεως, ἡ 
ὁποία ἔχει συναφθεῖ, σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 1 του 
Ἄρθρου 9. Στή βασική μελέτη ἀναγράφεται ἡ ἔκταση 
πιθανῶν συμπληρωματικῶν ἔργων ἤ ὑπηρεσιῶν καί οἱ ὅροι 
ἀναθέσεώς τους. Ἡ δυνατότητα προσφυγῆς σέ αὐτή τή 
διαδικασία πρέπει νά ἐπισημαίνεται ἤδη κατά τήν πρώτη 
προκήρυξη διαγωνισμοῦ καί τό συνολικό προβλεπόμενο 
ποσό γιά τή συνέχιση τῶν ἐργασιῶν ἤ ὑπηρεσιῶν 
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λαμβάνεται ὑπ’ ὄψη ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα 
Ἀρχή γιά τήν ἐφαρμογή του Ἄρθρου 5. Προσφυγή στή 
διαδικασία αὐτή ἐπιτρέπεται μόνο ἐντός τριετίας μετά τή 
σύναψη τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως.

Ἄρθρο 14
Ἀνταγωνιστικός διάλογος

1. Στούς ἀνταγωνιστικούς διαλόγους, οἱοσδήποτε οἰκο-
νομικός φορέας δύναται νά ὑποβάλει αἴτηση συμμετο-
χῆς ἔπειτα ἀπό προκήρυξη συμβάσεως, παρέχοντας τίς 
πληροφορίες οἱ ὁποῖες ζητοῦνται ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή γιά τήν ποιοτική ἐπιλογή. Ἡ ἐλάχιστη 
προθεσμία παραλαβῆς τῶν αἰτήσεων συμμετοχῆς ἀνέρ-
χεται σέ 30 ἡμέρες ἀπό τήν ἡμερομηνία δημοσιεύσεως 
τῆς προκηρύξεως τῆς συμβάσεως. Στόν διάλογο δύνανται 
νά συμμετάσχουν μόνον οἱ οἰκονομικοί φορεῖς πού ἔχουν 
προσκληθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή, 
κατόπιν ἀξιολογήσεως τῶν πληροφοριῶν πού ἔχουν παρα-
σχεθεῖ. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά 
περιορίζει τόν ἀριθμό τῶν καταλλήλων ὑποψηφίων, οἱ 
ὁποῖοι προσκαλοῦνται νά συμμετάσχουν στή διαδικασία, 
σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 65 τῆς Ὁδηγίας 2014/24/ΕΕ, 
ἐφαρμοζομένου ἀναλόγως κατά τόν τρόπον πού ὁρίζεται 
στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ. Ἡ σύμβαση ἀνατίθεται 
ἀποκλειστικά βάσει τοῦ κριτηρίου ἀναθέσεως τῆς πλέον 
συμφέρουσας ἀπό οἰκονομική ἄποψη προσφορᾶς, ἀπό 
πλευρᾶς βέλτιστης σχέσεως ποιότητας-τιμῆς.

2. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή διά τῶν τευχῶν 
τοῦ διαγωνισμοῦ ἀναφέρει καί προσδιορίζει τίς ἀνάγκες 
καί τίς ἀπαιτήσεις της. Ταυτοχρόνως καί στά ἴδια ἔγγραφα, 
παρουσιάζει καί προσδιορίζει τά ἐπιλεγέντα κριτήρια 
ἀναθέσεως καί θέτει ἐνδεικτικό χρονοδιάγραμμα.

3. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή προβαίνει, μέ 
τούς συμμετέχοντες πού ἐπιλέγονται, σέ διάλογο, ὁ σκο-
πός τοῦ ὁποίου συνίσταται στή διερεύνηση καί στόν προσ-
διορισμό τῶν μέσων πού μποροῦν νά ἱκανοποιήσουν μέ 
τόν καλύτερο τρόπο τίς ἀνάγκες της. Κατά τή διάρκεια τοῦ 
διαλόγου τούτου, δύναται νά συζητεῖ μέ τούς ἐπιλεγέντες 
συμμετέχοντες ὅλες τίς πτυχές τῆς συμβάσεως. Κατά τή 
διάρκεια τοῦ διαλόγου ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρ-
χή ἐξασφαλίζει τήν ἴση μεταχείριση ὅλων τῶν συμμετεχόν-
των. Γιά τόν σκοπό αὐτόν, δέν παρέχει, κατά τρόπο πού 
νά δημιουργεῖ διακρίσεις, πληροφορίες πού ἐνδέχεται νά 
εὐνοοῦν ὁρισμένους συμμετέχοντες ἔναντι τῶν ὑπολοί-
πων καί δέν ἀποκαλύπτει στούς λοιπούς συμμετέχοντες τίς 
προτεινόμενες λύσεις ἤ ἄλλες ἐμπιστευτικές πληροφορίες 
πού ἔχουν διαβιβαστεῖ ἀπό ὑποψήφιο ἤ προσφέροντα πού 
συμμετέχει στό διάλογο ἄνευ ἔγγραφης συναινέσεώς του. 
Ἡ ἐν λόγῳ συναίνεση δέν λαμβάνει τή μορφή γενικῆς 
παραίτησης, ἀλλά παρέχεται σχετικά μέ τήν προτιθέμενη 
γνωστοποίηση τῶν συγκεκριμένων πληροφοριῶν.

4. Ἐφ’ ὅσον τοῦτο ἀναφέρεται στά τεύχη τοῦ δια-
γωνισμοῦ, οἱ ἀνταγωνιστικοί διάλογοι μποροῦν νά δι-

εξάγονται σέ διαδοχικές φάσεις, οὕτως ὥστε νά μειώνεται 
ὁ ἀριθμός τῶν ὑπό ἐξέταση λύσεων κατά τή φάση τοῦ 
διαλόγου, μέ τήν ἐφαρμογή τῶν προβλεπόμενων κριτηρίων 
ἀναθέσεως.

5. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή συνεχίζει τόν 
διάλογο ἕως ὅτου μπορέσει νά προσδιορίσει τή λύση ἤ 
τίς λύσεις οἱ ὁποῖες ἐνδεχομένως ἀνταποκρίνονται στίς 
ἀνάγκες της.

6. Ἀφοῦ κηρύξει τή λήξη τοῦ διαλόγου καί ἐνημερώσει 
σχετικά τούς ἐναπομείναντες συμμετέχοντες, ἡ Ἐκκλη-
σιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή καλεῖ, σέ χρόνο καί ἐντός 
προθεσμίας πού ὁρίζονται στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ, 
κάθε ἕναν ἀπό αὐτούς νά ὑποβάλει τήν τελική προσφο-
ρά του βάσει τῆς λύσεως ἤ τῶν λύσεων πού ὑποβλήθηκαν 
καί προσδιορίστηκαν κατά τή διάρκεια τοῦ διαλόγου. 
Οἱ προσφορές αὐτές περιέχουν ὅλα τά ἀπαιτούμενα καί 
ἀναγκαῖα στοιχεῖα γιά τήν ἐκτέλεση τοῦ σχεδίου. Ἐφ’ ὅσον 
τό ζητεῖ ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή, οἱ προσφορές 
αὐτές μποροῦν νά ἀποσαφηνίζονται, νά ἐξειδικεύονται 
καί νά βελτιστοποιοῦνται. Ὡστόσο, ἡ ἀποσαφήνιση, ἡ 
ἐξειδίκευση, ἡ βελτιστοποίηση ἤ οἱ πρόσθετες πληροφορίες 
δέν μποροῦν νά ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα μεταβολές τῶν 
οὐσιωδῶν στοιχείων τῆς προσφορᾶς ἤ τῆς συμβάσεως, 
συμπεριλαμβανομένων τῶν ἀναγκῶν καί τῶν ἀπαιτήσεων 
πού προσδιορίζονται στά ἔγγραφα τῆς συμβάσεως, ὅταν 
μεταβολές στά στοιχεῖα αὐτά, στίς ἀνάγκες καί στίς 
ἀπαιτήσεις ἐνδέχεται νά προκαλέσουν στρέβλωση τοῦ 
ἀνταγωνισμοῦ ἤ νά ἐπιφέρουν διακρίσεις.

7. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἀξιολογεῖ τίς ὑπο-
βληθεῖσες προσφορές βάσει τῶν κριτηρίων ἀναθέσεως 
πού ὁρίζονται διά τῶν τευχῶν τοῦ διαγωνισμοῦ. Ἐφ’ ὅσον 
τό ζητεῖ, δύνανται νά διεξαχθοῦν διαπραγματεύσεις μέ 
τόν προσφέροντα πού ἔχει κριθεῖ ὅτι ὑπέβαλε τήν πλέον 
συμφέρουσα ἀπό οἰκονομική ἄποψη προσφορά, ἀπό 
πλευρᾶς βέλτιστης σχέσεως ποιότητας-τιμῆς γιά τήν ἐπι-
βεβαίωση τῶν οἰκονομικῶν δεσμεύσεων ἤ ἄλλων ὅρων 
πού περιέχονται στήν προσφορά, ὁριστικοποιώντας τούς 
ὅρους τῆς συμβάσεως, ἐφ’ ὅσον τοῦτο:

α) δέν συνεπάγεται τήν οὐσιώδη τροποποίηση βασικῶν 
στοιχείων τῆς προσφορᾶς ἤ τῆς συμβάσεως, συμπερι-
λαμβανομένων τῶν ἀναγκῶν καί τῶν ἀπαιτήσεων πού 
προσδιορίζονται στά ἔγγραφα τῆς συμβάσεως, καί

β) δέν ἐνέχει κίνδυνο στρεβλώσεως τοῦ ἀνταγωνισμοῦ 
ἤ εἰσαγωγῆς διακρίσεων.

8. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά προ-
βλέπει τήν ἀπονομή βραβείων ἤ τήν καταβολή ποσῶν 
στούς συμμετέχοντες στόν διάλογο.

Ἄρθρο 15
Σύμπραξη καινοτομίας

1. Στίς συμπράξεις καινοτομίας, οἱοσδήποτε οἰκονο-
μικός φορέας δύναται νά ὑποβάλει αἴτηση συμμετοχῆς 
κατόπιν προκηρύξεως συμβάσεως, παρέχοντας τίς 
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πληροφορίες γιά τήν ποιοτική ἐπιλογή οἱ ὁποῖες ζητοῦνται 
ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή.

Στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέ-
τουσα Ἀρχή:

α) προσδιορίζει τήν ἀνάγκη καινοτόμου προϊόντος, 
ὑπηρεσίας ἤ ἔργου, ἡ ὁποία δέν δύναται νά ἱκανοποιηθεῖ 
μέ τήν ἀγορά ἀγαθῶν, ὑπηρεσιῶν ἤ ἔργων πού διατίθενται 
ἤδη στήν ἀγορά καί

β) ἀναγράφει τά στοιχεῖα τῆς περιγραφῆς πού ὁρίζουν 
τίς ἐλάχιστες ἀπαιτήσεις πού πρέπει νά πληροῦν ὅλες οἱ 
προσφορές.

Οἱ παρεχόμενες πληροφορίες εἶναι ἐπαρκῶς προσ-
διορισμένες, ὥστε οἱ οἰκονομικοί φορεῖς νά εἶναι σέ θέση 
νά προσδιορίσουν τή φύση καί τό εὖρος τῆς ἀπαιτούμενης 
λύσεως καί νά ἀποφασίσουν ἄν θά ὑποβάλουν αἴτηση 
συμμετοχῆς στή διαδικασία. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα 
Ἀρχή δύναται νά ἀποφασίσει νά σχηματίσει τή σύμπραξη 
καινοτομίας μέ ἕναν ἑταῖρο ἤ μέ πλείονες ἑταίρους 
πού ἐκτελοῦν χωριστές δραστηριότητες ἔρευνας καί 
ἀναπτύξεως. Ἡ ἐλάχιστη προθεσμία παραλαβῆς τῶν 
αἰτήσεων συμμετοχῆς ἀνέρχεται σέ τριάντα (30) ἡμέρες 
ἀπό τήν ἡμερομηνία δημοσιεύσεως τῆς προκήρυξης. Στή 
διαδικασία δύνανται νά συμμετάσχουν μόνον οἱ οἰκονομι-
κοί φορεῖς πού ἔχουν προσκληθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή, κατόπιν τῆς ἀξιολογήσεως τῶν πλη-
ροφοριῶν οἱ ὁποῖες ἔχουν ὑποβληθεῖ. Οἱ συμβάσεις 
ἀνατίθενται ἀποκλειστικά βάσει τοῦ κριτηρίου τῆς πλέον 
συμφέρουσας ἀπό οἰκονομική ἄποψη προσφορᾶς, ἀπό 
πλευρᾶς βέλτιστης σχέσεως ποιότητας-τιμῆς.

2. Ἡ σύμπραξη καινοτομίας στοχεύει στήν ἀνάπτυξη 
ἑνός καινοτόμου προϊόντος, ὑπηρεσίας ἤ ἔργου καί τήν 
ἐπακόλουθη ἀγορά τῶν ἀγαθῶν, ὑπηρεσιῶν ἤ ἔργων πού 
προκύπτουν, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι ἀνταποκρίνονται στά 
συμπεφωνημένα, μεταξύ Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας 
Ἀρχῆς καί συμμετεχόντων, ἐπίπεδα ἐπιδόσεων καί 
μεγίστου κόστους. Ἡ σύμπραξη καινοτομίας διαρθρώνεται 
σέ διαδοχικές φάσεις, σύμφωνα μέ τήν ἀκολουθία τῶν 
βημάτων τῆς διαδικασίας ἔρευνας καί καινοτομίας, ἡ ὁποία 
δύναται νά περιλαμβάνει τήν κατασκευή ἀγαθῶν, τήν 
παροχή τῶν ὑπηρεσιῶν ἤ τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἔργων. Ἡ 
σύμπραξη καινοτομίας ὁρίζει ἐνδιάμεσους στόχους πρός 
ἐπίτευξη ἀπό τούς ἑταίρους καί προβλέπει τήν καταβολή 
τῆς ἀμοιβῆς σέ κατάλληλες δόσεις.

Μέ βάση τούς ἀνωτέρω στόχους, ἡ Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά ἀποφασίσει μετά ἀπό κάθε 
φάση νά λύσει τή σύμπραξη καινοτομίας ἤ, σέ περίπτωση 
σύμπραξης καινοτομίας μέ πλείονες ἀπό ἕναν ἑταίρους, νά 
περιορίσει τόν ἀριθμό αὐτῶν καταγγέλλοντας ἐπιμέρους 
συμβάσεις, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι ἔχει ἀναφέρει στά 
τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ ἤ στά ἔγγραφα τῆς σύμβασης τίς 
δυνατότητες τοῦτες καί τούς ὅρους χρήσης τους.

3. Ἐκτός ἐάν τό παρόν ἄρθρο ὁρίζει ἄλλως, ἡ Ἐκκλη-
σιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή διαπραγματεύεται μέ τούς 

προσφέροντες τίς ἀρχικές καί ὅλες τίς ἐπακόλουθες 
προσφορές πού ὑποβάλλουν, ἑξαιρουμένης τῆς τελικῆς 
προσφορᾶς, πρός τόν σκοπό τῆς βελτιώσεως τοῦ περι-
εχόμενου τους. Οἱ ἐλάχιστες ἀπαιτήσεις καί τά κριτήρια 
ἀναθέσεως δέν ὑπόκεινται σέ διαπραγματεύσεις.

4. Κατά τή διάρκεια τῶν διαπραγματεύσεων, ἡ Ἐκ-
κλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἐξασφαλίζει τήν ἴση 
μεταχείριση ὅλων τῶν προσφερόντων. Πρός τόν σκοπό 
αὐτόν, δέν παρέχει κατά τρόπο συνεπάγοντα διακρίσεις 
πληροφορίες πού ἐνδέχεται νά εὐνοοῦν ὁρισμένους 
προσφέροντες ἔναντι τῶν ὑπολοίπων. Ἐνημερώνει, σέ 
χρόνο καί ἐντός προθεσμίας πού ὁρίζονται στά τεύχη 
τοῦ διαγωνισμοῦ, ὅλους τούς προσφέροντες τῶν ὁποίων 
οἱ προσφορές δέν ἔχουν ἀποκλειστεῖ, σύμφωνα μέ τήν 
παράγραφο 5 γραπτῶς γιά τυχόν ἀλλαγές τῶν τεχνικῶν 
προδιαγραφῶν ἤ ἄλλων ἐγγράφων τῆς συμβάσεως, μέ 
τήν ἐπιφύλαξη ἐκείνων πού καθορίζουν τίς ἐλάχιστες 
ἀπαιτήσεις. Μετά τίς ἀλλαγές αὐτές, ἡ Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή παρέχει ἐπαρκές χρονικό διάστημα  
στούς προσφέροντες, ὥστε νά τροποποιήσουν καί νά 
ὑποβάλουν ἐκ νέου τροποποιημένες προσφορές, κατά 
περίπτωσιν. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δέν ἀπο-
καλύπτει στούς λοιπούς συμμετέχοντες ἐμπιστευτικές 
πληροφορίες πού ἔχουν διαβιβαστεῖ ἀπό ὑποψήφιο ἤ 
προσφέροντα πού συμμετέχει στίς διαπραγματεύσεις, 
ἄνευ τῆς ἔγγραφης συναινέσεώς του. Ἡ ἐν λόγῳ συν-
αίνεση δέν λαμβάνει τή μορφή γενικῆς παραιτήσεως, ἀλλά 
παρέχεται σχετικά μέ τήν προτιθέμενη γνωστοποίηση τῶν 
συγκεκριμένων πληροφοριῶν.

5. Οἱ διαπραγματεύσεις κατά τή διάρκεια τῶν διαδικα-
σιῶν συμπράξεως καινοτομίας δύνανται νά διεξάγονται σέ 
διαδοχικές φάσεις, οὕτως ὥστε νά μειώνεται ὁ ἀριθμός 
τῶν πρός διαπραγμάτευση προσφορῶν διά τῆς ἐφαρμογῆς 
τῶν κριτηρίων ἀνάθεσης πού ὁρίζονται στά τεύχη τοῦ 
διαγωνισμοῦ ἤ στά ἔγγραφα τῆς συμβάσεως. Ἡ Ἐκκλη-
σιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἀναφέρει ἐάν θά κάνει χρήση 
τῆς δυνατότητας αὐτῆς διά τῶν ἀνωτέρω τευχῶν καί 
ἐγγράφων.

6. Κατά τήν ἐπιλογή τῶν ὑποψηφίων, ἡ Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἐφαρμόζει ἰδίως τά κριτήρια πού 
σχετίζονται μέ τήν ἱκανότητα τῶν ὑποψηφίων στό πεδίο 
τῆς ἔρευνας καί τῆς ἀναπτύξεως, καθώς καί τήν ἱκανότητά 
τους ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀνάπτυξη καί τήν ἐφαρμογή 
καινοτόμων λύσεων. Μόνον οἱ οἰκονομικοί φορεῖς πού 
ἔχουν προσκληθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα 
Ἀρχή, κατόπιν τῆς ἀξιολογήσεως τῶν ζητούμενων πληρο-
φοριῶν, δύνανται νά ὑποβάλλουν σχέδια ἔρευνας καί 
καινοτομίας γιά τήν κάλυψη ἀναγκῶν, οἱ ὁποῖες κατά 
τήν ἀπόλυτον κρίσιν τῆς  Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας 
Ἀρχῆς δέν μποροῦν νά καλυφθοῦν μέσῳ τῶν ὑφιστάμενων 
λύσεων. Στά ἔγγραφα τῆς σύμβασης, ἡ Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή ὁρίζει τίς συμφωνίες πού ἐφαρμόζονται 
στά δικαιώματα διανοητικῆς ἰδιοκτησίας. Σέ περίπτωση 
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συμπράξεως καινοτομίας μέ πλείονες τοῦ ἑνός ἑταίρους, ἡ 
Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δέν ἀποκαλύπτει στούς 
λοιπούς ἑταίρους λύσεις πού προτείνονται ἀπό ἑταῖρο ἤ 
ἄλλες ἐμπιστευτικές πληροφορίες πού διαβιβάζονται ἀπό 
αὐτόν στό πλαίσιο τῆς συμπράξεως, ἄνευ τῆς ἔγγραφης 
συναινέσεώς του. Ἡ ἐν λόγῳ συναίνεση δέν λαμβάνει τή 
μορφή γενικῆς παραιτήσεως, ἀλλά παρέχεται σχετικά μέ 
τήν προτιθέμενη γνωστοποίηση τῶν συγκεκριμένων πλη-
ροφοριῶν.

7. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἐξασφαλίζει ὅτι 
ἡ δομή τῆς συμπράξεως καί ἰδίως ἡ διάρκεια καί ἡ ἀξία 
τῶν διαφορετικῶν φάσεων ἀνταποκρίνονται στόν βαθμό 
καινοτομίας τῆς προτεινόμενης λύσεως καί τήν ἀκολουθία 
τῶν δραστηριοτήτων ἔρευνας καί καινοτομίας πού 
ἀπαιτοῦνται γιά τήν ἀνάπτυξη μίας καινοτόμου λύσεως 
πού δέν διατίθεται ἀκόμη στήν ἀγορά. Ἡ ἐκτιμώμενη ἀξία 
τῶν ἀγαθῶν, ὑπηρεσιῶν ἤ ἔργων δέν εἶναι δυσανάλογη σέ 
σχέση μέ τήν ἐπένδυση πού ἀπαιτεῖται γιά τήν ἀνάπτυξή 
τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ / ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ἄρθρο 16
Ἐπιλογή διαδικασίας ἀναθέσεως

Γιά τήν ἀνάθεση τῶν συμβάσεων πού ἐμπίπτουν στό πεδίο 
ἐφαρμογῆς τοῦ Κανονισμοῦ, ἡ προϋπολογιζόμενη ἀξία τῶν 
ὁποίων, ἄνευ τοῦ ἀναλογοῦντος ΦΠΑ, ὑπολείπεται τῶν 
ὁριζομένων στό Ἄρθρο 5 κατώτατων ἑνωσιακῶν ὁρίων, 
ἐφαρμόζονται κατά περίπτωση οἱ ἀκόλουθες διαδικασίες 
ἀναθέσεως:

α) Τακτικός διαγωνισμός μέ τήν ἀνοικτή ἤ τήν κλειστή 
διαδικασία ἀνάθεσης, καθώς καί οἱ λοιπές προβλεπόμενες 
ἐκ τοῦ  Ἄρθρου 9 διαδικασίες ἀναθέσεως γιά συμβάσεις 
προμήθειας προϊόντων, παροχῆς ὑπηρεσιῶν καί ἐκπόνησης 
μελετῶν ἐκτιμώμενης ἀξίας ἄνω τῶν ἑκατόν χιλιάδων 
εὐρώ (€100.000,00 €) καί ἕως τό κατώτατο ὅριο τοῦ 
Ἄρθρου 5 καί γιά συμβάσεις ἔργων ἐκτιμώμενης ἀξίας 
ἄνω τῶν διακοσίων χιλιάδων εὐρώ (€200.000,00 €) καί ἕως 
τό κατώτατο ὅριο τοῦ Ἄρθρου 5.

β) Συνοπτικός (Πρόχειρος) διαγωνισμός, μέ πρόσκληση 
ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος, γιά συμβάσεις ἐκτιμώμενης 
ἀξίας ἄνω τῶν σαράντα χιλιάδων εὐρώ (40.000,00€) καί ἕως 
τό προβλεπόμενο γιά τῆς ἀνωτέρω ὑπό α) περιπτώσεως 
ὁρίου.

γ) Ἀπ’ εὐθείας ἀνάθεση, γιά συμβάσεις προμήθειας 
προϊόντων, παροχῆς ὑπηρεσιῶν, ἐκπόνησης μελετῶν 
καί ἐκτέλεσης ἔργων ἐκτιμώμενης ἀξίας ἕως σαράντα 
χιλιάδες εὐρώ (40.000,00 €).

Ἄρθρο 17
Τακτικός Διαγωνισμός

1. Ὁ τακτικός διαγωνισμός διεξάγεται, σύμφωνα μέ 

τήν ἀνοιχτή ἤ τήν κλειστή διαδικασία ἐπιλογῆς ἀναδόχου 
τῶν ἄρθρων 10 καί 11 ἀντιστοίχως μέ ἀνοικτές ἤ κλειστές 
διαδικασίες, στό πλαίσιο τῶν ὁποίων καλεῖται νά ὑποβάλει 
προσφορά πᾶς ἐνδιαφερόμενος, ὁ ὁποῖος πληροῖ τούς 
ὅρους τῆς προκηρύξεως. 

2. Οἱ βασικοί ὅροι τῆς ὑπό σύναψη συμβάσεως περι-
λαμβάνονται στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ. Ἡ ἀνάδειξη τοῦ 
ἀναδόχου γίνεται κατόπιν ἀξιολογήσεως τῶν προσφορῶν 
τῶν συμμετεχόντων, συμφώνως πρός τή διαδικασία καί τά 
κριτήρια πού ὁρίζονται στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ.

3. Ἡ προκήρυξη Τακτικοῦ Διαγωνισμοῦ περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τά ἀκόλουθα στοιχεῖα:

α) τήν ἐπωνυμία καί τά στοιχεῖα ἐπικοινωνίας τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς, 

β) τήν περιγραφή τοῦ συμβατικοῦ ἀντικειμένου
γ) τήν ἐκτιμώμενη ἀξία τῆς συμβάσεως, ἄνευ τοῦ ἀνα-

λογοῦντος ΦΠΑ
δ) τήν προθεσμία γιά τήν ὑποβολή τῆς προσφορᾶς
ε) τήν ἡμερομηνία διενέργειας τοῦ διαγωνισμοῦ
στ) τή διαδικασία διεξαγωγῆς τοῦ διαγωνισμοῦ
ζ) τίς κατά περίπτωση ἀπαιτούμενες ἐγγυήσεις συμ-

μετοχῆς, καλῆς ἐκτελέσεως ἤ/καί προκαταβολῆς
η) τά ὁριζόμενα κριτήρια ἀναθέσεως τῆς συμβάσεως
θ) τά κατά περίπτωση ἀπαιτούμενα ἀποδεικτικά στοιχεῖα 

καταλληλότητας (προσωπικῆς καταστάσεως καί ποιοτικῆς 
ἐπιλογῆς)

ι) τά κριτήρια ποιοτικῆς ἐπιλογῆς (οἰκονομική καί 
χρηματοοικονομική ἐπάρκεια, τεχνική ἤ / καί ἐπαγγελ-
ματική ἱκανότητα), ἐφ’ ὅσον προβλέπονται

ια) τό περιεχόμενο τῆς τεχνικῆς προσφορᾶς, ἐφ’ ὅσον 
προβλέπεται ἡ ὑποβολή της

ιβ) τά κριτήρια βαθμολογήσεως τῆς τεχνικῆς προσφορᾶς, 
ἐφ’ ὅσον προβλέπονται, καί τῆς συγκριτικῆς βαρύτητα 
τούτων

ιγ) τό περιεχόμενο οἰκονομικῆς προσφορᾶς
ιδ) τή μέθοδο σταθμίσεως τῆς τεχνικῆς καί οἰκονομικῆς 

ἀξίας τῆς προσφορᾶς, ἐφ’ ὅσον προβλέπεται
ιε) τή διαδικασία ὑποβολῆς ἐνστάσεων
ιστ) τή διάρκεια ἰσχύος προσφορᾶς
ιζ) τόν τόπο παραδόσεως ἤ παροχῆς καί
ιη) τήν προβλεπόμενη διάρκεια τῆς συμβάσεως.
4. Ἡ ἐλάχιστη προθεσμία ὑποβολῆς τῶν προσφορῶν, 

κατά τήν ἀνοιχτή διαδικασία, ἀνέρχεται σέ δεκαπέντε 
(15) ἡμέρες ἀπό τήν ἡμερομηνία δημοσιεύσεως τῆς 
περιλήψεως τῆς προκηρύξεως στόν τύπο. Ἡ ἐλάχιστη 
προθεσμία, κατά τήν κλειστή διαδικασία, ὑποβολῆς τῶν 
αἰτήσεων συμμετοχῆς ἀνέρχεται σέ δέκα (10) ἡμέρες 
ἀπό τήν ἡμερομηνία δημοσιεύσεως τῆς περιλήψεως 
τῆς προκηρύξεως στόν τύπο, ἐνῶ ἡ ἐλάχιστη προθεσμία 
ὑποβολῆς τῶν προσφορῶν ἀνέρχεται σέ δεκαπέντε (15) 
ἡμέρες ἀπό τήν ἡμερομηνία ἀποστολῆς τῶν προσκλήσεων 
ὑποβολῆς τῶν προσφορῶν. 
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Ἄρθρο 18
Συνοπτικός Διαγωνισμός

1. Γιά τή διενέργεια συνοπτικοῦ διαγωνισμοῦ, ἡ Ἐκκλη-
σιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δημοσιεύει Πρόσκληση Ἐκ-
δηλώσεως Ἐνδιαφέροντος, ἡ ὁποία, εἴτε ἀναρτᾶται στόν 
διαδικτυακό τόπο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας 
Ἀρχῆς, ἄλλως στόν διαδικτυακό τόπο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας, εἴτε ἀποστέλλεται 
πρόσκληση σέ τρεῖς (3) συγκεκριμένους οἰκονομικούς 
φορεῖς, ἐφ’ ὅσον δραστηριοποιοῦνται στή σχετική ἀγορά, 
οἱ ὁποῖοι καί μόνον ἔχουν δικαίωμα συμμετοχῆς στή 
διαγωνιστική διαδικασία. Ἡ πρόσκληση ἀποστέλλεται διά 
συστημένης ἐπιστολῆς ἤ τηλεομοιοτυπίας ἤ ἠλεκτρονικοῦ 
ταχυδρομείου. Ἡ προθεσμία ὑποβολῆς προσφορᾶς δέν 
ἐπιτρέπεται νά εἶναι μικρότερη τῶν δέκα (10) ἡμερῶν 
ἀπό τήν ἡμερομηνία ἀναρτήσεως τῆς προσκλήσεως 
στό διαδίκτυο εἴτε τῆς ἀποστολῆς τῶν προσκλήσεων, 
ἀντιστοίχως.

2. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δικαιοῦται 
νά ἀναθέσει τή σύμβαση σέ οἱονδήποτε ἐκ τῶν συμ-
μετεχόντων, ἐπί τῇ βάσει της, κατά τά ὁρισθέντα στήν 
οἰκεία πρόσκληση ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος κριτήρια 
ἀναθέσεως, καλύτερης προσφορᾶς ἡ ὁποία ὑποβλήθηκε. 
Στήν περίπτωση τῆς ὑποβολῆς μίας μόνον προσφορᾶς, ἡ 
Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δικαιοῦται νά ἀναθέσει 
τή σύμβαση βάσει τῆς προσφορᾶς πού ὑποβλήθηκε.

3. Ἡ ἀποσφράγιση τοῦ φακέλου τῶν δικαιολογητικῶν 
συμμετοχῆς, τῶν τεχνικῶν προσφορῶν καί τῶν οἰκο-
νομικῶν προσφορῶν δύναται νά λάβει χώρα σέ μία δημόσια 
συνεδρίαση, κατά τήν κρίση τῆς Ἐπιτροπῆς Διαγωνισμοῦ, 
ἐφ’ ὅσον ὡς κριτήριο ἀνάθεσης ἔχει ὁριστεῖ αὐτό τῆς 
πλέον συμφέρουσας προσφορᾶς ἀποκλειστικά βάσει τῆς 
τιμῆς.

4. Οἱ λεπτομέρειες διενέργειας τοῦ συνοπτικοῦ δια-
γωνισμοῦ καθορίζονται στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ.

5. Διατάξεις τοῦ Κανονισμοῦ, στίς ὁποῖες ἀναφέρεται ὁ 
ὅρος «προκήρυξη», ἐφαρμόζονται ἀναλογικά, ἐφ’ ὅσον τό 
περιεχόμενο αὐτῶν προσιδιάζει στή διαδικασία ἀναθέσεως 
τοῦ παρόντος ἄρθρου, νοούμενης ταύτης ἀντιστοίχως ὡς 
«προσκλήσεως ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος».

Ἄρθρο 19
Ἀπευθείας ἀνάθεση

1. Προσφυγή στή διαδικασία τῆς ἀπευθείας ἀναθέσεως 
ἐπιτρέπεται ὅταν ἡ ἐκτιμώμενη ἀξία τῆς συμβάσεως, ἄνευ 
τοῦ ἀναλογοῦντος ΦΠΑ, εἶναι ἴση ἤ κατώτερη ἀπό τό ποσό 
τῶν σαράντα χιλιάδων (40.000,00 €) εὐρώ.

2. Ἡ ἀπευθείας ἀνάθεση διενεργεῖται μέ ἄμεση ἐπιλογή 
τοῦ ἀναδόχου ἀπό τά ἁρμόδια ὄργανα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς, χωρίς νά ἀπαιτεῖται ἡ ἀποστολή 
προσκλήσεως σέ πλείονες ἀπό ἕναν ὑποψηφίους ἤ ἡ 
συγκρότηση συλλογικοῦ ὀργάνου πρός τόν σκοπό τοῦτο.

Ἄρθρο 20
Γενόμενες δαπάνες ἥσσονος σημασίας

Σέ περίπτωση καταστροφῆς, βλάβης σέ περιουσιακό 
στοιχεῖο τῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς πού χρήζει ἄμεσης 
ἐπισκευῆς, ἀντικατάστασης ἤ γιά τήν ἀποτροπή ἀντί-
στοιχου κινδύνου καί, ἐν γένει, πάσης ἐπείγουσας ἀνάγ-
κης, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή, κατά τήν ἀπό-
λυτον κρίση αὐτῆς, δύναται νά συνάπτει συμβάσεις διά 
προφορικῆς ἐντολῆς καί προέγκρισης δαπάνης ἐκ τοῦ 
ἁρμοδίου ὀργάνου, ἐφ’ ὅσον ἡ ἀξία τῆς συμβάσεως δέν 
ὑπερβαίνει τό ποσό τῶν τριῶν χιλιάδων εὐρώ (3.000,00 €) 
πλέον τοῦ νομίμου Φ.Π.Α.

Ἄρθρο 21
Ἐνέργειες τεχνικῆς βοήθειας

1. Στήν περίπτωση συμβάσεων προμηθειῶν ἤ ὑπηρεσιῶν 
κάτω τῶν ὁρίων, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν ἐνέργειες τεχνι-
κῆς βοήθειας τῶν συγχρηματοδοτουμένων προγραμ-
μάτων τοῦ ΕΣΠΑ, τοῦ ΕΟΧ ἤ ἄλλων ἑνωσιακῶν ἤ 
διεθνῶν προγραμμάτων ἤ/καί ταμείων, ἡ Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή, μέ αἰτιολογημένη ἀπόφαση τοῦ ἁρ-
μοδίου ὀργάνου της δύναται νά προσφεύγει, κατόπιν 
ἀποστολῆς προσκλήσεως ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος, 
στή σύναψη συμβάσεως προμήθειας ἀγαθῶν ἤ παροχῆς 
ὑπηρεσιῶν μέ ἕνα φυσικό ἤ νομικό πρόσωπο τῆς ἐπιλογῆς 
της ἐγγεγραμμένο σέ κατάλογο προμηθευτῶν καί παρό-
χων ὑπηρεσιῶν, ὁ ὁποῖος καταρτίζεται καί τηρεῖται πρός 
τόν σκοπό ἐκτέλεσης ἐνεργειῶν Τεχνικῆς Βοήθειας, 
σύμφωνα μέ τήν ἰσχύουσα νομοθεσία. Προσφυγή στή 
διαδικασία αὐτή ἐπιτρέπεται ἐφ’ ὅσον ἡ ἐκτιμώμενη ἀξία 
τῆς σύμβασης, ἄνευ τοῦ ἀναλογοῦντος ΦΠΑ, εἶναι ἴση ἤ 
κατώτερη ἀπό τό ποσό τῶν σαράντα χιλιάδων (40.000,00) 
εὐρώ. Τό σχετικό συμφωνητικό ὑπογράφεται ἀπό τό ὡς 
ἄνω ὄργανο. 

2. Δύναται ἐπιπροσθέτως νά προβεῖ στή σύναψη συμβά-
σεως προμηθειῶν ἤ ὑπηρεσιῶν μέ ἐπιλογή μεταξύ τριῶν 
(3) τουλάχιστον προσφορῶν πού λαμβάνονται ἀπό φυσικά 
ἤ νομικά πρόσωπα τῆς ἐπιλογῆς της, ἐγγεγραμμένα σέ 
κατάλογο προμηθευτῶν καί παρόχων ὑπηρεσιῶν, ὁ ὁποῖος 
καταρτίζεται καί τηρεῖται πρός τόν σκοπό ἐκτέλεσης ἐνερ-
γειῶν τεχνικῆς βοήθειας, κατόπιν ἀποστολῆς πρόσκλησης 
ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος πρός αὐτούς. Προσφυγή στή 
διαδικασία αὐτή ἐπιτρέπεται ἐφ’ ὅσον ἡ ἐκτιμώμενη ἀξία 
τῆς σύμβασης, ἄνευ τοῦ ἀναλογοῦντος ΦΠΑ, εἶναι ἴση ἤ 
κατώτερη ἀπό τό ποσό τῶν ἑκατόν  χιλιάδων (100.000) 
εὐρώ ἤ ἀπό τό ἑκάστοτε προβλεπόμενο ὅριο, σύμφωνα μέ 
τήν ἐφαρμοστέα νομοθεσία. 

4. Μέ ἀπόφαση τοῦ ἁρμοδίου ὀργάνου τῆς Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς ρυθμίζεται ἡ διαδι-
κασία καταρτίσεως καί τηρήσεως ἤ καί «δανεισμοῦ» 
τῶν καταλόγων προμηθευτῶν καί παρόχων ὑπηρεσιῶν 
ἐνεργειῶν τεχνικῆς βοήθειας γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ 
παρόντος ἄρθρου, καί ἐξειδικεύονται οἱ ὅροι ἐγγραφῆς 
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τῶν οἰκονομικῶν φορέων σέ αὐτούς, οἱ ὅροι ἐπιλογῆς τοῦ 
ἀναδόχου κατά τίς παραγράφους 2 καί 3, καθώς καί κάθε 
ἄλλο σχετικό θέμα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ἄρθρο 22
Συμφωνία - πλαίσιο

1. Οἱ Ἐκκλησιαστικές Ἀναθέτουσες Ἀρχές δύνανται νά 
συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσια, ἐφ’ ὅσον ἐφαρμόζουν τίς 
διατάξεις πού προβλέπονται στόν παρόντα Κανονισμό.

Ὡς συμφωνία-πλαίσιο νοεῖται ἡ συμφωνία μεταξύ της 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς καί ἑνός ἤ πλειόνων 
οἰκονομικῶν φορέων, ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ στόν καθορισμό 
τῶν ὅρων πού θά διέπουν τίς συμβάσεις οἱ ὁποῖες πρό-
κειται νά συναφθοῦν κατά τή διάρκεια συγκεκριμένης 
περιόδου, ἰδίως, ὅσον ἀφορᾶ στίς τιμές καί, ἐνδεχομένως, 
στίς προβλεπόμενες ποσότητές των. Ἡ διάρκεια μίας συμ-
φωνίας-πλαισίου δέν ὑπερβαίνει τά τέσσερα ἔτη, ἐκτός ἐξ-
αιρετικῶν περιπτώσεων, δεόντως δικαιολογημένων, ἰδίως 
λόγῳ τοῦ ἀντικειμένου της.

2. Οἱ συμβάσεις πού βασίζονται σέ συμφωνία-πλαίσιο 
ἀνατίθενται σύμφωνα μέ τίς διαδικασίες πού προβλέπονται 
στήν παροῦσα παράγραφο, καθώς καί στίς παραγράφους 3 
καί 4. Οἱ συμβάσεις πού βασίζονται σέ συμφωνία-πλαίσιο 
δέν μποροῦν σέ καμμία περίπτωση νά ἐπιφέρουν οὐσιώδεις 
τροποποιήσεις στούς ὅρους τῆς συμφωνίας-πλαισίου, 
ἰδίως στήν περίπτωση πού ἀναφέρεται στήν παράγραφο 3.

3. Ὅταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο μέ ἕναν μόνο 
οἰκονομικό φορέα, οἱ συμβάσεις πού βασίζονται στήν 
ἐν λόγῳ συμφωνία-πλαίσιο ἀνατίθενται βάσει τῶν ὅρων 
πού τίθενται σέ αὐτήν. Γιά τήν ἀνάθεση τῶν συμβάσεων 
αὐτῶν, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά 
διαβουλεύεται γραπτῶς μέ τόν ἀντισυμβαλλόμενο στή 
συμφωνία πλαίσιο οἰκονομικό φορέα, ζητώντας του, ἐάν 
χρειάζεται, νά συμπληρώσει τήν προσφορά του.

4. Ὅταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο μέ πλείονες τοῦ 
ἑνός οἰκονομικούς φορεῖς, ἡ ἐν λόγῳ συμφωνία-πλαίσιο 
ἐκτελεῖται μέ ἕναν ἐκ τῶν κατωτέρω τρόπων:

α) συμφώνως πρός τούς ὅρους καί τίς προϋποθέσεις 
τῆς συμφωνίας-πλαισίου, ἄνευ προκηρύξεως νέου δια-
γωνισμοῦ, ἐφ’ ὅσον ἀναφέρονται ὅλοι οἱ ὅροι πού διέπουν 
τήν παροχή τῶν σχετικῶν ἔργων, μελετῶν, ὑπηρεσιῶν 
καί ἀγαθῶν καί οἱ ἀντικειμενικές προϋποθέσεις γιά τόν 
προσδιορισμό τοῦ συμβαλλόμενου στή συμφωνία-πλαίσιο 
οἰκονομικοῦ φορέα ὁ ὁποῖος θά τίς ἐκτελέσει· οἱ ἐν λόγῳ 
προϋποθέσεις ἀναφέρονται στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ 
καί στά συμβατικά τεύχη γιά τή συμφωνία-πλαίσιο·

β) ὅταν στή συμφωνία-πλαίσιο ἀναφέρονται ὅλοι οἱ ὅροι 
πού διέπουν τήν παροχή τῶν σχετικῶν ἔργων, μελετῶν, 
ὑπηρεσιῶν καί ἀγαθῶν, ἐν μέρει ἄνευ προκηρύξεως νέου 
διαγωνισμοῦ σύμφωνα μέ τό στοιχεῖο α) καί ἐν μέρει διά τῆς 

προκηρύξεως νέου διαγωνισμοῦ μεταξύ τῶν οἰκονομικῶν 
φορέων πού εἶναι συμβαλλόμενα μέρη τῆς συμφωνίας 
σύμφωνα μέ τό στοιχεῖο γ) ἐφ’ ὅσον προβλέπεται τέτοια 
δυνατότητα στά ἔγγραφα τῆς συμφωνίας-πλαισίου. Ἡ 
ἐπιλογή τοῦ κατά πόσον συγκεκριμένα ἔργα, μελέτες, 
ἀγαθά ἤ ὑπηρεσίες ἀποκτῶνται κατόπιν προκηρύξεως 
νέου διαγωνισμοῦ ἤ ἄμεσα, σύμφωνα μέ τούς ὅρους πού 
ὁρίζονται στή συμφωνία-πλαίσιο, γίνεται σύμφωνα μέ 
ἀντικειμενικά κριτήρια, τά ὁποῖα ὁρίζονται στά ἔγγραφα 
τῆς συμφωνίας-πλαισίου. Τά ἐν λόγῳ ἔγγραφα τῆς 
συμφωνίας-πλαισίου προσδιορίζουν ἐπίσης ποιοί ὅροι 
δύνανται νά ἀποτελέσουν ἀντικείμενο νέου διαγωνισμοῦ. 
Οἱ δυνατότητες πού προβλέπονται στήν πρώτη παράγρα-
φο τοῦ παρόντος σημείου ἐφαρμόζονται ἐπίσης σέ οἱα-
δήποτε παρτίδα μίας συμφωνίας-πλαισίου γιά τήν ὁποία 
ἔχουν προβλεφθεῖ ὅλοι οἱ ὅροι πού διέπουν τήν παροχή 
τῶν σχετικῶν ἔργων, μελετῶν, ὑπηρεσιῶν καί ἀγαθῶν, 
ἀνεξαρτήτως τοῦ ἄν ἔχουν προβλεφθεῖ ὅλοι οἱ ὅροι 
πού διέπουν τήν παροχή τῶν σχετικῶν ἔργων, μελετῶν, 
ὑπηρεσιῶν καί ἀγαθῶν γιά τίς λοιπές παρτίδες·

γ) σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία στή συμφωνία-πλαίσιο 
δέν προβλέπονται ὅλοι οἱ ὅροι πού διέπουν τήν παροχή 
ἔργων, μελετῶν, ὑπηρεσιῶν καί ἀγαθῶν, μέ ἔναρξη νέου 
διαγωνισμοῦ μεταξύ τῶν οἰκονομικῶν φορέων οἱ ὁποῖοι 
εἶναι συμβαλλόμενα μέρη τῆς συμφωνίας-πλαισίου. 

5. Οἱ διαγωνισμοί πού ἀναφέρονται στήν παράγραφο 4 
στοιχεῖα β) καί γ) βασίζονται στούς ἰδίους ὅρους μέ αὐτούς 
πού ἴσχυαν γιά τήν ἀνάθεση τῆς συμφωνίας-πλαισίου, καί, 
ἐφ’ ὅσον χρειαστεῖ, σέ ἀκριβέστερα διατυπωμένους ὅρους 
καί, ἐνδεχομένως, σέ ἄλλους ὅρους πού ἐπισημαίνονται 
στά ἔγγραφα τῆς συμφωνίας-πλαισίου, σύμφωνα μέ τήν 
ἀκόλουθη διαδικασία:

α) Γιά κάθε σύμβαση πού πρόκειται νά συναφθεῖ, ἡ 
Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή τῆς συμφωνίας-πλαισίου 
διαβουλεύεται γραπτῶς μέ τούς οἰκονομικούς φορεῖς οἱ 
ὁποῖοι εἶναι ἱκανοί νά ἐκτελέσουν τή σύμβαση.

β) Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ὁρίζει ἐπαρ-
κῆ προθεσμία γιά τήν ὑποβολή προσφορῶν γιά κάθε 
συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβανομένων ὑπ’ ὄψιν παρα-
μέτρων ὅπως ἡ πολυπλοκότητα τοῦ ἀντικειμένου τῆς 
συμβάσεως καί ὁ ἀπαραίτητος χρόνος γιά τήν ἀποστολή 
τῶν προσφορῶν.

γ) Οἱ προσφορές ὑποβάλλονται γραπτῶς καί τό περι-
εχόμενό τους παραμένει σφραγισμένο ἕως τή λήξη τῆς 
προβλεπόμενης προθεσμίας ἀπαντήσεως.

δ) Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἀναθέτει κάθε 
σύμβαση στόν προσφέροντα πού ὑπέβαλε τήν καλύτερη 
προσφορά, βάσει τῶν κριτηρίων ἀναθέσεως τά ὁποῖα 
ἔχουν καθοριστεῖ στά ἔγγραφα τῆς συμφωνίας-πλαισίου.
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Ἄρθρο 23
Ἀποφαινόμενα ὄργανα

1. Γιά τήν Ἱ. Μητρόπολη καί τά μή αὐτοτελῆ Μητροπολι-
τικά Ἱδρύματα οἱ ἀποφάσεις γιά τή δημοπράτηση καί 
ἀνάθεση συμβάσεων τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, ἰδίως 
ἡ ἔγκριση τῆς σκοπιμότητας δημοπρατήσεως, ἡ ἐπιλογή 
τῆς διαδικασίας ἀναθέσεως, ἡ ἔγκριση τῶν τευχῶν τοῦ 
διαγωνισμοῦ, ἡ σύσταση ἐπιτροπῶν, ἡ κρίση ἐπί τῶν 
ἐνστάσεων, ἡ τελική ἀνάθεση τοῦ ἀποτελέσματος τῆς 
δημοπρατουμένης συμβάσεως, λαμβάνονται ἀπό τό 
Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στίς λοιπές 
ἐκκλησιαστικές ἀναθέτουσες ἀρχές οἱ ἀνωτέρω ἀποφάσεις 
λαμβάνονται ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο γιά τήν 
Ἐνορία, τό Ἡγουμενοσυμβούλιο γιά τήν Ἱερά Μονή καί 
τό Διοικητικό Συμβούλιο γιά τά λοιπά ἐκκλησιαστικά 
νομικά πρόσωπα καί ὑπόκεινται, σέ κάθε περίπτωση γιά 
τή νομιμότητα αὐτῶν, στήν ἔγκριση τοῦ Μητροπολιτικοῦ 
Συμβουλίου.

2. Κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀνα-
θέτουσας Ἀρχῆς, δύναται νά μεταβιβάζεται μέρος τῶν 
ἀνωτέρω ἁρμοδιοτήτων σχετικῶς πρός συγκεκριμένη 
σύμβαση ἤ ἀνά κατηγορία ὕψους ἐκτιμώμενης ἀξίας τῶν 
οἰκείων συμβάσεων εἰς ἕνα ἤ περισσότερα ὄργανα.

3. Ὅπου στόν Κανονισμό γίνεται ἀναφορά σέ ἀπό-φαση, 
πράξη ἤ παράλειψη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀνα-θέτουσας 
Ἀρχῆς, νοεῖται ὅτι πρόκειται γιά τά ἀνωτέρω καθοριζόμενα 
ἐκ τῆς παραγράφου 1 ὄργανα, ἐκτός ἄν ἡ σχετική ἁρμο-
διότητα ἔχει ρητά μεταβιβαστεῖ σέ ἄλλα ὄργανα συμφώνως 
πρός τά ὁριζόμενα στήν παράγραφο.

4. Ἀπόφαση πού λήφθηκε ἤ πράξη πού διενεργήθηκε 
ἀπό ἀναρμόδιο ὄργανο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας 
Ἀρχῆς στό πλαίσιο διαδικασίας ἀναθέσεως ἤ ἐκτελέσεως 
συμβάσεως τοῦ Κανονισμοῦ, δέν πάσχει ἀκυρότητας, ἐφ’ 
ὅσον ἐγκριθεῖ ἀπό τό ἁρμόδιο ὄργανο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς, κατ’ ἀνάλογη ἐφαρμογή τοῦ ἄρθρου 
239 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα.

Ἄρθρο 24
Ἐπιτροπή διαγωνισμοῦ

1. Γιά τή διενέργεια τῶν πράξεων τῆς διαγωνιστικῆς 
διαδικασίας, ἁρμόδια εἶναι ἡ Ἐπιτροπή Διαγωνισμοῦ, ἡ 
ὁποία συγκροτεῖται ταυτοχρόνως μέ τήν ἀπόφαση προ-
κηρύξεως τοῦ διαγωνισμοῦ, ἀπό τρία (3) ἕως πέντε (5) 
τακτικά μέλη, συμπεριλαμβανομένου τοῦ Προέδρου 
καί ἰσάριθμων ἀναπληρωματικῶν, ἐφ’ ὅσον τοῦτο εἶναι 
πρακτικά ἐφικτό, στήν ὁποία ἐπιτρέπεται ἡ συμμετοχή 
τεχνικῶν συμβούλων. 

2. Τά ἀνωτέρω μέλη, τακτικά καί ἀναπληρωματικά, 
δύνανται νά εἶναι στελέχη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀνα-
θέτουσας Ἀρχῆς ἤ / καί τρίτα πρόσωπα μέ εἰδικά 

ἐπιστημονικά, τεχνικά, ἐμπειρικά ἤ ἕτερα προσόντα, τά 
ὁποῖα ἁρμόζουν στό ἀντικείμενο τῆς ἀναθέσεως. Μέ ὅμοια 
ἀπόφαση δύναται νά ὁρίζεται Ἐπιτροπή Διαγωνισμοῦ μέ 
συγκεκριμένη θητεία γιά τήν ἀνάθεση συγκεκριμένων 
εἰδῶν συμβάσεων ἤ συμβάσεων ὁρισμένης ἀξίας, ἡ 
ὁποία, ὡστόσο, δέν ἀποκλείει τή συγκρότηση ἐπιτροπῆς 
διαγωνισμοῦ γιά συγκεκριμένη σύμβαση. Μέ ἀπόφαση τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς εἶναι δυνατόν νά 
ὁρίζεται ἀποζημίωση τῶν μελῶν τῶν ἀνωτέρω ἐπιτροπῶν. 
Οἱ ἀποφάσεις συγκρότησης ὅλων τῶν ἐπιτροπῶν δι-
αγωνισμοῦ, κοινοποιοῦνται στά διοριζόμενα μέλη καί 
ἀνακοινώνονται μέ τοιχοκόλληση στό κατάστημα τῆς ὑπη-
ρεσίας πού τήν ἐκδίδει, χωρίς νά ἀπαιτεῖται ἄλλος τύπος 
δημοσιότητας.

3. Εἰδικῶς, ἐπί ἐκκλησιαστικῶν ἔργων, πέραν τῶν 
ἀνωτέρω ἐφαρμόζονται καί τά ἀκόλουθα:

α) Οἱ φορεῖς κατασκευῆς, οἱ ὁποῖοι συστηματικά δημο-
πρατοῦν ἔργα μπορεῖ νά συγκροτοῦν σέ ἐτήσια βάση 
ἐπιτροπές διαγωνισμοῦ γιά τό σύνολο τῶν ἔργων τους 
ἤ κατά κατηγορίες. Στήν περίπτωση αὐτή διαδικασίες 
δημοπρασιῶν πού ἄρχισαν μέσα στό ἔτος συνεχίζονται καί 
ὁλοκληρώνονται ἀπό τήν ἴδια  ἐπιτροπή καί μετά τή λήξη 
τοῦ ἔτους. 

β) Ἐκκλησιαστικές Ἀναθέτουσες Ἀρχές οἱ ὁποῖες 
δέν ἐκτελοῦν συστηματικά ἔργα εἶναι δυνατόν γενικά 
ἤ σέ συγκεκριμένη περιοχή νά μή συστήσουν ἰδιαίτερη 
Ἐπιτροπή Διαγωνισμοῦ, ἀλλά νά ἀπευθύνονται σέ Ἐπι-
τροπή Διαγωνισμοῦ, πού ἔχει συγκροτηθεῖ ἀπό ἄλλη 
Μητρόπολη σέ ἀντίστοιχο ἐπίπεδο ἤ κεντρικό ἐπίπεδο ἀπό 
τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
συστήνει τέτοιες ἐπιτροπές σέ ἐθνικό ἤ περιφερειακό 
ἐπίπεδο καί γιά ὁρισμένο διάστημα θητείας δι᾽ ἀποφάσεων 
τοῦ ἁρμοδίου ὀργάνου ἀναλόγως πρός τήν ἀξία τῆς 
σύμβασης μέ ἀποφάσεις δημοσιευόμενες στήν Ἐφημερίδα 
τῆς Κυβερνήσεως. 

γ). Γιά τίς περιπτώσεις εἰδικῶν ἤ μεγάλων ἔργων ἤ 
ἔργων μέ εἰδικό σύστημα ὑποβολῆς προσφορῶν, οἱ Ἐπι-
τροπές Διαγωνισμοῦ συμπληρώνονται μέ ἀπόφαση τῆς 
Προϊσταμένης Ἀρχῆς καί μέ ἄλλα μέλη πού ἔχουν τήν 
κατάλληλη ἐπιστημονική κατάρτιση. 

4. Ἡ Ἐπιτροπή Διαγωνισμοῦ φέρει τίς ἑξῆς ἁρμο-
διότητες:

α) Παραλαμβάνει καί ἀποσφραγίζει τίς προσφορές.
β) Ἐλέγχει τήν πληρότητα τῶν προσφορῶν καί τή συν-

δρομή τῶν κριτηρίων ποιοτικῆς ἐπιλογῆς.
γ) Ἀξιολογεῖ τό περιεχόμενο τῶν κατά περίπτωση ἀπ-

αιτούμενων τεχνικῶν προσφορῶν καί τῶν οἰκονομικῶν 
προσφορῶν.

δ) Συντάσσει πρακτικό μέ σαφῆ καί αἰτιολογημένη 
πρόταση, τήν ὁποία ὑποβάλει πρός τό κατά περίπτωση 
ἁρμόδιο ὄργανο γιά τή λήψη τῆς  σχετικῆς ἀπόφασης.

Ἐφ’ ὅσον ἡ σχετική ἁρμοδιότητα δέν ἔχει μεταβιβαστεῖ 
ἀπό τό ἁρμόδιο ἐκ τοῦ ἄρθρου 23  παρ. 1 ὄργανο, τό πρα-



735

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

κτικό τῆς Ἐπιτροπῆς Διαγωνισμοῦ ὑποβάλλεται πρός αὐτό 
γιά τή λήψη σχετικῆς ἀποφάσεως. Ἄλλως ὑποβάλλεται 
πρός τό ὄργανο ὑπέρ τοῦ ὁποίου ἔλαβε χώρα ἡ μεταβίβαση 
τῆς σχετικῆς ἁρμοδιότητας.

Ἡ Ἐπιτροπή μεριμνᾶ, στό πλαίσιο κάθε σταδίου, γιά τήν 
τήρηση τῶν ὅρων πού περιλαμβάνονται στά τεύχη τοῦ 
διαγωνισμοῦ, τίς διατάξεις τοῦ Κανονισμοῦ καί τοῦ νο-
μικοῦ πλαισίου τῆς ἀναθέσεως.

Ἄρθρο 25
Εἰδικοί Σύμβουλοι

Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά 
ἀναθέτει, κατά περίπτωση, καθήκοντα Τεχνικοῦ Συμ-
βούλου ἤ Νομικοῦ Συμβούλου γιά τήν ὑποστήριξη 
μείζονος σημασίας ἔργων σέ τρίτους οἰκονομικούς 
φορεῖς. Ἡ ἀνάθεση τῶν καθηκόντων αὐτῶν γίνεται δι᾽ 
ἀποφάσεως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς. Γιά 
τίς ἀνάγκες τοῦ παρόντος ἄρθρου ἡ Ἀναθέτουσα Ἀρχή 
δύναται νά προβαίνει σέ ἀπευθείας ἀναθέσεις συμβάσεων 
προϋπολογισμοῦ ἕως καί τοῦ ὁριζόμενου στή διαδικασία 
τοῦ συνοπτικοῦ διαγωνισμοῦ κατ’ ἄρθρον 18 τοῦ παρόντος. 
Κατά τά λοιπά ἐφαρμόζονται οἱ κανόνες τοῦ παρόντος 
Κανονισμοῦ. 

Ἄρθρο 26
Τεχνικές προδιαγραφές

1. Μέ κάθε προκηρύξη σύμβασης προμηθείας ἐπι-
συνάπτονται οἱ τεχνικές προδιαγραφές τοῦ ἀγαθοῦ ἤ 
ἀναφέρεται συγκεκριμένο πρότυπο (εὐρωπαϊκό ἤ ἀνα-
γνωρισμένου ὀργανισμοῦ) ἤ προδιαγραφή (ἑνοποιημένη, 
ἑτέρου φορέως), σύμφωνα μέ τά ἀκόλουθα:

α) Οἱ τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τά ἀπαιτούμενα 
τεχνικά χαρακτηριστικά, ὥστε τά ὑπό προμήθεια ἀγαθά 
νά ἐκπληροῦν τόν σκοπό, γιά τόν ὁποῖον προορίζονται, 
ὅπως τά ἐπίπεδα ποιότητος ἤ ἀποδόσεως, τήν ἀσφάλεια, 
τίς διαστάσεις, τήν ὁρολογία, τή συσκευασία, τή σήμανση 
κ.λπ.

β) Δέν ἐπιτρέπεται ἡ ἀναγραφή στούς ὅρους τῶν 
προκηρύξεων τεχνικῶν προδιαγραφῶν, οἱ ὁποῖοι ἀναφέ-
ρουν προϊόντα ὁρισμένης κατασκευῆς ἤ προελεύσεως, ἤ 
μεθόδους ἐπεξεργασίας, οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα 
νά εὐνοοῦν ὁρισμένες ἐπιχειρήσεις ἤ προϊόντα, ἐκτός 
ἐξαιρετικῶν περιπτώσεων κατά τάς ὁποίας δέν εἶναι δυνα-
τόν νά διατυπωθοῦν διαφορετικῶς σαφεῖς προδιαγραφές 
τῆς φύσεως τῶν πρός προμήθεια εἰδῶν, ὅποτε δύναται νά 
γίνεται ἀναφορά σέ συγκεκριμένα ἐμπορικά σήματα κ.λπ. 
ὑπό τόν ὄρον ὅμως ὅτι θά συνοδεύεται ἡ ἀναφορά αὐτή 
μέ τίς λέξεις «ἤ ἀντίστοιχο». Εἰδικότερα, δέν ἐπιτρέπεται 
νά ἀναφέρονται οἱ τεχνικές προδιαγραφές σέ ἐμπορικά 
σήματα, διπλώματα εὑρεσιτεχνιῶν τύπου ὁρισμένης 
προελεύσεως ἤ παραγωγῆς, ἐκτός ἄν ὑποχρεωτικῶς συν-
οδεύονται ἀπό τίς λέξεις «ἤ ἀντίστοιχα».

2. Ἐπί συμβάσεων ὑπηρεσιῶν οἱ τεχνικές προδιαγρα-

φές συγκεκριμένης συμβάσεως περιλαμβάνονται στά 
τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ καί στά συμβατικά τεύχη καί περι-
λαμβάνουν ἐνδεικτικῶς:

Τόν σκοπό καί τό γενικό ἀντικείμενό τους.
Τό εἰδικό ἀντικείμενο καί τόν καθορισμό τῶν χαρα-

κτηριστικῶν τους.
Τά τυχόν στάδια, φάσεις ἤ τμήματα ὑλοποιήσεώς τους.
Τή διάρκεια τῶν ἐπί μέρους σταδίων, φάσεων ἤ τμημάτων 

καί τήν προβλεπομένη συνολική διάρκεια ὑλοποιήσεώς 
τους.

Τόν προϋπολογισμό τους.
Τήν τυχόν κατανομή τοῦ προϋπολογισμοῦ στά ἐπί 

μέρους στάδια, φάσεις ἤ τμήματα.
Τήν τυχόν ἀναγκαία μεθοδολογία παρακολουθήσεως 

τῆς προόδου καί τῆς παραλαβῆς τῆς ὑπηρεσίας.
3. Οἱ τεχνικές προδιαγραφές τῆς ὑπό ἀνάθεση συμ-

βάσεως πρέπει νά περιγράφονται κατά τρόπον, ὥστε 
νά ἐξασφαλίζεται ἡ μεγαλύτερα δυνατή συμμετοχή 
ὑποψηφίων στή διαδικασία ἀναθέσεως. 

Ἄρθρο 27
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις μέ τήν ἀγορά

1. Πρίν ἀπό τήν ἔναρξη μίας διαδικασίας σύναψης 
συμβάσεως, οἱ Ἐκκλησιαστικές Ἀναθέτουσες Ἀρχές 
δύνανται νά διεξαγάγουν διαβουλεύσεις μέ τήν ἀγορά, 
προκειμένου νά προετοιμάσουν τή διαδικασία καί νά 
ἐνημερώσουν τούς οἰκονομικούς φορεῖς γιά τά σχέδια καί 
τίς ἀπαιτήσεις τους ὅσον ἀφορᾶ στίς συμβάσεις.

2. Οἱ ἐν λόγῳ συμβουλές μποροῦν νά χρησιμοποιοῦνται 
γιά τόν σχεδιασμό καί τή διεξαγωγή τῆς διαδικασίας 
σύναψης συμβάσεως, ἐφ’ ὅσον οἱ ἐν λόγῳ συμβουλές δέν 
ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τή στρέβλωση τοῦ ἀνταγωνισμοῦ καί 
τήν παραβίαση τῶν ἀρχῶν τῆς ἀποφυγῆς τῶν διακρίσεων 
καί τῆς διαφάνειας.

Ἄρθρο 28
Δημοσιότητα

1. Κατά τή διαδικασία ἀνάθεσης συμβάσεων κάτω τῶν 
ἑνωσιακῶν ὁρίων τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ 
καθώς καί κατά τή διαδικασία τοῦ τακτικοῦ διαγωνισμοῦ, 
περίληψη τῆς προκηρύξεως ἤ τῆς προκαταρκτικῆς 
προκηρύξεως ἤ τῆς προσκλήσεως, κατά περίπτωσιν, 
δημοσιεύεται στόν διαδικτυακό τόπο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς, ἐφ’ ὅσον δέ ἡ ἴδια  δέν διαθέτει, σέ 
αὐτόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί 
Ἑορδαίας, καθώς ἐπίσης καί σέ μία τουλάχιστον ἐφημερίδα 
πανελλήνιας κυκλοφορίας. Τά ἔξοδα δημοσίευσης στόν 
τύπο βαρύνουν τόν ἑκάστοτε ἀνάδοχο.

2. Γιά συμβάσεις ἄνω τῶν ἑνωσιακῶν ὁρίων ἡ Ἐκ-
κλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή, δύναται κατά τήν ἀπό-
λυτον κρίση αὐτῆς νά ἀκολουθήσει οἰκειοθελῶς τίς 
διατάξεις τῆς ὁδηγίας 2014/24/ΕΕ περί δημοσιεύσεως 
τῆς προκηρύξεως ἤ τῆς προκαταρκτικῆς προκηρύξεως 
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ἤ τῆς προσκλήσεως, κατά περίπτωση, στήν Ἐπίσημη 
Ἐφημερίδα τῆς Ἕνωσης. Στήν περίπτωση αὐτή κρίσιμη 
ἡμερομηνία γιά τόν ὑπολογισμό τῶν σχετικῶν προθεσμιῶν 
συνιστᾶ ἡ ἡμερομηνία ἀποστολῆς τῆς προκηρύξεως ἤ τῆς 
προκαταρκτικῆς προκηρύξεως ἤ τῆς προσκλήσεως στήν 
Ὑπηρεσία τῆς Ἐπίσημης Ἐφημερίδας  τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἕνωσης.

3. Σέ περίπτωση διεξαγωγῆς συνοπτικοῦ διαγωνισμοῦ, 
τηρεῖται ἡ δημοσιότητα πού ἀναφέρεται στό ἄρθρο 18 τοῦ 
παρόντος Κανονισμοῦ, ἤτοι ἡ Πρόσκληση Ἐκδηλώσεως 
Ἐνδιαφέροντος, εἴτε ἀναρτᾶται στόν διαδικτυακό τόπο 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς, ἄλλως σέ 
αὐτόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί 
Ἑορδαίας, εἴτε ἀποστέλλεται σέ τρεῖς (3) συγκεκριμένους 
οἰκονομικούς φορεῖς.

Ἄρθρο 29
Διάθεση τῶν ἐγγράφων διαγωνισμοῦ

Ἐφ’ ὅσον τοῦτο τυγχάνει τεχνικῶς δυνατόν ἡ Ἐκκλη-
σιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή προσφέρει ἐλεύθερη, πλήρη, 
ἄμεση καί δωρεάν ἠλεκτρονική πρόσβαση στά τεύχη 
τοῦ διαγωνισμοῦ ἀπό τήν ἡμερομηνία δημοσίευσης 
τῆς προκηρύξεως ἤ τῆς προκαταρκτικῆς προκηρύξεως 
ἤ τῆς προσκλήσεως, κατά περίπτωση. Ὅταν εἶναι 
ἀδύνατον νά παρασχεθεῖ ἐλεύθερη, πλήρης, ἄμεση 
καί δωρεάν ἠλεκτρονική πρόσβαση σέ ὅλα ἤ ὁρισμένα 
ἔγγραφα τῶν τευχῶν τοῦ διαγωνισμοῦ, ἡ Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται  νά ἀναφέρει στήν προκήρυξη 
ἤ στήν προκαταρκτική προκήρυξη ἤ στήν πρόσκληση, 
κατά περίπτωση, ὅτι τά σχετικά ἔγγραφα τῆς σύμβασης θά 
διαβιβαστοῦν ἤ θά παραδοθοῦν στούς ἐνδιαφερόμενους 
δι᾽ ἄλλου τρόπου. 

Ἄρθρο 30
Ἔγγραφα διαγωνισμοῦ - Γλῶσσα ἐπικοινωνίας - 

Διευκρινίσεις
1. Κάθε ἐπικοινωνία, παροχή πληροφορίας, ἀλληλο-

γραφία, γνωστοποίηση, ὑποβολή ἐνστάσεως, αἰτήσεως 
κ.λπ. ἀπό καί πρός τήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή 
διατυπώνεται ἐγγράφως στήν ἑλληνική γλώσσα. Ἄλλως, τά 
σχετικά ἔγγραφα συνοδεύονται ἀπό ἐπίσημη μετάφραση 
στήν ἑλληνική γλῶσσα.

 2. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δίδει στούς 
ἐνδιαφερόμενους κάθε ἀπαραίτητη πληροφορία ἤ 
διευκρίνιση γιά τή διεξαγωγή τοῦ διαγωνισμοῦ, κατόπιν 
σχετικῆς αἰτήσεώς τους, κοινοποιοῦσα αὐτή τό ταχύτερο 
καί στούς λοιπούς διαγωνιζομένους, ἐκτός ἐάν ἄλλως 
προβλέπεται στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ.

Ἄρθρο 31
Ἐμπιστευτικότητα

1. Ἐφ’ ὅσον μέ τήν προσφορά ὑποβάλλονται στοιχεῖα 
καί πληροφορίες πού σχετίζονται μέ τό τεχνικό ἤ ἐμπορικό 

ἀπόρρητο τοῦ ὑποψηφίου ἤ μέλους αὐτοῦ, ἡ γνωστοποίηση 
τῶν ὁποίων στούς συνυποψήφιους θά ἔθιγε τά ἔννομα 
συμφέροντά του, ὁ ὑποψήφιος ὀφείλει νά σημειώνει 
ἐπ’ αὐτῶν τήν ἔνδειξη «πληροφορίες ἐμπιστευτικοῦ χα-
ρακτήρα» καί νά ἐνημερώνει τήν Ἐπιτροπή Διαγωνισμοῦ 
κατά τήν ἡμερομηνία διενέργειας τοῦ διαγωνισμοῦ. Ὅλες 
οἱ πληροφορίες ἐμπιστευτικοῦ χαρακτῆρος δέον ὅπως 
ἀναφέρονται ἀνακεφαλαιωτικά σέ χωριστό ἔγγραφο ἐντός 
τῆς προσφορᾶς. Σέ ἀντίθετη περίπτωση, οἱ συνυποψήφιοι 
δύναται νά λαμβάνουν γνώση τῶν πληροφοριῶν αὐτῶν. Ἡ 
ἔννοια τῆς πληροφορίας ἐμπιστευτικοῦ χαρακτῆρος ἀφορᾶ 
μόνο στήν προστασία τοῦ ἀπορρήτου πού καλύπτει εἰδικά, 
ἐπιμέρους τεχνικά ἤ ἐμπορικά ζητήματα τῆς ἐπιχείρησης 
τοῦ ὑποψηφίου, πού ἀναφέρονται στήν προσφορά του, καί 
σέ καμμία περίπτωση δέν ἀφορᾶ στό σύνολο τῆς τεχνικῆς 
προτάσεως ἤ τῶν σχεδίων πού τή συνοδεύουν.

2. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δεσμεύεται 
νά τηρεῖ ἐμπιστευτικά γιά πέντε (5) ἔτη τά στοιχεῖα πού 
τίθενται στή διάθεσή της ἀπό τούς προσφέροντες, ἐφ’ 
ὅσον φέρουν τήν ἔνδειξη «πληροφορίες ἐμπιστευτικοῦ 
χαρακτῆρος». Παράβαση τῆς ἐμπιστευτικότητας προ-
κύπτει ἀποκλειστικά ἀπό ἔγγραφο τό ὁποῖον ἐξέδωσε 
ὄργανο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς.

3. Ἡ ἐμπιστευτικότητα αἴρεται πάντοτε κατόπιν 
συμφωνίας καί, αὐτοδικαίως, σέ περίπτωση ἐκκρεμοῦς 
ἐνστάσεως, δίκης ἤ διαιτησίας, στό ἀπολύτως ἀναγκαῖο 
μέτρο καί ἀποκλειστικά πρός χρήση τῶν μερῶν, τῶν 
νομικῶν παραστατῶν καί τῶν δικαστῶν ἤ διαιτητῶν. Σέ 
οὐδεμία περίπτωση ἡ ἐμπιστευτικότητα δεσμεύει τήν 
Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἔναντι τῶν ἀρχῶν τῆς 
Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Ἄρθρο 32
Δικαίωμα συμμετοχῆς

1. Ὑποψήφιοι ἤ προσφέροντες καί, σέ περίπτωση 
ἑνώσεων, τά μέλη αὐτῶν δύνανται νά εἶναι φυσικά ἤ 
νομικά πρόσωπα ἐγκατεστημένα: α) Σέ κράτος-μέλος 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, β) Σέ κράτος-μέλος τοῦ 
Εὐρωπαϊκοῦ Οἰκονομικοῦ Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) Σέ τρίτες 
χῶρες πού ἔχουν ὑπογράψει καί κυρώσει τή ΣΔΣ, στόν 
βαθμό κατά τόν ὁποῖον ἡ ὑπό ἀνάθεση σύμβαση καλύπτεται 
ἀπό τά Παραρτήματα 1, 2, 4 καί 5 καί τίς γενικές σημειώσεις 
τοῦ σχετικοῦ μέ τήν Ἕνωση Προσαρτήματος I τῆς ὡς 
ἄνω Συμφωνίας, δ) Σέ τρίτες χῶρες πού δέν ἐμπίπτουν 
στήν περίπτωση γ´ τῆς παρούσας παραγράφου καί ἔχουν 
συνάψει διμερεῖς ἤ πολυμερεῖς συμφωνίες μέ τήν Ἕνωση 
σέ θέματα διαδικασιῶν ἀναθέσεως δημοσίων συμβάσεων.

Στόν βαθμό πού καλύπτονται ἀπό τά Παραρτήματα 1, 
2, 4 καί 5 καί τίς γενικές σημειώσεις τοῦ σχετικοῦ μέ τήν 
Ἕνωση Προσαρτήματος I τῆς ΣΔΣ, καθώς καί τίς λοιπές 
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διεθνεῖς συμφωνίες ἀπό τίς ὁποῖες δεσμεύεται ἡ Ἕνωση, 
ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἐπιφυλάσσει γιά τά 
ἔργα, τά ἀγαθά, τίς ὑπηρεσίες καί τούς οἰκονομικούς 
φορεῖς τῶν χωρῶν οἱ ὁποῖες ἔχουν ὑπογράψει τίς ἐν λόγῳ 
συμφωνίες μεταχείριση ἐξ ἴσου εὐνοϊκή μέ αὐτή πού 
ἐπιφυλάσσουν γιά τά ἔργα, τά ἀγαθά, τίς ὑπηρεσίες καί 
τούς οἰκονομικούς φορεῖς τῆς Ἑνώσεως.

2. Τό δικαίωμα συμμετοχῆς καί οἱ ὅροι καί προϋποθέσεις 
συμμετοχῆς ὅπως ὁρίζονται στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ, 
κρίνονται κατά τήν ὑποβολή τῆς αἰτήσεως ἐκδηλώσεως 
ἐνδιαφέροντος ἤ τῆς προσφορᾶς καί κατά τή σύναψη τῆς 
συμβάσεως.

Ἄρθρο 33
Προσωπική κατάσταση, ἐπαγγελματική δραστηριότητα
1. Ἕνας οἰκονομικός φορέας ἀποκλείεται ἀπό τή 

συμμετοχή σέ διαδικασία σύναψης συμβάσεως ὅταν 
ἀποδεικνύεται ἤ εἶναι γνωστό στήν Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή δι᾽ οἱουδήποτε τρόπου, ὅτι ὑφίσταται 
εἰς βάρος αὐτοῦ ἀμετάκλητη καταδικαστική ἀπόφαση γιά 
ἕναν ἀπό τούς ἀκόλουθους λόγους:

α) Συμμετοχή σέ ἐγκληματική ὀργάνωση, ὅπως αὐτή 
ὁρίζεται στό ἄρθρο 2 τῆς ἀπόφασης-πλαισίου 2008/841/
ΔΕΥ τοῦ Συμβουλίου τῆς 24ης Ὀκτωβρίου 2008, γιά τήν 
καταπολέμηση τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος (ΕΕ L 300 
τῆς 11.11.2008 σ.42).

β) Δωροδοκία, ὅπως ὁρίζεται στό ἄρθρο 3 τῆς σύμβασης 
περί τῆς καταπολέμησης τῆς διαφθορᾶς στήν ὁποία 
ἐνέχονται ὑπάλληλοι τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων ἤ τῶν 
κρατῶν-μελῶν τῆς Ἕνωσης (ΕΕ C 195 τῆς 25.6.1997, σ. 
1) καί στήν παράγραφο 1 τοῦ ἄρθρου 2 τῆς ἀπόφασης-
πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ τοῦ Συμβουλίου τῆς 22ας Ἰουλίου 
2003, γιά τήν καταπολέμηση τῆς δωροδοκίας στόν ἰδιωτικό 
τομέα (ΕΕ L 192 τῆς 31.7.2003, σ. 54), καθώς καί ὅπως 
ὁρίζεται στήν κείμενη νομοθεσία ἤ στό ἐθνικό δίκαιο τοῦ 
οἰκονομικοῦ φορέα.

γ) Ἀπάτη, κατά τήν ἔννοια τοῦ ἄρθρου 1 τῆς σύμβασης 
σχετικά μέ τήν προστασία τῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων 
τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 τῆς 27.11.1995, σ. 
48), ἡ ὁποία κυρώθηκε μέ τόν ν. 2803/2000 (Α ́ 48).

δ) Τρομοκρατικά ἐγκλήματα ἤ ἐγκλήματα συνδεόμενα 
μέ τρομοκρατικές δραστηριότητες, ὅπως ὁρίζονται, 
ἀντιστοίχως, στά ἄρθρα 1 καί 3 τῆς ἀπόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ τοῦ Συμβουλίου τῆς 13ης Ἰουνίου 2002, 
γιά τήν καταπολέμηση τῆς τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 τῆς 
22.6.2002, σ. 3) ἤ ἠθική αὐτουργία ἤ συνέργεια ἤ ἀπόπειρα 
διαπράξεως ἐγκλήματος, ὅπως ὁρίζονται στό ἄρθρο 4 
αὐτῆς.

ε) Νομιμοποίηση ἐσόδων ἀπό παράνομες δρα-
στηριότητες ἤ χρηματοδότηση τῆς τρομοκρατίας, ὅπως 
ὁρίζονται στό ἄρθρο 1 τῆς Ὁδηγίας 2005/60/ΕΚ τοῦ 
Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καί τοῦ Συμβουλίου τῆς 26ης 
Ὀκτωβρίου 2005, σχετικά μέ τήν πρόληψη τῆς χρη-

σιμοποιήσεως τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος γιά 
τή νομιμοποίηση ἐσόδων ἀπό παράνομες δραστηριότητες 
καί τή χρηματοδότηση τῆς τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 τῆς 
25.11.2005, σ. 15), ἡ ὁποία ἐνσωματώθηκε στήν ἐθνική 
νομοθεσία μέ τόν ν. 3691/2008 (Α ́ 166),

στ) Παιδική ἐργασία καί ἄλλες μορφές ἐμπορίας 
ἀνθρώπων, ὅπως ὁρίζονται στό ἄρθρο 2 τῆς Ὁδηγίας 
2011/36/ΕΕ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καί τοῦ Συμ-
βουλίου τῆς 5ης Ἀπριλίου 2011, γιά τήν πρόληψη καί 
τήν καταπολέμηση τῆς ἐμπορίας ἀνθρώπων καί γιά 
τήν προστασία τῶν θυμάτων της, καθώς καί γιά τήν 
ἀντικατάσταση τῆς ἀπόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ 
τοῦ Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τῆς 15.4.2011, σ. 1), ἡ ὁποία 
ἐνσωματώθηκε στήν ἐθνική νομοθεσία μέ τόν ν. 4198/2013 
(Α ́ 215 ).

Ἡ ὑποχρέωση ἀποκλεισμοῦ οἰκονομικοῦ φορέα ἐφ-
αρμόζεται ἐπίσης ὅταν τό πρόσωπο εἰς βάρος τοῦ ὁποίου 
ἐκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική ἀπόφαση εἶναι μέλος 
τοῦ διοικητικοῦ, διευθυντικοῦ ἤ ἐποπτικοῦ ὀργάνου τοῦ ἐν 
λόγῳ οἰκονομικοῦ φορέα ἤ ἔχει ἐξουσία ἐκπροσώπησης, 
λήψης ἀποφάσεων ἤ ἐλέγχου σέ αὐτό.

Ἡ ὑποχρέωση τοῦ προηγούμενου ἐδαφίου ἀφορᾶ ἰδίως:
αα) Στίς περιπτώσεις ἑταιρειῶν περιορισμένης εὐθύνης 

(Ε.Π.Ε.), ἰδιωτικῶν κεφαλαιουχικῶν ἑταιρειῶν (Ι.Κ.Ε.) καί 
προσωπικῶν ἑταιρειῶν (Ο.Ε. καί Ε.Ε.), τούς διαχειριστές.

ββ) Στίς περιπτώσεις ἀνωνύμων ἑταιρειῶν (Α.Ε.), τόν 
διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς καί ὅλα τά μέλη τοῦ 
Διοικητικοῦ Συμβουλίου. 

γγ) Στίς περιπτώσεις τῶν συνεταιρισμῶν τά μέλη τοῦ 
Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

 2. Ἀποκλείεται ἀπό τή συμμετοχή σέ διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ὁποιοσδήποτε οἰκονομικός φορέας, 
ἐάν ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή:

α) Γνωρίζει ὅτι ὁ ἐν λόγῳ οἰκονομικός φορέας ἔχει 
ἀθετήσει τίς ὑποχρεώσεις του ὅσον ἀφορᾶ τήν καταβολή 
φόρων ἤ εἰσφορῶν κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως καί τοῦτο ἔχει 
διαπιστωθεῖ ἐκ δικαστικῆς ἤ διοικητικῆς ἀποφάσεως μέ 
τελεσίδικη καί δεσμευτική ἰσχύ, σύμφωνα μέ διατάξεις τῆς 
χώρας ὅπου εἶναι ἐγκατεστημένος ἤ τήν ἐθνική νομοθεσία 
ἤ/καί

β) Μπορεῖ νά ἀποδείξει μέ τά κατάλληλα μέσα ὅτι ὁ 
οἰκονομικός φορέας ἔχει ἀθετήσει τίς ὑποχρεώσεις του 
ὅσον ἀφορᾶ τήν καταβολή φόρων ἤ εἰσφορῶν κοινωνικῆς 
ἀσφάλισης.

Ἄν ὁ οἰκονομικός φορέας εἶναι Ἕλληνας πολίτης ἤ 
ἔχει τήν ἐγκατάστασή του στήν Ἑλλάδα, οἱ ὑποχρεώσεις 
του πού ἀφοροῦν στίς εἰσφορές κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως 
καλύπτουν τόσο τήν κύρια ὅσο καί τήν ἐπικουρική 
ἀσφάλιση.

Ἡ παροῦσα παράγραφος παύει νά ἐφαρμόζεται ὅταν ὁ 
οἰκονομικός φορέας ἐκπληρώσει τίς ὑποχρεώσεις του εἴτε 
καταβάλλοντας τούς φόρους ἤ τίς εἰσφορές κοινωνικῆς 
ἀσφαλίσεως πού ὀφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
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περίπτωση, τῶν δεδουλευμένων τόκων ἤ τῶν προστίμων 
εἴτε ὑπαγόμενος σέ δεσμευτικό διακανονισμό γιά τήν 
καταβολή τους.

γ) Γνωρίζει ἤ μπορεῖ νά ἀποδείξει μέ τά κατάλληλα 
μέσα ὅτι ἔχουν ἐπιβληθεῖ σέ βάρος τοῦ οἰκονομικοῦ 
φορέα, ἐντός χρονικοῦ διαστήματος δύο (2) ἐτῶν πρό 
τῆς ἡμερομηνίας λήξεως τῆς προθεσμίας ὑποβολῆς 
προσφορᾶς ἤ αἰτήσεως συμμετοχῆς: αα) τρεῖς (3) πράξεις 
ἐπιβολῆς προστίμου ἀπό τά ἁρμόδια ἐλεγκτικά ὄργανα 
τοῦ Σώματος Ἐπιθεωρήσεως Ἐργασίας γιά παραβάσεις 
τῆς ἐργατικῆς νομοθεσίας πού χαρακτηρίζονται, σύμφωνα 
μέ τήν ὑπουργική ἀπόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β ́ 266), 
ὅπως ἑκάστοτε ἰσχύει, ὡς «ὑψηλῆς» ἤ «πολύ ὑψηλῆς» 
σοβαρότητας, οἱ ὁποῖες προκύπτουν ἀθροιστικά ἀπό 
τρεῖς (3) διενεργηθέντες ἐλέγχους, ἤ ββ) δύο (2) πράξεις 
ἐπιβολῆς προστίμου ἀπό τά ἁρμόδια ἐλεγκτικά ὄργανα 
τοῦ Σώματος Ἐπιθεωρήσεως Ἐργασίας γιά παραβάσεις 
τῆς ἐργατικῆς νομοθεσίας πού ἀφοροῦν στήν ἀδήλωτη 
ἐργασία, οἱ ὁποῖες προκύπτουν ἀθροιστικά ἀπό δύο (2) 
διενεργηθέντες ἐλέγχους. Οἱ ὑπό αα´ καί ββ ́  κυρώσεις 
πρέπει νά ἔχουν ἀποκτήσει τελεσίδικη καί δεσμευτική 
ἰσχύ. Ὁ λόγος ἀποκλεισμοῦ αὐτός ἐφαρμόζεται ὅταν ἡ 
ἐκτιμώμενη ἀξία τῆς σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, εἶναι ἀνώτερη 
ἀπό τό ποσό τῶν τῶν ἑκατόν χιλιάδων (100.000,00) εὐρώ.

3. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή μπορεῖ νά 
προβλέπει στά ἔγγραφα τῆς σύμβασης παρέκκλιση ἀπό 
τόν ὑποχρεωτικό ἀποκλεισμό πού προβλέπεται στήν 
παρ. 2 περ. β´ καί γ´, ὅταν ὁ ἀποκλεισμός θά ἦταν σαφῶς 
δυσανάλογος, ἰδίως ὅταν μόνο μικρά ποσά τῶν φόρων 
ἤ τῶν εἰσφορῶν κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως δέν ἔχουν 
καταβληθεῖ ἤ ὅταν ὁ οἰκονομικός φορέας ἐνημερώθηκε 
σχετικά μέ τό ἀκριβές ποσό πού ὀφείλεται λόγῳ ἀθετήσεως 
τῶν ὑποχρεώσεών του ὅσον ἀφορᾶ στήν καταβολή φόρων 
ἤ εἰσφορῶν κοινωνικῆς ἀσφάλισης σέ χρόνο κατά τόν 
ὁποῖο δέν εἶχε τή δυνατότητα νά λάβει μέτρα, σύμφωνα 
μέ τό τελευταῖο ἐδάφιο τῆς παρ. 2, πρίν ἀπό τήν ἐκπνοή 
τῆς προθεσμίας αἰτήσεως συμμετοχῆς ἤ τῆς προθεσμίας 
ὑποβολῆς προσφορᾶς.

4. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά 
ἀποκλείει ἀπό τή συμμετοχή σέ διαδικασία σύναψης σύμ-
βασης οἱονδήποτε οἰκονομικό φορέα σέ οἱαδήποτε ἐκ τῶν 
κατωτέρω καταστάσεων:

α) Ἐάν ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά 
ἀποδείξει μέ κατάλληλα μέσα ἀθέτηση τῶν ἰσχυουσῶν 
ὑποχρεώσεων πού προβλέπονται στήν παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 
2 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ.

β) Ἐάν ὁ οἰκονομικός φορέας τελεῖ ὑπό πτώχευση ἤ 
ἔχει ὑπαχθεῖ σέ διαδικασία ἐξυγιάνσεως ἤ εἰδικῆς ἐκ-
καθαρίσεως ἤ τελεῖ ὑπό ἀναγκαστική διαχείριση ἀπό 
ἐκκαθαριστή ἤ ἀπό τό δικαστήριο ἤ ἔχει ὑπαχθεῖ σέ 
διαδικασία πτωχευτικοῦ συμβιβασμοῦ ἤ ἔχει ἀναστείλει 
τίς ἐπιχειρηματικές του δραστηριότητες ἤ ἐάν βρίσκεται 
σέ οἱαδήποτε ἀνάλογη κατάσταση προκύπτουσα ἀπό παρ-

όμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σέ ἐθνικές διατάξεις 
νόμου.

γ) Ἐάν ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή διαθέτει 
ἐπαρκῶς εὔλογες ἐνδείξεις πού ὁδηγοῦν στό συμ-
πέρασμα ὅτι ὁ οἰκονομικός φορέας συνῆψε συμφωνίες μέ 
ἄλλους οἰκονομικούς φορεῖς μέ στόχο τή στρέβλωση τοῦ 
ἀνταγωνισμοῦ.

δ) Ἐάν μία κατάσταση συγκρούσεως συμφερόντων, 
ὅπως ὁρίζεται στήν ὁδηγία 2014/24/ΕΕ, δέν δύναται 
νά θεραπευθεῖ ἀποτελεσματικά μέ ἄλλα, ὀλιγοτερο 
παρεμβατικά, μέσα.

ε) Ἐάν μία κατάσταση στρεβλώσεως τοῦ ἀνταγωνισμοῦ 
ἀπό τήν πρότερη συμμετοχή τῶν οἰκονομικῶν φορέων 
κατά τήν προετοιμασία τῆς διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης, κατά τά ὁριζόμενα στό ἄρθρο 41 τῆς Ὁδηγίας 
2014/24/ΕΕ, δέν μπορεῖ νά θεραπευθεῖ μέ ἄλλα, ὀλιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα.

στ) Ἐάν ὁ οἰκονομικός φορέας ἔχει ἐπιδείξει σοβαρή 
ἤ ἐπαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά τήν ἐκτέλεση 
οὐσιώδους ἀπαιτήσεως στό πλαίσιο προηγούμενης συμ-
βάσεως, πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν πρόωρη καταγγελία 
αὐτῆς, ἀποζημιώσεις ἤ ἄλλες παρόμοιες κυρώσεις.

ζ) Ἐάν ὁ οἰκονομικός φορέας ἔχει κριθεῖ ἔνοχος σοβαρῶν 
ψευδῶν δηλώσεων κατά τήν παροχή τῶν πληροφοριῶν πού 
ἀπαιτοῦνται γιά τήν ἐξακρίβωση τῆς ἀπουσίας τῶν λόγων 
ἀποκλεισμοῦ ἤ τήν πλήρωση τῶν κριτηρίων ἐπιλογῆς, ἔχει 
ἀποκρύψει τίς πληροφορίες αὐτές ἤ δέν εἶναι σέ θέση 
νά προσκομίσει τά δικαιολογητικά πού ἀπαιτοῦνται σέ 
ἐφαρμογή τοῦ ἄρθρου 59 τῆς Ὁδηγίας 2014/24/ΕΕ.

η) Ἐάν ὁ οἰκονομικός φορέας ἐπιχειρεῖ νά ἐπηρεάσει 
μέ ἀθέμιτο τρόπο τή διαδικασία λήψεως ἀποφάσεων 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς, νά ἀποκτήσει 
ἐμπιστευτικές πληροφορίες πού ἐνδέχεται νά τοῦ ἀπο-
φέρουν ἀθέμιτο πλεονέκτημα στή διαδικασία σύναψης 
συμβάσεως ἤ νά παράσχει ἐξ ἀμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες πού ἐνδέχεται νά ἐπηρεάσουν οὐσιωδῶς τίς 
ἀποφάσεις πού ἀφοροῦν στόν ἀποκλεισμό, στήν ἐπιλογή ἤ 
στήν ἀνάθεση.

θ) Ἐάν ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά 
ἀποδείξει, μέ κατάλληλα μέσα, ὅτι ὁ οἰκονομικός φορέας 
ἔχει διαπράξει σοβαρό ἐπαγγελματικό παράπτωμα, τό 
ὁποῖο θέτει ἐν ἀμφιβόλῳ τήν ἀκεραιότητά του.

5. Κατά παρέκκλιση ἀπό τά ὁριζόμενα στήν περίπτωση β ́ 
τῆς παρ. 4, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά 
μήν ἀποκλείει ἕναν οἰκονομικό φορέα, ὁ ὁποῖος βρίσκεται 
σέ μία ἀπό τίς καταστάσεις πού ἀναφέρονται στήν ἀνωτέρω 
περίπτωση, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι ἡ Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἔχει ἀποδείξει ὅτι ὁ ἐν λόγῳ φορέας 
εἶναι σέ θέση νά ἐκτελέσει τή σύμβαση, λαμβάνοντας ὑπ’ 
ὄψη τίς ἰσχύουσες διατάξεις καί τά μέτρα γιά τή συνέχιση 
τῆς ἐπιχειρηματικῆς του λειτουργίας, στήν περίπτωση τῶν 
καταστάσεων τῆς περίπτωσης β ́ τῆς παρ. 4.

6. Σέ οἱοδήποτε χρονικό σημεῖο κατά τή διάρκεια τῆς 
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διαδικασίας, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἀποκλείει 
ἕναν οἰκονομικό φορέα, ὅταν ἀποδεικνύεται ὅτι αὐτός 
ἐντάσσεται λόγῳ πράξεων ἤ παραλείψεων αὐτοῦ εἴτε 
πρίν εἴτε κατά τή διαδικασία, σέ μία ἀπό τίς περιπτώσεις 
τῶν παραγράφων 1 καί 2. Σέ ὁποιοδήποτε χρονικό σημεῖο 
κατά τή διάρκεια τῆς διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ἡ 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά ἀποκλείει οἰκονομικό φορέα, 
ὅταν ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ ἐν λόγῳ οἰκονομικός φορέας 
βρίσκεται λόγῳ πράξεων ἤ παραλείψεων αὐτοῦ εἴτε πρίν 
εἴτε κατά τή διάρκεια τῆς διαδικασίας ἀναθέσεως, σέ μία 
ἀπό τίς περιπτώσεις τῆς παρ. 4.

7. Οἱοσδήποτε οἰκονομικός φορέας ἐμπίπτει σέ μία  ἀπό 
τίς καταστάσεις πού ἀναφέρονται στίς παραγράφους 1, 
2 γ ́  καί 4 μπορεῖ νά προσκομίζει στοιχεῖα προκειμένου 
νά ἀποδείξει ὅτι τά μέτρα πού ἔλαβε ἐπαρκοῦν γιά νά 
ἀποδείξουν τήν ἀξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ὁ 
σχετικός λόγος ἀποκλεισμοῦ. Ἐάν τά στοιχεῖα κριθοῦν 
ἐπαρκῆ, ὁ ἐν λόγῳ οἰκονομικός φορέας δέν ἀποκλείεται 
ἀπό τή διαδικασία σύναψης συμβάσεως. Πρός τόν σκοπό 
τοῦτον, ὁ οἰκονομικός φορέας ἀποδεικνύει ὅτι ἔχει κατα-
βάλει ἤ ἔχει δεσμευθεῖ νά καταβάλει ἀποζημίωση γιά 
τυχόν ζημίες πού προκλήθηκαν ἀπό τό ποινικό ἀδίκημα 
ἤ τό παράπτωμα, ὅτι ἔχει διευκρινίσει τά γεγονότα καί 
τίς περιστάσεις μέ ὁλοκληρωμένο τρόπο, μέσῳ ἐνεργοῦ 
συνεργασίας μέ τίς ἐρευνητικές ἀρχές, καί ἔχει λάβει 
συγκεκριμένα τεχνικά καί ὀργανωτικά μέτρα, καθώς καί 
μέτρα σέ ἐπίπεδο προσωπικοῦ κατάλληλα γιά τήν ἀποφυγή 
περαιτέρω ποινικῶν ἀδικημάτων ἤ παραπτωμάτων.

Τά μέτρα πού λαμβάνονται ἀπό τούς οἰκονομικούς 
φορεῖς ἀξιολογοῦνται σέ συνάρτηση μέ τή σοβαρότητα 
καί τίς ἰδιαίτερες περιστάσεις τοῦ ποινικοῦ ἀδικήματος 
ἤ τοῦ παραπτώματος. Ἄν τά μέτρα κριθοῦν ἀνεπαρκῆ, 
γνωστοποιεῖται στόν οἰκονομικό φορέα τό σκεπτικό 
τῆς ἀποφάσεως ταύτης. Οἰκονομικός φορέας πού ἔχει 
ἀποκλειστεῖ, μέ τελεσίδικη ἀπόφαση, ἀπό τή συμμετοχή 
σέ διαδικασίες σύναψης συμβάσεως δέν μπορεῖ νά 
κάνει χρήση τῆς δυνατότητας πού παρέχεται βάσει τῆς 
παραγράφου αὐτῆς κατά τήν περίοδο τοῦ ἀποκλεισμοῦ 
πού ὁρίζεται στήν ἐν λόγῳ ἀπόφαση στό κράτος-μέλος στό 
ὁποῖο ἰσχύει ἡ ἀπόφαση. 

8. Τό παρόν ἄρθρο δέν ἐφαρμόζεται σέ συμβάσεις μέ 
ἐκτιμώμενη ἀξία ἴση ἤ κατώτερη τῶν δύο χιλιάδων πεν-
τακοσίων (2.500) εὐρώ ἄνευ τοῦ ἀναλογοῦντος Φ.Π.Α.

Ἄρθρο 34
Τεχνική καταλληλότητα

1. Στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ δύναται νά προβλέπεται 
ὑποχρέωση τῶν ὑποψηφίων νά ἀποδείξουν συγκεκριμένη 
τεχνική ἤ/καί ἐπαγγελματική ἱκανότητα, ὅταν τό ἀντι-
κείμενο τῆς συμβάσεως ἀπαιτεῖ τήν ὕπαρξη ἐμπειρίας 
τοῦ ἀναδόχου. Στήν περίπτωση αὐτή, προσδιορίζονται 
τό ὅριο ἀποδείξεως τῆς τεχνικῆς ἤ/καί ἐπαγγελματικῆς 
ἱκανότητας (ἐλάχιστα προσόντα), τά κατά περίπτωση 

προσκομιζόμενα ἔγγραφα καί δικαιολογητικά, καθώς καί 
ἡ τυχόν ἀπαιτούμενη προηγούμενη συναφής ἐμπειρία 
τοῦ ὑποψηφίου, ἀποδεικνυόμενη μέ ἀκριβῆ ἀντίγραφα 
ἐκτελεσθεισῶν συμβάσεων καί πιστοποιητικά καλῆς ἐκ-
τελέσεως αὐτῶν ὑπό τοῦ ἐργοδότου.

2. Γιά τίς ἑνώσεις προσώπων πού ὑποβάλλουν κοινή 
προσφορά μπορεῖ νά προβλέπεται ὅτι τά κριτήρια ἀπο-
δείξεως τεχνικῆς ἤ/καί ἐπαγγελματικῆς ἱκανότητας 
πληροῦνται εἴτε ἀθροιστικά ἀπό τά μέλη εἴτε σταθμισμένα, 
βάσει τοῦ ποσοστοῦ συμμετοχῆς τῶν μελῶν στήν ἕνωση.

3. Γιά τή διαπίστωση τῆς τεχνικῆς ἤ/καί ἐπαγγελματικῆς 
ἱκανότητας τῶν ὑποψηφίων, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα 
Ἀρχή ἐλέγχει ἀποκλειστικά τή συνδρομή ἤ μή τῶν κριτη-
ρίων ἀποδείξεως πού τέθηκαν στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ, 
χωρίς νά ἐπιτρέπεται βαθμολόγησή τους.

4. Ἡ τεχνική ἱκανότητα τῶν οἰκονομικῶν φορέων δύναται, 
κατά τίς προβλέψεις τῶν τευχῶν τοῦ διαγωνισμοῦ, νά 
ἀποδεικνύεται δι᾽ ἀναλόγου ἐφαρμογῆς ἑνός ἤ πλειόνων 
ἐκ τῶν προβλεπόμενων στό παράρτημα XII μέρος II τῆς 
Ὁδηγίας 2014/24/ΕΕ τρόπων, ἀναλόγως πρός τή φύση, τήν 
ποσότητα ἤ τή σπουδαιότητα καί τή χρήση τῶν ἔργων, τῶν 
ἀγαθῶν ἤ τῶν ὑπηρεσιῶν.

Ἄρθρο 35
Οἰκονομική ἐπάρκεια

1. Στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ δύναται νά προβλέπεται 
ὑποχρέωση τῶν ὑποψηφίων νά ἀποδείξουν συγκεκριμένη 
οἰκονομική καί χρηματοοικονομική ἐπάρκεια, ἀνάλογη 
πρός τίς ἀπαιτήσεις τῆς συμβάσεως. Στήν περίπτωση 
αὐτή, προσδιορίζεται τό ὅριο ἀποδείξεως τῆς οἰκονομικῆς 
ἤ χρηματοοικονομικῆς ἐπάρκειας, καθώς καί τά κατά περί-
πτωση προσκομιζόμενα ἔγγραφα.

2. Γιά τίς ἑνώσεις προσώπων πού ὑποβάλλουν κοινή 
προσφορά μπορεῖ νά προβλέπεται ὅτι τά κριτήρια ἀπο-
δείξεως τῆς οἰκονομικῆς καί χρηματοοικονομικῆς ἐπάρ-
κειας πληροῦνται εἴτε ἀθροιστικά ἀπό τά μέλη εἴτε σταθ-
μισμένα, βάσει τοῦ ποσοστοῦ συμμετοχῆς στήν ἕνωση.

3. Γιά τή διαπίστωση τῆς οἰκονομικῆς καί χρηματο-
οικονομικῆς ἐπάρκειας τῶν ὑποψηφίων, ἡ Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἐλέγχει ἀποκλειστικά τή συνδρομή ἤ μή 
τῶν κριτηρίων ἀποδείξεως πού τέθηκαν στήν προκήρυξη, 
χωρίς νά ἐπιτρέπεται βαθμολόγησή τους.

4. Ἡ οἰκονομική καί χρηματοοικονομική ἐπάρκεια τοῦ 
οἰκονομικοῦ φορέα δύναται, κατά τίς προβλέψεις τῶν 
τευχῶν τοῦ διαγωνισμοῦ, νά ἀποδεικνύεται μέ ἕνα ἤ 
περισσότερα ἐκ τῶν δικαιολογητικῶν τά ὁποῖα ἀναφέρον-
ται στό παράρτημα XII μέρος I τῆς Ὁδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Ἐάν ὁ οἰκονομικός φορέας, γιά βάσιμο λόγο, δέν εἶναι 
σέ θέση νά προσκομίσει τά δικαιολογητικά πού ζητεῖ ἡ 
Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή, μπορεῖ νά ἀποδεικνύει 
τήν οἰκονομική καί χρηματοοικονομική του ἐπάρκεια 
μέ οἱοδήποτε ἄλλο ἔγγραφο, τό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή κρίνει κατάλληλο.
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Ἄρθρο 36
Κανόνες ἀπόδειξης ποιοτικῆς ἐπιλογῆς

1. Στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ προβλέπονται τά δικαιο-
λογητικά πού ὀφείλουν οἱ συμμετέχοντες νά ὑποβάλλουν 
πρός ἀπόδειξη ὅτι:

α) Δέν βρίσκονται σέ μία ἐκ τῶν καταστάσεων γιά τίς 
ὁποῖες οἱ οἰκονομικοί φορεῖς ἀποκλείονται ἤ μποροῦν νά 
ἀποκλεισθοῦν.

β) Πληροῦν τά σχετικά κριτήρια ἐπιλογῆς τά ὁποῖα 
ἔχουν καθοριστεῖ, μέ βάση τίς διατάξεις τοῦ παρόντος 
Κανονισμοῦ καί τῶν τευχῶν τοῦ διαγωνισμοῦ.

γ) Κατά περίπτωση, τηροῦν τούς ἀντικειμενικούς 
κανόνες καί τά ποιοτικά κριτήρια πού ἔχουν καθοριστεῖ 
στά ἔγγραφα τοῦ διαγωνισμοῦ.

2. Κατά τήν ὑποβολή αἰτήσεων συμμετοχῆς ἤ κατά 
τήν ὑποβολή προσφορῶν στίς διαδικασίες σύναψης συμ-
βάσεων ἄνω τῶν ὁρίων, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα 
Ἀρχή δύναται κατ’ ἀνάλογη ἐφαρμογή καί προσαρμογή 
τοῦ περιεχομένου του, σύμφωνα μέ τά ὁριζόμενα στά 
ἔγγραφα τοῦ διαγωνισμοῦ νά δέχεται τό Εὐρωπαϊκό Ἑνιαῖο 
Ἔγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) τοῦ ἄρθρου 59 τῆς Ὁδηγίας 
2014/24/ΕΕ, τό ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπό ἐνημερωμένη 
ὑπεύθυνη δήλωση, μέ τίς συνέπειες τοῦ ν. 1599/1986 (Α 
7́5), ὡς προκαταρκτική ἀπόδειξη πρός ἀντικατάσταση τῶν 
πιστοποιητικῶν πού ἐκδίδουν δημόσιες ἀρχές ἤ τρίτα 
μέρη, ἐπιβεβαιώνοντας ὅτι ὁ ἐν λόγῳ οἰκονομικός φορέας 
πληροῖ τίς ἀναφερόμενες στήν παρ. 1  προϋποθέσεις. Στήν 
περίπτωση αὐτή εἶναι δυνατή ἡ ἀνάλογος ἐφαρμογή τοῦ 
ἄρθρου 63 τῆς Ὁδηγίας 2014/24/ΕΕ, προσαρμοσμένου πρός 
τή φύση καί τίς ἀνάγκες τῶν ὑπαγόμενων στόν παρόντα 
Κανονισμό Ἐκκλησιαστικῶν Ἀναθετουσῶν Ἀρχῶν. 

3. Κατά τήν ὑποβολή αἰτήσεων συμμετοχῆς ἤ κατά 
τήν ὑποβολή προσφορῶν στίς διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων κάτω τῶν ὁρίων πλήν τῆς ἀπευθείας 
ἀναθέσεως, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύ-
ναται νά ὁρίσει στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ ὅτι δέχεται 
«Τυποποιημένο Ἔντυπο Ὑπεύθυνης Δήλωσης», τό ὁποῖο 
ἐπισυνάπτεται στήν ἑκάστοτε Προκήρυξη ἤ Πρόσκληση 
Ἐκδηλώσεως Ἐνδιαφέροντος κατάλληλα προσαρμοσμένο 
κατά περίπτωσιν. 

4. Στίς ἀνωτέρω περιπτώσεις τῶν παραγράφων 2 καί 
3  ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά ζητεῖ  
ἀπό τούς προσφέροντες καί ὑποψήφιους, σέ ὁποιοδήποτε 
χρονικό σημεῖο κατά τή διάρκεια τῆς διαδικασίας, νά 
ὑποβάλλουν ὅλα ἤ ὁρισμένα δικαιολογητικά, ὅταν αὐτό 
ἀπαιτεῖται γιά τήν ὀρθή διεξαγωγή τῆς διαδικασίας.

Ἄρθρο 37
Στήριξη στίς ἱκανότητες ἄλλων φορέων - Ὑπεργολαβία
1. Στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ ὁρίζεται ἐάν καί σέ 

ποιόν βαθμό ἕνας οἰκονομικός φορέας δύναται, ἐφ’ ὅσον 
συντρέχει περίπτωση καί γιά συγκεκριμένη σύμβαση, νά 
στηρίζεται στίς ἱκανότητες ἄλλων φορέων, ἀσχέτως τῆς 

νομικῆς φύσης τῶν δεσμῶν του μέ αὐτούς, ὅσον ἀφορᾶ 
στά κριτήρια τῆς οἰκονομικῆς καί χρηματοοικονομικῆς 
ἐπάρκειας καί στά κριτήρια σχετικά μέ τήν τεχνική καί 
ἐπαγγελματική ἱκανότητα. Στήν περίπτωση αὐτή ἰσχύουν 
τά ἀκόλουθα, ἐφ’ ὅσον δέν ὁρίζεται ἄλλως ὑπό τῶν τευχῶν 
τοῦ διαγωνισμοῦ:

α) Ὅσον ἀφορᾶ, ὡστόσο, στά κριτήρια πού σχετίζονται 
μέ τούς τίτλους σπουδῶν καί τά ἐπαγγελματικά προσόντα 
πού ὁρίζονται στό παράρτημα XII μέρος II στοιχεῖο στ) 
τῆς Ὁδηγίας 2014/24/ΕΕ ἤ μέ τή σχετική ἐπαγγελματική 
πεῖρα, οἱ οἰκονομικοί φορεῖς δύνανται νά βασίζονται στίς 
ἱκανότητες ἄλλων φορέων, ἐφ’ ὅσον τοῦτο προβλέπεται στά 
τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ, μόνον ἐάν αὐτοί θά ἐκτελέσουν 
τίς ἐργασίες ἤ τίς ὑπηρεσίες γιά τίς ὁποῖες ἀπαιτοῦνται οἱ 
συγκεκριμένες ἱκανότητες. 

β) Σέ περίπτωση πού ἡ σχετική δυνατότητα προβλέπεται 
ἀπό τά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ ὁ οἰκονομικός φορέας ὁ 
ὁποῖος ἐπιθυμεῖ νά στηριχθεῖ στίς ἱκανότητες ἄλλων 
φορέων, ἀποδεικνύει στήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα 
Ἀρχή ὅτι θά ἔχει στή διάθεσή του τούς ἀναγκαίους πόρους, 
μέ τήν προσκόμιση τῆς σχετικῆς ἔγγραφης δέσμευσης τῶν 
φορέων αὐτῶν πρός τόν σκοπό αὐτόν. 

γ) Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἐλέγχει ἄν 
πληροῦν τά σχετικά κριτήρια ἐπιλογῆς οἱ φορεῖς στίς 
ἱκανότητες τῶν ὁποίων ὁ οἰκονομικός φορέας προτίθεται 
νά στηριχθεῖ καί ἄν συντρέχουν λόγοι ἀποκλεισμοῦ. 
Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἀπαιτεῖ ἀπό τόν 
οἰκονομικό φορέα νά ἀντικαταστήσει ἕνα φορέα πού 
δέν πληροῖ σχετικό κριτήριο ἐπιλογῆς ἤ γιά τόν ὁποῖο 
συντρέχουν ὑποχρεωτικοί λόγοι ἀποκλεισμοῦ. Ἡ Ἐκκλη-
σιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά ἀπαιτήσει ἀπό τόν 
οἰκονομικό φορέα νά ἀντικαταστήσει φορέα ἔναντι τοῦ 
ὁποίου συντρέχουν μή ὑποχρεωτικοί λόγοι ἀποκλεισμοῦ.

δ) Ὅταν οἰκονομικός φορέας στηρίζεται στίς ἱκανότητες 
ἄλλων φορέων ὅσον ἀφορᾶ στά κριτήρια πού σχετίζονται 
μέ τήν οἰκονομική καί χρηματοοικονομική ἐπάρκεια, ἡ 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή ζητεῖ ἀπό τόν οἰκονομικό φορέα καί 
τούς φορεῖς αὐτούς νά εἶναι ἀπό κοινοῦ ὑπεύθυνοι γιά τήν 
ἐκτέλεση τῆς συμβάσεως. 

ε) Ὑπό τούς ἰδίους ὅρους, ἕνας ὅμιλος οἰκονομι-
κῶν φορέων μπορεῖ νά στηρίζεται στίς ἱκανότητες τῶν 
συμμετεχόντων στόν ὅμιλο ἤ ἄλλων φορέων. 

στ) Στήν περίπτωση συμβάσεων ἔργων, συμβάσεων 
ὑπηρεσιῶν καί ἐργασιῶν τοποθέτησης καί ἐγκατάστα-
σης στό πλαίσιο σύμβασης προμηθειῶν, ἡ Ἐκκλησιαστι-
κή Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά ἀπαιτεῖ τήν ἐκτέλεση 
ὁρισμένων κρίσιμων καθηκόντων ἀπευθείας ἀπό τόν 
ἴδιο τόν προσφέροντα ἤ, σέ περίπτωση πού ἡ προσφορά 
ὑποβάλλεται ἀπό ὅμιλο οἰκονομικῶν φορέων, ἀπό ἕναν ἐκ 
τῶν συμμετεχόντων στόν ὅμιλο αὐτό.

2. Στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ δύναται νά προβλέπεται 
ἡ δυνατότητα ἀνάθεσης τμημάτων τῆς συμβάσεως 
σέ τρίτους, ὑπό μορφή ὑπεργολαβίας, σέ ποσοστό τό 
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ὁποῖο δέν μπορεῖ νά ὑπερβαίνει τό 30% τῆς σύμβασης. 
Στήν περίπτωση αὐτή, οἱ ὑποψήφιοι ὑποβάλλουν μέ τήν 
προσφορά τους δήλωση μέ τήν ὁποία προσδιορίζουν:

α) Τό τμῆμα ἤ τά τμήματα τῆς συμβάσεως τά ὁποῖα 
προτίθενται νά ἀναθέσουν ὑπεργολαβικά.

β) Τό ποσοστό τῆς συνολικῆς ἀξίας τῆς συμβάσεως τό 
ὁποῖο προτίθενται νά ἀναθέσουν ὑπεργολαβικά.

γ) Τήν ταυτότητα, τά νομιμοποιητικά ἔγγραφα, τά κα-
τά περίπτωση ἀπαιτούμενα στοιχεῖα ἐπαγγελματικῆς, 
τεχνικῆς ἤ χρηματοοικονομικῆς ἐπάρκειας γιά τήν ἐκ-
τέλεση τοῦ οἰκείου τμήματος τῆς συμβάσεως, ὡς πρός 
τόν ὑπεργολάβο, καθώς καί τή συνεισφορά αὐτοῦ στήν 
ὑλοποίηση τῆς σύμβασης.

δ) Τούς βασικούς ὅρους τῆς ὑπεργολαβίας.
Στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ δύναται νά προβλέπεται 

ὑποχρέωση τῶν ὑποψηφίων νά συνυποβάλουν δήλωση 
τοῦ ὑπεργολάβου, ἤ τοῦ νομίμου ἐκπροσώπου του, περί 
τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἀντικειμένου τῆς ὑπεργολαβίας, καθώς 
καί τό τμῆμα τῆς συμβάσεως τό ὁποῖο αὐτός προτίθεται 
νά ἀναλάβει. Οἱ ὑπεργολάβοι δέν ἀποκτοῦν οἱαδήποτε 
συμβατική σχέση μέ τήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα 
Ἀρχή.

Ἡ χρήση ὑπεργολάβων δέν αἴρει οὔτε περιορίζει τήν 
εὐθύνη τοῦ ἀναδόχου γιά τήν καλή ἐκτέλεση τοῦ συνόλου 
τῆς συμβάσεως, σύμφωνα μέ τούς ὅρους ταύτης, συμ-
περιλαμβανομένων τῶν τμημάτων πού ἔχουν ἀνατεθεῖ 
στούς ὑπεργολάβους.

Τυχόν ὑποκατάσταση τοῦ ὑπεργολάβου τελεῖ πάντοτε 
ὑπό τήν ἔγκριση καί τούς ὅρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς.

Ἄρθρο 38
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

1. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή, ἐφ’ ὅσον 
ἀπαιτεῖ, ἐκ τῶν τευχῶν τοῦ διαγωνισμοῦ, τήν προσκόμιση 
πιστοποιητικῶν ἐκδιδόμενων ἀπό ἀνεξάρτητους ὀργα-
νισμούς πού βεβαιώνουν ὅτι ὁ οἰκονομικός φορέας 
συμμορφώνεται μέ ὁρισμένα πρότυπα διασφαλίσεως 
ποιότητος, συμπεριλαμβανομένης τῆς προσβασιμότητας 
γιά ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες, παραπέμπει σέ συστήματα 
διασφαλίσεως ποιότητας τά ὁποῖα βασίζονται στή σχετική 
σειρά εὐρωπαϊκῶν προτύπων καί ἔχουν πιστοποιηθεῖ 
ἀπό διαπιστευμένους ὀργανισμούς. Ἡ Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἀναγνωρίζει ἰσοδύναμα πιστοποιητικά 
ἀπό ὀργανισμούς ἑδρεύοντες σέ ἄλλα κράτη-μέλη. Ἐπίσης, 
κάνει δεκτά διάφορα ἀποδεικτικά στοιχεῖα γιά ἰσοδύναμα 
μέτρα διασφαλίσεως ποιότητος, ἐφ’ ὅσον ὁ ἐνδιαφερόμε-
νος οἰκονομικός φορέας δέν εἶχε τή δυνατότητα νά 
ἀποκτήσει τά ἐν λόγῳ πιστοποιητικά ἐντός τῶν σχετικῶν 
προθεσμιῶν γιά λόγους γιά τούς ὁποίους δέν εὐθύνεται ὁ 
ἴδιος, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι ὁ φορέας ἀποδεικνύει ὅτι 
τά προτεινόμενα μέτρα διασφαλίσεως ποιότητος πληροῦν 
τά ἀπαιτούμενα πρότυπα διασφαλίσεως ποιότητος.

2. Ἐάν ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἀπαιτεῖ τήν 
ὑποβολή πιστοποιητικῶν ἐκδιδομένων ἀπό ἀνεξάρτητους 
ὀργανισμούς πού νά βεβαιώνουν ὅτι ὁ οἰκονομικός φορέας 
συμμορφώνεται μέ συγκεκριμένα συστήματα ἤ πρότυπα 
ὅσον ἀφορᾶ στήν περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν 
στό σύστημα οἰκολογικῆς διαχειρίσεως καί ἐλέγχου (EMAS) 
τῆς Ἕνωσης ἤ σέ ἄλλα συστήματα περιβαλλοντικῆς δια-
χειρίσεως, τά ὁποῖα ἔχουν ἀναγνωριστεῖ, σύμφωνα μέ 
τό ἄρθρο 45 τοῦ Κανονισμοῦ (ΕΚ) ἀριθ. 1221/2009 ἤ σέ 
ἄλλα πρότυπα περιβαλλοντικῆς διαχειρίσεως βασιζόμενα 
σέ ἀντίστοιχα εὐρωπαϊκά ἤ διεθνῆ πρότυπα τά ὁποῖα 
ἔχουν ἐκδοθεῖ ἀπό διαπιστευμένους ὀργανισμούς. Ἡ 
Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἀναγνωρίζει ἰσοδύναμα 
πιστοποιητικά ἀπό ὀργανισμούς ἑδρεύοντες σέ ἄλλα 
κράτη-μέλη.

Ὅταν ὁ οἰκονομικός φορέας τεκμηριωμένα δέν ἔχει 
πρόσβαση στά ἐν λόγῳ πιστοποιητικά ἤ δέν ἔχει τή 
δυνατότητα νά τά ἀποκτήσει ἐντός τῶν σχετικῶν προ-
θεσμιῶν, γιά λόγους γιά τούς ὁποίους δέν εὐθύνεται ὁ 
ἴδιος, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἀποδέχεται 
ἐπίσης ἄλλα ἀποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικῆς 
διαχειρίσεως, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι ὁ ἐνδιαφερόμενος 
οἰκονομικός φορέας ἀποδεικνύει ὅτι τά συγκεκριμένα 
μέτρα εἶναι ἰσοδύναμα μέ ἐκεῖνα, τά ὁποῖα ἀπαιτοῦνται 
βάσει τοῦ ἐφαρμοστέου συστήματος ἤ τοῦ προτύπου 
περιβαλλοντικῆς διαχειρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΙ / ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ἄρθρο 39
Κριτήρια ἀνάθεσης

1. Μέ τήν ἐπιφύλαξη τυχόν νομοθετικῶν, κανονι-
στικῶν ἤ διοικητικῶν διατάξεων σχετικά μέ τήν τιμή 
ὁρισμένων ἀγαθῶν ἤ τήν ἀμοιβή ὁρισμένων ὑπηρεσιῶν, 
ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή βασίζει τήν ἀνάθεση 
τῶν συμβάσεων στήν πλέον συμφέρουσα ἀπό οἰκονομική 
ἄποψη προσφορά.

2. H πλέον συμφέρουσα ἀπό οἰκονομική ἄποψη προσφορά 
κατά τήν κρίση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς 
προσδιορίζεται ἀποκλειστικά βάσει τῆς τιμῆς ἤ βάσει τοῦ 
κόστους, μέ χρήση προσέγγισης ἀποτελεσματικότητας σέ 
σχέση μέ τό κόστος, ὅπως τῆς κοστολόγησης τοῦ κύκλου 
ζωῆς, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 68 τῆς Ὁδηγίας 2014/24/ΕΕ, 
ἀναλόγως ἐφαρμοζόμενου, καί δύναται νά περιλαμβάνει 
τή βέλτιστη σχέση τιμῆς-ποιότητας, ἡ ὁποία ἐκτιμᾶται 
βάσει κριτηρίων συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ ἄλλων, 
ποιοτικῶν, περιβαλλοντικῶν καί/ἤ κοινωνικῶν πτυχῶν 
πού συνδέονται μέ τό ἀντικείμενο τῆς συγκεκριμένης 
σύμβασης. Στά κριτήρια αὐτά δύνανται νά περιλαμβάνονται, 
ἐνδεικτικῶς:

α) Ἡ ποιότητα, περιλαμβανομένης τῆς τεχνικῆς ἀξίας, 
τά αἰσθητικά καί λειτουργικά χαρακτηριστικά, ἡ προσ-
βασιμότητα, ὁ σχεδιασμός γιά ὅλους τούς χρῆστες, τά 
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κοινωνικά, περιβαλλοντικά καί καινοτόμα χαρακτηριστικά, 
ἡ ἐμπειρία καί οἱ σχετικοί ὅροι.

β) Ἡ ὀργάνωση, τά προσόντα καί ἡ πεῖρα τοῦ προ-
σωπικοῦ στό ὁποῖο ἀνατίθεται ἡ ἐκτέλεση τῆς συμβάσεως, 
ἄν ἡ ποιότητα τοῦ διατεθέντος προσωπικοῦ μπορεῖ νά ἔχει 
σημαντική ἐπίδραση στό ἐπίπεδο ἀπόδοσης αὐτῆς. 

γ) Ἡ ἐξυπηρέτηση μετά τήν πώληση καί ἡ τεχνική 
βοήθεια, οἱ ὅροι παράδοσης, ὅπως ἡ ἡμερομηνία παρά-
δοσης, ἡ διαδικασία καί ἡ περίοδος παράδοσης, ἤ ἡ 
περίοδος ἐκτέλεσης.

Τό στοιχεῖο τοῦ κόστους δύναται ἐπίσης νά λαμβάνει 
τή μορφή σταθερᾶς τιμῆς ἤ κόστους βάσει τοῦ ὁποίου οἱ 
οἰκονομικοί φορεῖς θά ἀνταγωνίζονται ἀποκλειστικά καί 
μόνο βάσει ποιοτικῶν κριτηρίων.

3. Τά κριτήρια ἀνάθεσης θεωροῦνται ὅτι συνδέονται μέ 
τό ἀντικείμενο τῆς συμβάσεως ἐφ’ ὅσον συνδέονται μέ 
τά ἔργα, τά ἀγαθά ἤ τίς ὑπηρεσίες πού θά παρασχεθοῦν 
στό πλαίσιο αὐτῆς σέ σχέση μέ οἱαδήποτε πτυχή της 
καί σέ οἱοδήποτε ἐκ τῶν σταδίων τοῦ κύκλου ζωῆς της, 
περιλαμβανομένων καί τῶν παραγόντων πού ἐμπλέκονται:

α) Στή συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγῆς, διαθέσεως 
ἤ ἐμπορίας τῶν ἐν λόγῳ ἔργων, ἀγαθῶν ἤ ὑπηρεσιῶν, 
ἤ β) στή συγκεκριμένη διαδικασία ἑτέρου σταδίου τοῦ 
κύκλου ζωῆς της, ἔστω καί ἄν οἱ ἐν λόγῳ παράγοντες δέν 
ἀποτελοῦν μέρος τῆς ὑλικῆς ὑποστάσεώς της.

4. Τά κριτήρια ἀναθέσεως διασφαλίζουν τή δυνατότη-
τα ἀποτελεσματικοῦ ἀνταγωνισμοῦ καί συνοδεύονται 
ἀπό προδιαγραφές πού ἐπιτρέπουν τήν ἀποτελεσματική 
ἐπαλήθευση τῶν πληροφοριῶν οἱ ὁποῖες παρέχονται 
ἀπό τούς προσφέροντες, προκειμένου νά ἀξιολογεῖται ὁ 
βαθμός συμμόρφωσής τους πρός τά κριτήρια ἀναθέσεως. 
Ἐάν ὑπάρχουν ἀμφιβολίες, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα 
Ἀρχή ἐπαληθεύει ἀποτελεσματικά τήν ἀκρίβεια τῶν 
πληροφοριῶν καί ἀποδείξεων τίς ὁποῖες παρέχουν οἱ 
προσφέροντες.

5. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή διευκρινίζει στά 
τεύχη τοῦ ἑκάστοτε διαγωνισμοῦ τή σχετική στάθμιση 
τήν ὁποία προσδίδει σέ καθένα ἀπό τά κριτήρια πού ἔχουν 
ἐπιλεγεῖ γιά τόν προσδιορισμό τῆς πλέον συμφέρουσας ἀπό 
οἰκονομική ἄποψη προσφορᾶς, σέ συνάφεια μέ τό φυσικό 
ἀντικείμενο τῆς συμβάσεως, ἐκτός ἐάν αὐτή καθορίζεται 
ἀποκλειστικά βάσει τῆς τιμῆς. Ἡ στάθμιση αὐτή μπορεῖ νά 
ἐκφράζεται μέ τήν πρόβλεψη περιθωρίου διακύμανσης 
μέ τό κατάλληλο μέγιστο εὖρος. Ἐάν δέν εἶναι δυνατή ἡ 
στάθμιση γιά ἀντικειμενικούς λόγους, ἡ Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἐπισημαίνει τά κριτήρια μέ φθίνουσα 
σειρά σπουδαιότητος.

Ἄρθρο 40
Τρόπος σύνταξης 

καί ὑποβολῆς οἰκονομικῶν προσφορῶν
 1. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή διευκρινίζει στά 
τεύχη τοῦ ἑκάστοτε διαγωνισμοῦ τόν τρόπο σύνταξης 

καί ὑποβολῆς τῶν οἰκονομικῶν προσφορῶν. Πρός τοῦτον 
δύναται νά προσφύγει σέ ἀνάλογη ἐφαρμογήν τῶν 
προβλεπόμενων τρόπων ὑποβολῆς προσφορῶν ὑπό τοῦ 
ἄρθρου 95, 125 καί 126 τοῦ ν. 4412/2016, προσαρμοζόμενων 
καταλλήλως πρός τίς ἀνάγκες της. 
2. Εἰδικῶς, ἐπί ἐκκλησιαστικῶν ἔργων, συμβάσεως 
μελετῶν καί λοιπῶν συναφῶν ἐπιστημονικῶν ὑπηρεσιῶν 
οἱ οἰκονομικές προσφορές δύνανται νά συνίστανται στά 
κατωτέρω:
α) Προσφορά ἑνιαίου ποσοστοῦ ἐκπτώσεως ἐπί συμ-
πεπληρωμένου τιμολογίου, προετοιμασμένου ὑπό τῆς 
Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας 
Ἀρχῆς.

β) Προσφορά ἐπιμέρους ποσοστῶν ἐκπτώσεως καθ’ 
ὁμάδας τιμῶν ἐπί συμπληρωμένου τιμολογίου ὁμαδο-
ποιημένων τιμῶν, προετοιμασμένου ὑπό τῆς Τεχνικῆς 
Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς. 
Στήν περίπτωση αὐτή θά γίνεται ἔλεγχος τῆς ὁμαλότητας 
τῶν ἐπιμέρους ποσοστῶν ἐκπτώσεως.

γ) Συμπλήρωση ἀνοικτοῦ τιμολογίου κατ’ ἐλευθέρα 
ἐκτίμηση τοῦ ἐνδιαφερομένου. Στήν περίπτωση αὐτή τό 
τιμολόγιο εἶναι δυνατόν νά περιλαμβάνει ἀναλυτικές ἤ 
περιληπτικές τιμές ἤ κατ’ ἀποκοπήν τιμή.

δ) Προσφορά γιά μελέτη καί κατασκευή μέ κατ’ 
ἀποκοπήν ἐργολαβικό ἀντάλλαγμα εἴτε δι᾽ ὁλόκληρο τό 
ἐκκλησιαστικό ἔργο εἴτε γιά τμήματα αὐτοῦ. Στό σύστημα 
αὐτό ἀξιολογεῖται κατ’ ἀρχάς ἡ ποιότητα τῆς τεχνικῆς 
προσφορᾶς (μελέτης) καί στή συνέχεια ἐξετάζεται ἡ 
οἰκονομική προσφορά.

ε) Μειοδοσία μόνον ἐπί ποσοστοῦ ὀφέλους γιά τήν ἐκ-
τέλεση ἀπολογιστικῶν ἐργασιῶν.

στ) Οἱοσδήποτε ἄλλος πρόσφορος τρόπος συμ-
πλήρωσης καί ὑποβολῆς οἰκονομικῆς προσφορᾶς, ὁ ὁποῖος 
νά ἐξυπηρετεῖ κατά τόν βέλτιστο τρόπο τήν ἀνάπτυξη 
ἀνταγωνισμοῦ κατά τήν ἀνάθεση ἑκάστης σύμβασης. 
Τά συστήματα αὐτά δύνανται νά ἐφαρμοσθοῦν καί 
συνδυαστικῶς μεταξύ τους.

3. Στίς τιμές τοῦ προϋπολογισμοῦ καί τοῦ τιμολογίου, 
τόσο τῆς ὑπηρεσίας ὅσο καί τῆς προσφορᾶς, περι-
λαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς καί τά γενικά 
ἔξοδα καί ὄφελος τῆς ἐργοληπτικῆς ἐπιχείρησης. Ἄν 
γίνεται ρητή μνεία στά ἔγγραφα τῆς σύμβασης μπορεῖ νά 
προστίθεται στήν ἐκτιμώμενη ἀξία τῆς σύμβασης ποσοστό 
γενικῶν ἐξόδων καί ὀφέλους, πού ὁρίζεται σέ δεκαοκτώ 
τοῖς ἑκατόν (18%) ἀνεξαρτήτως πηγῆς χρηματοδότησης 
στό ὁποῖο συμπεριλαμβάνεται ἡ μέ ἀρ. πρωτ. 8371/
27.7.2016 συμφωνία μεταξύ Ἐργοληπτικῶν Ἑνώσεων 
καί Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, ὅπως ἰσχύει ἤ τυχόν μελλοντικές 
συμφωνίες.

4.  Ὁ καθορισμός τοῦ τρόπου ὑποβολῆς τῶν οἰκονο-
μικῶν προσφορῶν γιά τήν ἐκτέλεση ἔργων, μελετῶν 
καί συναφῶν ἐπιστημονικῶν ὑπηρεσιῶν, σύμφωνα μέ 
τήν παρ. 2, λαμβάνει χώρα μέ ἀπόφαση τοῦ ἁρμοδίου 
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ὀργάνου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς μετά 
ἀπό εἰσήγηση τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας. Εἰδικῶς γιά τή 
λήψη προσφορῶν μέ ἐπιλογήν τοῦ συστήματος μελέτης- 
κατασκευῆς τοῦ ἔργου ἀπαιτεῖται προηγουμένη ἀπόφαση 
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

5. Τό σύστημα προσφορᾶς πού περιλαμβάνει μελέτη 
- κατασκευή δύναται νά ἐφαρμόζεται γιά πᾶν ἐκκλη-
σιαστικόν ἔργο πού ἀφορᾶ εἴτε σέ ἀνέγερση κτιρίων, εἴτε 
σέ ἐπισκευή ἤ συντήρηση ἤ ἀνακαίνιση ἤ ἀναβάθμιση 
τούτων εἴτε σέ καλλιτεχνικό ἐκκλησιαστικό ἔργο.

Ἄρθρο 41
Ἀσυνήθιστα χαμηλές προσφορές

1. Ὅταν οἱ προσφορές φαίνονται ἀσυνήθιστα χαμηλές 
σέ σχέση μέ τά ἔργα, τά ἀγαθά ἤ τίς ὑπηρεσίες, ἡ 
Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἀπαιτεῖ ἀπό τούς 
οἰκονομικούς φορεῖς νά ἐξηγήσουν τήν τιμή ἤ τό κόστος 
πού προτείνουν στήν προσφορά τους, ἐντός ἀποκλειστικῆς 
προθεσμίας, κατά ἀνώτατο ὅριο δέκα (10) ἡμερῶν ἀπό τήν 
κοινοποίηση τῆς σχετικῆς προσκλήσεως.

2. Οἱ ἐξηγήσεις δύνανται νά ἀφοροῦν ἰδίως:
α) Στά οἰκονομικά χαρακτηριστικά τῆς μεθόδου κατα-

σκευῆς, τῆς διαδικασίας παρασκευῆς ἤ τῶν παρεχόμενων 
ὑπηρεσιῶν.

β) Στίς ἐπιλεγεῖσες τεχνικές λύσεις ἤ στίς ἐξαιρετικά 
εὐνοϊκές συνθῆκες τίς ὁποῖες διαθέτει ὁ προσφέρων γιά 
τήν παροχή τῶν προϊόντων ἤ τήν παροχή τῶν ὑπηρεσιῶν ἤ 
τήν ἐκτέλεση τοῦ ἔργου.

γ) Στήν πρωτοτυπία τοῦ ἔργου, τῶν ἀγαθῶν ἤ τῶν 
ὑπηρεσιῶν πού προτείνονται ἀπό τόν προσφέροντα.

δ) Στή συμμόρφωσή του πρός τίς ὑποχρεώσεις τῆς 
περιβαλλοντικῆς, κοινωνικοασφαλιστικῆς καί ἐργατικῆς 
νομοθεσίας.

ε) Στή συμμόρφωση τῶν ὑπεργολάβων πρός τίς ὑπο-
χρεώσεις πού προβλέπονται στό ἄρθρο 71 τῆς Ὁδηγίας 
2014/24/ΕΕ.

στ) Στό ἐνδεχόμενο χορηγήσεως κρατικῆς ἐνισχύσεως 
στόν προσφέροντα.

3. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἀξιολογεῖ τίς 
παρεχόμενες πληροφορίες, σέ συνεννόηση μέ τόν προσ-
φέροντα. Δύναται νά ἀπορρίψει τήν προσφορά μόνον 
ἐάν τά παρεχόμενα στοιχεῖα δέν ἐξηγοῦν κατά τρόπον 
ἱκανοποιητικό τό χαμηλό ἐπίπεδό της τιμῆς ἤ τοῦ κόστους 
πού προτείνεται, λαμβανομένων ὑπ’ ὄψιν τῶν στοιχείων 
πού ἀναφέρονται στήν παράγραφο 2. Ἡ Ἀναθέτουσα Ἀρχή 
ἀπορρίπτει τήν προσφορά, ἐάν διαπιστώσει ὅτι ἡ προσφο-
ρά εἶναι ἀσυνήθιστα χαμηλή, διότι ὁ οἰκονομικός φορέας 
δέν συμμορφώνεται μέ τίς ἰσχύουσες ὑποχρεώσεις του ἐκ 
τῆς περιβαλλοντικῆς, κοινωνικοασφαλιστικῆς καί ἐργα-
τικῆς νομοθεσίας.

4. Ἐάν ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή διαπιστώνει 
ὅτι μία προσφορά εἶναι ἀσυνήθιστα χαμηλή λόγῳ 
χορηγήσεως κρατικῆς ἐνισχύσεως στόν προσφέροντα, ἡ 

προσφορά δύναται νά ἀπορρίπτεται ἀποκλειστικά γι’ αὐτό 
τόν λόγο, μόνο μετά ἀπό διαβούλευση μέ τόν προσφέροντα 
καί ἐφ’ ὅσον αὐτός δέν εἶναι σέ θέση νά ἀποδείξει, ἐντός 
ἐπαρκοῦς προθεσμίας, τήν ὁποία ὁρίζει ἡ Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή, ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἐνίσχυση εἶναι σύμφωνη 
μέ τήν ἐσωτερική ἀγορά κατά τήν ἔννοια τοῦ ἄρθρου 107 
τῆς ΣΛΕΕ.

5. Στίς συμβάσεις ἔργων, μελετῶν, παροχῆς τεχνικῶν 
καί λοιπῶν συναφῶν ἐπιστημονικῶν ὑπηρεσιῶν, ἡ Ἐκκλη-
σιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά ἐφαρμόζει 
ἐγκύκλιους ἤ ἀποφάσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑποδομῶν, 
Μεταφορῶν καί Δικτύων γιά τήν ἐξειδίκευση τῶν 
ὅρων χαρακτηρισμοῦ μίας οἰκονομικῆς προσφορᾶς ὡς 
ἀσυνήθιστα χαμηλῆς ἀνά κατηγορία ἔργου καί μελέτης καί 
ἀνά ἐκτιμώμενη ἀξία σύμβασης καί γιά τήν ἐκτίμηση τῶν 
παρεχόμενων κατά τά ἀνωτέρω ἐξηγήσεων. 

Ἄρθρο 42
Ἰσότιμες καί ἰσοδύναμες προσφορές

1. Ἐάν κριτήριο ἀναθέσεως εἶναι ἡ πλέον συμφέρουσα 
ἀπό οἰκονομική ἄποψη προσφορά ἀποκλειστικά βάσει 
τιμῆς, ἰσότιμες θεωροῦνται οἱ προσφορές μέ τήν ἴδια 
ἀκριβῶς τιμή. Στήν περίπτωση αὐτή ἡ Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἐπιλέγει τόν ἀνάδοχο διά κληρώσεως 
μεταξύ τῶν οἰκονομικῶν φορέων πού ὑπέβαλαν ἰσότιμες 
προσφορές. Ἡ κλήρωση γίνεται ἐνώπιον τοῦ ἁρμοδίου 
ὀργάνου τῆς Ἐπιτροπῆς Διαγωνισμοῦ καί παρόντων αὐτῶν 
τῶν οἰκονομικῶν φορέων.

2. Ἐάν κριτήριο ἀναθέσεως εἶναι ἡ πλέον συμφέρουσα 
ἀπό οἰκονομική ἄποψη προσφορά καί δέν προσδιορίζεται 
ἀποκλειστικά βάσει τῆς τιμῆς, ἰσοδύναμες θεωροῦνται 
οἱ προσφορές μέ τήν ἴδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ἤ περισσοτέρων προσφερόντων.

3. Στήν περίπτωση τῆς παρ. 2, στίς διαδικασίες σύν-
αψης σύμβασης ἔργου ἤ μελέτης ἤ παροχῆς τεχνικῶν 
καί λοιπῶν συναφῶν ἐπιστημονικῶν ὑπηρεσιῶν, ἡ Ἐκκλη-
σιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἐπιλέγει τόν ἀνάδοχο μέ τή 
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικῆς προσφορᾶς. Σέ περί-
πτωση ἰσοβαθμίας καί ὡς πρός τήν τεχνική προσφορά ἡ 
Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἐπιλέγει τόν ἀνάδοχο 
διά κληρώσεως μεταξύ τῶν οἰκονομικῶν φορέων πού 
ὑπέβαλαν τίς ἰσοδύναμες προσφορές. Ἡ κλήρωση γίνεται 
ἐνώπιον τῆς Ἐπιτροπῆς Διαγωνισμοῦ καί παρουσίᾳ αὐτῶν 
τῶν οἰκονομικῶν φορέων.

4. Στήν περίπτωση τῆς παρ. 2, στίς διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης προμηθειῶν ἤ γενικῶν ὑπηρεσιῶν στά ἔγγραφα 
τῆς συμβάσεως ὁρίζεται ὅτι ἡ ἀνάθεση γίνεται εἴτε 
στήν προσφορά μέ τή μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικῆς 
προσφορᾶς εἴτε στήν προσφορά μέ τή χαμηλότερη τιμή, 
ἀνάλογα μέ τή βαρύτητα τοῦ κάθε κριτηρίου, ὅπως αὐτή 
προκύπτει ἀπό τήν ποσοστιαία ἀναλογία μεταξύ τους στά 
ἔγγραφα τῆς συμβάσεως. Ἐάν οἱ ἰσοδύναμες προσφορές 
ἔχουν τήν ἴδια τιμή ἤ τήν ἴδια βαθμολογία τεχνικῆς 
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προσφορᾶς, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἐπιλέγει 
τόν ἀνάδοχο μέ κλήρωση μεταξύ τῶν οἰκονομικῶν φορέων 
πού ὑπέβαλαν τίς ἰσοδύναμες προσφορές. Ἡ κλήρωση 
γίνεται ἐνώπιον τῆς Ἐπιτροπῆς Διαγωνισμοῦ καί παρόντων 
αὐτῶν τῶν οἰκονομικῶν φορέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV / ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ἄρθρο 43
Προσφορές

1. Οἱ προσφορές ὑποβάλλονται σέ τόπο, ἡμέρα καί ὥρα 
πού ὁρίζονται ὑπό τῆς προκηρύξεως ἤ προσκλήσεως, 
συμφώνως πρός τόν Κανονισμό καί τυχόν εἰδικότερους 
ὅρους οἱ ὁποῖοι περιλαμβάνονται στά τεύχη τοῦ δια-
γωνισμοῦ. 

2. Κάθε προσφορά ὑποβάλλεται αὐτοπροσώπως ἀπό τόν 
ἐνδιαφερόμενο ἤ ἀπό εἰδικά ἐξουσιοδοτημένο ἐκπρόσωπό 
του ἤ διά συστημένης ταχυδρομικῆς ἐπιστολῆς ἤ ταχυ-
μεταφορᾶς, στή διεύθυνση ἡ ὁποία ἀναγράφεται στήν 
προκήρυξη ἤ στήν πρόσκληση. Σέ περίπτωση ὑποβολῆς 
μέ συστημένη ταχυδρομική ἐπιστολή ἤ μέ ταχυμεταφορά, 
ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή οὐδεμία εὐθύνη 
φέρει γιά τήν ἐμπρόθεσμη παραλαβή τῆς προσφορᾶς ἤ 
γιά τό περιεχόμενο τῶν φακέλων πού τή συνοδεύουν. 
Στήν οἰκεία προκήρυξη ἤ πρόσκληση δύναται νά ὁρίζεται 
ἡ δυνατότητα ἠλεκτρονικῆς ὑποβολῆς τῶν προσφορῶν. 
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δέν δικαιοῦνται ἀποζημίωσης γιά 
ὁποιονδήποτε λόγο, γιά δαπάνες σχετικές μέ τήν κατάρτιση 
καί τήν ὑποβολή τῶν προσφορῶν. 

3. Ἅπασα ἐκ τῶν προσφορῶν κατά τήν παραλαβή της 
καταχωρίζεται εἴτε στό γενικό πρωτόκολλο τῆς Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς εἴτε σέ εἰδικό πρωτόκολλο 
καί ἐπί παντός φακέλου σημειοῦται ὁ σχετικός ἀριθμός 
πρωτοκόλλου καί ἡ ἡμερομηνία καί ὥρα καταχωρίσεως. Ἡ 
ὑπηρεσία πρωτοκόλλου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας 
Ἀρχῆς παραδίδει στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τίς προσφορές, 
οἱ ὁποῖες τυχόν ἀπεστάλησαν ταχυδρομικῶς ἔναντι ἀπο-
δείξεως ἤ μέσῳ ὑπηρεσίας διακινήσεως ἐγγράφων.

4. Ἐκπρόθεσμες προσφορές δέν γίνονται ἀποδεκτές σέ 
οὐδεμία περίπτωση ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα 
Ἀρχή, ἐπιστρέφονται δέ στόν ἀποστολέα χωρίς νά 
ἀνοιχθοῦν. Ἡ ἐπίδοση τῶν προσφορῶν πού ἔχει ἤδη 
ἀρχίσει κατά τήν καθορισμένη ἡμέρα καί ὥρα, συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή μέχρι τήν ὁλοκλήρωση τῆς ὑποβολῆς 
τῶν προσφορῶν ὅσων ἐμφανίστηκαν. Ἡ ἐπιστροφή τῶν 
ἐκπρόθεσμων προσφορῶν γίνεται κατόπιν ἐγγράφου 
εἰδοποιήσεως τῶν ἐνδιαφερόμενων γιά τήν παραλαβή 
τους, ἡ ὁποία ἀναφέρει τόν λόγο τῆς ἐπιστροφῆς. Ἐάν 
οἱ ἐνδιαφερόμενοι δέν παραλάβουν τίς προσφορές τους 
ἐντός διμήνου ἀπό τῆς εἰδοποιήσεώς των, οἱ προσφορές 
καταστρέφονται ἀπό τήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή διαγωνισμοῦ.

5. Οἱ προσφορές κατατίθενται ἐντός σφραγισμένου 
φακέλου, ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει ἐπί ποινῇ ἀποκλεισμοῦ 

ὅλα ὅσα καθορίζονται στήν προκήρυξη ἤ τήν πρόσκληση. 
Ὁ ἐν λόγῳ γενικός φάκελος, ἐκτός ἄν ὁρίζεται ἄλλως στήν 
προκήρυξη ἤ τήν πρόσκληση καί τά τεύχη διαγωνισμοῦ, 
περιέχει τρεῖς ἐπί μέρους, ἀνεξαρτήτους, σφραγισμένους 
ὑποφακέλους, ἤτοι: 

(α) «Φάκελο Δικαιολογητικῶν Συμμετοχῆς», ὁ ὁποῖος 
περιέχει τά νομιμοποιητικά στοιχεῖα καί ἕτερα ἀπαραίτητα 
δικαιολογητικά γιά τήν ποιοτική ἐπιλογή. 

(β) «Φάκελο Τεχνικῆς Προσφορᾶς», ὁ ὁποῖος περιέχει τά 
στοιχεῖα τῆς τεχνικῆς προσφορᾶς τοῦ διαγωνιζομένου καί 

(γ)  «Φάκελο Οἰκονομικῆς Προσφορᾶς», ὁ ὁποῖος περι-
έχει τήν οἰκονομική προσφορά τοῦ διαγωνιζομένου. 

Πάντες οἱ ἐπί μέρους φάκελοι ἀναγράφουν τήν 
ἐπωνυμία τοῦ διαγωνιζομένου, τόν τίτλο τῆς πρός ἀνάθεση 
συμβάσεως καί τόν τίτλο τοῦ φακέλου. Ἀπαγορεύεται ἡ 
χρήση αὐτοκολλήτων φακέλων, οἱ ὁποῖοι εἶναι δυνατόν 
νά ἀποσφραγισθοῦν καί νά ἐπανασφραγισθοῦν, χωρίς νά 
ἀφήσουν ἴχνη.

6. Οἱ φάκελοι προσφορᾶς φυλάσσονται σφραγισμένοι μέ 
εὐθύνη τῆς ἁρμόδιας Ἐπιτροπῆς Διαγωνισμοῦ.

Ἄρθρο 44
Ἐγγυήσεις

1. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ζητεῖ ἀπό 
τούς προσφέροντες νά παράσχουν, κατά περίπτωση, τά 
ἀκόλουθα εἴδη ἐγγυήσεων:

α) «Ἐγγύηση συμμετοχῆς», τό ὕψος τῆς ὁποίας 
καθορίζεται στά ἔγγραφα τῆς συμβάσεως σέ συγκεκριμένο 
χρηματικό ποσό, ἀριθμητικῶς καί ὁλογράφως σέ εὐρώ, τό 
ὁποῖο δέν μπορεῖ νά ὑπερβαίνει τό 2% τῆς ἐκτιμώμενης 
ἀξίας τῆς συμβάσεως ἐκτός τοῦ ἀναλογοῦντος ΦΠΑ, 
μέ ἀνάλογη στρογγυλοποίηση. Σέ περίπτωση ὑποβολῆς 
προσφορᾶς γιά ἕνα ἤ περισσότερα τμήματα τῆς συμβάσεως, 
τό ὕψος τῆς ἐγγύησης συμμετοχῆς ὑπολογίζεται ἐπί 
τῆς ἐκτιμώμενης ἀξίας, ἐκτός τοῦ ἀναλογοῦντος ΦΠΑ, 
τοῦ/τῶν προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. Στήν 
περίπτωση ἕνωσης οἰκονομικῶν φορέων, ἡ ἐγγύηση 
συμμετοχῆς περιλαμβάνει καί τόν ὅρο ὅτι ἡ ἐγγύηση 
καλύπτει τίς ὑποχρεώσεις ὅλων τῶν οἰκονομικῶν φορέων 
πού συμμετέχουν στήν ἕνωση. Ἡ ἐγγύηση συμμετοχῆς 
πρέπει νά ἰσχύει τουλάχιστον γιά τριάντα (30) ἡμέρες 
μετά τή λήξη τοῦ χρόνου ἰσχύος τῆς προσφορᾶς πού 
καθορίζουν τά ἔγγραφα τῆς συμβάσεως. Ἡ Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται, πρό τῆς λήξεως τῆς προσ-
φορᾶς, νά ζητεῖ ἀπό τόν προσφέροντα νά παρατείνει 
τή διάρκεια ἰσχύος τῆς προσφορᾶς καί τῆς ἐγγυήσεως 
συμμετοχῆς. Δέν ἀπαιτεῖται ἐγγύηση συμμετοχῆς γιά τή 
συμμετοχή σέ διαδικασίες συνάψεως συμφωνιῶν-πλαισίων, 
δυναμικοῦ συστήματος ἀγορᾶς, σέ διαδικασίες ἀπευθείας 
ἀναθέσεως, ἐκτός ἄν ἄλλως ὁρίζεται στά ἔγγραφα τοῦ 
διαγωνισμοῦ ἤ τῆς συμβάσεως. Ἡ ἐγγύηση συμμετοχῆς 
καταπίπτει, ἄν ὁ προσφέρων ἀποσύρει τήν προσφορά τοῦ 
κατά τή διάρκεια ἰσχύος αὐτῆς, παρέχει ψευδῆ στοιχεῖα 
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ἤ πληροφορίες ἀναφορικά μέ τά κριτήρια ποιοτικῆς 
ἐπιλογῆς, δέν προσκομίσει ἐγκαίρως τά προβλεπόμενα 
στά ἔγγραφα τῆς συμβάσεως δικαιολογητικά ἤ δέν προσ-
έλθει ἐγκαίρως γιά ὑπογραφή τῆς συμβάσεως. Εἰδικά 
στίς διαδικασίες σύναψης συμβάσεως ἔργου, μελέτης καί 
παροχῆς τεχνικῶν καί λοιπῶν συναφῶν ἐπιστημονικῶν 
ὑπηρεσιῶν, οἱ ἐγγυήσεις συμμετοχῆς καταπίπτουν ὑπέρ 
τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου. Ἡ ἔνσταση τοῦ ἀναδόχου κατά 
τῆς ἀποφάσεως δέν ἀναστέλλει τήν εἴσπραξη τοῦ ποσοῦ 
τῆς ἐγγυήσεως. Ἡ ἐγγύηση συμμετοχῆς ἐπιστρέφεται 
στόν ἀνάδοχο μέ τήν προσκόμιση τῆς ἐγγύησης καλῆς 
ἐκτελέσεως. β) «Ἐγγύηση καλῆς ἐκτελέσεως», τό ὕψος 
τῆς ὁποίας καθορίζεται σέ ποσοστό 5% ἐπί τῆς ἀξίας τῆς 
συμβάσεως ἐκτός τοῦ ἀναλογοῦντος ΦΠΑ καί κατατίθεται 
πρίν ἤ κατά τήν ὑπογραφή τῆς συμβάσεως.

Ἡ ἐγγύηση καλῆς ἐκτέλεσης καταπίπτει στήν περί-
πτωση παράβασης τῶν ὅρων τῆς συμβάσεως, ὅπως αὐτή 
εἰδικότερα ὁρίζει.

Δέν ἀπαιτεῖται ἐγγύηση καλῆς ἐκτέλεσης γιά συμ-
βάσεις ἀξίας ἴσης ἤ κατώτερης ἀπό τό ποσό τῶν σαράντα 
χιλιάδων (40.000,00) εὐρώ, ἐκτός ἄν ἄλλως ὁρίζεται στά 
ἔγγραφα τῆς συμβάσεως.

Σέ περίπτωση τροποποίησης τῆς συμβάσεως, ἡ ὁποία 
συνεπάγεται αὔξηση τῆς συμβατικῆς ἀξίας, ὁ ἀνάδοχος 
εἶναι ὑποχρεωμένος νά καταθέσει πρό τῆς τροποποιήσεως, 
συμπληρωματική ἐγγύηση, τό ὕψος τῆς ὁποίας ἀνέρχεται 
σέ ποσοστό 5% ἐπί τοῦ ποσοῦ τῆς αὐξήσεως ἐκτός τοῦ 
ἀναλογοῦντος ΦΠΑ.

Ἡ ἐγγύηση καλῆς ἐκτελέσεως τῆς συμβάσεως κα-
λύπτει συνολικά καί χωρίς διάκριση στήν ἐφαρμογή 
ὅλων τῶν ὅρων τῆς συμβάσεως καί κάθε ἀπαίτηση τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς ἤ τοῦ κυρίου τοῦ 
ἔργου ἔναντι τοῦ ἀναδόχου. Εἰδικά στίς διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου, μελέτης καί 
παροχῆς τεχνικῶν καί λοιπῶν συναφῶν ἐπιστημονικῶν 
ὑπηρεσιῶν, οἱ ἐγγυήσεις καλῆς ἐκτελέσεως καταπίπτουν 
ὑπέρ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, μέ αἰτιολογημένη ἀπόφαση 
τοῦ ἁρμοδίου ὀργάνου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας 
Ἀρχῆς, ἰδίως μετά τήν ὁριστικοποίηση τῆς ἐκπτώσεως τοῦ 
ἀναδόχου. Ἡ ἔνσταση τοῦ ἀναδόχου κατά τῆς ἀποφάσεως 
δέν ἀναστέλλει τήν εἴσπραξη τοῦ ποσοῦ τῆς ἐγγυήσεως. 
Εἰδικά γιά τίς συμβάσεις προμηθειῶν, ὁ χρόνος ἰσχύος τῆς 
ἐγγυήσεως καλῆς ἐκτελέσεως πρέπει νά εἶναι μεγαλύτερος 
ἀπό τόν συμβατικό χρόνο φόρτωσης ἤ παραδόσεως, γιά τό 
διάστημα πού θά ὁρίζεται στά ἔγγραφα τῆς συμβάσεως. 
Οἱ ἐγγυήσεις καλῆς ἐκτέλεσης ἐπιστρέφονται στό σύνολό 
τους μετά τήν ὁριστική ποσοτική καί ποιοτική παραλαβή 
τοῦ συνόλου τοῦ ἀντικειμένου τῆς συμβάσεως.

γ) «Ἐγγύηση καλῆς ἐκτελέσεως συμφωνίας-πλαισίου», 
τό ὕψος τῆς ὁποίας ἀνέρχεται σέ ποσοστό 0,5% ἐπί τῆς 
συνολικῆς ἀξίας τῆς συμφωνίας-πλαισίου ἤ τοῦ τμήματος 
τῆς συμφωνίας-πλαισίου, ἐκτός τοῦ ἀναλογοῦντος ΦΠΑ, ἡ 
ὁποία θά ἀποδεσμεύεται ἰσόποσα καί ἀναλόγως, κατ’ ἔτος, 

σέ σχέση μέ τόν χρόνο συνολικῆς διάρκειας τῆς συμφωνίας-
πλαισίου. Προκειμένου νά ὑπογραφεῖ ἡ σύμβαση πού 
βασίζεται στή συμφωνία-πλαίσιο, ὁ οἰκονομικός φορέας 
μπορεῖ νά ὑποχρεωθεῖ νά καταθέσει ἐγγύηση καλῆς ἐκ-
τελέσεως τῆς σύμβασης αὐτῆς, σύμφωνα μέ τά ὁρι-ζόμενα 
στήν περίπτωση β ́.

δ) «Ἐγγύηση προκαταβολῆς» στήν περίπτωση χορή-
γησης προκαταβολῆς, ἰσόποση μέ τήν προκαταβολή. 
Ἡ προκαταβολή εἶναι ἔντοκη ἀπό τῆς καταβολῆς, ἐπι-
βαρυνόμενη μέ τό ὕψος ἐπιτοκίου πού καθορίζεται μέ 
ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν. Ὅταν, σύμφωνα μέ 
τά ἔγγραφα τῆς συμβάσεως, προσκομίζεται καί ἐγγύηση 
καλῆς ἐκτελέσεως, ἡ τελευταία καλύπτει καί τήν παροχή 
ἰσόποσης προκαταβολῆς πρός τόν ἀνάδοχο, χωρίς νά 
ἀπαιτεῖται ἡ κατάθεση ἐγγυήσεως προκαταβολῆς. Ἐάν 
ἀπό τά ἔγγραφα τῆς συμβάσεως προβλέπεται μεγαλύτερο 
ὕψος προκαταβολῆς, αὐτή λαμβάνεται μέ τήν κατάθεση 
ἀπό τόν ἀνάδοχο ἐγγυήσεως προκαταβολῆς ἡ ὁποία θά 
καλύπτει τή διαφορά μεταξύ του ποσοῦ τῆς ἐγγυήσεως 
καλῆς ἐκτελέσεως καί τοῦ ποσοῦ τῆς καταβαλλομένης 
προκαταβολῆς. Ἡ ἀπόσβεση τῆς προκαταβολῆς καί 
ἡ ἐπιστροφή τῆς ἐγγυήσεως προκαταβολῆς, πραγμα-
τοποιοῦνται, σύμφωνα μέ τούς ὅρους τῶν ἐγγράφων τῆς 
συμβάσεως. Ἡ προκαταβολή καί ἡ ἐγγύηση προκαταβολῆς 
δύνανται νά χορηγοῦνται τμηματικῶς ἐφ’ ὅσον τοῦτο 
ὁρίζεται στά ἔγγραφα τῆς συμβάσεως. Ἡ προκαταβολή 
ἀπαγορεύεται νά χρησιμοποιηθεῖ γιά δαπάνες πού δέν 
σχετίζονται ἄμεσα ἤ ἔμμεσα μέ τό ἀντικείμενο τῆς 
συμβάσεως.

2. Ἡ ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά ζητεῖ 
ἀπό τούς προσφέροντες νά παράσχουν «Ἐγγύηση καλῆς 
λειτουργίας» γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν ἐλαττωμάτων 
πού ἀνακύπτουν ἤ τῶν ζημιῶν πού προκαλοῦνται ἀπό 
δυσλειτουργία τῶν ἔργων ἤ τῶν ἀγαθῶν κατά τήν περίοδο 
ἐγγυήσεως καλῆς λειτουργίας, ἐφ’ ὅσον προβλέπεται στά 
ἔγγραφα τῆς συμβάσεως. Τό ὕψος τῆς ἐγγυήσεως καλῆς 
λειτουργίας καθορίζεται στά ἔγγραφα τῆς συμβάσεως σέ 
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

3. Οἱ ἐγγυήσεις τῶν παραγράφων 1 καί 2 ἐκδίδονται 
ἀπό πιστωτικά ἱδρύματα πού λειτουργοῦν νόμιμα στά 
κράτη-μέλη τῆς Ἕνωσης ἤ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Οἰκονομικοῦ 
Χώρου ἤ στά κράτη-μέρη τῆς ΣΔΣ καί ἔχουν, σύμφωνα 
μέ τίς ἰσχύουσες διατάξεις, τό δικαίωμα αὐτό. Δύνανται, 
ἐπίσης, νά ἐκδίδονται ἀπό τό Τ.Μ.ΕΔ.Ε. - ἤ νά παρέχονται 
μέ γραμμάτιο τοῦ Ταμείου Παρακαταθηκῶν καί Δανείων 
μέ παρακατάθεση σέ αὐτό τοῦ ἀντίστοιχου χρηματικοῦ 
ποσοῦ. Ἄν συσταθεῖ παρακαταθήκη μέ γραμμάτιο παρα-
καταθέσεως χρεογράφων στό Ταμεῖο Παρακαταθηκῶν καί 
Δανείων, τά τοκομερίδια ἤ μερίσματα πού λήγουν κατά τή 
διάρκεια τῆς ἐγγυήσεως ἐπιστρέφονται μετά τή λήξη τους 
στόν ὑπέρ οὗ ἡ ἐγγύηση οἰκονομικό φορέα.

4. Οἱ ἐγγυήσεις τοῦ παρόντος ἄρθρου περιλαμβάνουν 
κατ’ ἐλάχιστον τά ἀκόλουθα στοιχεῖα: α) τήν ἡμερομηνία 
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ἐκδόσεως, β) τόν ἐκδότη, γ) τήν Ἐκκλησιαστική Ἀνα-
θέτουσα Ἀρχή πρός τήν ὁποία ἀπευθύνονται, δ) τόν ἀριθμό 
τῆς ἐγγυήσεως, ε) τό ποσό πού καλύπτει ἡ ἐγγύηση, στ) 
τήν πλήρη ἐπωνυμία, τόν Α.Φ.Μ. καί τή διεύθυνση τοῦ 
οἰκονομικοῦ φορέα ὑπέρ τοῦ ὁποίου ἐκδίδεται ἡ ἐγγύηση, 
ζ) τούς ὅρους ὅτι: αα) ἡ ἐγγύηση παρέχεται ἀνέκκλητα καί 
ἀνεπιφύλακτα, ὁ δέ ἐκδότης παραιτεῖται τοῦ δικαιώματος 
τῆς διαιρέσεως καί τῆς διζήσεως, καί ββ) ὅτι σέ περίπτωση 
καταπτώσεως αὐτῆς, τό ποσό τῆς καταπτώσεως ὑπόκειται 
στό ἑκάστοτε ἰσχῦον τέλος χαρτοσήμου, η) τά στοιχεῖα 
τῆς σχετικῆς διακηρύξεως ἤ προσκλήσεως ἐκδηλώσεως 
ἐνδιαφέροντος καί τήν ἡμερομηνία διενέργειας τοῦ 
διαγωνισμοῦ, θ) τήν ἡμερομηνία λήξεως ἤ τόν χρόνο 
ἰσχύος τῆς ἐγγυήσεως, ι) τήν ἀνάληψη ὑποχρεώσεως ἀπό 
τόν ἐκδότη τῆς ἐγγυήσεως νά καταβάλει τό ποσό αὐτῆς 
ὁλικά ἤ μερικά ἐντός πέντε (5) ἡμερῶν μετά ἀπό ἁπλή 
ἔγγραφη εἰδοποίηση ἐκείνου πρός τόν ὁποῖο ἀπευθύνεται 
καί ια) στήν περίπτωση τῶν ἐγγυήσεων καλῆς ἐκτελέσεως 
καί προκαταβολῆς, τόν ἀριθμό καί τόν τίτλο τῆς σχετικῆς 
συμβάσεως.

5. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἐπικοινωνεῖ 
μέ τούς φορεῖς πού φέρονται νά ἔχουν ἐκδώσει τίς 
ἐγγυητικές ἐπιστολές προκειμένου νά διαπιστώσει τήν 
ἐγκυρότητά τους.

6. Γιά τίς συμβάσεις ἐκκλησιαστικῶν ἔργων, πέραν τῶν 
ἀνωτέρω, ἰσχύουν εἰδικότερα τά ἑξῆς:

α) Οἱ κρατήσεις μπορεῖ νά ἀντικατασταθοῦν ὁποτε-
δήποτε ἀπό τόν ἀνάδοχο, μερικά ἤ ὁλικά, μέ ἰσόποση 
ἐγγυητική ἐπιστολή. Οἱ ἐγγυήσεις αὐτές περιορίζονται 
κατά ποσοστό πέντε τοῖς ἑκατόν (5%) ἐπί τῆς ἀξίας τῶν 
ἐργασιῶν πού περιλαμβάνονται στίς ἐγκεκριμένες ἀπό τήν 
ὑπηρεσία ἐπιμετρήσεις. Ἡ μείωση ἀποφασίζεται ἀπό τή 
διευθύνουσα ὑπηρεσία, μετά ἀπό αἴτηση τοῦ ἀναδόχου, 
συνοδευόμενη ἀπό εἰδικό ἀπολογισμό τῶν ἐργασιῶν, τῶν 
ὁποίων ἔχουν ἐγκριθεῖ οἱ ἐπιμετρήσεις.

β) Ἡ ἐγγύηση καλῆς ἐκτελέσεως, κατόπιν τροποποιήσεων 
τῆς συμβάσεως, μειώνεται ἀμέσως μετά τήν ἔγκριση τοῦ 
Πρωτοκόλλου Προσωρινῆς Παραλαβῆς, σέ ποσοστό εἴκοσι 
τοῖς ἑκατόν (20%). Τό σύνολο τῶν ἐγγυήσεων καλῆς 
ἐκτελέσεως ἐπιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, ἀμέσως 
μετά τήν ἔγκριση τοῦ Πρωτοκόλλου Ὁριστικῆς Παραλαβῆς 
καί τοῦ τελικοῦ λογαριασμοῦ τοῦ ἔργου.

7. Εἰδικά γιά τίς συμβάσεις μελετῶν καί παροχῆς 
τεχνικῶν καί λοιπῶν συναφῶν ἐπιστημονικῶν ὑπηρεσιῶν, 
μέ ἀπόφαση τῆς Διευθύνουσας Ὑπηρεσίας, πού ἐκδίδεται 
ὕστερα ἀπό αἴτηση τοῦ ἀναδόχου, ἀποδεσμεύεται μέρος 
τῶν ἐγγυήσεων, ἀνερχόμενο σέ ποσοστό ἀνάλογο μέ τήν 
ἀξία τῶν ἐργασιῶν περαιωθέντος καί ἐγκριθέντος σταδίου 
τῆς συμβάσεως. Ἐάν ἡ σύμβαση ἀφορᾶ στήν παροχή 
ὑπηρεσίας χωρίς διακεκριμένα στάδια, μπορεῖ νά ὁρίζει ὅτι 
ἐπιστρέφεται στόν ἀνάδοχο μέρος τῆς ἐγγυήσεως, μετά 
τήν παρέλευση ὁρισμένου χρόνου ἤ τήν ὁλοκλήρωση τμή-
ματος τῆς συμβάσεως.

8. Γιά τίς συμβάσεις προμηθειῶν καί γενικῶν ὑπηρεσιῶν: 
α) οἱ ἐγγυήσεις προκαταβολῆς ἐπιστρέφονται μετά τήν 
ὁριστική ποσοτική καί ποιοτική παραλαβή τῶν ἀγαθῶν 
ἤ τῶν ὑπηρεσιῶν, β) ἐάν στό πρωτόκολλο ὁριστικῆς 
καί ποσοτικῆς παραλαβῆς ἀναφέρονται παρατηρήσεις 
ἤ ὑπάρχει ἐκπρόθεσμη παράδοση, ἡ ἐπιστροφή τῶν 
ἐγγυήσεων καλῆς ἐκτελέσεως καί προκαταβολῆς γίνεται 
μετά τήν ἀντιμετώπιση, κατά τά προβλεπόμενα, τῶν 
παρατηρήσεων καί τοῦ ἐκπρόθεσμου. Ἄν τά ἀγαθά ἤ 
οἱ ὑπηρεσίες εἶναι διαιρετά καί ἡ παράδοση γίνεται, 
σύμφωνα μέ τή σύμβαση, τμηματικῶς, οἱ ἐγγυήσεις καλῆς 
ἐκτελέσεως καί προκαταβολῆς ἀποδεσμεύονται σταδιακά, 
κατά τό ποσόν τό ὁποῖον ἀναλογεῖ στήν ἀξία τοῦ μέρους 
τῆς ποσότητας τῶν ἀγαθῶν ἤ τοῦ τμήματος τῆς ὑπηρεσίας 
πού παραλήφθηκε ὁριστικά.  

Ἄρθρο 45
Ἀποσφράγιση καί ἀξιολόγηση προσφορῶν

1. Ἡ Ἐπιτροπή διαγωνισμοῦ προβαίνει στή διαδικασία 
ἀποσφραγίσεως, ἐλέγχου καί ἀξιολογήσεως τῶν προσ-
φορῶν σύμφωνα μέ τούς ὅρους τῆς προκηρύξεως ἤ τῆς 
προσκλήσεως, σέ ἡμερομηνία καί ὥρα ἡ ὁποία ὁρίζεται 
στήν προκήρυξη ἤ στήν πρόσκληση ἤ γνωστοποιεῖται 
σύμφωνα μέ τά ὁριζόμενα σέ αὐτή.

2. Ἡ ἀποσφράγιση τῶν προσφορῶν διενεργεῖται 
σέ δημόσια συνεδρίαση, παρόντων τῶν ὑποψηφίων ἤ 
ἐξουσιοδοτημένων ἀντιπροσώπων τους. Κατά τήν ἀπο-
σφράγιση τῶν προσφορῶν οἱ παρευρισκόμενοι λαμβάνουν 
γνώση τῶν λοιπῶν ὑποψηφίων. Τυχόν μή παράσταση 
τῶν ὑποψηφίων ἤ τῶν ἀντιπροσώπων δέν παρεμποδίζει 
τήν ἔγκυρη συνέχιση τῆς διαδικασίας. Ὅσοι ἀπό τούς 
ὑποψήφιους ἐπιθυμοῦν, μποροῦν νά μελετήσουν τό περι-
εχόμενο τῶν φακέλων τῶν λοιπῶν ὑποψηφίων κατά τό 
ἑκάστοτε στάδιο ἀξιολογήσεως, μετά ἀπό συνεννόηση μέ 
τήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή. Ἡ μελέτη τῶν προσφορῶν γίνεται 
χωρίς τήν ἀπομάκρυνσή τους ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή.

3. Ἐφ’ ὅσον δέν ὁρίζεται διαφορετικά στήν προκήρυξη, ἡ 
ἀποσφράγιση τῶν φακέλων προσφορᾶς καί τῶν ἐπιμέρους 
φακέλων διενεργεῖται ὡς ἑξῆς:

α) Ἡ Ἐπιτροπή παραλαμβάνει καί ἀριθμεῖ κάθε προσφο-
ρά, ἀποσφραγίζει δημοσίως τούς φακέλους προσφορᾶς 
καί διαπιστώνει τήν ὕπαρξη ἐντός αὐτῶν τῶν οἰκείων 
ἐπιμέρους φακέλων.

β) Στήν ἴδια ἤ σέ ἑπόμενη δημόσια συνεδρίαση, ἡ 
Ἐπιτροπή ἀποσφραγίζει τούς φακέλους τῶν δικαιο-
λογητικῶν συμμετοχῆς καί, ἐφ’ ὅσον προβλέπεται, 
τῆς τεχνικῆς προσφορᾶς καί ἀριθμεῖ καί μονογράφει 
τά προσδιοριζόμενα στήν προκήρυξη ἔγγραφα πού 
περιέχονται σέ αὐτούς. Ἀρκεῖ ἡ ἀρίθμηση καί μονογραφή 
ἀπό ἕνα μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς ἤ ἡ χρήση εἰδικοῦ δια-
τρητικοῦ μηχανήματος.

γ) Σέ κλειστή συνεδρίαση, ἡ Ἐπιτροπή ἐλέγχει τό 
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περιεχόμενο τῶν φακέλων τῶν δικαιολογητικῶν συμμε-
τοχῆς, προκειμένου νά διαπιστώσει κατά πόσον οἱ ὑποψήφιοι 
πληροῦν τό σύνολο τῶν προϋποθέσεων καταλληλότητας. 
Ἡ Ἐπιτροπή ἐλέγχει ἐάν ἔχει ὑπο-βληθεῖ τό σύνολο τῶν 
ἀπαιτούμενων στοιχείων περί προσωπικῆς κατάστασης καί 
ποιοτικῆς ἐπιλογῆς, σύμφωνα μέ περιεχόμενο πού ὁρίζεται 
στήν ἑκάστοτε προκήρυξη/πρόσκληση ἐκδηλώσεως 
ἐνδιαφέροντος. Ὁ ἔλεγχος περιορίζεται στή διαπίστωση 
τῆς συνδρομῆς τῶν προϋποθέσεων καταλληλότητας ἐκ 
μέρους τῶν ὑποψηφίων. Οἱ προσφορές ὅσων ὑποψηφίων 
δέν πληροῦν τά σχετικά κριτήρια ἀπορρίπτονται, χωρίς 
ἀξιολόγηση τῆς τεχνικῆς προσφορᾶς. 

δ) Στήν ἴδια ἤ σέ ἑπόμενη κλειστή συνεδρίαση, ἡ 
Ἐπιτροπή ἐλέγχει τό περιεχόμενο τῶν φακέλων τε-
χνικῆς προσφορᾶς ὅσων ὑποψηφίων πληροῦν τά κριτήρια 
καταλληλότητας καί βαθμολογεῖ, σύμφωνα μέ τά 
εἰδικότερα ὁριζόμενα στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ, ὅσες 
τεχνικές προσφορές ἀνταποκρίνονται στίς οὐσιώδεις 
ἀπαιτήσεις καί τίς  τεχνικές  προδιαγραφές πού τέθηκαν 
σέ αὐτά.

ε) Μετά τό πέρας τῆς ἀξιολογήσεως τῶν ἀνωτέρω 
φακέλων ἡ Ἐπιτροπή συντάσσει πρακτικά, στά ὁποῖα περι-
λαμβάνονται τά στοιχεῖα τῶν ὑποψηφίων πού πληροῦν τά 
κριτήρια καταλληλότητας καί αὐτῶν πού ἀποκλείστηκαν, 
ἡ βαθμολογία κατά φθίνουσα σειρά τῶν τεχνικῶν προσ-
φορῶν πού ἀξιολογήθηκαν, οἱ τεχνικές προσφορές πού 
ἀπερρίφθησαν βάσει τῶν ὅρων τοῦ διαγωνισμοῦ, καθώς 
καί οἱ κατά περίπτωση λόγοι ἀποκλεισμοῦ. Τά ἐν λόγῳ 
πρακτικά, ὑποβάλλονται πρός ἔγκριση στό ἁρμόδιο 
ὄργανο.

στ) Σέ ἑπόμενη δημόσια συνεδρίαση, ἡ Ἐπιτροπή ἀπο-
σφραγίζει τούς φακέλους τῆς οἰκονομικῆς προσφορᾶς 
καί ἀριθμεῖ καί μονογράφει τά ἔγγραφα πού περιέχον-
ται σέ αὐτούς. Ἀρκεῖ ἡ ἀρίθμηση καί μονογραφή ἀπό 
ἕνα μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς ἤ ἡ χρήση εἰδικοῦ διατρητικοῦ 
μηχανήματος.

ζ) Σέ κλειστή συνεδρίαση, ἡ Ἐπιτροπή ἐλέγχει τό 
περιεχόμενο τῶν φακέλων οἰκονομικῆς προσφορᾶς καί 
συντάσσει πρακτικό, μέ τό ὁποῖο προτείνει τήν ἀπόρρι-
ψη ὅσων οἰκονομικῶν προσφορῶν δέν ἔχουν συνταχθεῖ 
σύμφωνα μέ τούς ὅρους τοῦ διαγωνισμοῦ, κατατάσσει 
τίς λοιπές προσφορές, σύμφωνα μέ τά κριτήρια καί τή 
σταθμισμένη βαθμολογία πού προβλέπεται στά οἰκεῖα 
τεύχη, καί καταρτίζει πίνακα ὁριστικῆς κατάταξης τῶν 
ὑποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά, βάσει τοῦ ὁποίου 
προκύπτει ὁ προτεινόμενος ὡς ἀνάδοχος.

4. Ἡ Ἐπιτροπή καλεῖ τόν προτεινόμενο προσωρινό 
ἀνάδοχο νά καταθέσει σέ δήλη ἡμέρα τό σύνολο τῶν 
δικαιολογητικῶν κατακυρώσεως τά ὁποῖα ὁρίζονται στά 
τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ. Ἡ ἐν λόγῳ πρόσκληση κοινο-
ποιεῖται σέ ὅλους τούς προσφέροντες, τῶν ὁποίων οἱ 
προσφορές κρίθηκαν κατάλληλες καί ἐξετάσθησαν, οἱ 
ὁποῖοι δύνανται οἱ ἴδιοι ἤ ἐκπρόσωποί τους νά παραστοῦν 

κατά τή διαδικασία ἀποσφραγίσεως τῶν δικαιολογητικῶν 
κατακυρώσεως, ἡ ὁποία λαμβάνει χώρα σέ δημόσια 
συνεδρίαση, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 47 τοῦ 
παρόντος. 

5. Τά πρακτικά τῆς Ἐπιτροπῆς διαγωνισμοῦ διαβιβά-
ζονται ἀπό τήν Ἐπιτροπή στό ἁρμόδιο, κατά τό ἄρθρο 23 
τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, ὄργανο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς γιά τή λήψη ἀποφάσεως ἤ/καί τήν 
κατακύρωση τοῦ ἀποτελέσματος.

6. Κατ’ ἐξαίρεση τῶν ἀνωτέρω, εἰδικά γιά τίς συμβάσεις 
μέ ἐκτιμώμενη ἀξία ἕως ἑκατόν χιλιάδες (100.000,00) 
εὐρώ, πλέον ΦΠΑ, ἀνεξαρτήτως τοῦ κριτηρίου ἀνάθεσης, 
τά ἀποτελέσματα κάθε σταδίου τῆς παραγράφου 3 τοῦ 
παρόντος ἄρθρου, ἐπικυρώνονται μέ μία ἀπόφαση, ἡ 
ὁποία κοινοποιεῖται μέ ἐπιμέλεια τοῦ κατά τό ἄρθρο 23 
τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ὀργάνου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς στούς προσφέροντες ἤ στούς 
συμμετέχοντες.

7. Κατ’ ἐξαίρεση τῶν ἀνωτέρω, γιά τίς συμβάσεις μέ 
κριτήριο ἀνάθεσης τήν πλέον συμφέρουσα ἀπό οἰκονομική 
ἄποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμῆς ἀνεξαρτήτως ποσοῦ 
καί ἀνεξαρτήτως διαδικασίας, ἐκδίδεται μία ἀπόφαση, μέ 
τήν ὁποία ἐπικυρώνονται τά ἀποτελέσματα: 

α) ὅλων τῶν σταδίων τῆς παραγράφου 3 στήν 
περίπτωση ἀνοικτῆς διαδικασίας καί β) τοῦ δευτέρου 
σταδίου, ἤτοι τῆς ὑποβολῆς προσφορῶν, στήν περίπτωση 
κλειστῆς διαδικασίας καί ἀνταγωνιστικῆς διαδικασίας μέ 
διαπραγμάτευση. 

8. Στίς ἀνοικτές διαδικασίες μέ κριτήριο ἀναθέσεως τήν 
πλέον συμφέρουσα ἀπό οἰκονομική ἄποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμῆς, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται 
νά ἀποφασίζει νά ἐξετάσει τίς οἰκονομικές προσφορές 
πρίν ἀπό τήν ἐπαλήθευση ἤ μή τῆς συνδρομῆς λόγων 
ἀποκλεισμοῦ καί τῆς πλήρωσης τῶν κριτηρίων ἐπιλογῆς 
(ἀντιστροφή σταδίων ἀξιολόγησης). Ὅταν γίνεται χρήση 
τῆς δυνατότητας αὐτῆς, ἐξασφαλίζεται ὅτι ὁ ἔλεγχος ἤ 
μή τῆς συνδρομῆς τῶν λόγων ἀποκλεισμοῦ καί πλήρωσης 
τῶν κριτηρίων ἐπιλογῆς πραγματοποιεῖται κατά τρόπο 
ἀμερόληπτο καί διαφανῆ, ὥστε νά μήν ἀνατίθεται σύμ-
βαση σέ προσφέροντα πού θά ἔπρεπε νά εἶχε ἀποκλειστεῖ, 
ἤ δέν πληροῖ τά κριτήρια ἐπιλογῆς πού ἔχει καθορίσει ἡ 
Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή. 

Ἄρθρο 46
Συμπλήρωση καί ἀποσαφήνιση δικαιολογητικῶν

1. Κατά τή διαδικασία ἀξιολογήσεως τῶν προσφορῶν 
ἤ αἰτήσεων συμμετοχῆς, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα 
Ἀρχή δύναται νά καλεῖ ἐγγράφως τούς προσφέροντες ἤ 
τούς ὑποψηφίους νά διευκρινίζουν ἤ νά συμπληρώνουν τά 
ἔγγραφα ἤ δικαιολογητικά τά ὁποῖα ἔχουν ὑποβάλει, μέσα 
σέ εὔλογη προθεσμία ἀπό τήν ἡμερομηνία κοινοποιήσεως 
σέ αὐτούς τῆς σχετικῆς προσκλήσεως. Οἱαδήποτε δι-
ευκρίνιση ἤ συμπλήρωση ἡ ὁποία ὑποβάλλεται ἀπό τούς 
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προσφέροντες ἤ ὑποψηφίους, χωρίς νά ἔχει ζητηθεῖ ἀπό 
τήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή, δέν λαμβάνεται ὑπ’ 
ὄψη.

2. Ἡ ἀνωτέρω διευκρίνιση ἤ ἡ συμπλήρωση ἀφορᾶ μόνο 
στίς ἀσάφειες, ἐπουσιώδεις πλημμέλειες ἤ πρόδηλα τυπικά 
σφάλματα πού ἐπιδέχονται διόρθωση ἤ συμπλήρωση, 
ἰδίως δέ παράλειψη μονογραφῶν, διακεκομμένη 
ἀρίθμηση, ἐλαττώματα συσκευασίας καί σήμανσης 
τοῦ φακέλου καί τῶν ὑποφακέλων τῶν προσφορῶν ἤ 
αἰτήσεων συμμετοχῆς, λεκτικές καί φραστικές ἀποκλίσεις 
τῶν ἐγγράφων τῆς προσφορᾶς ἀπό τήν ὁρολογία τῶν 
ἐγγράφων τῆς συμβάσεως, πού δέν ἐπιφέρουν ἔννομες 
συνέπειες ὡς πρός τό περιεχόμενό τους, ἐλλείψεις ὡς 
πρός τά νομιμοποιητικά στοιχεῖα, πλημμελῆ σήμανση 
ἀντιγράφων πού ἐκδίδονται, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις 
τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ν. 4250/2014 (Α ́ 74), μεταφράσεων καί 
λοιπῶν πιστοποιητικῶν ἤ βεβαιώσεων, διαφοροποίηση τῆς 
δομῆς τῶν ἐγγράφων τῆς προσφορᾶς ἀπό τά ὑποδείγματα, 
ὑποχρεωτικά ἤ μή, πού θεσπίζονται μέ νόμο, κανονιστικές 
πράξεις ἤ τά ἔγγραφα τῆς συμβάσεως. Ἡ συμπλήρωση 
ἤ ἡ διευκρίνιση, κατά τό πρῶτο ἐδάφιο, δέν ἐπιτρέπεται 
νά ἔχει ὡς συνέπεια μεταγενέστερη ἀντικατάσταση ἤ 
ὑποβολή ἐγγράφων σέ συμμόρφωση μέ τούς ὅρους τῆς 
προκηρύξεως ἤ προσκλήσεως ἤ τῶν λοιπῶν ἐγγράφων τοῦ 
διαγωνισμοῦ, ἀλλά μόνον τή διευκρίνιση ἤ συμπλήρωση, 
ἀκόμη καί μέ νέα ἔγγραφα, ἐγγράφων ἤ δικαιολογητικῶν 
πού ἔχουν ἤδη ὑποβληθεῖ.

3. Ἡ διευκρίνιση ἤ ἡ συμπλήρωση δέν πρέπει νά εἰσάγει 
διακρίσεις, ἄνιση μεταχείριση τῶν οἰκονομικῶν φορέων ἤ 
νά ἔχει ὡς συνέπεια εὐνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου 
οἰκονομικοῦ φορέα στή διαδικασία ἀναθέσεως τῆς 
συμβάσεως.

4. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά καλεῖ 
ἐγγράφως τούς προσφέροντες νά διευκρινίσουν, μέσα σέ 
εὔλογη προθεσμία ἡ ὁποία δέν μπορεῖ νά εἶναι μικρότερη 
ἀπό ἑπτά (7) ἡμέρες ἀπό τήν ἡμερομηνία κοινοποιήσεως 
τῆς σχετικῆς προσκλήσεως, τό περιεχόμενο τῆς τεχνικῆς 
ἤ οἰκονομικῆς προσφορᾶς τό ὁποῖο ἔχουν ὑποβάλει, 
ἄν περιέχει ἀσάφειες ἤ ἥσσονος σημασίας ἀτέλειες, 
ἐπουσιώδεις παραλείψεις ἤ πρόδηλα τυπικά ἤ ὑπολογιστικά 
σφάλματα πού ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή κρίνει 
ὅτι μπορεῖ νά θεραπευθοῦν. Ἡ διευκρίνιση αὐτή δέν 
πρέπει νά ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν οὐσιώδη ἀλλοίωση 
τῆς προσφορᾶς καί δέν πρέπει νά προσδίδει ἀθέμιτο 
ἀνταγωνιστικό πλεονέκτημα στή συγκεκριμένη προσφορά 
σέ σχέση μέ τίς λοιπές.

5. Ἡ παροχή τῆς δυνατότητας διευκρινίσεων στόν 
προσφέροντα ἤ ὑποψήφιο, σύμφωνα μέ τίς παραγρά-
φους 1 ἕως 4, εἶναι ὑποχρεωτική γιά τήν Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή, ἄν ἐπίκειται ἀποκλεισμός του ἀπό 
τή διαδικασία, λόγῳ ἀσαφειῶν τῶν δικαιολογητικῶν καί 
ἐγγράφων τῆς προσφορᾶς.

Ἄρθρο 47
Ἔλεγχος δικαιολογητικῶν κατακύρωσης / Κατακύρωση 

ἀποτελέσματος
1. Ὁ προσφέρων, στόν ὁποῖο πρόκειται νά γίνει ἡ κατα-

κύρωση («προσωρινός ἀνάδοχος»), ὑποβάλλει ἐντός προ-
θεσμίας, πού καθορίζεται στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ 
καί δέν δύναται νά εἶναι μικρότερη τῶν δέκα (10) οὔτε 
μεγαλύτερη τῶν εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπό τήν κοινοποίηση 
τῆς σχετικῆς ἔγγραφης κλήσεως σέ αὐτόν, τά πρωτότυπα 
ἤ ἀντίγραφα πού ἐκδίδονται, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ 
ἄρθρου 1 τοῦ ν. 4250/2014 (Α ́ 74) ὅλων τῶν δικαιολογητικῶν, 
ὅπως καθορίζονται εἰδικότερα στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ, 
ὡς ἀποδεικτικά στοιχεῖα γιά τή μή συνδρομή τῶν λόγων 
ἀποκλεισμοῦ, καθώς καί γιά τήν πλήρωση τῶν κριτηρίων 
ποιοτικῆς ἐπιλογῆς. Τά δικαιολογητικά ὑποβάλλονται στήν 
Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή σέ σφραγισμένο φάκελο, 
ὁ ὁποῖος παραδίδεται στήν οἰκεία Ἐπιτροπή Διαγωνισμοῦ.

2. Ἄν δέν προσκομισθοῦν τά δικαιολογητικά ἤ ὑπάρχουν 
ἐλλείψεις σέ ἐκεῖνα πού ὑποβλήθηκαν, παρέχεται προ-
θεσμία στόν προσωρινό ἀνάδοχο νά τά προσκομίσει ἤ νά τά 
συμπληρώσει ἐντός πέντε (5) ἡμερῶν ἀπό τήν κοινοποίηση 
σχετικῆς ἔγγραφης εἰδοποιήσεώς του. Ἡ προθεσμία μπορεῖ 
νά παρατείνεται, ἐφ’ ὅσον αἰτιολογεῖται αὐτό ἐπαρκῶς καί 
κατ’ ἀνώτατο ὅριο, γιά δεκαπέντε (15) ἐπιπλέον ἡμέρες.

3. Ἄν, κατά τόν ἔλεγχο τῶν μνημονευθέντων δικαιο-
λογητικῶν διαπιστωθεῖ ὅτι α) τά στοιχεῖα πού τυχόν 
δηλώθηκαν μέ τό ΕΕΕΣ ἤ τό ΤΕΥΔ, ἐφ’ ὅσον τοῦτο 
προβλεπόταν ἀπό τά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ, εἶναι ψευ-
δῆ ἤ ἀνακριβῆ, ἤ β) ἄν ὁ προσωρινός ἀνάδοχος δέν 
ὑποβάλει στό προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τά 
ἀπαιτούμενα πρωτότυπα ἤ ἀντίγραφα, τῶν σχετικῶν 
δικαιολογητικῶν ἤ γ) ἄν ἀπό τά παραπάνω δικαιολογητικά 
πού προσκομίσθηκαν νομίμως καί ἐμπροθέσμως, δέν 
ἀποδεικνύεται ἡ μή συνδρομή τῶν λόγων ἀποκλεισμοῦ 
ἤ ἡ πλήρωση μίας ἤ πλειόνων ἐκ τῶν ἀπαιτήσεων τῶν 
κριτηρίων ποιοτικῆς ἐπιλογῆς, ὁ προσωρινός ἀνάδοχος 
κηρύσσεται ἔκπτωτος καί, μέ τήν ἐπιφύλαξη τυχόν 
ὀψιγενῶν μεταβολῶν πού δηλώθηκαν ἐγκαίρως καί 
προσηκόντως σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 48 τοῦ παρόντος, 
καταπίπτει ὑπέρ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς 
ἡ ἐγγύηση συμμετοχῆς του, ἐφ’ ὅσον ἀπαιτεῖτο, καί 
καλεῖται ὁ προσφέρων πού ὑπέβαλε τήν ἀμέσως ἑπόμενη 
πλέον συμφέρουσα ἀπό οἰκονομική ἄποψη προσφορά 
βάσει τῶν εἰδικότερων κριτηρίων ἀναθέσεως ὅπως εἶχαν 
ὁριστεῖ στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ, χωρίς νά λαμβάνεται 
ὑπ’ ὄψη ἡ προσφορά τοῦ προσφέροντος πού ἀπορρίφθηκε. 
Ἄν κανένας ἀπό τούς προσφέροντες δέν ὑπέβαλε ἀληθῆ ἤ 
ἀκριβῆ δήλωση ἡ διαδικασία ἀνάθεσης ματαιώνεται.

4. Ἡ διαδικασία ἐλέγχου τῶν ἀνωτέρω δικαιολογητικῶν 
ὁλοκληρώνεται μέ τή σύνταξη πρακτικοῦ της Ἐπιτροπῆς 
Διαγωνισμοῦ καί τή διαβίβαση αὐτοῦ μαζί μέ τό πρακτικό 
ἀξιολογήσεως τῆς οἰκονομικῆς προσφορᾶς στό ἁρμόδιο 
ὄργανο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς εἴτε γιά 
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τή λήψη ἀπόφασης κατακυρώσεως εἴτε γιά τήν κήρυξη τοῦ 
προσωρινοῦ ἀναδόχου ὡς ἐκπτώτου εἴτε γιά τή ματαίωση 
τῆς διαδικασίας.

5. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή κοινοποιεῖ 
ἀμελλητί τήν ἀπόφαση κατακυρώσεως, μαζί μέ τά οἰκεῖα 
πρακτικά, στόν προσωρινό ἀνάδοχο καί σέ κάθε προσ-
φέροντα ὁ ὁποῖος συμμετέχει στό οἰκεῖο στάδιο μέ κάθε 
πρόσφορο τρόπο.

6. Στήν ἀπόφαση κατακυρώσεως συμβάσεων ἄνω τῶν 
ὁρίων τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἀνα-
φέρονται ὑποχρεωτικά οἱ προθεσμίες γιά τήν ἀναστολή 
τῆς συνάψεως τῆς σύμβασης, σέ περίπτωση ἄσκησης 
ἐνστάσεως. Τά ἔννομα ἀποτελέσματα τῆς ἀπόφασης 
κατακυρώσεως τῶν συμβάσεων τῆς παρούσας παραγράφου 
ἐπέρχονται ἐφ’ ὅσον καί ὅταν συντρέξουν σωρευτικά τά 
ἑξῆς:

α) Ἄπρακτη πάροδος τῶν προθεσμιῶν ἄσκησης τῶν 
προβλεπόμενων ἐνστάσεων ἤ ἔκδοση ἀποφάσεως ἐπί 
αὐτῶν καί κοινοποίηση τῆς ἀποφάσεως κατακυρώσεως 
στόν προσωρινό ἀνάδοχο, ἐφ’ ὅσον ὁ τελευταῖος ὑποβάλει 
ἐπικαιροποιημένα τά δικαιολογητικά του, ἔπειτα ἀπό 
σχετική πρόσκληση.

Ἄρθρο 48
Χρόνος συνδρομῆς ὅρων συμμετοχῆς - 

Ὀψιγενεῖς μεταβολές
1. Τό δικαίωμα συμμετοχῆς καί οἱ ὅροι καί προϋποθέσεις 

συμμετοχῆς ὅπως ὁρίστηκαν στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ, 
κρίνονται κατά τήν ὑποβολή τῆς αἰτήσεως ἐκδηλώσεως 
ἐνδιαφέροντος ἤ τῆς προσφορᾶς, κατά τήν ὑποβολή τῶν 
δικαιολογητικῶν, καί κατά τή σύναψη τῆς συμβάσεως. 
Στίς διαδικασίες σύναψης σύμβασης προμηθειῶν ἤ 
παροχῆς γενικῶν ὑπηρεσιῶν, τό ἁρμόδιο γνωμοδοτικό 
ὄργανο, μέ αἰτιολογημένη εἰσήγησή του, μπορεῖ νά 
προτείνει τήν κατακύρωση τῆς συμβάσεως γιά ὁλόκληρη 
ἤ μεγαλύτερη ἤ μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 
στά ἑκατόν, πού θά καθορίζεται στά ἔγγραφα τῆς συμ-
βάσεως. Τό ποσοστό αὐτό δέν μπορεῖ νά ὑπερβαίνει τό 
30% γιά διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας ἀξίας μέχρι 
100.000,00 εὐρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. καί τό 15% γιά 
διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας ἀξίας ἀπό 100.001,00 
εὐρώ καί ἄνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στήν περίπτωση 
τῆς μεγαλύτερης ποσότητας ἤ τό 50% στήν περίπτωση 
μικρότερης ποσότητας. Γιά κατακύρωση μέρους τῆς 
ποσότητας κάτω τοῦ καθοριζόμενου ἀπό τά τεύχη τοῦ 
διαγωνισμοῦ ποσοστοῦ, ἀπαιτεῖται προηγούμενη ἀποδοχή 
ἀπό τόν προμηθευτή.

2. Ἄν ἐπέλθουν μεταβολές στίς προϋποθέσεις στίς 
ὁποῖες οἱ προσφέροντες/ὑποψήφιοι εἶχαν δηλώσει ὅτι 
πληροῦν στήν προσφορά τους, εἴτε διά τῆς ὑποβολῆς 
τῶν ζητουμένων πιστοποιητικῶν καί ἐγγράφων, εἴτε διά 
τῆς ὑποβολῆς τοῦ ΕΕΕΣ ἤ τοῦ ΤΕΥΔ, ἐφ’ ὅσον τοῦτο 
προεβλέφθη εἰδικῶς, οἱ ὁποῖες ἐπῆλθαν ἤ γιά τίς ὁποῖες 

ἔλαβε γνώση ὁ προσφέρων/ὑποψήφιος μετά τήν ὑποβολή 
τῶν πιστοποιητικῶν ἤ τή δήλωση καί μέχρι τήν ἡμέρα τῆς 
ἔγγραφης εἰδοποιήσεως γιά τήν προσκόμιση τῶν δικαιο-
λογητικῶν κατακυρώσεως, οἱ προσφέροντες/ὑποψήφιοι 
ὀφείλουν νά ἐνημερώσουν ἀμελλητί τήν Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή, τό ἀργότερο μέχρι τήν ἡμέρα τῆς 
ἔγγραφης εἰδοποιήσεως γιά τήν προσκόμιση τῶν δικαιο-
λογητικῶν πού ἀφοροῦν στούς λόγους ἀποκλεισμοῦ καί 
στήν οἰκονομική καί χρηματοοικονομική ἐπάρκεια τῶν 
οἰκονομικῶν φορέων.

3. Σέ περίπτωση ἔγκαιρης καί προσήκουσας ἐνη-
μέρωσης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς 
γιά ὀψιγενεῖς μεταβολές κατά τήν ἔννοια τῆς προ-
ηγούμενης παραγράφου οἱ ὁποῖες ἐπῆλθαν στό πρόσωπο 
τοῦ προσωρινοῦ ἀναδόχου, δέν καταπίπτει ὑπέρ τῆς Ἐκ-
κλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς ἡ ἐγγύηση συμμετοχῆς 
του, πού εἶχε προσκομισθεῖ, ἀλλά ἐπιστρέφεται στόν 
προσωρινό ἀνάδοχο. Σέ ἀντίθετη περίπτωση, καταπίπτει 
ὑπέρ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς ἡ ἐγγύηση 
συμμετοχῆς τοῦ προσωρινοῦ ἀναδόχου. 

Ἄρθρο 49
Σύναψη σύμβασης

1. Μετά τήν ἐπέλευση τῶν ἐννόμων ἀποτελεσμάτων τῆς 
ἀποφάσεως κατακυρώσεως, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα 
Ἀρχή προσκαλεῖ τόν ἀνάδοχο νά προσέλθει γιά τήν 
ὑπογραφή τῆς συμβάσεως, ζητώντας νά προσκομίσει 
ἐντός εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπό τήν κοινοποίηση σχετικῆς 
ἔγγραφης εἰδικῆς προσκλήσεως τήν ἀπαιτούμενη ἐγγυη-
τική ἐπιστολή καλῆς ἐκτελέσεως καθώς καί ὅσα τυχόν 
δικαιολογητικά καί νομιμοποιητικά ἔγγραφα, ἀπό τό φάκελο 
τῶν «δικαιολογητικῶν κατακυρώσεων» τά ὁποῖα εἶχαν ἤδη 
σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 47 τοῦ παρόντος ὑποβληθεῖ ἀπό τόν 
ἀνάδοχο, χρήζουν ἐπικαιροποιήσεως.

2. Ἑξαιρουμένων τῶν συμβάσεων, τῶν ὁποίων ἡ ἀξία 
εἶναι μέχρι τοῦ ποσοῦ τῶν δέκα χιλιάδων εὐρώ (10.000 €), 
ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή καταρτίζει ἐγγράφως 
σύμβαση μετά τοῦ ἀναδόχου, συμφώνως πρός τούς ὅρους 
τῆς προκηρύξεως καί τήν προσφορά τοῦ ἀναδόχου. Ἡ 
ὑπογραφή τῆς συμβάσεως ἔχει ἀποδεικτικό χαρακτήρα. Τά 
τεύχη δημοπρατήσεως καί ἅπαντα τά τυχόν συνοδευτικά 
ἔγγραφα, τά ὁποῖα περιγράφονται στήν προκήρυξη 
ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστον μέρος τῆς οἰκείας συμβάσεως. 
Ἡ σύμβαση δέν δύναται νά περιλαμβάνει ὅρους ἀντιθέτους 
πρός τό περιεχόμενον τῶν τευχῶν δημοπρατήσεως τοῦ 
διαγωνισμοῦ.

3. Ἐάν ὁ ἀνάδοχος δέν προσέλθει νά ὑπογράψει τή 
σύμβαση, μέσα στήν προθεσμία πού ὁρίζεται στήν εἰδική 
πρόσκληση, κηρύσσεται ἔκπτωτος, καταπίπτει ὑπέρ τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς ἡ ἐγγύηση συμ-
μετοχῆς του καί ἡ κατακύρωση γίνεται στόν προσφέροντα 
πού ὑπέβαλε τήν ἀμέσως ἑπόμενη πλέον συμφέρουσα ἀπό 
οἰκονομική ἄποψη προσφορά, μέ τήν ἐπιφύλαξη ἐπιτυχοῦς 
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ὁλοκληρώσεως τοῦ ἐλέγχου τῶν δικαιολογητικῶν 
κατακυρώσεως. Ἄν κανένας ἀπό τούς προσφέροντες δέν 
πληροῖ τίς προϋποθέσεις κατακυρώσεως ἤ δέν προσέλθει 
γιά τήν ὑπογραφή τῆς συμβάσεως, ἡ διαδικασία ἀνάθεσης 
ματαιώνεται.

Ἄρθρο 50
Ματαίωση διαδικασίας

Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται, σέ 
ὁποιοδήποτε στάδιο τῆς διαδικασίας καί ἕως τήν 
ὑπογραφή τῆς συμβάσεως, νά ματαιώσει τή διαδικασία 
ἀναθέσεως ἀζημίως γι’ αὐτήν, ἐάν, κατά τήν ἐλεύθερη 
κρίση της, συντρέχει ἕνας ἤ πλείονες ἐκ τῶν ἀκόλουθων, 
ἐνδεικτικά ἀναφερόμενων, λόγων: α) παράτυπη διεξαγωγή 
τῆς διαδικασίας ἀναθέσεως, ἐφ’ ὅσον ἀπό τήν παρατυπία 
ἐπηρεάζεται τό ἀποτέλεσμα τῆς διαδικασίας, β) τό 
ἀποτέλεσμα τῆς διαδικασίας κρίνεται αἰτιολογημένα μή 
ἱκανοποιητικό γιά τήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή, γ) 
ὁ ἀνταγωνισμός κρίνεται ἀνεπαρκής ἤ ὑπάρχουν σοβαρές 
ἐνδείξεις συνεννόησης τῶν ἐνδιαφερομένων πρός ἀπο-
φυγή πραγματικοῦ ἀνταγωνισμοῦ, δ) ἐπῆλθε μεταβολή 
τῶν ἀναγκῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς σέ 
σχέση μέ τήν ὑπό ἀνάθεση σύμβαση.

Ἄρθρο 51
Ἔννομη Προστασία

1. Γιά κάθε πράξη ἤ παράλειψη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς ἀναφορικῶς πρός διενεργούμενο 
διαγωνισμό εἶναι δυνατόν νά ἀσκηθεῖ ἔνσταση ἀπό 
οἱονδήποτε ἔχει ἔννομο συμφέρον. Οἱ ἐνστάσεις ἀπ-
ευθύνονται πρός τήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή, 
ὑποβάλλονται στήν ἕδρα της καί παραλαμβάνονται 
ἀπό τήν ἁρμοδία Ἐπιτροπή Διαγωνισμοῦ. Ἐπ’ αὐτῶν 
ἀποφαίνονται τά ἁρμόδια ὄργανα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς, συμφώνως πρός τό ἄρθρο 23 τοῦ 
παρόντος Κανονισμοῦ, κατόπιν εἰσηγήσεως τῆς ἁρμοδίας 
Ἐπιτροπῆς.

2. Ἡ ἔνσταση κατά τῆς Διακηρύξεως ἀσκεῖται ἐντός 
ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας δέκα (10) ἡμερῶν ἀπό τῆς 
τελευταίας δημοσιεύσεώς της. Ἔνσταση κατά τῆς 
διαδικασίας καί τῶν ἐκτελεστῶν πράξεων ἤ παραλείψεων 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀναθετουσῶν ἀρχῶν στό πλαίσιο 
διαδικασιῶν ἀνάθεσης συμβάσεων μέ προϋπολογισμό 
ἀνώτερο τῶν ἑνωσιακῶν ὁρίων κατά τά ἄρθρα 9 ἕως καί 
15 ἤ στό πλαίσιο τακτικοῦ διαγωνισμοῦ κατ’ ἄρθρον 17 
τοῦ παρόντος ἀσκεῖται ἐντός ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας 
δέκα (10) ἡμερῶν ἀπό τῆς δημοσιεύσεως ἤ κοινοποιήσεως 
τῆς προσβαλλόμενης πράξεως ἤ τῆς τελέσεως τῆς 
διαδικαστικῆς ἐνεργείας ἤ παραλείψεως. 

3. Εἰδικῶς γιά τόν συνοπτικό διαγωνισμό, τό σύνολο τῶν 
ἀνωτέρω προθεσμιῶν γιά τήν ἄσκηση ἐνστάσεως ὁρίζεται 
σέ πέντε (5) ἐργάσιμες ἡμέρες.

4. Ἐνστάσεις στρεφόμενες κατά τῆς συμμετοχῆς, 

τῆς ἀξιολογήσεως προσφορᾶς ὑποψηφίου ἤ τῆς κατα-
κυρώσεως τῆς προμήθειας ἤ ὑπηρεσίας εἰς αὐτόν, 
κοινοποιοῦνται ἐντός δύο (2) ἐργασίμων ἡμερῶν ἀπό 
τῆς ἀσκήσεως τῶν πρός αὐτόν γιά κάθε πρόσφορο μέσο. 
Ἀποδεικτικό ἐπιδόσεως τῆς ἐνστάσεως κοινοποιεῖται ἀπό 
τόν ἐνιστάμενο πρός τήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα 
Ἀρχή.

5. Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς 
ἐπί τῆς ἐνστάσεως λαμβάνεται ἐντός δέκα (10) ἡμερῶν 
ἀπό τήν κατάθεσή της. Μετά τήν ἄπρακτη παρέλευση τῆς 
προθεσμίας αὐτῆς, ἡ ἔνσταση τεκμαίρεται ὡς σιωπηρῶς 
ἀπορριφθεῖσα. 

6. Κατά τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς ἐπί 
τῶν ὑποβαλλόμενων ἐνστάσεων, ὅποιος ἔχει ἔννομο 
συμφέρον δικαιοῦται νά ἀσκήσει τά προβλεπόμενα ἀπό 
τόν νόμον ἔνδικα βοηθήματα ἐνώπιον τῶν ἁρμοδίων 
Διοικητικῶν Δικαστηρίων, σύμφωνα μέ τίς ἑκάστοτε 
ἰσχύουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ ́ / ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ἄρθρο 52
Παρακολούθηση καί ἐκτέλεση συμβάσεων

1. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ὁρίζει ἕνα ἤ 
περισσότερα πρόσωπα γιά τήν παρακολούθηση καί τόν 
ἔλεγχο τῆς ἐκτελέσεως τῆς συμβάσεως (ἐπιβλέποντες). 
Ἀνάλογα μέ τή φύση τῆς σύμβασης εἶναι δυνατόν νά 
ὁρίζεται, ὡς ἐπιβλέπων, ἐξειδικευμένος ἐξωτερικός 
σύμβουλος ἤ ὁμάδα ἐξειδικευμένων συμβούλων. Ὡς 
ἐπιβλέποντες κατά τήν ἔννοια τοῦ παρόντος ἄρθρου 
ὁρίζονται πρόσωπα τά ὁποῖα εἶναι διαφορετικά καί 
ἀνεξάρτητα ἀπό τόν ὑπεύθυνο ἐπί τόπου τοῦ ἔργου, ὁ 
ὁποῖος ὁρίζεται ἀπό τόν ἀνάδοχο.

2. Ὁ ἐπιβλέπων παρακολουθεῖ καί ἐλέγχει τήν ποιότητα 
καί ποσότητα τῶν παραδοτέων καί τήν ἐκτέλεση 
τῆς συμβάσεως καί ἰδίως μεριμνᾶ γιά τήν τήρηση 
τοῦ χρονοδιαγράμματος παραδόσεως, ἐλέγχει τούς 
λογαριασμούς καί εἰσηγεῖται τήν πληρωμή τους, μέ τήν 
ἔγκριση τοῦ οἰκείου ἁρμοδίου ὀργάνου, καλεῖ τόν ἀνάδοχο 
νά παρουσιάσει τήν πρόοδο ὑλοποιήσεως τῆς συμβάσεως 
κατά τά τυχόν ἐπιμέρους στάδια ἤ τμήματα, ζητεῖ ἀπό 
τόν ἀνάδοχο τήν παροχή ἐξηγήσεων καί διευκρινίσεων, 
μεταφέρει σέ αὐτόν τίς ὁδηγίες, τίς κατευθύνσεις καί τίς 
παρατηρήσεις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς 
καί διενεργεῖ κάθε ἀπαιτούμενο ἔλεγχο γιά τή διαπίστωση 
τῆς ἐν γένει τηρήσεως τῶν ὅρων τῆς συμβάσεως ἀπό τόν 
ἀνάδοχο.

3. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νά λαμβάνει ὑπ’ ὄψη τίς 
παρατηρήσεις τοῦ ἐπιβλέποντος καί νά συμμορφώνεται 
μέσα σέ εὔλογη ἤ ταχθεῖσα ἀπό τόν ἐπιβλέποντα 
προθεσμία.

Ἄρθρο 53
Ἐκτέλεση ἔργων μέ αὐτεπιστασία
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1. Μέ ἀπόφαση τοῦ ἁρμοδίου κατά τά ὁριζόμενα στό 
ἄρθρο 23 ὀργάνου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας 
Ἀρχῆς, εἶναι δυνατόν νά ὁρίζεται ἡ ἐκτέλεση συγ-
κεκριμένου ἔργου ἤ ἐργασιῶν  μέ αὐτεπιστασία. Μέ ὅμοια 
ἀπόφαση ὁρίζεται ὁ ἐπιβλέπων καί ἕως δύο (2) βοηθοί 
ἐπίβλεψης ἀπό τό τεχνικό προσωπικό της Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς ἤ ἄλλης ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς τῆς 
Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας ἤ καί 
ἄλλης Μητροπόλεως.

2. Μέ μέριμνα τοῦ ἐπιβλέποντος συντάσσονται τό 
χρονοδιάγραμμα, τό ἀναλυτικό πρόγραμμα κατασκευῆς καί 
ἡ προμέτρηση τῶν ἀπαιτουμένων ὑλικῶν καί καθορίζονται 
ὁ ἀριθμός, οἱ εἰδικότητες καί ἡ διάρκεια ἀπασχολήσεως 
τοῦ ἐργατοτεχνικοῦ προσωπικοῦ, καθώς καί ὁ ἀριθμός, 
τό εἶδος καί ἡ διάρκεια χρήσης τοῦ μηχανικοῦ ἐξοπλισμοῦ 
γιά τήν ἐκτέλεση τοῦ ἔργου, τά ὁποῖα ἐγκρίνονται ἀπό τό 
ἁρμόδιο κατά τό ἄρθρο 23 ὄργανο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς.

3. Ἀπό τίς διατιθέμενες γιά τό ἔργο πιστώσεις 
καταβάλλονται, μέ βάση νόμιμα παραστατικά, ὅλες οἱ 
δαπάνες πού πραγματοποιοῦνται γιά τό ἔργο, ὅπως μισθοί 
ἤ ἡμερομίσθια τοῦ προσωπικοῦ καί σχετικές ἐργοδοτικές 
ἐπιβαρύνσεις, ἀμοιβές παροχῆς ὑπηρεσιῶν, δαπάνες 
προμήθειας μηχανημάτων καί ἐξοπλισμοῦ, δαπάνες 
διαλογῆς, ἀποθηκεύσεως, μεταφορᾶς, χρήσεως καί ἀξίας 
ὑλικῶν, δαπάνες μισθώσεως, λειτουργίας καί ἀσφαλίσεως 
μηχανημάτων, καθώς καί τό τυχόν ἀντάλλαγμα γιά τήν 
ὑπεργολαβική ἐκτέλεση ἐργασιῶν μέ ἤ χωρίς ὑλικά. Κατά 
τήν περάτωση τῶν ἐργασιῶν συντάσσεται ἐπιμέτρησή 
τους καί ἀπολογισμός τῆς σχετικῆς δαπάνης.

4. Τό τυχόν ἀπαιτούμενο πρόσθετο προσωπικό γιά τήν 
κατασκευή καί τήν τεχνικοοικονομική διοίκηση τοῦ ἔργου 
προσλαμβάνεται σύμφωνα μέ τίς κείμενες διατάξεις γιά τήν 
Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή. Γιά τήν ἀγορά ὑλικῶν 
καί μηχανημάτων, τή μίσθωση μηχανικοῦ ἐξοπλισμοῦ ἤ τήν 
ἐκτέλεση μεταφορῶν ἐφαρμόζονται οἱ οἰκεῖες διατάξεις 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς. 

Ἄρθρο 54
Ὑποχρεώσεις ἀναδόχου

1. Ὁ ἀνάδοχος τεκμαίρεται, κατά τήν ὑπογραφή τῆς 
συμβάσεως, ὅτι ἔχει  λάβει πλήρη γνώση τοῦ συνόλου τῶν 
τευχῶν τοῦ διαγωνισμοῦ, τῶν συνθηκῶν ἐκτελέσεως τῆς 
συμβάσεως καί τυχόν κινδύνων καί ὅτι ἀναλαμβάνει τήν 
ἐκτέλεση τῆς συμβάσεως, θεωρώντας τή συμβατική ἀμοιβή 
ὡς εὔλογη καί ἐπαρκῆ. Τυχόν παράλειψη ἐνημερώσεως δέν 
ἀπαλλάσσει τόν ἀνάδοχο τῶν συμβατικῶν ὑποχρεώσεων 
καί εὐθυνῶν του.

2. Εἰδικότερα, ὁ ἀνάδοχος τεκμαίρεται ὅτι ἀναλαμβάνει 
τίς ἑξῆς ὑποχρεώσεις: 

α) Ὁ ἀνάδοχος εὐθύνεται ἔναντι τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς γιά τήν προσήκουσα καί ἄρτια ἐκ-
τέλεση τῆς συμβάσεως, συμφώνως πρός τούς κανόνες 

τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τέχνης, καθώς καί τούς ὅρους τῆς 
συμβάσεως.

β) Ὁ ἀνάδοχος ὀφείλει νά ἀποκαθιστᾶ κάθε ἐλάττωμα 
ἤ παράλειψη πού γνωστοποιεῖται σέ αὐτόν στό πλαίσιο 
τῆς ἐπίβλεψης, ἐντός εὔλογης προθεσμίας πού 
καθορίζεται ἀπό τή σύμβαση ἤ τάσσεται κατά περίπτωση 
ἀπό τόν ἐπιβλέποντα. Ἡ ὑποχρέωση ἀποκατάστασης τῶν 
ἐλαττωμάτων ἤ παραλείψεων τῶν παραδοτέων ἤ/καί τῶν 
ἐκτελούμενων ἐργασιῶν ὑφίσταται τόσο κατά τή διάρκεια 
τῆς συμβάσεως, ὅσο καί μετά τήν ὁλοκλήρωσή της καί 
μέχρι τό χρονικό διάστημα πού ὁρίζεται στή σύμβαση. 
Τυχόν ὑποβολή ἀντιρρήσεων κατά τῆς ἔγγραφης 
γνωστοποιήσεως δέν ἀπαλλάσσει τόν ἀνάδοχο ἀπό τήν 
ὑποχρέωση συμμορφώσεως πρός τίς δοθεῖσες ἐντολές.

γ) Σέ περίπτωση εἴτε ἄρνησης τοῦ ἀναδόχου νά 
ἀποκαταστήσει τά διαπιστωθέντα ἐλαττώματα ἤ τίς 
παραλείψεις εἴτε ἄπρακτης παρελεύσεως τῆς σχετικῆς 
ταχθείσας προθεσμίας, ἡ ἀποκατάσταση δύναται νά 
γίνεται ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή, οἱ δέ 
σχετικές δαπάνες βαρύνουν τόν ἀνάδοχο καί ἀφαιροῦνται 
αὐτοδίκαια ἀπό τό συμβατικό ἀντάλλαγμα ἤ ἀπό τίς 
ἐγγυήσεις καλῆς ἐκτελέσεως ἤ καλῆς λειτουργίας, κατά 
τά ὁριζόμενα στή σύμβαση, μέ τήν ἐπιφύλαξη τοῦ 
δικαιώματος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς 
γιά τήν κήρυξη τοῦ ἀναδόχου ὡς ἔκπτωτου ἤ τή μερική ἤ 
ὁλική κατάπτωση ἐγγυήσεως, κατά περίπτωσιν.

δ) Κατά τήν ἐκτέλεση συμβάσεων προμήθειας προϊόντων 
καί ὡς τήν ὁριστική παραλαβή τους, ὁ ἀνάδοχος φέρει τόν 
κίνδυνο ἀπό κάθε ζημία, βλάβη ἤ ἀλλοίωσή τους, ἐκτός ἄν 
ὁρίζεται διαφορετικά στή σύμβαση.

ε) Ὁ ἀνάδοχος ἀπαλλάσσεται τῆς εὐθύνης του μόνο 
γιά λόγους ἀνωτέρας βίας, σύμφωνα μέ τά ὁριζόμενα στή 
σύμβαση. Ὑποχρεοῦται, πάντως, νά γνωστοποιήσει στήν 
Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή χωρίς καθυστέρηση τά 
περιστατικά πού συνιστοῦν κατά τήν κρίση του ἀνωτέρα βία 
καί νά προσκομίσει τά ἀπαραίτητα ἀποδεικτικά στοιχεῖα.

στ) Κατά τήν ἐκτέλεση συμβάσεων ἐκκλησιαστικῶν 
ἔργων ὁ ἀνάδοχος εὐθύνεται ἔναντι τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς γιά τήν προσήκουσα καί ἄρτια ἐκ-
τέλεση τοῦ ἔργου κατά τούς ὅρους τῆς συμβάσεως, τούς 
κανόνες τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τέχνης καί τίς ἐντολές τοῦ 
ἐπιβλέποντος καί ὑποχρεοῦται νά ἐφαρμόζει μέ ἀκρίβεια τά 
στοιχεῖα τῆς μελέτης, καθώς καί τά σχέδια καί τίς τεχνικές 
προδιαγραφές τοῦ ἔργου. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται καθ’ 
ὅλη τή διάρκεια τῆς σύμβασης νά δηλώνει συγκεκριμένο 
ὑπεύθυνο πρόσωπο ἐπί τόπου τοῦ ἔργου, ἁρμόδιο ἐκ μέρους 
τοῦ ἀναδόχου γιά τήν ἀπρόσκοπτη ἐκτέλεση τοῦ ἔργου 
καί γιά τήν ἄμεση τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ ἐπιβλέποντος. 
Οἱ ἐντολές τοῦ ἐπιβλέποντος εἶναι ὑποχρεωτικές γιά τόν 
ἀνάδοχο. Ὁ ἀνάδοχος δέν δικαιοῦται ἀποζημίωση ἤ αὔξηση 
τιμῶν γιά τυχόν μεταβολές κατά τήν ἐκτέλεση τοῦ ἔργου, 
πού ἔγιναν χωρίς ἔγγραφη ἐντολή τοῦ ἐπιβλέποντος τοῦ 
ἄρθρου 52 τοῦ παρόντος. Σέ ἐπείγουσες περιπτώσεις, ἡ 
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ἐντολή τοῦ ἐπιβλέποντος μπορεῖ νά δοθεῖ προφορικῶς 
καί νά καταχωρηθεῖ στό ἡμερολόγιο τοῦ ἔργου καί ἐφ’ 
ὅσον ἐκδοθεῖ σχετική ἔγγραφη ἐντολή τό ἀργότερο ἐντός 
τριῶν (3) ἡμερῶν.

ζ) Ἄν δέν ὁρίζεται διαφορετικά στή σύμβαση, ὁ ἀνάδοχος 
ὑποχρεοῦται νά διαθέσει τό σύνολο τοῦ ἀπαιτούμενου 
προσωπικοῦ γιά τήν προσήκουσα καί ἄρτια ἐκτέλεση τῆς 
συμβάσεως, εἰδικότερα δέ στίς συμβάσεις ἔργων γιά 
τή διεύθυνση τῆς κατασκευῆς καί τήν κατασκευή τοῦ 
ἔργου, καθώς καί τό σύνολο τῶν ἀπαιτούμενων ὑλικῶν, 
μηχανημάτων, ὀχημάτων, ἐργαλείων, ἀποθηκευτικῶν 
χώρων καί ὁποιωνδήποτε ἄλλων μέσων. Στή σύμβαση 
μπορεῖ νά ὁρίζεται κατ’ ἐκτίμηση ὁ ἀριθμός τοῦ ἀπ-
αιτούμενου τεχνικοῦ προσωπικοῦ κατά εἰδικότητα καί 
βαθμίδα ἐκπαιδεύσεως. Ὁ ἀριθμός αὐτός μπορεῖ νά ἀνα-
προσαρμόζεται ἀνάλογα μέ τίς ἀπαιτήσεις τοῦ ἔργου καί 
τό χρονοδιάγραμμα  κατασκευῆς του.

η) Ὁ ἀνάδοχος σέ κάθε περίπτωση βαρύνεται μέ ὅλες 
τίς ἀπαιτούμενες δαπάνες γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου, 
ὅπως, ἐνδεικτικά καί ἀνά εἶδος σύμβασης, δαπάνες μισθῶν 
καί ἡμερομισθίων τοῦ προσωπικοῦ καί σχετικές ἐργοδοτικές 
ἐπιβαρύνσεις, δαπάνες μετακίνησης προσωπικοῦ, δαπάνες 
προμήθειας, μεταφορᾶς, διαλογῆς, φύλαξης, φθορᾶς κ.λπ. 
τῶν ὑλικῶν, δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, ἀπόσβεσης, 
μίσθωσης μηχανημάτων καί ὀχημάτων, φόρους, τέλη, 
δασμούς, ἀσφαλιστικές κρατήσεις ἤ ἐπιβαρύνσεις, δαπάνες 
ἐφαρμογῆς τῶν σχεδίων κατασκευῆς τῶν σταθερῶν ση-
μείων, καταμετρήσεων, δοκιμῶν, προσπελάσεων πρός 
τό ἔργο καί πρός θέσεις λήψεως ὑλικῶν, δαπάνες σύ-
στασης καί διάλυσης ἐργοταξίων, δαπάνες καταβολῆς 
ἀποζημιώσεων στό προσωπικό του, στόν κύριο τοῦ ἔργου 
ἤ σέ ὁποιονδήποτε τρίτο καί γενικά κάθε εἴδους δαπάνη 
ἀπαραίτητη γιά τήν καλή, ἔντεχνη ἐκτέλεση τοῦ ἔργου.

θ) Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται γιά τήν τήρηση τῆς ἐργατικῆς 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης τῆς χορήγησης τῶν 
νομίμων ἀδειῶν ἐργασίας, τῶν κανονισμῶν προλήψεως 
ἀτυχημάτων στό προσωπικό του ἤ στό προσωπικό  τοῦ φο-
ρέα τοῦ ἔργου ἤ σέ ὁποιονδήποτε τρίτο, καθώς καί γιά τή 
λήψη μέτρων προστασίας τοῦ περιβάλλοντος. Ὁ ἀνάδοχος 
ὑποχρεοῦται νά ἐκπονεῖ μέ εὐθύνη τοῦ κάθε μελέτη γιά 
τή λήψη μέτρων ἀσφαλείας (ὅπως, ἐνδεικτικά, στατική 
μελέτη ἰκριωμάτων, μελέτη προσωρινῆς σήμανσης ἔργων 
κ.λπ.) καί νά λαμβάνει ὅλα τά σχετικά μέτρα.

ι) Ὁ ἀνάδοχος βαρύνεται μέ φόρους, τέλη, κρατήσεις καί 
ὁποιεσδήποτε ἄλλες νόμιμες ἐπιβαρύνσεις, ὅπως ἰσχύουν 
κατά τόν χρόνο γενέσεως τῆς ὑποχρεώσεως καταβολῆς 
των. Κατ` ἐξαίρεσιν, στή σύμβαση δύναται νά προβλέπεται 
ὅτι τυχόν αὐξομειώσεις στό χαρτόσημο τιμολογίων 
ἤ ἄλλων φόρων τοῦ Δημοσίου, πού βαρύνουν ἄμεσα 
τήν ὀφειλόμενη ἀμοιβή ἤ τό ἐργολαβικό ἀντάλλαγμα, 
βαρύνουν τόν ἀνάδοχο μόνο στό μέτρο πού ἴσχυαν 
κατά τόν χρόνο ὑποβολῆς τῆς προσφορᾶς, ἐνῶ τυχόν 
μεταγενέστερες αὐξομειώσεις, αὐξομειώνουν ἀντίστοιχα 

τήν κατά περίπτωση ὀφειλόμενη ἀμοιβή ἤ τό ἐργολαβικό 
ἀντάλλαγμα. Στίς ἐξαιρέσεις τοῦ προηγούμενου ἐδαφίου 
δέν περιλαμβάνονται φόροι εἰσοδήματος τοῦ ἀναδόχου ἤ 
τυχόν παρακρατήσεις ἔναντι αὐτῶν.

ια) Κατά τήν ἐκτέλεση συμβάσεων μελετῶν, τά παρα-
δοτέα τοῦ ἀναδόχου περιλαμβάνουν ὑποχρεωτικῶς ἀνα-
λυτική κοστολόγηση τῆς προτεινόμενης τεχνικῆς λύσεως 
καί, ἐφ’ ὅσον προβλέπονται, τῶν τυχόν προτεινόμενων 
ἐναλλακτικῶν ἐπιλογῶν. 

Ἄρθρο 55
Ἡμερολόγιο ἔργου

Γιά κάθε ἔργο τηρεῖται ἡμερολόγιο μέ μέριμνα τοῦ 
ἀναδόχου, τό ὁποῖο συμπληρώνεται καθημερινά καί στό 
ὁποῖο ἀναγράφεται συνοπτικά κάθε στοιχεῖο πού, κατά 
τήν κρίση τοῦ ἀναδόχου καί τοῦ ἐπιβλέποντος, σχετίζεται 
μέ τήν πρόοδο ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου. Τό ἡμερολόγιο 
ὑπογράφεται ἀπό τόν ἐπιβλέποντα καί τόν ἀνάδοχο ἤ τόν 
ἐκπρόσωπο τοῦ ἀναδόχου. Γιά ἔργα ἐκτιμώμενης ἀξίας 
ἕως σαράντα χιλιάδων εὐρώ (€40.000,00), δύναται νά 
προβλέπεται ἄλλο χρονοδιάγραμμα τήρησης ἡμερολογίου 
ἤ ἀπαλλαγή τοῦ ἀναδόχου ἀπό τή σχετική ὑποχρέωση, 
κατά εἰδικότερα ὁριζόμενα στή σύμβαση.

Ἄρθρο 56
Προθεσμίες καί ποινικές ρῆτρες

1. Εἰδικῶς ἐπί συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, 
παροχῆς ὑπηρεσιῶν καί ἐκπονήσεως μελετῶν ἰσχύουν οἱ 
ἑξῆς κανόνες: 

α) Ὅλες οἱ προθεσμίες παράδοσης, συνολικές καί 
τμηματικές, ἀρχίζουν ἀπό τήν ὑπογραφή τῆς συμβάσεως, 
ἐκτός ἐάν ὁρίζεται διαφορετικά σέ αὐτή.

β) Παράταση τῶν συμβατικῶν προθεσμιῶν γιά τήν παρά-
δοση τοῦ συνόλου ἤ τμήματος τῆς συμβάσεως, μπορεῖ νά 
δοθεῖ μέ ἀπόφαση καί κατά τήν κρίση τοῦ ἁρμοδίου κατά 
τό ἄρθρο 23 ὀργάνου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας 
Ἀρχῆς. Ἡ παράταση χορηγεῖται μέ κριτήριο τό συμφέρον 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς, μετά ἀπό σχε-
τικό ἔγγραφο αἴτημα τοῦ ἀναδόχου, στό ὁποῖο στοιχειο-
θετοῦνται οἱ λόγοι τῆς καθυστερήσεως.

γ) Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή δύναται νά 
ἐπιβάλει στόν ἀνάδοχο ποινική ρήτρα γιά κάθε ἡμέρα 
ὑπαίτιας ὑπέρβασης τοῦ συμβατικοῦ χρόνου παραδόσεως 
τοῦ συνόλου ἤ τμήματος τῆς συμβάσεως ἤ λόγῳ 
ἀπράκτου παρελεύσεως ταχθείσης προθεσμίας γιά τήν 
ἀντικατάσταση ἀπορριφθέντων παραδοτέων, κατά τή 
διαδικασία παραλαβῆς. Τό ὕψος τῶν ποινικῶν ρητρῶν, ὁ 
τρόπος ἐπιβολῆς τους καί οἱ λοιπές συνέπειες λόγῳ μή 
ἔγκαιρης ἤ μή προσήκουσας παράδοσης, καθορίζεται στά 
τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ καί τά ἔγγραφα τῆς σύμβασης.

δ) Ἡ ἐπιβολή ποινικῶν ρητρῶν δέν αἴρει τό δικαίωμα τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς γιά τήν κήρυξη τοῦ 
ἀναδόχου ὡς ἔκπτωτου.
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2. Εἰδικῶς ἐπί συμβάσεων ἐκκλησιαστικῶν ἔργων 
ἰσχύουν οἱ ἑξῆς κανόνες: 

α) Ἡ περίπτωση α´ τῆς προηγούμενης παραγράφου ἐφ-
αρμόζεται ἀναλόγως.

β) Ὁ ἀνάδοχος, συντάσσει καί ὑποβάλει στόν ἐπι-
βλέποντα, ἐντός τῶν ὁριζόμενων στή σύμβαση προ-
θεσμιῶν, ἀναλυτικό χρονοδιάγραμμα ἐκτέλεσης τοῦ 
συνολικοῦ ἔργου, συντεταγμένο μέ τή μέθοδο GANTT, 
PERT/CDM, ἤ μέ ὁποιαδήποτε ἄλλη μέθοδο τοῦ ζητηθεῖ, 
ἀναλόγως τοῦ μεγέθους τοῦ ἐκτελούμενου ἔργου καί τῶν 
προβλεπόμενων ἀνά μονάδα χρόνου ἐργασιῶν, σύμφωνα 
μέ τίς ὑποδείξεις τοῦ ἐπιβλέποντος ὡς πρός τή σειρά 
καί διάρκεια ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν καί τή ροή τῶν 
σχετικῶν πιστώσεων.

γ) Τό χρονοδιάγραμμα ἐγκρίνεται ἀπό τό ἁρμόδιο 
ὄργανο ἐντός τῶν ὁρίων τῶν συμβατικῶν προθεσμιῶν καί 
ἀποτελεῖ τό ἀναλυτικό πρόγραμμα κατασκευῆς τοῦ ἔργου. 
Τό χρονοδιάγραμμα μπορεῖ νά ἀναπροσαρμόζεται σέ 
περίπτωση μεταβολῆς τοῦ εἴδους ἤ ἀριθμοῦ τῶν ἐργασιῶν 
ἤ τυχόν καθυστερήσεως, ἡ ὁποία ὀφείλεται σέ ὑπαιτιότητα 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθετούσης Ἀρχῆς.

δ) Στά συμβατικά τεύχη δύνανται νά ὁρίζονται 
ποινικές ρῆτρες σέ βάρος τοῦ ἀναδόχου, σέ περίπτωση 
ὑπερβάσεως τῆς συνολικῆς ἤ τῶν τμηματικῶν προθεσμιῶν 
ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου. Σέ περίπτωση ὑπέρβασης τῆς 
συνολικῆς προθεσμίας, ἡ ἡμερήσια ποινική ρήτρα ὁρίζεται 
κατ’ ἐλάχιστον σέ ποσοστό 10% τῆς μέσης ἡμερήσιας 
ἀξίας τοῦ ἔργου, ὅπως προκύπτει ἀπό τή διαίρεση τοῦ 
συνολικοῦ συμβατικοῦ τιμήματος μέ τόν προβλεπόμενο 
ἀριθμό ἡμερῶν συμβατικῆς ἀποπερατώσεως τοῦ ἔργου, 
ἀνά ἡμέρα καθυστερήσεως. Ποινικές ρῆτρες γιά τήν 
ὑπέρβαση τμηματικῶν προθεσμιῶν μπορεῖ νά ὁρίζονται 
κατά μέγιστο σέ ποσοστό 15% τοῦ συμβατικοῦ τιμήματος 
τοῦ ἀντίστοιχου τμήματος τοῦ ἔργου, ἀθροιστικά δέ σέ 
ποσοστό 10% τοῦ συνολικοῦ συμβατικοῦ τιμήματος.

ε) Ἐφ’ ὅσον στή σύμβαση προβλέπεται καταβολή 
πρόσθετης ἀμοιβῆς στόν ἀνάδοχο (πρίμ) γιά ταχύτερη 
ἀποπεράτωση τοῦ ἔργου ἤ τμήματος αὐτοῦ, εἰδικοί ὅροι 
μπορεῖ νά ὁρίζουν αὐξημένο ποσοστό ποινικῆς ρήτρας γιά 
τήν ἀποπεράτωση τοῦ συνόλου τοῦ ἔργου ἤ τοῦ κρίσιμου 
τμήματος, κατά περίπτωση.

στ) Οἱ ποινικές ρῆτρες ἐπιβάλλονται μέ ἀπόφαση τοῦ 
ἁρμοδίου, κατά τά ὁριζόμενα στό ἄρθρο 23, ὀργάνου τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς καί παρακρατοῦνται 
ἀπό τόν ἀμέσως ἑπόμενο λογαριασμό τοῦ ἔργου ἤ ἀπό 
τίς ἐγγυητικές ἐπιστολές καλῆς ἐκτελέσεως. Μέ ὅμοια 
ἀπόφαση δύνανται νά ἀνακαλοῦνται ἐπιβληθεῖσες ποινικές  
ρῆτρες γιά ὑπέρβαση τμηματικῶν προθεσμιῶν, ἐφ’ ὅσον 
τό ἔργο περατωθεῖ ἐντός τῆς συνολικῆς προθεσμίας ἤ τῶν 
τυχόν ἐγκεκριμένων παρατάσεών της.

Ἄρθρο 57
Πληρωμές – Ἐπιμετρήσεις – Πρόσθετες καταβολές

1. Μέ τίς συμβάσεις προμήθειας προϊόντων, παροχῆς 
ὑπηρεσιῶν καί ἐκπονήσεως μελετῶν ἰσχύουν τά ἑξῆς: 

α) Ἡ καταβολή τῆς ἀμοιβῆς τοῦ ἀναδόχου γίνεται εἴτε 
μέ πλήρη ἐξόφληση τῆς συμβατικῆς ἀξίας εἴτε τμηματικά, 
κατά τά εἰδικότερα προβλεπόμενα στή σύμβαση. 

β) Γιά τήν πληρωμή τῆς ἀμοιβῆς τοῦ ἀναδόχου ἐκ μέρους 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς, ἀπαιτοῦνται τά 
ἀκόλουθα: βα) πρωτόκολλο παραλαβῆς τοῦ οἰκείου μέρους 
τοῦ ἔργου, ββ) τιμολόγιο τοῦ ἀναδόχου, βγ) πιστοποιητικά 
φορολογικῆς καί ἀσφαλιστικῆς ἐνημερότητας τοῦ ἀνα-
δόχου, καθώς καί βδ) κάθε ἄλλο δικαιολογητικό πού 
προβλέπεται στά συμβατικά τεύχη ἤ πού τυχόν ζητηθεῖ 
ἀπό ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ἐλέγχου καί πληρωμῆς, ὅταν ἡ 
σύμβαση χρηματοδοτεῖται ἐν ὅλῳ ἤ ἐν μέρει ἀπό ἄλλους 
πόρους, πλήν  αὐτῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας 
Ἀρχῆς.

2. Ἀναφορικά μέ τίς συμβάσεις ἔργων ἰσχύουν τά ἑξῆς: 
α) Τό ποσοστό γιά γενικά ἔξοδα καί ὄφελος τοῦ ἀναδόχου 
ἀπολογιστικῶν ἐργασιῶν, πού ὑπόκειται σέ ἔκπτωση, 
ὁρίζεται σέ δεκαοχτώ ἐπί τοῖς ἑκατόν (18%) καί ἐφαρμόζεται 
στό σύνολο τῶν δαπανῶν πού πραγματοποιοῦνται, ὅπως 
γιά προμήθειες ὑλικῶν, μισθώσεις μηχανημάτων, καύσιμα 
καί λιπαντικά, μισθούς, ἡμερομίσθια, λοιπές ἀποζημιώσεις 
καί ἀσφαλιστικές εἰσφορές τῶν ἐργαζομένων καί κάθε 
εἴδους κράτηση.

β) Τήν τελευταία ἡμέρα κάθε ἡμερολογιακοῦ μήνα 
ὁ ἀνάδοχος ὑποβάλει πρός ἔγκριση στόν ἐπιβλέποντα 
ἔγγραφο λογαριασμό, στόν ὁποῖον περιλαμβάνεται ἡ 
ἀξία τῶν ἐργασιῶν πού ἐκτελέστηκαν κατά τή διάρκεια 
τοῦ οἰκείου μήνα. Οἱ λογαριασμοί συντάσσονται ἀνα-
κεφαλαιωτικά. Ποσά πού πληρώθηκαν σέ προηγούμενο 
λογαριασμό ἀφαιροῦνται ἀπό κάθε ἑπόμενο. Ἡ σύμβαση 
ὁρίζει τίς προθεσμίες, ἐντός τῶν ὁποίων ὁ ἐπιβλέπων 
εἴτε ἐγκρίνει τόν ὑποβληθέντα λογαριασμό μέ ἤ χωρίς 
διορθώσεις ἤ ἐπιστρέφει τόν λογαριασμό στόν ἀνάδοχο 
πρός ἐπανασύνταξη. Ὁ ἐγκεκριμένος λογαριασμός ἀπο-
τελεῖ τήν πιστοποίηση γιά τήν πληρωμή τοῦ ἀναδόχου. 
Προϋπόθεση πληρωμῆς τῆς πιστοποιήσεως εἶναι ἡ 
προσκόμιση ἀπό τόν ἀνάδοχο ὅλων τῶν ἀπαιτούμενων 
δικαιολογητικῶν πληρωμῆς. Τό τιμολόγιο μπορεῖ νά προσ-
κομίζεται μεταγενεστέρως κατά τήν εἴσπραξη τοῦ ποσοῦ 
τῆς πιστοποιήσεως.

γ) Ὁ λογαριασμός συνοδεύεται ὑποχρεωτικά ἀπό τίς 
ἀπαραίτητες ἀναλυτικές ἐπιμετρήσεις, οἱ ὁποῖες συν-
τάσσονται μέ μέριμνα καί δαπάνη τοῦ ἀναδόχου καί 
ἐγκρίνονται ἀπό τόν ἐπιβλέποντα. Ἄν ὁ ἀνάδοχος δέν 
ἀνταποκρίνεται στίς ὑποχρεώσεις γιά τή σύνταξη λεπτο-
μερῶν ἐπιμετρήσεων κατά τίς ὑποδείξεις τοῦ ἐπιβλέποντα, 
ἡ σύνταξη τῶν ἐπιμετρήσεων μπορεῖ νά γίνεται ἀπό 
τήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή μέ δαπάνες τοῦ 
ἀναδόχου, οἱ ὁποῖες ἀφαιροῦνται αὐτοδίκαια ἀπό τό 
ἐργολαβικό ἀντάλλαγμα ἤ τίς χορηγηθεῖσες ἐγγυήσεις.

δ) Ἐφ’ ὅσον πρόκειται γιά ἐργασίες τῶν ὁποίων ἡ 
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ποσοτική ἐπαλήθευση δέν εἶναι δυνατή κατά τήν τελική 
μορφή τοῦ ἔργου, ὅπως, ἐνδεικτικά, ἐργασίες πού πρό-
κειται νά ἐπικαλυφθοῦν καθιστάμενες μή ἐμφανεῖς, ὁ 
χαρακτηρισμός τῆς σκληρότητας ἐδαφῶν, ποσότητες πού 
παραλαμβάνονται μέ ζύγιση κ.λπ., ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται 
νά καλέσει τόν ἐπιβλέποντα σέ ἀπό κοινοῦ καταμέτρηση, 
χαρακτηρισμό ἤ ζύγιση καί σύνταξη σχετικοῦ πρωτοκόλλου 
κατά περίπτωση, ὅπως ἰδίως παραλαβῆς ἀφανῶν ἐργασιῶν, 
χαρακτηρισμοῦ ἐκσκαφῶν, ζυγίσεως κ.λπ.

ε) Ἐντός μηνός ἀπό τή βεβαιωμένη περάτωση τοῦ 
ἔργου, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νά ὑποβάλει πρός ἔγκριση 
στόν ἐπιβλέποντα τήν τελική ἐπιμέτρηση τοῦ ἔργου. Ἡ 
τελική ἐπιμέτρηση περιλαμβάνει συνοπτικό πίνακα, στόν 
ὁποῖον ἀναφέρονται ἀνακεφαλαιωτικά οἱ ποσότητες τῶν 
τμηματικῶν ἐπιμετρήσεων καί πρωτοκόλλων.

στ) Μετά τή διενέργεια τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς τοῦ 
συνόλου τοῦ ἔργου, ὁ ἀνάδοχος συντάσσει καί ὑποβάλει 
τελικό λογαριασμό. Μέ τόν τελικό λογαριασμό γίνεται 
ἐκκαθάριση τοῦ ἐργολαβικοῦ ἀνταλλάγματος καί ὅλων τῶν 
ἀμοιβαίων ἀπαιτήσεων πού σχετίζονται  μέ τήν ἐκτέλεση 
τῆς συμβάσεως.

ζ) Ἡ καταβολή τῆς ἀμοιβῆς τοῦ ἀναδόχου γίνεται εἴτε 
μέ πλήρη ἐξόφληση τῆς συμβατικῆς ἀξίας εἴτε τμηματικά, 
κατά τά εἰδικότερα προβλεπόμενα στή σύμβαση. Γιά 
τήν πληρωμή τῆς ἀμοιβῆς τοῦ ἀναδόχου ἐκ μέρους τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς, ἀπαιτοῦνται τά 
ἀκόλουθα: αα) πρωτόκολλο παραλαβῆς τοῦ οἰκείου μέρους 
τοῦ ἔργου, ββ) τιμολόγιο τοῦ ἀναδόχου, γγ) πιστοποιητικά 
φορολογικῆς καί ἀσφαλιστικῆς ἐνημερότητας τοῦ  ἀνα-
δόχου, καθώς καί δδ) κάθε δικαιολογητικό πού προβλέπεται 
στά συμβατικά τεύχη ἤ πού τυχόν ζητηθεῖ ἀπό ἁρμόδιες 
ὑπηρεσίες ἐλέγχου καί πληρωμῆς, ἰδίως ὅταν ἡ σύμβαση 
χρηματοδοτεῖται ἐν ὅλῳ ἤ ἐν μέρει ἀπό ἄλλους πόρους, 
πλήν  αὐτῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς.

η) Ἐφ’ ὅσον ἡ ταχύτητα ἐκτέλεσης τοῦ ἔργου ἔχει 
ἰδιαίτερη σημασία γιά τήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα 
Ἀρχή, στή σύμβαση μπορεῖ νά προβλέπεται ἡ καταβολή 
πρόσθετης ἀμοιβῆς στόν ἀνάδοχο γιά ταχύτερη περάτωση 
τοῦ ἔργου ἤ κρίσιμου τμήματος αὐτοῦ, ἡ κατανομή τῶν 
ποσῶν κατά χρονική μονάδα καί κάθε θέμα σχετικά 
μέ τήν ἀναγνώριση τῶν προϋποθέσεων γιά τήν πραγ-
ματοποίηση τῆς πρόσθετης καταβολῆς. Τό συνολικό 
ὕψος τῆς  πρόσθετης καταβολῆς ὁρίζεται σέ ποσοστό 
ἐπί τῆς προϋπολογιζόμενης δαπάνης τοῦ ἔργου ἤ τοῦ 
ἀντίστοιχου τμήματος καί κατά μέγιστο σέ 5% αὐτῆς, 
ἄνευ τοῦ ἀναλογοῦντος ΦΠΑ. Ἡ πρόσθετη καταβολή 
θεωρεῖται συμπληρωματικό ἐργολαβικό ἀντάλλαγμα καί 
περιλαμβάνεται στίς σχετικές πιστοποιήσεις τοῦ ἔργου. 
Τυχόν ἀποφάσεις παράτασης τῶν προθεσμιῶν ἐκτέλεσης 
τοῦ ἔργου ρυθμίζουν κάθε ζήτημα σχετικά μέ τήν πρόβλεψη 
τῆς πρόσθετης καταβολῆς, ἰδίως ἄν μετατίθεται μερικά ἤ 
ὁλικά ὁ κρίσιμος γιά τήν πρόσθετη καταβολή χρόνος.

Ἄρθρο 58
Ἀποκλεισμός ἀναθεώρησης τιμῶν

1. Ὁ Ἀνάδοχος κατά τήν ὑπογραφή τῆς σύμβασης 
ἀναλαμβάνει τήν εὐθύνη τῆς ἔγκαιρης ἀποπεράτωσης τοῦ 
ἔργου. Δέν συνιστᾶ ἀπρόβλεπτη μεταβολή τῶν συνθηκῶν 
οὔτε λόγο ἀναθεώρησης τῶν τιμῶν ἤ τοῦ συνολικοῦ 
συμβατικοῦ τιμήματος ἡ μεταβολή, μετά τήν ὑπογραφή 
τῆς συμβάσεως, τῆς τιμῆς τῶν ὑλικῶν ἤ τοῦ ὕψους τῶν 
ἡμερομισθίων ἤ τῶν φόρων, τελῶν, δασμῶν ἤ εἰσφορῶν 
πρός ἀσφαλιστικούς ὀργανισμούς καί γενικά τῶν στοιχείων 
πού ἐπηρεάζουν τό κόστος ἐκτελέσεως τῆς σύμβασης.

2. Κατ` ἐξαίρεσιν ἐπιτρέπεται ἀναθεώρηση τιμῶν 
μόνο σέ περίπτωση διαφορετικῆς ρητῆς καί σαφοῦς 
προβλέψεως στή σύμβαση, λόγῳ καθυστέρησης τοῦ 
χρονοδιαγράμματος πέραν τοῦ τριμήνου μέ ἀποκλειστική 
ὑπαιτιότητα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς.

Ἄρθρο 59
Τροποποίηση συμβάσεων

1. Οἱ συμβάσεις καί οἱ συμφωνίες-πλαίσια μποροῦν νά 
τροποποιοῦνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης συμβάσεως 
στίς ἀκόλουθες περιπτώσεις: 

α) Ὅταν οἱ τροποποιήσεις, ἀνεξαρτήτως τῆς χρημα-
τικῆς ἀξίας τους, προβλέπονται στά ἔγγραφα τῆς ἀρ-
χικῆς συμβάσεως μέ τή μορφή σαφῶν, ἀκριβῶν καί 
ρητῶν ρητρῶν ἀναθεωρήσεως, συμπεριλαμβανομένων, 
ἐνδεχομένως, ρητρῶν ἀναθεωρήσεως τιμῶν ἤ προ-
αιρέσεων. Οἱ ἐν λόγῳ ρῆτρες ὁρίζουν τό πεδίο καί τή 
φύση τῶν ἐνδεχόμενων τροποποιήσεων ἤ προαιρέσεων, 
καθώς καί τίς προϋποθέσεις ὑπό τίς ὁποῖες μποροῦν 
νά χρησιμοποιηθοῦν. Δέν προβλέπουν τροποποιήσεις ἤ 
προαιρέσεις πού θά μποροῦσαν νά μεταβάλουν τή συνολική 
φύση τῆς συμβάσεως ἤ τῆς συμφωνίας-πλαισίου. 

β) Γιά συμπληρωματικά ἔργα, ὑπηρεσίες ἤ προμήθειες 
τοῦ ἀρχικοῦ ἀναδόχου, τά ὁποῖα ἔχουν καταστεῖ ἀπαραίτητα 
καί δέν περιλαμβάνονταν στήν ἀρχική σύμβαση, ὅταν ἡ 
ἀλλαγή ἀναδόχου: αα) δέν μπορεῖ νά γίνει γιά οἰκονομικούς 
ἤ τεχνικούς λόγους, π.χ. ἀπαιτήσεις ἐναλλαξιμότητας 
ἤ διαλειτουργικότητας μέ τόν ὑφιστάμενο ἐξοπλισμό, 
τίς ὑπηρεσίες ἤ τίς ἐγκαταστάσεις πού ἀποκτήθηκαν μέ 
τήν ἀρχική σύμβαση, καί ββ) θά συνεπαγόταν σημαντική 
ἀναστάτωση ἤ οὐσιαστική ἐπικάλυψη δαπανῶν γιά τήν 
Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή. 

Ὅποια αὔξηση τῆς τιμῆς δέν μπορεῖ νά ὑπερβαίνει τό 
50% τῆς ἀξίας τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως. Ὅταν ἐπέρχονται 
διαδοχικές τροποποιήσεις, ὁ περιορισμός αὐτός ἰσχύει 
γιά τήν ἀξία κάθε τροποποιήσεως. Οἱ ἐπακόλουθες 
τροποποιήσεις δέν ἀποσκοποῦν στήν ἀποφυγή τῆς 
ἐφαρμογῆς τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ.

γ) Ὅταν πληροῦνται οἱ ἀκολουθες σωρευτικές προ-
ϋποθέσεις: αα) Ἡ ἀνάγκη τροποποιήσεως προέκυψε λόγῳ 
περιστάσεων πού δέν ἦταν δυνατόν νά προβλεφθοῦν ἀπό 
μία ἐπιμελῆ ἀναθέτουσα ἀρχή.
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ββ) Ἡ τροποποίηση δέν μεταβάλλει τή συνολική φύση 
τῆς συμβάσεως.

γγ) Ἡ ὅποια αὔξηση τῆς τιμῆς δέν ὑπερβαίνει τό 50% 
τῆς ἀξίας τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως ἤ τῆς συμφωνίας-
πλαισίου. Ὅταν ἐπέρχονται διαδοχικές τροποποιήσεις, ὁ 
περιορισμός αὐτός ἰσχύει γιά τήν ἀξία κάθε τροποποιήσεως. 
Οἱ ἐπακόλουθες τροποποιήσεις δέν ἀποσκοποῦν στήν 
ἀποφυγή τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ.

δ) Ὅταν νέος ἀνάδοχος ἀντικαθιστᾶ ἐκεῖνον στόν ὁποῖο 
ἀνατέθηκε ἀρχικά ἡ σύμβαση ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή, συνεπείᾳ:  αα) ρητῆς ρήτρας ἀνα-
θεωρήσεως ἤ προαιρέσεως, σύμφωνα μέ τό στοιχεῖο α), 
ββ) μερικῆς ἤ ὁλικῆς διαδοχῆς τοῦ ἀρχικοῦ ἀναδόχου, 
κατόπιν ἑταιρικῆς ἀναδιαρθρώσεως, περιλαμβανομένων 
τῆς ἐξαγορᾶς, τῆς συγχώνευσης καί τῆς ἀφερεγγυότητας, 
ἀπό ἄλλο οἰκονομικό φορέα, ὁ ὁποῖος πληροῖ τά κριτήρια 
ποιοτικῆς ἐπιλογῆς πού καθορίστηκαν ἀρχικά, ἐφ’ ὅσον ἡ 
διαδοχή δέν συνεπάγεται ἄλλες οὐσιώδεις τροποποιήσεις 
τῆς συμβάσεως καί δέν ἔχει στόχο τήν ἀποφυγή τῆς 
ἐφαρμογῆς τῆς παρόντος Κανονισμοῦ, ἤ γγ) ὅταν ἡ 
Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἀναλαμβάνει ἡ ἴδια τίς 
ὑποχρεώσεις τοῦ κύριου ἐργολάβου ἔναντι τῶν ὑπερ-
γολάβων του καί ἡ δυνατότητα αὐτή προβλέπεται στό 
ἐθνικό δίκαιο. ε) Ὅταν οἱ τροποποιήσεις, ἀνεξαρτήτως 
τῆς χρηματικῆς ἀξίας τους, δέν εἶναι οὐσιώδεις κατά τήν 
ἔννοια τῆς παραγράφου 4. 

2. Ἐπίσης, καί χωρίς νά ἀπαιτεῖται ἐπαλήθευση ἄν 
τηροῦνται οἱ προϋποθέσεις τῶν στοιχείων α) ἕως δ) τῆς 
παραγράφου 4, οἱ συμβάσεις μποροῦν νά τροποποιοῦνται 
χωρίς νέα διαδικασία συνάψεως συμβάσεως, ὅταν ἡ ἀξία 
τῆς τροποποιήσεως εἶναι κατώτερη καί τῶν δύο ἀκόλουθων 
τιμῶν: αα) τῶν ὁρίων τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ παρόντος Κανο-
νισμοῦ καί ββ) τοῦ 10% τῆς ἀξίας τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως 
ὅσον ἀφορᾶ στίς συμβάσεις ὑπηρεσιῶν καί ἀγαθῶν καί τοῦ 
15% τῆς ἀξίας τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως ὅσον ἀφορᾶ στίς 
συμβάσεις ἔργων. 

Ὡστόσο, ἡ τροποποίηση δέν μπορεῖ νά μεταβάλλει τή 
συνολική φύση τῆς συμβάσεως ἤ τῆς συμφωνίας-πλαισίου. 
Ὅταν ἐπέρχονται διαδοχικές τροποποιήσεις, ἡ ἀξία τους 
ἐκτιμᾶται βάσει τῆς καθαρῆς σωρευτικῆς ἀξίας τῶν δια-
δοχικῶν τροποποιήσεων. 

3. Γιά τόν ὑπολογισμό τῆς τιμῆς πού προβλέπεται στήν 
παράγραφο 2 καί στά στοιχεῖα β) καί γ) τῆς παραγράφου 
1, ἡ προσαρμοσμένη τιμή εἶναι ἡ τιμή ἀναφορᾶς ὅταν 
ἡ σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιμαριθμικῆς ἀνα-
προσαρμογῆς. 

4. Ἡ τροποποίηση συμβάσεως ἤ ἀπόφασης-πλαισίου 
κατά τή διάρκειά της θεωρεῖται οὐσιώδης κατά τήν ἔννοια 
τοῦ στοιχείου ε) τῆς παραγράφου 1, ὅταν καθιστᾶ τή 
σύμβαση ἤ τή συμφωνία-πλαίσιο οὐσιωδῶς διαφορετική 
ὡς πρός τόν χαρακτήρα ἀπό ἐκείνη ἡ ὁποία συνήφθη 
ἀρχικῶς. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, μέ τήν ἐπιφύλαξη τῶν 
παραγράφων 1 καί 2, ἡ τροποποίηση θεωρεῖται οὐσιώδης 

ὅταν πληροῖται μία ἀπό τίς ἀκόλουθες προϋποθέσεις: α) 
Ἡ τροποποίηση εἰσάγει ὅρους οἱ ὁποῖοι, ἐάν ἀποτελοῦσαν 
μέρος τῆς ἀρχικῆς διαδικασίας συνάψεως συμβάσεως, θά 
εἶχαν ὁδηγήσει στή συμμετοχή διαφορετικῶν ὑποψηφίων 
ἀπό αὐτούς πού ἐπιλέχθηκαν ἀρχικῶς ἤ στήν ἀποδοχή 
ἄλλης προσφορᾶς ἀπό ἐκείνη πού ἐπελέγη ἀρχικῶς ἤ θά 
προσέλκυαν καί ἄλλους συμμετέχοντες στή διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. β) Ἡ τροποποίηση ἀλλάζει τήν 
οἰκονομική ἰσορροπία τῆς συμβάσεως ἤ τῆς συμφωνίας-
πλαισίου ὑπέρ τοῦ ἀναδόχου κατά τρόπον ὁ ὁποῖος δέν 
προβλεπόταν στήν ἀρχική σύμβαση ἤ συμφωνία-πλαίσιο.
γ) Ἡ τροποποίηση ἐπεκτείνει σημαντικά τό ἀντικείμενο 
τῆς συμβάσεως ἤ τῆς συμφωνίας- πλαισίου. δ) Ὅταν νέος 
ἀνάδοχος ἀντικαθιστᾶ ἐκεῖνον στόν ὁποῖο εἶχε ἀνατεθεῖ 
ἀρχικῶς ἡ σύμβαση σέ περιπτώσεις διαφορετικές ἀπό τίς 
προβλεπόμενες στό στοιχεῖο δ) τῆς παραγράφου 1. 

5. Ἀπαιτεῖται νέα διαδικασία συνάψεως συμβάσεως γιά 
τροποποιήσεις τῶν διατάξεων συμβάσεως ἤ συμφωνίας- 
πλαίσιο κατά τή διάρκειά της, ἄλλες ἀπό τίς προβλεπόμενες 
στίς παραγράφους 1 καί 2.

6. Εἰδικότερα γιά τά ἔργα, ἐφ’ ὅσον προκύψει ἀνάγκη 
ἐκτέλεσης συμπληρωματικῶν ἐργασιῶν, σύμφωνα μέ τά 
ὁριζόμενα στίς προηγούμενες παραγράφους, ὁ ἀνάδοχος 
ὑποχρεοῦται νά τίς ἐκτελέσει στό μέτρο πού ἡ ἀξία τους 
δέν ὑπερβαίνει σέ ποσοστό 50% τήν ἀξία τῶν συμβατικῶν 
ἐργασιῶν. Γιά τήν ἐκτέλεση τῶν συμπληρωματικῶν 
ἐργασιῶν συνάπτεται συμπληρωματική σύμβαση κατόπιν 
διαπραγματεύσεως μέ τόν ἀνάδοχο, σύμφωνα μέ τά 
εἰδικότερα ὁριζόμενα στό ἄρθρο 13 τοῦ παρόντος. Γιά τήν 
ἐκτέλεση συμπληρωματικῶν ἐργασιῶν ἀπαιτεῖται ἔγγραφη 
ἐντολή τοῦ ἐπιβλέποντος.

7. Ἐφ’ ὅσον κατά τήν ἐκτέλεση τῆς συμβάσεως 
καταστεῖ ἀναγκαία ἡ ἐκτέλεση μή προβλεφθεισῶν συμ-
πληρωματικῶν ἐργασιῶν καί στήν ἀρχική σύμβαση δέν 
προβλέπονται οἱ τιμές μονάδας πρός ἐκτέλεση αὐτῶν, ἡ 
τιμή τους καθορίζεται μέ πρωτόκολλο πού καταρτίζεται 
μέ εὐθύνη τοῦ ἐπιβλέποντος μέ βάση τά πραγματικά 
στοιχεῖα κόστους, ἐγκρίνεται ἀπό τό ἁρμόδιο ὄργανο τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς. Ἐάν στήν ἀρχική 
σύμβαση προβλέπονται τιμές γιά παρόμοιες ἤ ἀνάλογες 
ἐργασίες, οἱ τιμές τῶν συμπληρωματικῶν ἐργασιῶν 
καθορίζονται ἀναλόγως πρός αὐτές. Στίς ἀνωτέρω τιμές 
ἐφαρμόζεται ἡ ἔκπτωση τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως, ρητή ἤ 
τεκμαρτή.

8. Κατά τήν ἐκτέλεση οἱασδήποτε συμβάσεως κατα-
σκευῆς ἔργου ὁ ἀνάδοχος, ὅταν τοῦ δοθεῖ εἰδική ἐντολή 
ἀπό τή Διευθύνουσα Ὑπηρεσία, εἶναι ὑποχρεωμένος 
νά ἐκτελέσει καί ἀναγκαῖες ἀπολογιστικές ἐργασίες, 
μέχρι τοῦ ποσοῦ πού ἀντιστοιχεῖ στό 15% τῆς ἀξίας τῆς 
συμβάσεως ἄνευ τοῦ ἀναλογοῦντος ΦΠΑ καί ἕως τοῦ 
ὁρίου τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ. Στό 
ἀνωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά καί ἡ ἀξία 
τῶν πρόσθετων ἐπειγουσῶν ἐργασιῶν. Στήν περίπτωση 
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αὐτή καταβάλλεται στόν ἀνάδοχο καί περιλαμβάνεται 
στήν πιστοποίηση ἡ πραγματική δαπάνη πού προκύπτει, 
σύμφωνα μέ τά νόμιμα ἀποδεικτικά πληρωμῆς γιά τήν 
ἐκτέλεση τῶν ἐργασιῶν. Ἡ δαπάνη αὐτή δέν ὑπόκειται 
στήν ἔκπτωση τῆς δημοπρασίας. 

9. Ἐάν ὑπάρχει ἀνάγκη νά ἐκτελεσθοῦν ἐπείγουσες καί 
ἀπρόβλεπτες πρόσθετες ἐργασίες, μπορεῖ νά ἐγκριθεῖ 
ἀπό τήν προϊσταμένη ἀρχή ἡ ἐκτέλεσή τους πρίν ἀπό τή 
σύνταξη Ἀνακεφαλαιωτικοῦ Πίνακα Ἐργασιῶν καί μέχρι τοῦ 
ποσοῦ πού ἀντιστοιχεῖ στό 15% τῆς ἀξίας τῆς συμβάσεως 
ἄνευ τοῦ ἀναλογοῦντος ΦΠΑ. Στό ἀνωτέρω ποσοστό 
περιλαμβάνεται σωρευτικά καί ἡ ἀξία τῶν ἀπολογιστικῶν 
ἐργασιῶν τῆς προηγούμενης παραγράφου. Γιά τήν 
ἔγκριση αὐτή ἡ Διευθύνουσα Ὑπηρεσία συντάσσει τεχνική 
περιγραφή τῶν ἐργασιῶν, μέ αἰτιολόγηση τοῦ ἐπείγοντος 
καί ἐκτίμηση τῆς δαπάνης, μέ βάση τίς συμβατικές 
τιμές μονάδας ἤ ἐνδεικτικές τιμές γιά νέες ἐργασίες. Ὁ 
ἀνάδοχος εἶναι ὑποχρεωμένος νά ἐκτελέσει τίς ἐργασίες 
αὐτές, πού ἐπιτρέπεται νά περιλαμβάνονται στίς σχετικές 
πιστοποιήσεις καί πρίν ἀπό τήν ἔγκριση Ἀνακεφαλαιωτικοῦ 
Πίνακα Ἐργασιῶν καί πού ἐνσωματώνονται στόν ἑπόμενο 
Ἀνακεφαλαιωτικό Πίνακα Ἐργασιῶν. Οἱ ἐργασίες γιά τίς 
ὁποῖες δέν ὑπάρχει ἐγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται 
στούς σχετικούς λογαριασμούς μέ τίς ἐνδεικτικές τιμές 
μειωμένες κατά εἴκοσι τοῖς ἑκατόν (20%).

Ἄρθρο 60
Ἐλαττώματα καί ζημίες τοῦ ἔργου

Ἄν κατά τή διάρκεια τῆς κατασκευῆς, τῆς περιόδου 
ἐγγύησης ἤ τῆς περιόδου συντηρήσεως τοῦ ἔργου 
διαπιστωθοῦν κάθε εἴδους ἐλαττώματα στό ἔργο, 
συμπεριλαμβανομένης τῆς πλημμελοῦς τήρησης τῶν 
πάσης φύσεως κανονισμῶν ἀσφαλείας πού ἐφαρμόζονται 
στό ἔργο, ὁ ἐπιβλέπων καλεῖ ἐγγράφως τόν ἀνάδοχο νά 
ἀποκαταστήσει τά ἐλαττώματα ἐντός εὔλογης προθεσμίας. 
Σέ περίπτωση πού τά ἐλαττώματα δέν ἀποκαθίστανται 
ἀπό τόν ἀνάδοχο, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή 
δύναται εἴτε νά προβεῖ στήν ἀποκατάστασή τους μέ ἴδια 
μέσα εἰς βάρος τοῦ ἀναδόχου εἴτε νά μειώσει ἀντίστοιχα 
τό ἐργολαβικό ἀντάλλαγμα εἴτε νά κηρύξει ἔκπτωτο τόν 
ἀνάδοχο.

Ἄρθρο 61
Παραλαβή - Περίοδος ἐγγύησης

1. Γιά τήν παραλαβή τῶν ἔργων πού διέπονται ἀπό τίς 
διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἰσχύουν τά ἑξῆς:
α) Μετά τήν ἐκτέλεση τῶν συνολικῶν ἐργασιῶν, πού 
προβλέπονται στή σύμβαση, ὁ ἀνάδοχος καλεῖ τόν 
ἐπιβλέποντα νά βεβαιώσει τήν περάτωση τῶν ἐργασιῶν. 
Ὁ ἐπιβλέπων ἐλέγχει τήν πληρότητα καί ποιότητα τῶν 
ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν καί ἐκδίδει βεβαίωση περάτωσης 
αὐτῶν, πού ἐγκρίνεται ἀπό τό ἁρμόδιο ὄργανο τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς κατά τά ὁριζόμενα 

στό ἄρθρο 23, ἤ εἰσηγεῖται τήν ἀποστολή εἰδικῆς 
πρόσκλησης πρός τόν ἀνάδοχο νά προβεῖ σέ ἀποκατάσταση 
τυχόν ἐλαττωμάτων ἤ παραλείψεων. Βεβαίωση περάτωσης 
ἐργασιῶν σέ τμῆμα τοῦ ἔργου μπορεῖ νά προβλέπεται, 
ἐφ’ ὅσον ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή προτίθεται 
νά χρησιμοποιήσει τό συγκεκριμένο τμῆμα πρίν ἀπό τήν 
ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου.
β) Ἡ προσωρινή παραλαβή τοῦ ἔργου συντελεῖται μετά 
τήν ἔγκριση τῆς βεβαίωσης περάτωσης τῶν ἐργασιῶν, ἀπό 
τήν Ἐπιτροπή πού συνιστᾶται μέ ἀπόφαση τοῦ ἁρμοδίου 
ὀργάνου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς. Γιά 
τήν παραλαβή συντάσσεται ὑποχρεωτικά πρωτόκολλο, 
πού συνοδεύεται ἀπό τήν τελική ἐπιμέτρηση τοῦ 
ἔργου καί ὑπογράφεται ἀπό ὅλα τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, 
ἀποκλειομένης τῆς αὐτοδίκαιης προσωρινῆς παραλαβῆς 
τοῦ ἔργου.
γ) Ὁ ἀνάδοχος καλεῖται ἀπό τήν ἐπιτροπή νά παραστεῖ 
στήν παραλαβή. Ἡ παραλαβή γίνεται νόμιμα καί χωρίς τήν 
παρουσία τοῦ ἀναδόχου, ἐφ’ ὅσον αὐτός δέν προσέλθει, 
ἄν καί ἔχει κληθεῖ.

δ) Ἡ ἐπιτροπή παραλαβῆς παραλαμβάνει τό ἔργο ποσοτικά 
καί ποιοτικά, ἐλέγχει κατά τό δυνατόν τήν ἐπιμέτρηση μέ 
γενικές ἤ σποραδικές καί σέ κάθε περίπτωση ἐπαρκεῖς 
καταμετρήσεις, καταγράφει στό πρωτόκολλο τίς ποσότητες 
τῆς τελικῆς ἐπιμέτρησης, ὅπως αὐτές τυχόν διορθώνονται 
κατόπιν τῶν ἐλέγχων, αἰτιολογεῖ τυχόν τροποποιήσεις 
στίς ποσότητες καί καταγράφει τυχόν παρατηρήσεις 
γιά ἐργασίες πού ἔχουν ἐκτελεσθεῖ καθ’ ὑπέρβαση τῶν 
ἐγκεκριμένων ποσοτήτων ἤ κατά τροποποίηση τῶν 
ἐγκεκριμένων σχεδίων. Ἡ ἐπιτροπή παραλαβῆς ἐλέγχει 
κατά τό δυνατόν τήν ποιότητα τῶν ἐργασιῶν καί καταγράφει 
στό πρωτόκολλο τυχόν παρατηρήσεις, ἰδίως γιά ἐργασίες 
πού εἴτε κρίνονται ἀπορριπτέες ἤ ἐλαττωματικές καί πρέπει 
νά ἀποκατασταθοῦν εἴτε κρίνονται μέν ὡς ἀποδεκτές ἀλλά 
μέ μείωση τῆς τιμῆς τους.

ε) Ἡ προσωρινή παραλαβή διενεργεῖται ἐντός ἕξι (6) 
μηνῶν ἀπό τή βεβαιωμένη περάτωση τοῦ ἔργου καί 
ἐφ’ ὅσον ἔχει ὑποβληθεῖ ἀπό τόν ἀνάδοχο ἡ τελική 
ἐπιμέτρηση τοῦ ἔργου ἐντός προθεσμίας πού ἔχει ταχθεῖ. 
Ἄν ἡ τελική ἐπιμέτρηση ὑποβληθεῖ μεταγενέστερα, ἡ 
προθεσμία γιά τή διενέργεια τῆς παραλαβῆς ἀρχίζει ἀπό 
τήν ὑποβολή τῆς τελικῆς ἐπιμετρήσεως. Ἄν δέν ὑποβληθεῖ 
τελική ἐπιμέτρηση ἀπό τόν ἀνάδοχο, ἡ προθεσμία γιά τή 
διενέργεια τῆς παραλαβῆς ἀρχίζει ἀπό τήν κοινοποίηση 
στόν ἀνάδοχο τῆς τελικῆς ἐπιμετρήσεως πού συντάσσεται 
ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή.

στ) Οἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ ἐφαρμόζονται 
ἀναλόγως γιά τήν παραλαβή περατωθέντων τμημάτων 
τοῦ ἔργου πού ἔχουν αὐτοτελῆ χρήση, ἐφ’ ὅσον τοῦτο 
προβλέπεται ἀπό τή σύμβαση, καθώς καί σέ κάθε 
περίπτωση μή συνέχισης τῆς ἐργολαβίας, ὅπως ἰδίως λόγῳ 
διαλύσεως, ἐκπτώσεως τοῦ ἀναδόχου κ.λπ.

ζ) Ἡ περίοδος ἐγγυήσεως, κατά τήν ὁποία ὁ ἀνάδοχος 
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φέρει τόν κίνδυνο τοῦ ἔργου  καί  ὑποχρεοῦται  στή  
συντήρησή  του,  προηγεῖται  τῆς  ὁριστικῆς παραλαβῆς τοῦ 
ἔργου. Γιά τόν προσδιορισμό τῆς διάρκειας ἐγγυήσεως καί 
ὑποχρεωτικῆς συντηρήσεως λαμβάνονται ὑπ’ ὄψη, ἰδίως, ἡ 
ἐκτιμώμενη ἀξία  τοῦ ἔργου καί ἡ φύση τῶν ἐκτελούμενων 
ἐργασιῶν. Ἐφ’ ὅσον  δέν προβλέπεται διαφορετικά στά 
τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ ἤ στά συμβατικά ἔγγραφα, ἡ 
διάρκεια τῆς  περιόδου ἐγγυήσεως καί ὑποχρεωτικῆς 
συντηρήσεως ὁρίζεται σέ δεκαοκτώ (18) μῆνες ἀπό τήν 
ἡμερομηνία ὑποβολῆς τῆς τελικῆς ἐπιμετρήσεως τοῦ 
ἔργου ἀπό τόν ἀνάδοχο ἤ τήν κοινοποίηση σέ αὐτόν 
τῆς τελικῆς ἐπιμετρήσεως πού συντάχθηκε ἀπό τήν 
Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή.

η) Κατά τή διάρκεια τῆς περιόδου ἐγγυήσεως καί 
ὑποχρεωτικῆς συντηρήσεως, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νά 
διατηρεῖ τό ἔργο σέ καλή κατάσταση καί νά ἀποκαθιστᾶ 
κάθε βλάβη πού προκύπτει κατά τή διάρκεια τῆς περιόδου 
κατασκευῆς, ἐγγυήσεως ἤ τῆς περιόδου συντηρήσεως τοῦ 
ἔργου. Ἐργασίες ἀποκαταστάσεως βλαβῶν ἀπό τή χρήση 
ἐκτελοῦνται μέ δαπάνη τοῦ ἀναδόχου, ἐκτός ἄν ἡ βλάβη 
ὀφείλεται σέ ἀποδεδειγμένα κακή χρήση τοῦ ἔργου ἀπό 
τήν Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή.

θ) Ἡ ὁριστική παραλαβή τοῦ ἔργου διενεργεῖται τό 
ἀργότερο ἐντός δύο (2) μηνῶν ἀπό τή λήξη τῆς περιόδου 
ἐγγυήσεως καί συντηρήσεως τοῦ ἔργου σύμφωνα μέ 
τό προηγούμενο ἄρθρο. Ἄν ἡ ὁριστική παραλαβή δέν 
διενεργηθεῖ ἐντός τῆς ἀνωτέρω προθεσμίας, θεωρεῖται 
ὅτι ἔχει συντελεσθεῖ αὐτοδίκαια ἑξήντα (60) ἡμέρες μετά 
τήν ὑποβολή ἀπό τόν ἀνάδοχο σχετικῆς ὀχλήσεως γιά 
τή διενέργειά της. Ἄν ἡ προσωρινή παραλαβή δέν ἔχει 
διενεργηθεῖ μέχρι τήν ὁριστική παραλαβή, διενεργεῖται 
ταυτόχρονα προσωρινή καί ὁριστική παραλαβή. 

ι) Ἐφ’ ὅσον προβλέπεται στά ἔγγραφα τῆς σύμβασης, 
τό ἔργο ἤ αὐτοτελῆ τμήματα αὐτοῦ μπορεῖ νά ἀποδοθοῦν 
σέ χρήση ἀμέσως μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν 
κατασκευῆς τους. Γιά τή διενέργεια παραλαβῆς πρός χρήση 
ἀπαιτεῖται ἡ σύνταξη σχετικοῦ πρωτοκόλλου μεταξύ τοῦ 
ἀναδόχου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς. 
Στό πρωτόκολλο προσδιορίζεται τό ἔργο ἤ τά τμήματα πού 
παραλαμβάνονται πρός χρήση καί συνοπτική περιγραφή 
τῆς κατάστασης τῶν ἐργασιῶν.

ια) Ἄν ὁ ἀνάδοχος κληθεῖ καί δέν παραστεῖ ἤ ἀρνηθεῖ 
τήν ὑπογραφή τοῦ πρωτοκόλλου παραλαβῆς πρός χρήση, 
τοῦτο συντάσσεται μονομερῶς ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή καί κοινοποιεῖται στόν ἀνάδοχο, μέ 
μνεία τῶν λόγων μονομεροῦς ὑπογραφῆς.

ιβ)  Τυχόν παραλαβή πρός χρήση δέν ἀναπληρώνει οὔτε 
ὑποκαθιστᾶ τή διενέργεια τῆς προσωρινῆς καί ὁριστικῆς 
παραλαβῆς τοῦ ἔργου, ἀντιστοίχως.

2. Ἀντιστοίχως, γιά τήν παραλαβή τοῦ συμβατικοῦ 
ἀντικειμένου συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχῆς 
ὑπηρεσιῶν καί ἐκπόνησης μελετῶν πού διέπονται ἀπό τίς 
διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἰσχύουν τά ἑξῆς:

α) Στή σύμβαση προσδιορίζεται τό ἁρμόδιο ὄργανο γιά 
τήν παραλαβή τοῦ συμβατικοῦ ἀντικειμένου. Ἡ παραλαβή 
γίνεται εἴτε ἀπό τόν ἐπιβλέποντα εἴτε ἀπό Ἐπιτροπή 
παραλαβῆς πού συνιστᾶται μέ ἀπόφαση τοῦ ἁρμοδίου, κατά 
τό ἄρθρο 23, ὀργάνου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας 
Ἀρχῆς. Ὁ ἐπιβλέπων ἤ ἡ οἰκεία Ἐπιτροπή συντάσσει κατά 
τήν παραλαβή σχετικό πρωτόκολλο, τό ὁποῖο κοινοποιεῖ 
στόν ἀνάδοχο.

β) Σέ συμβάσεις προμήθειας προϊόντων, διενεργεῖται 
κατά τήν παραλαβή ποσοτικός καί ποιοτικός ἔλεγχος 
τῶν προϊόντων, στόν ὁποῖον μπορεῖ νά παρίσταται ὁ 
προμηθευτής. Ὁ ποιοτικός ἔλεγχος, ἐφ’ ὅσον δέν ὁρίζεται 
διαφορετικά στή σύμβαση, μπορεῖ νά διενεργεῖται μέ 
μακροσκοπική ἤ/καί μηχανική ἐξέταση ἤ μέ πρακτική 
δοκιμασία. Ὁ συμβατικός χρόνος φορτώσεως ἤ 
παραδόσεως τῶν προϊόντων δύναται νά παρατείνεται μέ 
αἴτημα τοῦ προμηθευτῆ καί ἔγκριση τῆς οἰκείας Ἐπιτροπῆς, 
σύμφωνα μέ τά εἰδικότερα ὁριζόμενα στή σύμβαση.

Ἄρθρο 62
Ὁλοκλήρωση σύμβασης

Ἡ σύμβαση θεωρεῖται ὅτι ἐκτελέστηκε, ὅταν συντρέχουν 
οἱ ἑξῆς προϋποθέσεις:

α) Σέ περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ὁλόκληρη ἡ 
ποσότητα ἤ, σέ περίπτωση διαιρετοῦ ὑλικοῦ, ἡ ποσότητα 
πού παραδόθηκε ὑπολείπεται τῆς συμβατικῆς, κατά μέρος 
πού κρίνεται ὡς ἀσήμαντο ἀπό τό ἁρμόδιο ὄργανο. Σέ 
περίπτωση παροχῆς ὑπηρεσιῶν αὐτές παρασχέθηκαν στό 
σύνολό τους ἤ σέ περίπτωση διαιρετῆς ὑπηρεσίας, τό 
ἀντικείμενο πού παραδόθηκε ὑπολείπεται τοῦ συμβατικοῦ, 
κατά μέρος πού κρίνεται ὡς ἀσήμαντο ἀπό τό ἁρμόδιο 
ὄργανο καί ἔχει παρέλθει ἡ καταληκτική ἡμερομηνία 
γιά τήν περαίωση τῆς σύμβασης πού ἔχει τεθεῖ στήν 
προκήρυξη.

β) Παραλήφθηκαν ὁριστικά ποσοτικά καί ποιοτικά τά 
ὑλικά ἤ οἱ ὑπηρεσίες πού παραδόθηκαν.

γ) Ἔγινε ἡ ἀποπληρωμή τοῦ συμβατικοῦ τιμήματος, 
ἀφοῦ προηγουμένως ἐπιβλήθηκαν κυρώσεις ἤ ἐκπτώσεις 
καί

δ) Ἐκπληρώθηκαν καί οἱ λοιπές συμβατικές ὑποχρεώσεις 
καί ἀπό τά δύο συμβαλλόμενα μέρη καί ἀποδεσμεύθηκαν 
οἱ σχετικές ἐγγυήσεις κατά τά προβλεπόμενα ἀπό τή 
σύμβαση.

Ἄρθρο 63
Ἔκπτωση ἀναδόχου

1. Ἐφ’ ὅσον ὁ ἀνάδοχος δέν ἐκπληρώνει ἐγκαίρως ἤ 
προσηκόντως τίς συμβατικές του ὑποχρεώσεις, δύναται νά 
κηρύσσεται ἔκπτωτος μέ ἀπόφαση τοῦ ἁρμοδίου ὀργάνου 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς. Πρίν ἀπό τήν 
κήρυξη τῆς ἐκπτώσεως, ἀποστέλλεται στόν ἀνάδοχο 
εἰδική πρόσκληση, στήν ὁποία περιγράφεται ἡ παράβαση 
τῶν ὅρων τῆς συμβάσεως καί ὁρίζεται εὔλογη προθεσμία 
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γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν ἀξιώσεων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς. Τυχόν εἰδικότερη διαδικασία καί 
τυχόν πρόσθετες συνέπειες τῆς ἐκπτώσεως, πέραν 
τῆς καταπτώσεως τῶν κατά περίπτωση παρασχεθεισῶν 
ἐγγυήσεων, καθορίζονται στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ 
καί στά ἔγγραφα τῆς σύμβασης. Ἐφ’ ὅσον ὁ ἀνάδοχος 
δέν συμμορφωθεῖ ἐντός τῆς τασσόμενης προθεσμίας, 
ὑποβάλλεται αἰτιολογημένη εἰσήγηση γιά τήν ἔκπτωση τοῦ 
ἀναδόχου ἀπό τήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή καί τόν ἐπιβλέποντα 
πρός τό ἁρμόδιο ὄργανο γιά τή λήψη ἀπόφασης. Ἡ 
ἔκπτωση καθίσταται ὁριστική ἐφ’ ὅσον δέν ἀσκηθεῖ 
ἔνσταση πρός τό ἁρμόδιο ὄργανο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς ἐντός πέντε (5) ἐργάσιμων ἡμερῶν 
ἀπό τήν κοινοποίηση τῆς ἀποφάσεως στόν ἀνάδοχο ἤ ἐφ’ 
ὅσον αὐτή ἀπορριφθεῖ. Ἡ ἐμπρόθεσμη ἄσκηση ἐνστάσεως 
ἀναστέλλει τήν ἔκπτωση ἕως τήν ἔκδοση ἀποφάσεως ἐπ’ 
αὐτῆς.

2. Εἰδικά γιά τίς συμβάσεις ἔργων ἰσχύουν τά ἑξῆς: 
α) Ὡς παραλείψεις ἐκπληρώσεως τῶν συμβατικῶν 

ὑποχρεώσεων τοῦ ἀναδόχου οἱ ὁποῖες συνιστοῦν λόγο 
ἐκπτώσεως νοοῦνται ἰδίως ἡ καθυστέρηση ἐνάρξεως 
τῶν ἐργασιῶν ἤ ὑποβολῆς τοῦ χρονοδιαγράμματος, ἡ 
καθυστέρηση κατά τήν πρόοδο τῶν ἐργασιῶν κατά τρόπον 
ὥστε νά εἶναι ἐμφανῶς ἀδύνατη ἡ ἐμπρόθεσμη ἐκτέλεση 
τοῦ ἔργου, ἡ χρήση ὑλικῶν πού δέν ἀνταποκρίνονται στίς 
προδιαγραφές, ἡ κατ’ ἐπανάληψη ἐκτέλεση κακότεχνων 
ἐργασιῶν, ἡ μή ἐφαρμογή τῶν ἐγκεκριμένων σχεδίων, ἡ 
συστηματική παράλειψη τήρησης τῶν κανόνων ἀσφαλείας 
ἤ προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, ἡ παρέλευση τῆς 
προθεσμίας ἀποπερατώσεως τοῦ ἔργου  χωρίς αὐτό νά 
ἔχει ὁλοκληρωθεῖ, καθώς καί κάθε ἄλλος λόγος πού 
προβλέπεται στά συμβατικά τεύχη.

β) Ἐφ’ ὅσον ἡ ἔκπτωση καταστεῖ ὁριστική, ὁ ἀνάδοχος 
ἀποξενοῦται καί ἀποβάλλεται ἀπό τό ἔργο. Κατ’ ἐξαίρεση, 
μπορεῖ νά ἐπιτραπεῖ στόν ἔκπτωτο ἀνάδοχο νά ἐκτελέσει 
συμπληρώσεις ἡμιτελῶν ἐργασιῶν, ὥστε αὐτές νά μπορεῖ 
νά ἐπιμετρηθοῦν ἤ γιά τήν ἄρση ἤ ἀποτροπή κινδύνων.

γ) Γιά τήν ἐκκαθάριση τῆς ἔκπτωτης ἐργολαβίας, ὁ 
ἔκπτωτος ἀνάδοχος καλεῖται ἐγγράφως νά ὑποβάλει 
τήν ἐπιμέτρηση τῶν ἐργασιῶν πού ἔχει ἐκτελέσει, 
ἐντός προθεσμίας εἴκοσι (20) ἡμερῶν. Γιά τήν ὁριστική 
ἐκκαθάριση τῆς ἔκπτωτης ἐργολαβίας λαμβάνεται ὑπ’ ὄψη 
ἡ διαφορά τῆς δαπάνης τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν, 
πού θά ἐκτελεσθοῦν μέ νέα ἐργολαβία, δαπάνη ἡ ὁποία 
βαρύνει τόν ἔκπτωτο ἀνάδοχο.

Ἄρθρο 64
Ὑποκατάσταση ἀναδόχου

1. Γιά τήν ἔγκριση ὑποκατάστασης ἀναδόχου στήν 
κατασκευή τοῦ ἔργου ἤ  σέ τμῆμα αὐτοῦ ὑποβάλλεται 
αἴτηση τοῦ ἀναδόχου, στήν ὁποία  προσδιορίζεται τό 
τμῆμα τῆς ἐργολαβίας γιά τό ὁποῖο ζητεῖται ὑποκατάσταση 
καί πιστοποίηση, κατόπιν τῆς ὁποίας ὅλες οἱ πληρωμές 

θά διενεργοῦνται ἀπευθείας στόν νέο ἀνάδοχο (ὑπο-
κατάστατο). Μέ τήν αἴτηση συνυποβάλλεται δήλωση 
τοῦ ὑποκατάστατου, ὅτι ἀποδέχεται ἀνεπιφύλακτα τό 
περιεχόμενο τῆς αἰτήσεως. Ὁ ὑποκατάστατος ὀφείλει 
νά διαθέτει τά ἴδια προσόντα καί ἐχέγγυα κατασκευῆς 
πού ἀπαιτήθηκαν γιά τήν ἀνάληψη τοῦ ἔργου ἀπό τόν 
ἀνάδοχο.

2. Ὁ ἀρχικός ἀνάδοχος εὐθύνεται ἀπό κοινοῦ 
καί εἰς ὁλόκληρον μέ τόν ὑποκατάστατο ἔναντι τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς, τοῦ προσωπικοῦ 
τοῦ ἔργου καί οἱουδήποτε τρίτον. Κατ’ ἐξαίρεση μπορεῖ 
νά ἐγκριθεῖ ὑποκατάσταση μέ ἀπαλλαγή τῆς εὐθύνης τοῦ 
ἀρχικοῦ ἀναδόχου, ἄν τοῦτο ἐπιβάλλεται ἀπό τό συμφέρον 
τοῦ ἔργου καί ὁ ἀνάδοχος βρίσκεται σέ ἀποδεδειγμένη 
ἀδυναμία νά περατώσει τό ἔργο. Οἱ ἐγγυήσεις στό ὄνομα 
τοῦ ἀρχικοῦ ἀναδόχου ἤ μέρος αὐτῶν, πού ὁρίζεται μέ 
τήν ἐγκριτική ἀπόφαση, ἀποδίδονται ἀφοῦ προηγουμένως 
προσκομισθοῦν νέες ἰσόποσες ἐγγυήσεις ἀπό τόν νέο 
ἀνάδοχο. Ἀπαλλαγή ἀπό τήν εὐθύνη τοῦ ἀρχικοῦ ἀναδόχου 
χωρεῖ μόνον μετά τήν κατάθεση τῶν ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν 
τοῦ νέου ἀναδόχου.

3. Ἄν ὁ ἀνάδοχος πτωχεύσει, ἡ σύμβαση διαλύεται 
αὐτοδίκαια. Ἐφ’ ὅσον ἀνάδοχος εἶναι προσωπική ἐπιχείρηση 
καί ἀποβιώσει αὐτός πού τήν ἀσκεῖ, ἡ σύμβαση διαλύεται 
αὐτοδίκαια, ἐκτός ἄν ἐγκριθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή ἡ ἀποπεράτωση τῶν ἐργασιῶν ἀπό 
τούς κληρονόμους του οἱ ὁποῖοι, στήν περίπτωση αὐτή, 
ἀναλαμβάνουν ὅλες τίς ὑποχρεώσεις καί τά δικαιώματα 
τοῦ ἀναδόχου. Ἡ ἔγκριση χορηγεῖται ὕστερα ἀπό αἴτηση 
τῶν κληρονόμων, πού ὑποβάλλεται ὑποχρεωτικά ἐντός 
ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας τριάντα (30) ἡμερῶν ἀπό τόν 
θάνατο τοῦ ἀναδόχου.

Ἄρθρο 65
Λύση – Ἀναστολή τῆς σύμβασης

Ὁ ἀνάδοχος δύναται νά ζητήσει τή λύση τῆς σύμβασης 
ἐφ’ ὅσον, μέ ἀποκλειστική ὑπαιτιότητα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς, εἴτε ἡ ἔναρξη ἐκτελέσεως τῆς 
συμβάσεως καθυστερεῖ πέραν τῶν ἕξι (6) μηνῶν ἀπό τήν 
ὑπογραφή της εἴτε παρατηρεῖται καθυστέρηση κατά τήν 
ἐκτέλεση ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τό ἥμισυ τῆς συνολικῆς 
συμβατικῆς προθεσμίας ἐκτελέσεως αὐτῆς, ἐκτός ἄν 
ὁρίζεται διαφορετικά στά ἔγγραφα τῆς σύμβασης.

Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀναθέτουσα Ἀρχή διατηρεῖ τό 
δικαίωμα νά λύσει μονομερῶς τή σύμβαση οἱαδήποτε 
χρονική στιγμή, ἀποζημιώνοντας στήν περίπτωση αὐτή τόν 
ἀνάδοχο γιά θετική ζημία πού ἔχει ὑποστεῖ ἀπό τή λύση τῆς 
σύμβασης. Ἡ ἀποζημίωση τοῦ προηγούμενου ἐδαφίου δέν 
μπορεῖ νά ὑπερβαίνει τό 10% τῆς ἀξίας τοῦ ὑπολειπόμενου 
συμβατικοῦ ἀντικειμένου. Ἐάν προβλέπεται εἰδικότερα στή 
σύμβαση, ἡ Ἀναθέτουσα Ἀρχή διατηρεῖ τό δικαίωμα λύσης 
τῆς σύμβασης, μετά τήν ὁλοκλήρωση κάθε τμήματος ἤ 
φάσης τοῦ ἔργου, χωρίς ἀποζημίωση τοῦ ἀναδόχου.
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Σέ περίπτωση ἀνωτέρας βίας, οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ὁποίας 
διαρκοῦν ἄνω τῶν ἕξι (6) μηνῶν, ἡ σύμβαση μπορεῖ νά 
λυθεῖ χωρίς ζημία γιά τά δύο μέρη. Στήν περίπτωση αὐτή ὁ 
ἀνάδοχος ἀποζημιώνεται γιά τό μέρος τῆς σύμβασης πού 
ἔχει ἐκτελέσει καί ἔχει ἐγκριθεῖ ἡ παραλαβή του ἀπό τήν 
Ἀναθέτουσα Ἀρχή.

Ἡ Ἀναθέτουσα Ἀρχή διατηρεῖ τό δικαίωμα νά ἀναστέλλει 
τήν ἐφαρμογή τμήματος ἤ τοῦ συνόλου τῆς συμβάσεως μέ 
ἔγγραφη γνωστοποίηση στόν ἀνάδοχο. Στή γνωστοποίηση 
προσδιορίζονται οἱ λόγοι πού καθιστοῦν ἀναγκαία τήν 
ἀναστολή, ἡ ἡμερομηνία ἔναρξης τῆς ἀναστολῆς καί 
ἡ πιθανολογούμενη διάρκειά της. Ἀπό τήν ἡμερομηνία 
ἐνάρξεως τῆς ἀναστολῆς, ἀναστέλλεται προσωρινά ἡ 
ὑποχρέωση ἐκπληρώσεως τῶν ἀντίστοιχων συμβατικῶν 
ὑποχρεώσεων τοῦ ἀναδόχου, ὁ ἴδιος, ὡστόσο, ὀφείλει 
νά λάβει ὅλα τά ἐνδεδειγμένα μέτρα γιά τόν περιορισμό 
τυχόν ζημίας ἤ πρόσθετων δαπανῶν τοῦ ἰδίου ἤ τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς.

Ἄρθρο 66
Ἐπίλυση διαφορῶν

Ὅλες οἱ ἔννομες σχέσεις καί οἱ διαφορές μεταξύ 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς καί ἀναδόχου, πού 
προκύπτουν ἀπό τήν κατάρτιση, ἐκτέλεση καί ἑρμηνεία 
συμβάσεων τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, καθώς καί 
ἀπό πράξη ἤ παράλειψη ὀργάνου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς ἤ συμβαλλομένου της, πού σχετίζεται 
μέ τήν οἰκεία σύμβαση, διέπονται ἀπό τό ἑλληνικό 
οὐσιαστικό καί δικονομικό δίκαιο. Ἀποκλειστικά ἁρμόδια 
γιά τήν ἐπίλυση τῶν ἀνωτέρω διαφορῶν εἶναι τά καθ’ 
ὕλην καί κατά τόπον, βάσει τῆς ἕδρας τῆς ἀναθέτουσας 
ἀρχῆς, ἁρμόδια δικαστήρια, ἐκτός ἐάν ρητά ἔχει ὁρισθεῖ ἤ 
συμφωνηθεῖ διαφορετικά στά τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ ἤ τή 
συναφθεῖσα σύμβαση. Οἱ ἀνωτέρω διαφορές μποροῦν νά 
ἐπιλύονται μέ διαιτησία, ἐφ’ ὅσον αὐτό προβλέπεται στά 
τεύχη τοῦ διαγωνισμοῦ καί στήν οἰκεία σύμβαση.

ΜΕΡΟΣ Δ ́ / ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ἄρθρο 67
Τροποποίηση τοῦ Κανονισμοῦ

1. Τροποποιήσεις ἤ συμπληρώσεις τοῦ Κανονισμοῦ 
ἐγκρίνονται καί ἰσχύουν δι᾽ ἀποφάσεως τῆς Δ.Ι.Σ., μετά 
ἀπό εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου, καί   δημοσιεύονται στήν 
Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

 2. Ἐφ’ ὅσον ὁ Κανονισμός τροποποιηθεῖ, συμφώνως 
πρός τάς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου, δεσμεύει τούς 
τρίτους αὐτοδικαίως ἀπό τῆς ἡμέρας τῆς δημοσιεύσεώς 
του διά τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως. 

Ἄρθρο 68
Ἔναρξη ἰσχύος

1. Ἡ ἰσχύς τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἄρχεται ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεώς του διά τῆς Ἐφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως. 
Ὁ Κανονισμός δημοσιεύεται καί διά τοῦ ἐπίσημου δελτίου 
«ΕΚΚΛΗΣΙΑ» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

2. Συμβάσεις προμηθειῶν, ὑπηρεσιῶν καί ἔργων γιά 
τίς ὁποῖες ἔχει δημοσιευθεῖ προκήρυξη ἤ ἔχει ὑπογραφεῖ 
σύμβαση ἤ παραγγελία πρό τῆς θέσεως ἐν ἰσχύι τοῦ 
παρόντος Κανονισμοῦ ἑξαιροῦνται τῆς ἐφαρμογῆς τῶν 
διατάξεών του.

3. Ἀπό τίς διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέν 
προκαλεῖται δαπάνη σέ βάρος τοῦ Νομικοῦ Προσώπου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας.

Ὁ παρών Κανονισμός νά δημοσιευθεῖ στήν Ἐφημερίδα 
τῆς Κυβερνήσεως καί στό ἐπίσημο Δελτίο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἀθῆναι, 11.5.2018
† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 3.12.2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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2. Ἡ διοίκηση καί ὁ ἔλεγχος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
ἀσκεῖται κατά τούς Ἱερούς Κανόνες, τό Σύνταγμα καί τούς 
νόμους τοῦ Κράτους, καθώς καί τούς κανονισμούς τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

ΜΕΡΟΣ Β ́
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ἄρθρο 2
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί 
Ἑορδαίας συγκροτεῖται, συνεδριάζει καί ἀποφασίζει ὑπό 
τήν προεδρία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπῶν 
καί Ἑορδαίας καί τά ὁριζόμενα αὐτοῦ μέλη, συμφώνως 
πρός τόν Κανονισμό 263/2014 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Α´/29.12.2014) 
περί «Συγκρότησης, ἁρμοδιοτήτων καί λειτουργίας 
τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱ. Μητροπόλεων 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, φέρει δέ τίς ἁρμοδιότητες πού 
προβλέπονται στό ἄρθρο 5 τοῦ ἀνωτέρω Κανονισμοῦ.

2. Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, 
διορίζει δι᾽ ἀποφάσεώς του, ἐλευθέρως ἀνακλητῆς, ὅλα τά 
ὄργανα τῆς Κεντρικῆς Διοικήσεως καί τῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας. 
Δι᾽ ὁμοίας ἀποφάσεώς του δύναται νά προβαίνει στή 
σύσταση νέων αὐτοτελῶν Ὑπηρεσιῶν καί Γραφείων, 
συμφώνως πρός τίς ἑκάστοτε ἀναφυόμενες ἀνάγκες τίς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως καθώς καί στήν ἀναδιοργάνωση τῶν 
ὑφιστάμενων καί στόν ἐπανακαθορισμό τῶν ἁρμοδιοτήτων 
των.

3. Δι᾽ ἀποφάσεως τοῦ Μητροπολίτου δύνανται ἐπι-
προσθέτως νά συστήνονται, κατά περίπτωσιν, Ὁμάδες 
Ἔργου πρός διασφάλισιν τῆς ἐπιτυχοῦς καί ἀπο-
τελεσματικῆς διαδικασίας ἀναθέσεως καί ἐκτελέσεως 
Ἐκκλησιαστικῶν Ἔργων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καθώς 
καί τῶν ὑπαγόμενων σ’ αὐτήν Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν 
Προσώπων, συμφώνως πρός τίς ἑκάστοτε ἀναφυόμενες 
ἀνάγκες των. Οἱ ὡς ἄνω Ὁμάδες Ἔργου δύνανται νά 
στελεχώνονται δι᾽ ἐσωτερικῶν ἤ ἐξωτερικῶν συνεργατῶν 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῶν ἑκάστοτε ὑπαγομένων 
εἰς αὐτήν Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων καί νά 
ἀναλαμβάνουν συγκεκριμένες ἁρμοδιότητες, οἱ ὁποῖ-
ες ἀναφέρονται στά ἄρθρα 13 ἕως 17 τοῦ παρόντος 
Κανονισμοῦ. Ἡ σύνθεση καθώς καί οἱ ἁρμοδιότητες 
τῶν Ὁμάδων Ἔργου καθορίζεται σέ κάθε περίπτωση 

Κανονισμός λειτουργίας 
τῶν κεντρικῶν ὑπηρεσιῶν 

τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας

Ἀριθμ. 2189/2059/2018

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν:
1. τά ἄρθρα 29 παράγρ. 2, 46 παρ. 2 καί 59 παράγρ. 2 τοῦ ν. 
590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος» (Α ́ 146), καί τό ἄρθρο 68 παρ. 1, 5α ́ καί 6 τοῦ ν. 
4235/2014,
2. Τάς ὑποχρεώσεις τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας πρός τό 
χριστεπώνυμον πλήρωμα, αἱ ὁποῖαι ἀπορρέουν ἀπό τάς 
Εὐαγγελικάς ἐπιταγάς, τούς Ἱερούς Κανόνας καί τούς 
νόμους τοῦ Κράτους,
3. τάς ὑφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς καί πνευ-
ματικάς ἀναγκας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν 
καί Ἑορδαίας,
4. τήν 509/9.5.2018 Πρότασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεοκλήτου, 
5. τήν ἀπό 11.5.2018 Γνωμοδότησιν τῆς Νομικῆς Ὑπη-
ρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
6. τήν ἀπό 11.5.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ψηφίζει τόν ἐσωτερικόν Κανονισμόν λειτουργίας τῶν 

κεντρικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, 
Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, ἔχοντα οὕτω:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
λειτουργίας τῶν κεντρικῶν ὑπηρεσιῶν 

τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας

ΜΕΡΟΣ Α ́
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ἄρθρο 1
Ἀντικείμενο

1. Ὁ παρών Κανονισμός διαλαμβάνει καί ρυθμίζει 
τήν ὀργάνωση, τή σύνθεση, τίς ἁρμοδιότητες καί τή 
λειτουργία τῶν κεντρικῶν καί τῶν καθ’ ὕλην  ὀργάνων καί 
ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν 
καί Ἑορδαίας καί τῶν ὑπαγομένων εἰς αὐτήν νομικῶν 
προσώπων, συμφώνως πρός τίς διατάξεις τοῦ ν. 590/1977 
καί τίς κατ’ ἐξουσιοδότηση αὐτοῦ ἐκδοθεῖσες ἀποφάσεις 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
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εἰδικῶς καί σαφῶς δι᾽ ἀποφάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ 
Συμβουλίου, κατόπιν προτάσεως τῆς ἑκάστοτε Ἐκκλησια-
στικῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς, ὅπως αὐτή ὁρίζεται ἐκ τῆς 
διατάξεως τοῦ ἄρθρου 3 παρ. 2 περ. β τοῦ Κανονισμοῦ 
«Περί ἀναθέσεως καί ἐκτελέσεως συμβάσεων Ἐκκλησια-
στικῶν Ἔργων, Προμηθειῶν καί Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας». Μέ 
τήν ἴδια ἀπόφαση δύναται νά καθορίζεται καί ἡ τυχόν, 
ἀποζημίωση τῶν μελῶν τῶν Ὁμάδων Ἔργου, ἐφ’ ὅσον 
τούτη κρίνεται ἀναγκαία καί σκόπιμη, καταβάλλεται 
σέ κάθε περίπτωση διά τῆς ἑκάστοτε Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς.

Ἄρθρο 3
ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ

1. Ὁ Πρωτοσύγκελλος συνιστᾶ τόν κατά νόμον 
ἀναπληρωτή τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπῶν 
καί Ἑορδαίας, ὁ ὁποῖος προΐσταται γενικῶς ὅλων τῶν 
Ὑπηρεσιῶν καί τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, 
ἀσκώντας σέ εἰδικές περιπτώσεις τίς ἁρμοδιότητες πού 
τοῦ παραχωροῦνται, βάσει οἰκείων ἐξουσιοδοτήσεων τοῦ 
Μητροπολίτου. Κωλυομένου τοῦ Πρωτοσύγκελλου, τίς 
ἁρμοδιότητές του ἀναλαμβάνει κληρικός ἤ ἄλλο πρόσωπο 
κατάλληλα ὁριζόμενο ὑπό τοῦ Μητροπολίτου.

2. Ὁ Πρωτοσύγκελλος φέρει τήν εὐθύνη γιά τή δια-
σφάλιση τῆς ἐφαρμογῆς καί ἐκτελέσεως τοῦ παρόντος 
Κανονισμοῦ, μέσῳ τῆς ἐποπτείας καί τοῦ συντονισμοῦ 
τῆς λειτουργίας τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
καθώς καί τῶν ἐξαρτημένων καθ’ ὕλην ὑπηρεσιῶν της καί 
εἰδικότερα:

α. Ὅλων τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν ὑπαλλήλων τῆς Μη-
τροπόλεως.

β. Τῶν ἐκκλησιαστικῶν, ἐκπαιδευτικῶν, κοινωνικῶν καί 
πολιτιστικῶν Ἱδρυμάτων της.

3. Πρός τοῦτο μεριμνᾶ ἰδίως γιά τά κάτωθι:
α. Τήν ἐφαρμογή καί ἐκτέλεση τῶν ἀποφάσεων τοῦ 

Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, τῶν Δ.Σ. τῶν Ἐκκλησιαστικῶν 
Ὑπηρεσιῶν καί Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καθώς 
καί τῶν πάσης φύσεως ἀποφάσεων τῶν ὀργάνων τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως.

β. Τήν προετοιμασία τῶν θεμάτων τῶν Ἱερατικῶν 
Συνάξεων καί τήν ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεών τους.

γ. Τόν ὁρισμό ἐκπροσώπων τοῦ Μητροπολίτου στίς 
διάφορες ἐκδηλώσεις.

δ. Τήν ὑπογραφή καί διεκπεραίωση τῶν ὑπηρεσιακῶν 
ἐγγράφων.

ε. Τήν προώθηση τῶν θεμάτων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν 
Συμβουλίων, τῶν Ἡγουμενοσυμβουλίων, τῶν Ἐνοριῶν 
καί τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱδρυμάτων καί 
Προσκυνημάτων δι᾽ ἔγκρισιν ἁρμοδίως.

στ. Τήν ἐπίβλεψη τῆς ὑλοποιήσεως τῶν ἀποφάσεων τῶν 
Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, Ἡγουμενοσυμβουλίων τῶν 
Ἐνοριῶν καί τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱδρυμάτων 
καί Προσκυνημάτων αὐτῆς.

4. Ὁ Πρωτοσύγκελλος ἐκπροσωπεῖ τόν Μητροπολίτη, 
μετά ἀπό γραπτή ἤ προφορική ἐντολή του, σέ ὅλες τίς 
ἐπίσημες καί δημόσιες ἐκδηλώσεις καθώς καί στά Μέσα 
Μαζικῆς Ἐνημέρωσης. 

5. Ἐλλείποντος τοῦ Πρωτοσύγκελλου οὗτος 
ἀναπληροῦται ἀπό τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο ἤ/καί 
ἀπό τούς Ἀρχιερατικούς Ἐπιτρόπους κατόπιν ἐντολῆς τοῦ 
Μητροπολίτου, οἱ ὁποῖοι ἀναλαμβάνουν τίς ἁρμοδιότητές 
του.

Ἄρθρο 4
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

1. Στόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο ἀνήκουν οἱ κάτωθι 
ἁρμοδιότητες: 

α. Ἡ κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῆς θείας λατρείας στίς 
Ἐνορίες, στίς Ἱερές Μονές καί τά παρεκκλήσια τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας.

β. Ἡ ἐποπτεία τῆς διακονίας τῶν Ἐφημέριων στά 
κοιμητήρια.

γ. Ἡ θεώρηση τῶν βιβλίων τῶν Ἐνοριῶν, τῶν Ἱερῶν 
Μονῶν καί τῶν Προσκυνημάτων.

δ. Ἡ παρακολούθηση τῆς μισθολογικῆς ἐξελίξεως τῶν 
Κληρικῶν καί τῶν λαϊκῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ε. Ἡ τήρηση τῶν βιβλίων ἀδειῶν (κανονικῶν, ἀναρρω-
τικῶν κ.λπ.) τῶν Κληρικῶν καί τῶν λαϊκῶν ὑπαλλήλων. 

2. Ἐλλείποντος τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, οἱ 
ἁρμοδιότητες αὐτοῦ νά άνατίθενται εἰς ἄλλον Κληρικό ἤ νά 
ἀνακατανέμονται μεταξύ τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων.

Ἄρθρο 5
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ

1. Στούς κατά τόπους Ἀρχιερατικούς Ἐπιτρόπους 
ἀνήκουν οἱ κάτωθι ἁρμοδιότητες:

α. Ἡ κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῆς θείας λατρείας στίς 
Ἐνορίες, στίς Ἱερές Μονές καί τά παρεκκλήσια τῆς 
Ἀρχιερατείας τους σέ συνεννόηση μέ τόν Γενικό Ἀρχι-
ερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, 
Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας καί β. ἡ συνεργασία μέ τόν 
Μητροπολίτη ἐπί παντός θέματος τῆς Ἀρχιερατικῆς 
περιφερείας.

Ἄρθρο 6
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

1. Ὁ ἑκάστοτε ὁριζόμενος ἀπό τόν Μητροπολίτη, 
κληρικός ἤ λαϊκός, ὡς Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Γρα-
φείου Μητροπολίτου, συνεπικουρούμενος ἀπό τούς 
λοιπούς κληρικούς καί λαϊκούς ὑπαλλήλους, φέρει τίς 
κατωτέρω ἁρμοδιότητες:

α. Τή διεκπεραίωση τῶν θεμάτων ἐπικοινωνίας τοῦ 
Μητροπολίτου, δηλαδή τίς συναντήσεις καί τήν εὐχετήρια 
ἀλληλογραφία.

β. Τήν κατάρτιση καί τήν τήρηση τοῦ βιβλίου Προ-
γράμματος τοῦ Μητροπολίτου τῶν ποιμαντικῶν ἐπι-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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σκέψεων σέ Ἐνορίες, Ἱ. Μονές, Ἱδρύματα, Ὑπηρεσίες, 
θεσμικούς καί κοινωνικούς φορεῖς, καθώς καί τή δημο-
σιοποίησή του διά τοῦ Γραφείου Τύπου.

γ. Τήν τήρηση καί διευθέτηση τῆς ἀλληλογραφίας καί 
τοῦ προσωπικοῦ ἀρχείου τοῦ Μητροπολίτου.

δ. Τή φροντίδα τῶν ἐπισήμων χώρων καί τῶν θεμάτων 
τῆς Μητροπόλεως σέ συνεργασία μέ ὅλο τό προσωπικό 
τῆς Μητροπόλεως.

Ἄρθρο 7
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

1. Τό Γραφεῖο Τύπου φέρει τίς κάτωθι ἁρμοδιότητες:
α. Παρακολουθεῖ καθημερινῶς καί ἀνελλιπῶς τά 

Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά, 
ἰδιαιτέρως εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στόν Μητροπολίτη καί στήν Ἱερά 
Μητρόπολη, καθώς καί σέ ἄλλα θέματα ἐκκλησιαστικοῦ, 
θρησκευτικοῦ, ἐθνικοῦ καί κοινωνικοῦ ἐνδιαφέροντος.

β. Δημοσιεύει δελτία τύπου περιλαμβάνοντα εἰδήσεις 
καί ἀνακοινώσεις ἀναφορικά μέ τό ἔργο καί τίς δράσεις 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τοῦ Μητροπολίτου.

γ. Ἐνημερώνει καθημερινῶς τήν Ἰστοσελίδα τῆς 
Μητροπόλεως μέ βάση τά δελτία τά ὁποῖα λαμβάνει ἀπό 
τούς Προϊσταμένους τῶν Ναῶν καί τούς Διευθυντές τῶν 
Ὑπηρεσιῶν καί τῶν Ἱδρυμάτων γιά τίς δραστηριότητές 
τους. 

δ. Ἐπικαιροποιεῖ τίς πληροφορίες πού ἐκτίθενται στήν 
ἱστοσελίδα, σχετικά μέ τή διοικητική διάρθρωση τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως καί τήν ἐμπλουτίζει μέ κείμενα πνευματικῆς 
οἰκοδομῆς πού ἀνταποκρίνονται στά πνευματικά ἐν-
διαφέροντα τῶν πιστῶν.

ε. Συνεργάζεται μέ ὅλους τους καθ’ ὕλην τομεῖς τῆς 
Μητροπόλεως γιά τήν ἔγκαιρη ἐνημέρωση μέ ἔντυπο καί 
ἠλεκτρονικό ὑλικό, γιά δράσεις καί προγράμματα Ἐνοριῶν, 
Μονῶν καί Ἱδρυμάτων.

στ. Τηρεῖ συμβατικό καί ἠλεκτρονικό ἀρχεῖο δημοσιευ-
μάτων ἤ ἐκπομπῶν ἐκκλησιαστικοῦ ἐνδιαφέροντος, καθώς 
καί ἐν γένει ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ, τό ὁποῖο ἐνδιαφέρει 
τήν Ἱερά Μητρόπολη.

ζ. Συνεργάζεται μέ τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱ. Συνόδου 
γιά τήν ἀπό κοινοῦ ἀντιμετώπιση ἤ προβολή ζητημάτων 
εὐρύτερου ἐκκλησιαστικοῦ ἐνδιαφέροντος 

η. Συνεργάζεται μέ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως τά ὁποῖα 
ἀνήκουν τυχόν εἰς τήν Ἱερά Μητρόπολη.

θ. Μεριμνᾶ γιά τήν ἔκδοση περιοδικῶν ἤ ἄλλων ἐντύπων 
της Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Ἄρθρο 8
ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Διά τή διατήρησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς πειθαρχίας καί 
διά τήν τιμωρίαν τῶν ὑποπεσόντων εἰς παράπτωμα ὡς 
πρός τά χρέη καί τά καθήκοντα τῆς ἐπαγγελίας αὐτῶν, 

κληρικῶν καί μοναχῶν, συγκροτεῖται στή Μητρόπολη 
Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας Ἐπισκοπικό Δικαστήριο, 
τό ὁποῖο λειτουργεῖ καί ἀσκεῖ τῆς ἁρμοδιότητές του, 
συμφώνως πρός τίς διατάξεις τοῦ ν. 5383/1932 (ΦΕΚ Α 110) 
«Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό αὐτῶν 
διαδικασίας», ὅπως ἔχει τροποποιηθεῖ καί ἰσχύει.

Ἄρθρο 9
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Διά Πράξεως τοῦ Μητροπολίτου δύναται νά συσταθεῖ 
Ὑπηρεσία Ἐσωτερικοῦ Ἐλέγχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας. 

2. Οἱ ἁρμοδιότητες τῆς Ὑπηρεσίας Ἐσωτερικοῦ Ἐλέγχου 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, οἱ 
ὁποῖες δύνανται νά καταλαμβάνουν καί τή λειτουργία τῶν 
ὑπαγόμενων στήν Ἱ. Μητρόπολη ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν 
προσώπων, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἱδρυμάτων, καθώς 
καί κάθε ἄλλο ζήτημα, τό ὁποῖον ἀφορᾶ στήν ὀργάνωση, 
συγκρότηση, σύνθεση καί λειτουργία αὐτῆς καθορίζονται 
δι᾽ ἀποφάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου. 

ΜΕΡΟΣ Γ ́
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι / ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ – ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ἄρθρο 10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1. Ἡ γραμματεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, 
Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας ἀναλαμβάνει τίς κάτωθι ἁρμοδιό-
τητες:

α. Καταγράφει τίς Πράξεις / Ἀποφάσεις τοῦ Μητρο-
πολίτου καί τηρεῖ τό σχετικό Βιβλίο.

β. Τηρεῖ τό Γενικό Πρωτόκολλο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
γ. Τηρεῖ τό Γενικό Ἀρχεῖο σέ φακέλους ὅλα τά ἔγγραφα 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, δηλαδή τῶν Ἐνοριῶν, τῶν Ἱερῶν 
Μονῶν, τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῶν 
διαφόρων Ἀρχῶν καί Ὑπηρεσιῶν.

δ. Ἐγγράφει τά εἰσερχόμενα καί ἐξερχόμενα ἔγγρα-
φά της Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τά πρωτοκολλεῖ καί τά 
διαφυλάττει σέ εἰδικό ἠλεκτρονικό ἤ ἔντυπο βιβλίο πρωτο-
κόλλου.

ε. Παραλαμβάνει ὅλα τά ὑπογεγραμμένα ἔγγραφα καί 
ἐπιμελεῖται τή διεκπεραίωση καί τήν ἀποστολή τους στούς 
τελικούς παραλῆπτες.

στ. Ἀρχειοθετεῖ κάθε ἔγγραφο σέ εἰδικό φάκελο ἀνά 
θεματική ἑνότητα.

ζ. Τηρεῖ τό Γενικό Ἱστορικό Ἀρχεῖο σέ φακέλους.
η. Τηρεῖ τούς ὑπηρεσιακούς ἀτομικούς φακέλους τῶν 

κληρικῶν καί τῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
θ. Ἐπιμελεῖται, σέ συνεργασία μέ τό Τμῆμα Προμηθειῶν, 

τήν προμήθεια τῆς γραφικῆς ὕλης καί τῶν ἀναλωσίμων γιά 
τή λειτουργία τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

2. Τῆς Γραμματείας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, 
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Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας προΐσταται ὁ Πρωτοσύγκελλος 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, 
ὁ ὁποῖος, πέραν τῆς ἐπιβλέψεως τῆς ὀρθῆς ἐκτελέσεως 
τῶν ἀνωτέρω, ἀναλαμβάνει τίς ἁρμοδιότητες πού τοῦ 
παρέχονται μέ ἀπόφαση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου:

3. Στή Γραμματεία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, 
Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, συνίσταται καί λειτουργεῖ 
ἰδιαίτερο κτηματολογικό γραφεῖο τό ὁποῖο φέρει τίς ἑξῆς 
ἁρμοδιότητες:

α. Τηρεῖ (ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά) τό βιβλίο Κτηματο-
λογίου (κινητῶν καί ἀκινήτων πραγμάτων) τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεως. 

β. Φροντίζει γιά τήν πληρότητα τῶν φακέλων (Ναῶν, 
Μονῶν καί Ἱδρυμάτων) μέ τούς τίτλους ἰδιοκτησίας τῶν 
ἀκινήτων τους, σέ συνεργασία μέ τή Νομική καί Τεχνική 
Ὑπηρεσία τῆς Μητροπόλεως, στίς ὁποῖες ὑποχρεοῦται νά 
παρέχει κάθε ἀπαραίτητη πληροφορία σχετικά μέ αὐτά.

4. Διά Πράξεως τοῦ Μητροπολίτου δύναται νά συσταθεῖ 
Εἰδική Γραμματεία τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, οἱ ἁρμο-
διότητες τῆς ὁποίας καθορίζονται δι᾽ ἀποφάσεως τοῦ 
Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου. 

5. Ὁ γραμματέας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, 
ὁρίζεται μέ ἀπόφαση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, μέ 
τήν ὁποία ἐξειδικεύονται καί οἱ ἁρμοδιότητες αὐτοῦ. Σέ 
κάθε περίπτωση φέρει τίς ἑξῆς ἁρμοδιότητες:

α. Προετοιμάζει τά θέματα συνεδριάσεων τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Συμβουλίου, συγκεντρώνοντας τά ἀναγκαῖα 
στοιχεῖα. Οἱ λοιπές ὑπηρεσίες εἶναι ὑποχρεωμένες 
νά παρέχουν ἐγκαίρως ἐντός τῶν τιθέμενων καί 
προβλεπόμενων χρονικῶν ὅριων στόν Γραμματέα τά 
σχετικά στοιχεῖα καί ἔγγραφα.

β. Τηρεῖ καί καταχωρεῖ τά Πρακτικά τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Συμβουλίου μέ τίς ἀποφάσεις του σέ εἰδικό 
βιβλίο, πού ἀριθμεῖται, μονογράφεται καί θεωρεῖται ἀπό 
τόν Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας ἤ 
τηρεῖ καί καταχωρεῖ τά πρακτικά τοῦ Μητροπολιτικοῦ 
Συμβουλίου σέ ἠλεκτρονικό ἀρχεῖο, ἐκτυπώνοντας 
τοῦτα ἀνά Μητροπολιτικό Συμβούλιο καί μεριμνώντας  
γιά τή θέση τῶν ἀντιστοίχων ὑπογραφῶν καί σφραγίδων. 
Στό τέλος ἑκάστου ἔτους τά Πρακτικά βιβλιοδετοῦνται 
φέροντας τή σφραγίδα τῆς Μητροπόλεως ἀνά φύλλο 
καί τή μονογραφή τοῦ Γραμματέα τοῦ Μητροπολιτικοῦ 
Συμβουλίου ἀνά σελίδα.

γ. Κοινοποιεῖ ἁρμοδίως τίς ἀποφάσεις τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρο 11
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
1. Τό Γραφεῖο διαδικτύου – πληροφορικῆς καί 

ἠλεκτρονικῆς γραμματειακῆς ὑποστηρίξεως φέρει τίς 
κάτωθι ἁρμοδιότητες:

α. Συντάσσει καί διεκπεραιώνει τήν ἔντυπη καί ἠλεκτρο-
νική ἀλληλογραφία σέ συνεργασία μέ τή Γραμματεία τῆς 
Μητροπόλεως.

β. Φέρει τήν εὐθύνη τῆς ἐπικαιροποιήσεως, τῆς 
συντηρήσεως, τῆς ἀσφαλείας καί τῆς τεχνικῆς ὑπο-
στηρίξεως τῆς ἱστοσελίδας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

γ. Φέρει, σέ συνεργασία μέ τίς Ἐνορίες καί τά Ἱδρύματα 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, τήν εὐθύνη τῆς κατασκευῆς, τῆς 
ἀναρτήσεως, τῆς ἐπικαιροποιήσεως, τῆς συντηρήσεως, 
τῆς ἀσφαλείας καί τῆς τεχνικῆς ὑποστηρίξεως τῶν 
ἰδιαιτέρων ἱστοσελίδων των, καθώς καί τῆς φιλοξενίας 
τούτων καί ἕτερων ἱστοσελίδων στήν ἱστοσελίδα τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

δ. Συνεργάζεται μέ ὅλους τους τομεῖς γιά τήν ἔγκαιρη 
ἐνημέρωση μέ ἠλεκτρονικό ὑλικό γιά τίς δράσεις καί τά 
προγράμματα αὐτῶν καί

ε. φέρει τήν εὐθύνη γιά τήν τεχνική ὑποστήριξη τῶν 
πληροφοριακῶν συστημάτων καί τοῦ ἠλεκτρολογικοῦ 
ἐξοπλισμοῦ (ὑπολογιστές, διακομιστές κ.λπ.) τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως.

Ἄρθρο 12
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΑΜΩΝ / ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ

1. Στo Γραφεῖο Γάμων-Βαπτίσεων καί Διαζυγίων 
ὑπάγονται δύο Τμήματα, τό Τμῆμα Γάμων-Βαπτίσεων καί 
τό Τμῆμα Διαζυγίων.

2. Τό Τμῆμα Γάμων-Βαπτίσεων φέρει τίς κάτωθι ἁρ-
μοδιότητες:

α. Ἐλέγχει τά ὑποβαλλόμενα δικαιολογητικά ἐκδόσεως 
Ἀδείας Γάμου, τηρουμένων ὅλων τῶν νομίμων διαδικα-
σιῶν.

β. Ἐκδίδει τίς ἄδειες γάμου καί τίς ἀρχειοθετεῖ σέ 
ἔντυπη καί ἠλεκτρονική μορφή.

γ. Εἰσπράττει τό σχετικό παράβολο, τό ὁποῖο ἀποδίδει 
στούς Ναούς ἁρμοδίως, ἐκδίδει τά αἰτούμενα πιστοποιητικά 
τελεσθέντων Γάμων καί τά πιστοποιητικά ἀγαμίας, σέ 
περίπτωση πού θά τελεσθεῖ τό Μυστήριο ἐκτός της Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως.

δ. Ἐλέγχει τά ὑποβαλλόμενα δικαιολογητικά ἐκδόσεως 
Ἀδείας Βαπτίσεως μέ ὅλα τά νόμιμα ἔγγραφα.

ε. Ἐπικυρώνει τά πιστοποιητικά καί τίς βεβαιώσεις πού 
ἐκδίδουν οἱ Ἐφημέριοι.

στ. Καταγράφει καί φυλάσσει τό Βιβλίο / Ἀρχεῖο 
Τελεσθέντων Γάμων καί, ἄν εἶναι δυνατόν, καί τῶν 
Βαπτίσεων.

3. Τό Τμῆμα Διαζυγίων ἔχει τίς κάτωθι ἁρμοδιότητες:
α. Παραλαμβάνει τά σχετικά εἰσαγγελικά ἔγγραφα 

περί τῆς ἀμετακλήτου δικαστικῆς λύσεως γάμου, τῆς 
καταχωρήσεως στό Ἀρχεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως τοῦ 
λυθέντος Γάμου καί τῆς λύσεως αὐτοῦ.

β. Φροντίζει γιά τήν ἔκδοση τῶν Διαζευκτηρίων (γιά 
γάμο) καί γιά κάθε ἄλλη χρήση καθώς καί τήν ἀρχειο-
θέτησή τους.

γ. Διενεργεῖ τή χαρτοσήμανση αὐτῶν καί τήν ἀσφαλῆ 
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διαφύλαξη ὅλων τῶν στοιχείων τῶν ἐκδιδομένων Δια-
ζυγίων.

δ. Τηρεῖ τό βιβλίο Πρωτοκόλλου Διαζυγίων.

Ἄρθρο 13
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Ἡ Οἰκονομική Ὑπηρεσία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρί-
νης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, ἀποτελεῖται ἀπό τό Γραφεῖο 
Οἰκονομικῆς Διεύθυνσης, τό Ταμεῖο καί τό Γραφεῖο Μισθο-
δοσίας. 

2. Τό Γραφεῖο Οἰκονομικῆς Διεύθυνσης εἶναι ὑπεύθυνο 
γιά τά κάτωθι:

α. Τή σύνταξη τοῦ ἐτήσιου Προϋπολογισμοῦ, Ἰσο-
λογισμοῦ καί Ἀπολογισμοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί τῶν 
ἱδρυμάτων της.

β. Τήν τήρηση, ἐνημέρωση καί φύλαξη τοῦ καθολικοῦ 
βιβλίου Ἐσόδων καί Ἐξόδων.

γ. Τήν τήρηση τοῦ λογισμικοῦ Μηχανογραφημένης Δια-
χείρισης, ἐφ’ ὅσον ἡ διαχείριση εἶναι μηχανογραφημένη.

δ. Τή διενέργεια τοῦ ἐλέγχου νομιμότητας (βάσει 
τῶν παραστατικῶν) καί τῆς κανονικότητας (βάσει τῶν 
προβλεπομένων ἀπό τόν Προϋπολογισμό τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως) τῶν πληρωμῶν πάσης φύσεως, ἀφοῦ 
πρῶτα ἐλεγχθεῖ ἡ σκοπιμότητα τῆς πληρωμῆς ἀπό τόν 
Μητροπολίτη ἤ τόν Πρωτοσύγκελλο.

ε. Τήν τακτοποίηση τῆς νόμιμης ἐκκαθάρισης πάσης 
φύσεως δαπάνης.

στ. Τήν τήρηση λογισμικοῦ Μηχανογραφημένης Οἰκο-
νομικῆς Διαχειρίσεως Ἁπλογραφικοῦ ἤ Διπλογραφικοῦ 
συστήματος, ἐφ’ ὅσον ἡ διαχείριση εἶναι μηχανο-
γραφημένη.

ζ. Τῆς φύλαξης τοῦ χαρτοφυλακίου μετοχῶν, ὁμολόγων 
καί τιμαλφῶν.

η. Τῆς τήρησης τοῦ λογιστικοῦ ἀρχείου καί τῆς 
προστασίας ἀπό τήν πρόσβαση σέ αὐτό τρίτων μή 
ἐξουσιοδοτημένων προσώπων ἤ ὀργάνων.

θ. Τήν παροχή ἐγγράφων, δικαιολογητικῶν καί οἱων-
δήποτε στοιχείων σέ περίπτωση διενεργείας ἐλέγχου ἀπό 
ἁρμόδια ὄργανα τῶν ἐλεγκτικῶν μηχανισμῶν, σύμφωνα 
πάντοτε μέ τήν κείμενη γιά τόν ἔλεγχο τῶν Ἱερῶν Μητρο-
πόλεων νομοθεσία.

ι. Τή διενέργεια τῶν ἀπαραίτητων ἐνεργειῶν γιά τήν 
ἐξασφάλιση πιστώσεων πρός ὑλοποίηση πάσης φύσεως 
ἔργου καί τήν ἐκπλήρωση πάσης φύσεως ὑπηρεσιῶν ἤ 
προμήθειας.

ια. Τήν ἀποδοχή ἐπιτόπιων ἐλέγχων ἀπό τά ἁρμόδια 
ἐλεγκτικά ὄργανα καί τήν παροχή ἔγγραφων, δικαιο-
λογητικῶν καί στοιχείων πράξεων σέ ἐθνικούς ἤ 
ἑνωσιακούς ἐλεγκτικούς μηχανισμούς.

ιβ. Τή συγγραφή ὅλων τῶν δικαιολογητικῶν πληρωμῆς. 
ιγ. Τήν τακτική ἐνημέρωση τῆς ἑκάστοτε Διαχειριστικῆς 

Ἀρχῆς, στήν περίπτωση ἔμμεσων πληρωμῶν (π.χ. εἴσπραξη 
χρηματοδότησης ἀπό Πρόγραμμα Δημοσίων Ἐπενδύσεων 
(ΠΔΕ), ἐγγραφή σέ Συλλογική Ἀπόφαση Ἔργων κ.λπ.).

ιδ. Τή διασφάλιση τῆς ἐπιλεξιμότητας τῶν δαπανῶν 
στήν περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου ἔργου καί τή 
διενέργεια τῶν πληρωμῶν αὐτοῦ.  

3. Τό Ταμεῖο εἶναι ὑπεύθυνο γιά τά κάτωθι:
α. Γιά τήν εἴσπραξη τῶν πάσης φύσεως ἐσόδων τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
β. Γιά τήν εἴσπραξη τῶν προβλεπόμενων ὑπέρ τῶν 

Ταμείων εἰσφορῶν καί τή νόμιμη ἀπόδοση αὐτῶν.
γ. Γιά τήν πληρωμή πάσης φύσεως ὀφειλῆς (κατά 

κεφάλαιο καί ἄρθρο) πού προβλέπει ὁ ἐγκεκριμένος 
προϋπολογισμός  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

δ. Γιά τήν τήρηση καί τήν καθημερινή ἐνημέρωση τοῦ 
βιβλίου τοῦ Ταμείου.

ε. Γιά τήν κατάθεση σέ τραπεζικούς λογαριασμούς τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῶν χρηματικῶν διαθεσίμων. 

στ. Γιά τή διαχείριση τῶν ἐνσήμων (κληρικοσήμων καί 
ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν ἐνσήμων).

ζ. Τήν οἰκονομική διαχείριση τῶν πράξεων τῶν ἐκ-
τελουμένων ἔργων, ὑπηρεσιῶν καί προμηθειῶν καθώς καί 
τῶν πάσης φύσεως συναφῶν ἐνεργειῶν.

4. Τό Γραφεῖο Μισθοδοσίας εἶναι ὑπεύθυνο γιά τά 
κάτωθι:

α. Γιά τή μισθοδοσία ἁπάντων τῶν Κληρικῶν καί τῶν 
Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

β. Γιά τή σύνταξη τῶν πινάκων κατατάξεως Κληρικῶν 
καί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων στίς ἀντίστοιχες 
μισθολογικές κατηγορίες.

γ. Γιά τήν ἀποστολή τῶν μισθοδοτικῶν καταστάσεων 
πρός τήν ἁρμόδια Δημόσια Οἰκονομική Ὑπηρεσία, 
συμφώνως πρός τήν κείμενη νομοθεσία.

δ. Γιά τή μηνιαία ἐνημέρωση τῶν ὑπηρεσιακῶν μετα-
βολῶν.

5. Τῆς Οἰκονομικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, προΐσταται Ὑπεύθυνος 
ἐκ τῶν ὑπηρετούντων ὑπαλλήλων στήν Ἱ. Μητρόπολη ἤ 
κληρικῶν τῆς ἴδιας Μητροπόλεως, μέ ἀποδεδειγμένη γνώση 
καί ἐμπειρία ἐπί ζητημάτων οἰκονομικῆς διαχειρίσεως, ὁ 
ὁποῖος ὁρίζεται μέ ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτου.

6. Μέ ὅμοια ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτου δύναται 
νά ἐπιτρέπεται στά ἀνωτέρω Γραφεῖα καί Τμήματα ἡ 
συνεργασία μέ ἐξωτερικούς συνεργάτες, γιά τήν ἐπιμελῆ 
ἐκτέλεση τῶν ἁρμοδιοτήτων τους, ἰδίως ἀναφορικά μέ 
τήν ὁλοκλήρωση συμβάσεων ἐκτέλεσης ἔργων, παροχῆς 
ὑπηρεσιῶν καί προμηθειῶν καθώς καί τήν ἐπιτυχῆ ἐκτέλεση 
συγχρηματοδοτούμενων ἀπό πόρους τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἕνωσης Προγραμμάτων.

7. Γιά τήν ἐπιμελῆ ἐκπλήρωση τῶν καθηκόντων πού τούς 
ἀνατίθενται, τά Γραφεῖα καί τό Ταμεῖο τῆς Οἰκονομικῆς 
Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως συνεργάζονται μεταξύ 
τους, καθώς ἐπίσης καί μέ τίς λοιπές ὑπηρεσίες τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως, ἰδίως δέ τοῦ Γραφείου Σχεδιασμοῦ καί 
Ἀνάπτυξης καί τοῦ Γραφείου Προμηθειῶν.  
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Ἄρθρο 14
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

1. Τό Γραφεῖο Στρατηγικοῦ Σχεδιασμοῦ, Ἀνάπτυξης, 
Ἐπικοινωνίας καί Διαχείρισης Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς 
εἶναι ἁρμόδιο:

α. Γιά τήν ἐκπόνηση πλάνου προγραμματισμοῦ (γιά 
τό σύνολο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως) στούς τομεῖς τῆς 
κοινωνικοοικονομικῆς ἀνάπτυξης, νέων τεχνολογιῶν, 
ἐκσυγχρονισμοῦ δομῶν καί διαδικασιῶν τῶν ὑπηρεσιῶν 
καί ἐξαρτημένων ἀπό αὐτήν ἱδρυμάτων.

β. Γιά τήν ἐπανεξέταση καί πιθανή τροποποίηση τοῦ 
ἐτησίου πλάνου προγραμματισμοῦ.

γ. Γιά τήν παρακολούθηση ὑλοποίησης τοῦ πλάνου 
προγραμματισμοῦ.

δ. Γιά τήν ἐπιστημονική στήριξη καί τεχνική ὑποστήριξη 
τῶν Μητροπολιτικῶν Ὀργάνων καί Ὑπηρεσιῶν, καθώς καί 
τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
σέ θέματα προγραμματισμοῦ καί ἐφαρμογῆς τῶν ἀνα-
πτυξιακῶν προγραμμάτων. 

ε. Γιά τή συμμετοχή ἀπό κοινοῦ μέ τήν Οἰκονομική 
Ὑπηρεσία στήν κατάρτιση καί παρακολούθηση τοῦ προ-
ϋπολογισμοῦ.

στ. Γιά τήν ὑποβολή προτάσεων ἐξασφάλισης τῶν 
ἀπαραιτήτων ἀνθρωπίνων πόρων γιά τίς πάσης φύσεως 
δράσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ζ. Γιά τήν εἰσήγηση προτάσεων περί τῆς ὀρθῆς δια-
χειρίσεως καί ἀξιοποιήσεως τῆς ἀκίνητης περιουσίας τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεως, καθώς ἐπίσης καί τῶν ἐποπτευομένων 
Ν.Π. καί Ἱδρυμάτων πού τελοῦν ὑπό τήν ἐποπτεία της. 

η. Γιά τή διερεύνηση καί ὑποβολή σχεδίου πιθανόν 
συνεργαζόμενων φορέων γιά τήν ὑλοποίηση τῶν ἔρ-
γων (π.χ. Δημόσιος/ἰδιωτικός φορέας, τομέας δραστη-
ριοποίησης).

θ. Γιά τή μελέτη καί διατύπωση προτάσεων πρός τό 
Μητροπολιτικό Συμβούλιο πρός χρηματοδότηση ἔργων, 
μέσῳ προγραμμάτων, ἀπό χρηματοδοτικούς φορεῖς 
τοῦ δημοσίου ἤ τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα, τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἑνώσεως καί ἄλλων διεθνῶν Ὀργανισμῶν.

2. Μέ τήν ἐπιφύλαξη τῶν ἁρμοδιοτήτων τῆς Τεχνικῆς 
Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν 
καί Ἑορδαίας, ὅπως αὐτές ὁρίζονται στό ἑπόμενο ἄρθρο 
τοῦ παρόντος, εἰδικῶς ὡς πρός τή διαδικασία ὑλοποίησης 
ἔργων πού συγχρηματοδοτοῦνται ἀπό ἐθνικούς καί 
ἑνωσιακούς πόρους, τό Γραφεῖο εἶναι ἁρμόδιο:

α. Γιά τή σύνταξη τῶν Τεχνικῶν Δελτίων συγχρηματο-
δοτούμενων ἔργων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

β. Γιά τήν ὑλοποίηση καί διαχείριση ἐθνικῶν καί 
ἑνωσιακῶν προγραμμάτων (ἑξαιρουμένων τῶν τεχνικῶν) 
πού ἀναλαμβάνει ἡ Ἱερά Μητρόπολη.

γ. Γιά τή σύνταξη καί ὑποβολή τῶν μηνιαίων / τριμηνιαίων 
δελτίων τῶν συγχρηματοδοτούμενων ἔργων στήν ἁρμόδια 
Διαχειριστική Ἀρχή.

δ. Γιά τόν ἔλεγχο τῆς προόδου καί τῆς πιστοποίησης τοῦ 
φυσικοῦ καί οἰκονομικοῦ ἀντικειμένου τῶν ἔργων καθώς 
ἐπίσης καί γιά τόν ἔλεγχο τῶν παραδοτέων αὐτῶν. 

3. Τό Γραφεῖο, θά φέρει ἐπιπροσθέτως, τίς κάτωθι 
ἁρμοδιότητες:

α. Τῆς συνεργασίας μέ τίς ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου 
Πολιτισμοῦ, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἑκάστοτε ἁρ-
μοδίων Ἐφοριῶν Ἀρχαιοτήτων, καθώς ἐπίσης καί μέ 
οἱαδήποτε ἄλλη ἀρχή ἤ φορέα, ἐθνικό, εὐρωπαϊκό ἤ 
καί διεθνῆ, πού δραστηριοποιεῖται στόν τομέα τῆς 
πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, ὑλικῆς καί ἄυλης, ὅπως αὐτή 
ὁρίζεται βάσει τῶν ἐπικρατουσῶν ἐθνικῶν, ἑνωσιακῶν ἤ 
καί διεθνῶν ἀρχῶν καί ἐθίμων, ἀνεξαρτήτως τῆς νομικῆς 
φύσης αὐτῶν, 

β. Τήν καθοδήγηση, συντονισμό καί ὑποστήριξη τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν συμβουλίων στό πλαίσιο πάσης συναφοῦς 
δραστηριότητας, ἀναφορικά μέ τήν προστασία καί 
συντήρηση τῶν μνημείων πολιτισμοῦ, σύμφωνα μέ τίς 
ἀνωτέρω ἀρχές καί ἔθιμα.

γ. Τή διατύπωση εἰσηγήσεων πρός τούς ἑκάστοτε ἐμ-
πλεκόμενους ἐκκλησιαστικούς φορεῖς γιά κάθε ζήτημα 
πού ἅπτεται τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, σύμφωνα μέ τά 
ἀνωτέρω.

δ. Τήν ἐπικοινωνία, μέ κάθε πρόσφορο μέσο, μέ ὅλες τίς 
ἁρμόδιες γιά θέματα πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς διεθνεῖς 
καί εὐρωπαϊκές ἐπιτροπές, ἀρχές ἤ φορεῖς.

4. Τό Γραφεῖο γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν ὁριζομένων στίς 
ἀνωτέρω παραγράφους ἁρμοδιοτήτων τοῦ συνεργάζεται 
μέ τίς λοιπές ὑπηρεσίες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, 
Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, ἰδίως δέ μέ τήν Τεχνική Ὑπηρεσία 
καί τήν Οἰκονομική Ὑπηρεσία, οἱ ὁποῖες ὑποχρεοῦνται νά 
τοῦ παρέχουν τήν ἀπαιτούμενη πρός τοῦτο συνδρομή.

5. Τό Γραφεῖο δύναται ἐπίσης κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ 
Μητροπολίτου νά συνεργάζεται πρός τοῦτο μέ ἐξωτερικούς 
συνεργάτες.

Ἄρθρο 15
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Ἡ Τεχνική Ὑπηρεσία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, 
Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, στελεχώνεται δι᾽ ἀποφάσεως 
τοῦ Μητροπολίτου, σύμφωνα μέ τά ὁριζόμενα στήν παρ. 
3 τοῦ παρόντος. Ἡ Διεύθυνση τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας 
ἀσκεῖται ἀπό στέλεχος, τό ὁποῖο, πέραν τῶν τυπικῶν καί 
οὐσιαστικῶν προσόντων πού ἀπαιτοῦνται ἀπό τίς κείμενες 
διατάξεις περί Ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, διαθέτει 
ἐπιπροσθέτως τά ἀκόλουθα προσόντα: 

α. Δίπλωμα Μηχανικοῦ Α.Ε.Ι. μέ 10ετῆ ἀποδεδειγμένη 
ἐμπειρία σέ μελέτες καί ἐπιβλέψεις τεχνικῶν ἔργων.

β. Ἄρτια γνώση μίας ξένης γλώσσης κατά προτίμηση τῆς 
Ἀγγλικῆς. 

γ. Ἄρτια γνώση χρήσης καί προγραμμάτων ἠλεκτρονικοῦ 
ὑπολογιστῆ.

2. Ἡ Τεχνική Ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀποτελεῖ 
τή Διευθύνουσα Ὑπηρεσία αὐτῆς γιά κάθε Ἐκκλησιαστικό 
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Ἔργο ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, σύμφωνα 
μέ τόν ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 «Περί ἀναθέσεως καί ἐκτελέσεως 
συμβάσεων Ἐκκλησιαστικῶν Ἔργων, Προμηθειῶν καί 
Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν 
καί Ἑορδαίας». 

3. Δι᾽ ἀποφάσεως τοῦ Μητροπολίτου συστήνεται ἐκ 
τῶν Μηχανικῶν μελῶν τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας ἡ Ἐπι-
βλέπουσα Ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά κάθε 
Ἐκκλησιαστικόν Ἔργο. Ἡ Ἐπιβλέπουσα Ὑπηρεσία ἀπο-
τελεῖται ἀπό δύο τουλάχιστον Μηχανικούς ἐγνωσμένης 
ἐμπειρίας καί κύρους, τοῦ πρώτου ὁριζομένου ὡς 
Προϊσταμένου αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦν καί καθήκοντα 
Ἐπιβλέποντος Μηχανικοῦ κατ’ ἀνάθεσιν. Δι᾽ ὁμοίας ἀπο-
φάσεως δύνανται νά διορίζονται ἕτερα πρόσωπα πρός 
ἐπίβλεψη τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας, τῶν ἁρμοδιοτήτων 
τους εἰδικότερα ὁριζομένων ὑπό τοῦ Μητροπολιτικοῦ 
Συμβουλίου  Ἐπί πλέον ἡ Τεχνική Ὑπηρεσία δύναται νά 
στελεχώνεται καί ἀπό τρίτα πρόσωπα, ἰδιῶτες Μηχανικούς, 
στούς ὁποίους δύνανται νά ἀνατίθενται καθήκοντα 
Ἐπιβλέποντος Μηχανικοῦ, μέ σύμβαση παροχῆς ἀνεξάρ-
τητων ὑπηρεσιῶν ἤ μέ σύμβαση μίσθωσης ἔργου ἤ δωρεάν, 
πρός κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν τῶν ἐργολαβιῶν. 

4. Ἡ Τεχνική Ὑπηρεσία συνεργάζεται μέ τά Γραφεῖα 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Νομική Ὑπηρεσία, Γραφεῖο 
Σχεδιασμοῦ καί Ἀνάπτυξης, Μητροπολιτικό Συμβούλιο, 
Γραμματεία κ.λπ.) γιά τήν ἀρτιότερη καί ταχύτερη 
ἐκτέλεση τῶν ἔργων πού πραγματοποιοῦνται, τηρου-
μένων ὅλων τῶν νομίμων διαδικασιῶν πού προβλέπονται 
ἀπό τήν κείμενη νομοθεσία.

5. Ἡ Τεχνική Ὑπηρεσία ἐκπονεῖ τίς μελέτες τῶν 
Ἐκκλησιαστικῶν Ἔργων, παρακολουθεῖ, ἐλέγχει καί 
ἐγκρίνει τίς μελέτες πού ἐκπονοῦν Ἰδιῶτες Μηχανικοί γιά 
τά ἔργα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἐπιβλέπει καί ἐλέγχει τίς 
κατασκευές, ἐπισκευές καί συντηρήσεις τῶν ἔργων αὐτῆς 
πού ἐκτελοῦνται εἴτε μέ Ἀνάδοχο εἴτε μέ Αὐτεπιστασία, 
σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 55/1974 Καν. τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ΦΕΚ Α ́ 185) 
καί τίς συμπληρωματικές τῶν ἀντιστοίχων ν. 716/1977 καί 
ν. 1418/1984 μετά τῶν ἐκτελεστικῶν τους Προεδρικῶν 
Διαταγμάτων καί τῶν συμπληρωματικῶν καί τροποποιητι-
κῶν αὐτῶν Νόμων ὅπως ἰσχύουν ἕως σήμερα. Οἱ μελέτες 
πρός ἐκτέλεσιν Ἐκκλησιαστικῶν Ἔργων, θεωροῦνται ὑπό 
τοῦ Προϊσταμένου τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας, σέ περίπτωση 
δέ δημοπρατήσεως ἐγκρίνονται ὑπό τῆς Προϊσταμένης 
Ἀρχῆς, ὅπως αὐτή καθορίζεται στόν ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 «Περί 
ἀναθέσεως καί ἐκτελέσεως συμβάσεων Ἐκκλησιαστικῶν 
Ἔργων, Προμηθειῶν καί Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱ. Μ.Φλωρίνης, 
Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας».

6. Στήν περίπτωση κατά τήν ὁποία ἡ Τεχνική Ὑπηρεσία 
ἀδυνατεῖ νά συντάξει καί νά ἐκπονήσει τίς σχετικές 
Μελέτες, καθώς στήν περίπτωση κατά τήν ὁποίαν ἐλλείπει 
κατάλληλη Τεχνική Ὑπηρεσία, δύναται νά ἀνατεθεῖ 
ἡ ἐκπόνηση τῶν μελετῶν αὐτῶν σέ τρίτους εἰδικούς, 
μέ κατάλληλη κατάρτιση καί ἐμπειρία, ἀναλόγως τοῦ 

μεγέθους του πρός ἐκτέλεση ἔργου, κατόπιν ἀποφάσεως 
τῆς Προϊσταμένης Ἀρχῆς καί μετά ἀπό εἰσήγηση τοῦ 
Τεχνικοῦ Συμβουλίου. Οἱ συντασσόμενες ἐκ τρίτων 
μελέτες, θεωροῦνται ὑπό τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας καί 
ἐγκρίνονται ἀπό τήν Προϊσταμένη Ἀρχή.

7. Κατά ταῦτα ἡ ὀργάνωση τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας 
γιά τήν ἐκτέλεση Ἐκκλησιαστικῶν Ἔργων τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας καθ-
ορίζεται ὡς κάτωθι:

Α. Τμῆμα Σχεδιασμοῦ, Ἐκπόνησης, Παρακολούθησης 
Μελετῶν καί Προδιαγραφῶν. Τό τμῆμα ἀσχολεῖται μέ τόν 
σχεδιασμό, ἐκπόνηση ἤ προκήρυξη, ἐπίβλεψη καί παραλαβή 
μελετῶν καθώς καί τή σύνταξη προδιαγραφῶν γιά τά ἔργα 
(τεχνικά καί καλλιτεχνικά) πού πρόκειται νά ἐκτελεσθοῦν 
ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη καί ἰδίως:

α) Τήν ἐκπόνηση προτάσεων προγραμμάτων ἔργων καί 
μελετῶν.

β) Τήν ἐκπόνηση μελετῶν καί προδιαγραφῶν μελετῶν.
γ) Τίς διαδικασίες πρόσκλησης ἐκδήλωσης ἐνδια-

φέροντος γιά ἀνάθεση μελετῶν.
δ) Τήν ἀξιολόγηση καί ἐπιλογή τῶν μελετῶν.
ε) Τόν ἔλεγχο, ἐπίβλεψη καί διασφάλιση τῆς ποιότητας 

τῶν συντασσόμενων μελετῶν καί τήρηση τοῦ συμβατικοῦ 
χρονοδιαγράμματος.

στ) Τήν παραλαβή μελετῶν.
ζ) Τή σύνταξη τεχνικῶν δελτίων ἔργων.
η) Τή σύνταξη μηνιαίων δελτίων παρακολούθησης.
θ) Τή σύνταξη τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης.
ι) Τή σύνταξη ἐκθέσεων παρακολούθησης καί ἀξιο-

λόγησης ἔργων.
ια) Τήν παρακολούθηση καί καταγραφή τῆς κατάστασης 

τῶν Ἀκινήτων.

B. Τμῆμα Δημοπρατήσεων, Συντηρήσεων 
καί Ἐπιβλέψεων Ἔργων

Τό τμῆμα ἀσχολεῖται μέ τή Δημοπράτηση καθώς καί τήν 
παρακολούθηση, τήν τεχνική ὑποστήριξη, τήν ἐπίβλεψη 
καί τόν ἔλεγχο τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ἔργων καί τεχνικῶν 
ὑπηρεσιῶν ποῦ ὑλοποιοῦνται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη. Ἡ 
κατασκευή τῶν ἔργων δυνατόν νά γίνεται εἴτε μέ ἐπιλογή 
Ἀναδόχου (Δημοπράτηση), εἴτε μέ Αὐτεπιστασία, σύμφωνα 
μέ τά εἰδικότερα ὁριζόμενα στόν Κανονισμό «Περί 
ἀναθέσεως καί ἐκτελέσεως συμβάσεων Ἐκκλησιαστικῶν 
Ἔργων, Προμηθειῶν καί Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας». Συνοπτικά τό παρα-
πάνω τμῆμα ἔχει τίς ἑξῆς ἁρμοδιότητες:

α) Ὀργάνωση Ἐργολαβίας/Δημοπρασίας – Ἐπιλογή 
Ἀναδόχου, στήν ὁποία περιλαμβάνονται ἰδίως τά ἀκόλουθα: 
ὁ ἔλεγχος τῶν ποσοτήτων τῶν προσμετρήσεων ὑλικῶν καί 
ἐργασιῶν, ὁ ἔλεγχος καί ἡ ἀναπροσαρμογή ἄρθρων τῶν 
ἀναλυτικῶν τιμολογίων, ὁ ἔλεγχος καί ἡ ἀναπροσαρμογή 
τῶν προϋπολογισμῶν κατασκευῆς, ἡ σύνταξη τῶν Τευχῶν 
Δημοπράτησης, ἡ διαδικασία τῆς Δημοπράτησης Ἔργων, 
ἡ ἀξιολόγηση τοῦ Ἀναδόχου, ἡ ἀξιολόγηση ὑφισταμένου 
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ἐργατικοῦ δυναμικοῦ καί ἡ ἀξιολόγηση τῶν ἐπιμέρους 
Ὑπεργολάβων στήν περίπτωση τῆς Αὐτεπιστασίας, ἡ 
σύνταξη τῶν Συμβάσεων – Συμφωνητικῶν, ἡ παραλαβή 
καί ὁ ἔλεγχος τῶν ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν, ἡ προετοιμασία 
τοῦ Ἐργοταξίου (χάραξη, ὁριοθέτηση, δειγματοληπτικές 
τομές κ.λπ.), ἡ ἐγκατάσταση καί ἐνημέρωση Ἀναδόχου 
ἤ τῶν Ὑπεργολάβων (Αὐτεπιστασία), ἡ ἔρευνα καί πρόσ-
ληψη ἐπί πλέον ἐργατικοῦ δυναμικοῦ, ἡ ἀξιολόγηση 
τοῦ ὑφισταμένου μηχανολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ καθώς 
καί ἡ ἔρευνα ἀγορᾶς καί προμήθειας τοῦ ἐπί πλέον 
ἀπαιτουμένου καί ἡ ἐξασφάλιση τῶν ἀναγκαίων πιστώ-
σεων (Αὐτεπιστασία).

β) Ἐγκατάσταση καί προετοιμασία ἐργοταξίου, στήν 
ὁποία περιλαμβάνονται ἰδίως τά ἀκόλουθα: ὁ ἔλεγχος τοῦ 
Ἀναδόχου γιά τήν ἐξασφάλιση τῶν ἀπαραιτήτων ἄδειων, 
ἐγκρίσεων καί ἀναγγελιῶν ἀπό τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες, 
ὁ ἔλεγχος καί ἡ ἔγκριση τοῦ Χρονοδιαγράμματος/ 
Ὀργανογράμματος Ἀναδόχου, ἡ μελέτη καί ἡ σύνταξη 
Χρονοδιαγράμματος/Ὀργανογράμματος στά ἔργα ποῦ 
ἐκτελοῦνται μέ Αὐτεπιστασία, ὁ ἔλεγχος τῆς ποιότητας 
καί τῆς πιστότητας τῶν ὑλικῶν καί ἡ διενέργεια 
ἐργαστηριακῶν ἐλέγχων, ὁ ἔλεγχος τῶν πηγῶν λήψεως 
τῶν ὑλικῶν, ὁ ἔλεγχος τῆς στελέχωσης καί τῆς τεχνικῆς 
κατάρτισης τῶν συνεργείων κατασκευῆς, ὁ ἔλεγχος 
τῶν μέτρων ἀσφαλείας καί τῆς φύλαξης ἐργοταξίου, ὁ 
καθορισμός διακίνησης καί ἀποθήκευσης τῶν ὑλικῶν καί 
τῶν μηχανημάτων, ἡ μελέτη καί ὁ καθορισμός τῶν ὑφ-
ισταμένων πηγῶν ἐνεργείας γιά ἐργοταξιακή χρήση καί 
ἡ ἔγκριση τῆς μελέτης Ἀναδόχου γιά τήν ἐγκατάσταση 
εἰδικοῦ μηχανολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ.

γ) Ἐγκατάσταση καί προετοιμασία ἐργοταξίου στήν 
περίπτωση ἐκτέλεσης ἔργου μέ Αὐτεπιστασία, στήν 
ὁποία, πέραν τῶν ἀνωτέρω, περιλαμβάνονται ἰδίως καί 
τά ἀκόλουθα: ἡ ἐξασφάλιση τῶν ἀπαραίτητων ἀδειῶν, 
ἐγκρίσεων, ἀναγγελιῶν ἀπό τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες, ἡ 
ἀναλυτική παρουσίαση καί ἐπεξήγηση τῆς διαδικασίας 
παραγωγῆς τοῦ ἔργου στούς ἐμπλεκομένους, ὁ 
καθορισμός τοῦ μηχανισμοῦ παραγγελίας, διακίνησης 
καί ἀποθήκευσης τῶν ὑλικῶν καί μέσων κατασκευῆς, ἡ 
θέσπιση μέτρων ἀσφαλείας καί φύλαξης ἐργοταξίου, ἡ 
μελέτη καί ὁ καθορισμός ὑφισταμένων πηγῶν ἐνεργείας 
γιά ἐργοταξιακή χρήση, οἱ ἐπιμέρους μελέτες γιά τήν 
ἐγκατάσταση εἰδικοῦ μηχανολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ, ὁ 
ἐπιμερισμός ἐργασιῶν καί ἡ στελέχωση μέ τά ἀντίστοιχα 
συνεργεῖα κατασκευῆς, ἡ ἐξασφάλιση καί τακτοποίηση τῶν 
καταλυμάτων τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ καί ὁ καθορισμός 
τοῦ ἡμερησίου προγράμματος διαβίωσης ἐργατῶν.

δ) Ἀνάπτυξη ἐργασιῶν κατασκευῆς, στήν ὁποία 
περιλαμβάνονται ἰδίως τά ἀκόλουθα: ἡ γνωμοδότηση 
τοῦ ἐπιμερισμοῦ τῶν ἐργασιῶν καί τῆς στελέχωσης τῶν 
ἀντίστοιχων συνεργείων κατασκευῆς, ἡ ἐπίβλεψη τῶν 
ἐκτελούμενων ἐργασιῶν (καθημερινή), ἡ ἐπιμέτρηση 
τῶν ἐκτελούμενων ἐργασιῶν (καθημερινή),ἡ σύνταξη 
καθημερινοῦ ἀναλυτικοῦ ἡμερολογίου παρακολούθησης 

ἐργασιῶν, ἡ σύνταξη ἑβδομαδιαίου φύλλου ἀναφορᾶς 
προόδου ἐργασιῶν, ἡ ἠλεκτρονική παρακολούθηση καί 
ἐπεξεργασία τῆς προόδου ἐργασιῶν καί κοστολογίων (Proj-
ect management), ἡ ὀργάνωση βασικῶν πληροφοριῶν τοῦ 
ἔργου, ἡ ἐπεξεργασία βασικῶν πληροφοριῶν τοῦ ἔργου, 
ἡ ἀνάπτυξη ἐργασιῶν ἔργου, ἡ ὀργάνωση διάρκειας καί 
συσχετίσεων τῶν ἐργασιῶν, οἱ προσθῆκες ἐργασίας 
στά διαγράμματα Gant (πληροφορίες χρόνου) καί Pert 
(πληροφορίες συσχέτισης ἐργασιῶν), ἡ ἐξέταση τῶν 
ἐπιπέδων λεπτομέρειας, ἡ ὀργάνωση βασικῶν ἡμερολογίων 
ἔργου ἀπό ἄποψη πόρων, ἡ ἐξέταση κόστους, ἡ διευθέτηση 
περιορισμῶν χρόνου, ἡ διευθέτηση ἀνταγωνισμῶν 
πόρων, ὁ προγραμματισμός καί τό κόστος, ἡ ἐπεξεργασία 
παρακολούθησης ἐργασιῶν μέ τά διαγράμματα Gant 
καί Pert, ὁ ἔλεγχος τῆς προόδου τῶν ἐργασιῶν, ἡ 
ἐπισκόπηση τῆς διαδικασίας ἐλέγχου, ἡ ἀλλαγή τῆς 
διάρκειας τῶν ἐργασιῶν καί ἡ ἀπαλοιφή καθυστερήσεων, 
ἡ εὕρεση καί ἀλλαγή τῶν περιορισμῶν ἐργασίας, ὁ 
ἀναπρογραμματισμός ἐργασιῶν πού ἔχουν καθυστερήσει, 
ἡ σύγκριση τοῦ τρέχοντος χρονοδιαγράμματος μέ τό 
πλάνο ἀναφορᾶς καί ἐμφάνιση ἐνδιάμεσου πλάνου, 
ἡ ἐξειδίκευση τῆς ἀναφορᾶς ἐργασίας/Γραφήματα, ἡ 
σχεδιαστική ὑποστήριξη ἐπεξήγησης κατασκευαστικῶν 
λεπτομερειῶν, ἡ ἀντιμετώπιση παρεκκλίσεων ἀπό τή 
μελέτη σέ συνεργασία μέ τούς ἐπιβλέποντες μελετητές, 
ἡ ἔρευνα ἀγορᾶς γιά τή βελτιστοποίηση τῶν ὑλικῶν καί 
τῶν τεχνικῶν κατασκευῆς, ὁ καθορισμός νέων ἐργασιῶν 
καί νέων τιμῶν μονάδος, ὁ ἔλεγχος καί ἡ ἔγκριση 
Ἀναλυτικῶν Ἐπιμετρήσεων Ἀναδόχου, ὁ ἔλεγχος καί 
ἡ ἔγκριση Π.Π.Α.Ε. Ἀναδόχου, ὁ ἔλεγχος καί ἡ ἔγκριση 
Ἀνακεφαλαιωτικῶν Πινάκων Ἀναδόχου, ὁ ἔλεγχος καί ἡ 
ἔγκριση Πιστοποιήσεων Ἀναδόχου, ἡ ἀναπροσαρμογή τοῦ 
χρονοδιαγράμματος  καί τοῦ ὀργανογράμματος, ἡ μελέτη, 
σύνταξη, καί ἔγκριση τῶν Συμπληρωματικῶν Συμβάσεων 
μέ τόν Ἀνάδοχο, ἡ τμηματική παραλαβή ὁλοκληρωμένων 
φάσεων τοῦ ἔργου, ἡ προσωρινή παραλαβή τοῦ ἔργου καί 
ἡ ὁριστική παραλαβή τοῦ ἔργου.

8. Διά Πράξεως τοῦ Μητροπολίτου δύναται νά 
ἀνατίθενται σέ συγκεκριμένο/α πρόσωπο/α καθήκοντα 
παρακολούθησης τῆς δράσης καί λειτουργίας τῆς 
Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, 
Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας. Ἡ ἔκταση τῶν ἁρμοδιοτήτων πού 
θά ἀνατίθενται στά ἀνωτέρω πρόσωπα καθορίζονται δι᾽ 
ἀποφάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρο 16
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Ἡ Νομική Ὑπηρεσία ἔχει τίς κάτωθι ἁρμοδιότητες:
α. Ἀναλαμβάνει τή μελέτη καί διεκπεραίωση τῶν 

ὑποθέσεων ἐκείνων οἱ ὁποῖες τῆς ἀνατίθενται ὑπό τοῦ 
Μητροπολίτου, τόν ὁποῖο ὑποχρεοῦται νά τηρεῖ  ἐνήμερο 
σέ  κάθε στάδιο χειρισμοῦ αὐτῶν.

β. Συντάσσει γνωμοδοτήσεις καί παρέχει κάθε ζητού-
μενη γνώμη καί συμβουλή σέ ὅλα τά τμήματα καί τίς 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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ὑπηρεσίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καθώς καί τῶν Ναῶν, 
Μονῶν καί τῶν Ἱδρυμάτων της.

γ. Παρίσταται καί παρέχει τίς νομικές συμβουλές της 
κατά τή συνεδρίαση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου καί 
τῶν λοιπῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱδρυμάτων τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεως, Ἐπιτροπῶν καί λοιπῶν Ἐκκλησιαστικῶν 
Ὀργάνων καί τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν.

δ. παρακολουθεῖ καί διεξάγει ὅλες τίς δικαστικές 
ὑποθέσεις πού ἀφοροῦν στό Ν.Π.Δ.Δ. τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
καθώς καί τῶν Ναῶν, Μονῶν καί τῶν Ἱδρυμάτων της, 
κατόπιν σχετικῶν ἀποφάσεων καί παροχῆς πληρεξουσιό-
τητας ἐκ τοῦ οἰκείου Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἤ 
Ἡγουμενοσυμβουλίου ἤ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀντί-
στοιχα.

ε. Παρίσταται ἐνώπιον τῶν Δικαστηρίων, Δικαστικῶν καί 
Εἰσαγγελικῶν Ἀρχῶν, ὡς καί ἐνώπιον κάθε Διοικητικῆς 
Ἀρχῆς μέ σκοπό τήν ὑπεράσπιση τῶν συμφερόντων καί τῶν 
δικαιωμάτων τοῦ Ν.Π.Δ.Δ. τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καθώς 
καί τῶν Ναῶν, Μονῶν καί τῶν Ἱδρυμάτων της, κατόπιν 
σχετικῶν ἀποφάσεων καί παροχῆς πληρεξουσιότητας ἐκ 
τοῦ οἰκείου Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἤ Ἡγουμενο-
συμβουλίου ἤ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀντίστοιχα.

στ. Ἐπιμελεῖται καί προγραμματίζει τήν ἄμεση παροχή 
συμβουλῶν πρός τούς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦν 
διοικητικά καθήκοντα στίς Ὑπηρεσίες τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως μέ σκοπό τήν εὔρυθμη λειτουργία τῶν 
Ὑπηρεσιῶν της.

ζ. Ἐρευνᾶ τούς τίτλους ἰδιοκτησίας τῶν ἀγοραζόμε-νων, 
μισθωμένων, μεταβιβαζόμενων ἀκινήτων τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεως καθώς καί τῶν Ναῶν, Μονῶν καί τῶν Ἱδρυμάτων 
της καί ἐν γένει ὅλων τῶν περιουσιακῶν στοιχείων της.

η. Ἐπεξεργάζεται καί καταρτίζει ὅλες τίς συμβάσεις, 
ἐργολαβίες, συμβόλαια, διακηρύξεις, συμφωνητικά τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῶν Ἱδρυμάτων της, σέ συνεργασία 
μέ τήν ἁρμόδια Ὑπηρεσία (Οἰκονομική, Τεχνική, κ.λπ.).

θ. Συντάσσει ὅλα τά σχέδια συμβάσεων, προκηρύξεων, 
κ.λπ. πού ὑπογράφει ὁ Μητροπολίτης ἤ ὁ κατά νόμον 
ἐξουσιοδοτημένος ἀντιπρόσωπος αὐτοῦ.

ι. Παρακολουθεῖ τήν ὀρθή διεξαγωγή τῶν διαγωνι-σμῶν 
πού ἀφοροῦν μελέτες, ἔργα, προμήθειες καί ὑπηρεσίες.

ια. Παρέχει γνωμοδοτήσεις νομικοῦ περιεχομένου γιά 
οἱοδήποτε θέμα σχετικό μέ τήν ὑλοποίηση καί διαχείριση 
τῶν ἔργων, μελετῶν, προμηθειῶν καί ὑπηρεσιῶν πού 
ὑλοποιεῖ ἤ προτίθεται νά ὑλοποιήσει ὁ φορέας καί 
γιά τό ὁποῖο θά ζητηθεῖ ὑποστήριξη καί, ἐνδεικτικῶς, 
τό θεσμικό πλαίσιο ὑλοποίησης ἔργου, τή διαδικασία 
ἐπιλογῆς ἀναδόχου, τά τεύχη δημοπρατήσεως, τή σύναψη 
συμβάσεως, τήν ἐπιβολή κυρώσεων κ.λπ.

ιβ. Παρακολουθεῖ τήν ἰσχύουσα Νομοθεσία καί 
ἐνημερώνει τήν Ἱερά Μητρόπολη.

ιγ. Τηρεῖ τούς φακέλους τῶν δικαστικῶν ὑποθέσεων τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῶν Ἱδρυμάτων αὐτῆς.

2. Ἡ προσφυγή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καθώς καί τῶν 
Ναῶν, Μονῶν, Ἱδρυμάτων καί τῶν λοιπῶν Ἐκκλησιαστικῶν 

Νομικῶν Προσώπων αὐτῆς στή νομική ὑπηρεσία τυγχάνει 
σέ κάθε περίπτωση προαιρετική, δύνανται δέ νά προσ-
φεύγουν ἐλευθέρως στή λήψη ἀνεξάρτητων νομικῶν 
ὑπηρεσιῶν ἀπό τρίτους ἰδιῶτες, συμπεριλαμβανομένης 
τῆς ὑποστήριξής τους κατά τή διαδικασία σύναψης καί 
ἐκτέλεσης συμβάσεων πού ἐμπίπτουν στούς Κανονισμούς 
«Περί ἀναθέσεως καί ἐκτελέσεως συμβάσεων Ἐκκλη-
σιαστικῶν Ἔργων, Προμηθειῶν καί Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας» καί 
«Περί Ἐκμισθώσεων, Μισθώσεων, Παραχωρήσεων, Ἐκ-
ποιήσεων, Ἀγορῶν, Ἀνταλλαγῶν καί Ἀντιπαροχῶν τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας», 
σύμφωνα μέ τά ἰσχύοντα περί ἀναθέσεως συμβουλευτικῶν 
ὑπηρεσιῶν.

Ἄρθρο 17
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1. Τό Γραφεῖο Προμηθειῶν ἔχει τίς παρακάτω ἁρμοδιό-
τητες: α. Τήν κατάρτιση καί ὑλοποίηση τοῦ προγράμματος 
προμηθειῶν σέ ἐτήσια βάση.

β. Τόν καθορισμό τοῦ εἴδους τοῦ διαγωνισμοῦ (ἀνοικτός, 
κλειστός, πρόχειρος) ὅπως ὁρίζεται ἀπό τήν ἰσχύουσα 
νομοθεσία κατόπιν συνεργασίας μέ τή Νομική Ὑπηρεσία.

γ. Τόν συντονισμό καί τήν παρακολούθηση τῆς δι-
ενέργειας προχείρων, τακτικῶν καί διεθνῶν διαγωνι-
σμῶν, γιά τήν ἀνάδειξη προμηθευτῶν ὑλικῶν πρός κάλυ-
ψη ἀναγκῶν τῶν ὑπηρεσιῶν καί τῆς λειτουργίας τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεως.

δ. Τή διενέργεια διαγωνισμῶν προχείρων, τακτικῶν καί 
διεθνῶν γιά τήν ἀνάδειξη ἀναδόχων παροχῆς γενικῶν 
ὑπηρεσιῶν πρός κάλυψη ἀναγκῶν τῶν ὑπηρεσιῶν καί τῆς 
λειτουργίας τῆς Μητροπόλεως.

ε. Τή σύνταξη καί ἐπανεξέταση τῆς προκηρύξεως.
στ. Τή συγκέντρωση τῶν ἀπαιτουμένων πληροφοριῶν καί 

τήν ἐπεξεργασία αὐτῶν ὥστε μετά ἀπό σχετική εἰσήγηση 
νά προωθηθοῦν πρός ἔγκριση ἀπό τά ἁρμόδια ὄργανα τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ζ. Τόν καθορισμό τῶν τυπικῶν καί εἰδικῶν ὅρων γιά τήν 
ἐπιλογή τοῦ ἀναδόχου (νομιμοποιητικά ἔγγραφα, τρόποι 
ὑποβολῆς προσφορῶν κ.λπ.).

η. Τόν σχεδιασμό κριτηρίων ἀξιολογήσεως προσφορῶν 
καί ἀναδόχων.

θ. Τή διαχείριση καί παρακολούθηση τῶν συμβάσεων καί 
τήν ὑποβολή τους στίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες.

ι. Τή σύνταξη καί τήρηση μητρώου Προμηθευτῶν.

Ἄρθρο 18
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ – ΚΛΗΤΗΡΟΣ - ΕΥΤΡΕΠΙΣΤΡΙΩΝ

1. Τό Γραφεῖο Κινήσεως:
α. Ἀναλαμβάνει τή μεταφορά τοῦ Μητροπολίτη κατά 

τίς μετακινήσεις του, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμά του 
καί ὁποτεδήποτε αὐτό κρίνεται ἀναγκαῖο ἀπό αὐτόν, 
ἐκτελώντας τήν ὑπηρεσία πού τοῦ ἀνατίθεται μέ συνέπεια, 
εὐρισκόμενο σέ ἑτοιμότητα.
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β. Ἀναλαμβάνει τή μεταφορά τῶν πρός λατρευτική 
χρήση ἀναγκαίων πραγμάτων τοῦ Μητροπολίτη καθώς καί 
τή λήψη φωτογραφιῶν ὅπου παρίσταται ὁ Μητροπολίτης.

γ. Ἐπιμελεῖται τή σωστή λειτουργία ἀλλά καί τήν 
εὐπρεπῆ κατάσταση τοῦ μητροπολιτικοῦ ὀχήματος καί τῶν 
ὑπηρεσιακῶν ὀχημάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

δ. Ἀναλαμβάνει ὁποιαδήποτε ἄλλη ὑπηρεσιακή κίνηση δι᾽ 
αὐτοκινήτου ἤ λεωφορείου κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Μητρο-
πολίτου.

ε. Τηρεῖ καί ἐνημερώνει τούς μηχανολογικούς φακέλους 
μέ τά ἀπαραίτητα ἔγγραφα γιά τήν κυκλοφορία καί 
συντήρηση τῶν ὀχημάτων.

στ. Παραλαμβάνει καί μεταφέρει τήν ἀλληλογραφία στό 
ταχυδρομεῖο, στίς ὑπηρεσίες, στό ἰδιαίτερο γραφεῖο τοῦ 
Μητροπολίτου κ.λπ.

ζ. Ἐκτελεῖ χρέη κλητήρα καί παρέχει ὑπηρεσίες στά 
Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως καί ὅπου αὐτή ὁρίζει.

η. Ἐπιμελεῖται τήν τήρηση τῆς τάξεως καί τήν ἀσφάλεια 
τῶν Γραφείων, ὅπου στεγάζονται οἱ Ὑπηρεσίες τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως.

θ. Ἐπιμελεῖται τῆς καθαριότητος, τῆς ἀψόγου καί ἐπι-
μελημένης ἐμφανίσεως καί εὐταξίας τῶν Γραφείων τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεως ὡς καί τῶν κοινοχρήστων χώρων αὐτῆς.

ι. Ἐπιμελεῖται τῆς φιλοξενίας τῶν προσκεκλημένων καί 
ἐπισκεπτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

2. Σέ περίπτωση ἐλλείψεως δι᾽ ὁποιονδήποτε λόγον 
ἐπαρκοῦς στελέχωσης τοῦ Γραφείου Κινήσεως, ὁ Μητρο-
πολίτης δύναται ὅπως ἀναθέτει τά παραπάνω καθήκοντα 
σέ ὁποιοδήποτε ἄλλο πρόσωπο ἄμισθο ἤ ἔμμισθο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ἄρθρο 19
ΚΑΤΗΧΗΣΗ/ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

1. Ἡ κατηχητική-ποιμαντική διακονία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας δύναται νά διεξάγεται 
μέσῳ τῆς ἀνάπτυξης τῶν κάτωθι τομέων τῆς διδακτικῆς, 
τῆς ἱεραποστολικῆς καί τῆς ἐκδοτικῆς δράσεως:

Α. Θείου Κηρύγματος καί συνάξεων μελέτης Ἁγίας 
Γραφῆς, σέ κάθε ἐνορία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ κέντρο 
πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί καταρτίσεως τῶν πιστῶν, 
τό ὁποῖο θά ἐπιτελεῖται ἀπό τούς Ἱεροκήρυκες τῆς 
Μητροπόλεως καί κάθε δυνάμενο κληρικό ἤ λαϊκό μέ τήν 
εὐλογία τοῦ Μητροπολίτη:

α. Μέ τό λειτουργικό κήρυγμα (προφορικό ἤ γραπτό) 
κάθε Κυριακῆς καί ἑορτῆς,

β. μέ τή συγκρότηση ἑβδομαδιαίων συνάξεων στίς Ἐνο-
ρίες.

γ. Ἄλλες δραστηριότητες πρός οἰκοδομῆ τῶν πιστῶν.
Β. Ἀντιαιρετικῆς δράσεως, διά τῆς ὁποίας:
α. Φροντίζει τήν ἐνημέρωση τῶν πιστῶν γιά θέματα 

ὁριοθετήσεως τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί λαμβάνει 

μέτρα γιά τήν προστασία καί ἐνημέρωση τοῦ ποιμνίου ἀπό 
ἐπικίνδυνες ἀντιλήψεις, εἰσηγούμενος σχετικά πρός τόν 
Μητροπολίτη.

β. Προβαίνει σέ σχετικές ἐκδηλώσεις, συνέδρια καί 
ἐκδόσεις.

γ. Ἀναλαμβάνει τή διοργάνωση καί λειτουργία σεμιναρίων 
σέ ἐτήσια βάση, γιά τήν ἐνημέρωση περί θεμάτων δράσεως 
ἐπικινδύνων ὁμάδων, παλαιῶν καί νεοφανῶν.

δ. Ἐνημερώνει (ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά) τούς πιστούς 
γιά τά σχετικά θέματα.

Γ. Συμπαραστάσεως Οἰκογένειας, γιά τήν ὁποία δύναται 
ὅπως:

α. Καταρτίζει ὁμιλίες, διαλέξεις, ἡμερίδες καί συνέδρια 
μέ θέματα σχετικά μέ τήν οἰκογένεια (κάθε μορφῆς) καί 
τό παιδί.

β. Προσφέρει ἔγκαιρη καί ἔγκυρη πνευματική στήριξη 
σέ κλυδωνιζόμενες οἰκογένειες.

γ. Προτείνει καί προετοιμάζει ἐνεργό σχέση οἰκογενειῶν 
καί παιδιῶν στή ζωή καί τή δράση τῆς Ἐνορίας τους.

δ. Συνεργάζεται μέ τήν Ὑπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων 
(Υ.Γ.Θ.) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί 
Ἑορδαίας «ΣΩΣΑΝΝΑ».

Δ. Ἐπιμορφώσεως Ἱεροῦ Κλήρου καί στελεχῶν, μέ 
δράσεις ὅπως ἐνδεικτικῶς:

α. Μηνιαῖες Ἱερατικές Συνάξεις.
β. Ἐξειδικευμένα ἐπιμορφωτικά σεμινάρια κληρικῶν.
γ. Μηνιαῖο φροντιστήριο Κατηχητῶν καί Στελεχῶν 

Νεότητας.
δ. Ἵδρυση καί λειτουργία σχολῶν, ὅπως Γάμου καί 

Ἁγιογραφίας.
Ε. Ἐκδόσεων, ὅπως ἐνδεικτικῶς:
α. Τακτικῶν ἐποικοδομητικῶν ἄρθρων στήν ἱστοσελίδα 

τῆς Μητροπόλεως.
β. Ἐντύπων κηρυγμάτων.
γ. Τριμηνιαίου Περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
δ. Ἐτησίου ἡμερολογίου.
ε. Κυριακοδρομίων, Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, Πρακτικῶν Συν-

εδρίων, ἐπετειακῶν ἀφιερωμάτων, λευκωμάτων, εἰκόνων 
καί τουριστικῶν φυλλαδίων.

ΣΤ. Τρίτης ἡλικίας, ὁ ὁποῖος θά συνεργάζεται μέ τό 
«ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕΙΟΝ» Ἐκκλησιαστικόν Γηροκομεῖον Φλωρί-
νης γιά τή μέριμνα τοῦ γήρατος.

2. Μέ ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτου, ἐλευθέρως ἀνα-
κλητῆς, ὁρίζεται ὡς ἄμισθος λειτουργός ὁ Ὑπεύθυνος 
ἑκάστου τομέα κατηχητικῆς-ποιμαντικῆς διακονίας, ἀνα-
λαμβάνοντας τό ἔργο τοῦ συντονισμοῦ τῶν ἐπιμέρους 
δράσεών του. 

3. Στό πλαίσιο τῆς κατηχητικῆς-ποιμαντικῆς διακονίας 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας 
λειτουργοῦν τά κάτωθι Ἱδρύματα:

A. Tό Ἐκκλησιαστικόν Οἰκοτροφεῖον Μαθητῶν καί Ἐργα-
ζομένων Νέων «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ», τό ὁποῖο διέπεται 
ἀπό τόν Κανονισμό Συστάσεως καί Λειτουργίας του (ΦΕΚ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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196/τ. Β ́ /1970 καί τίς τροποποιήσεις του) καί γιά τούς 
σκοπούς πού ἀναφέρονται σέ αὐτόν.

Β. Τό «ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕΙΟΝ» Ἐκκλησιαστικόν Γηροκομεῖον 
Φλωρίνης, τό ὁποῖο διέπεται ἀπό τόν Κανονισμό Συ-
στάσεως καί Λειτουργίας του (ΦΕΚ 196/τ. Β ́ /20.03.1970 
καί τίς τροποποιήσεις του) καί γιά τούς σκοπούς πού 
ἀναφέρονται σέ αὐτόν.

Γ. Τό Ἐκκλησιαστικόν Οἰκοτροφεῖον Μαθητῶν Πτο-
λεμαΐδος «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ», τό ὁποῖο 
διέπεται ἀπό  τόν Κανονισμό Συστάσεως καί Λειτουργίας 
του (ΦΕΚ 814/τ. Β ́ /07.10.1972 καί τίς τροποποιήσεις του) 
καί γιά τούς σκοπούς πού ἀναφέρονται σέ αὐτόν.

Δ. Τό Ταμεῖον Ἀλληλεγγύης Κληρικῶν «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ», τό ὁποῖο διέπεται ἀπό  τόν Κανονισμό 
Συστάσεως καί Λειτουργίας του (ΦΕΚ 383/τ. Β ́/1972 καί τίς 
τροποποιήσεις του) καί γιά τούς σκοπούς πού ἀναφέρονται 
σέ αὐτόν.

Ε. Ἡ Σχολή Ἱεροψαλτῶν «Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο 
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ», ἡ ὁποία διέπεται ἀπό  τόν Κανονισμό 
Συστάσεως καί Λειτουργίας του (ΦΕΚ 119/τ. Β ́/1973 καί τίς 
τροποποιήσεις του) καί γιά τούς σκοπούς πού ἀναφέρονται 
σέ αὐτόν.

ΣΤ. Ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Φλωρίνης «ΑΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ», ὁ ὁποῖος διέπεται 
ἀπό  τόν Κανονισμό Συστάσεως καί Λειτουργίας του (ΦΕΚ 
539/τ. Β ́/10.07.1989 καί τίς τροποποιήσεις του) καί γιά τούς 
σκοπούς πού ἀναφέρονται σέ αὐτόν.

Ζ. Ἡ Ὑπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων (Υ.Γ.Θ.) τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας 
«ΣΩΣΑΝΝΑ», ἡ ὁποία διέπεται ἀπό τήν ὑπ’ ἀριθ. 79/2006 
Πράξη τοῦ Σεβ. Μητρ. Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου καί 
τόν ὑπ’ ἀριθ. 153/2002 Κανονισμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος (ΦΕΚ 266/τ. Α´/01.11.2002) γιά τούς σκοπούς πού 
ἀναφέρονται σέ αὐτά.

Η. Τό Ἐρευνητικόν Ἰνστιτοῦτον γιά τή Νόσο τοῦ Ἀλτσ-
χάιμερ, λοιπῶν Ἐκφυλιστικῶν Παθήσεων τοῦ Ἐγκεφάλου 
καί  Μελέτης  Γήρατος «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ», τό ὁποῖο 
διέπεται ἀπό  τόν Κανονισμό Συστάσεως καί Λειτουργίας 
του (ΦΕΚ 2982/τ. Β ́/02.11.2012 καί τίς τροποποιήσεις του) 
καί γιά τούς σκοπούς πού ἀναφέρονται σέ αὐτόν. 

Θ. Νέα Ἱδρύματα ὁποιασδήποτε μορφῆς τά ὁποῖα 
ἱδρύονται κανονικά καί νόμιμα.

4. Ἐπιπλέον τῶν προαναφερθέντων ἱδρυμάτων λει-
τουργοῦν μέ ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτη οἱ κάτωθι 
Ὑπηρεσίες: α) Ποιμαντική Φυλακῶν, β) Συμπαράσταση 
ἀσθενῶν, γ) Μέριμνα Ἐργοστασίων, δ) Στρατιωτική 
ε) Ἐκκλησιαστική Βιβλιοθήκη, στ) Ἀστεροσκοπεῖο, ζ) 
Ἁγιογραφίας καί Ναοδομίας, η) Ἐκκλησιαστική Ἑστία, 
θ) Τράπεζα αἵματος. Μέ Πράξη τοῦ Μητροπολίτη μπο-
ροῦν οἱ ἀνωτέρω ὑπηρεσίες νά καταργοῦνται ἤ καί νά 
δημιουργοῦνται νέες μέ τήν ἀνάθεση καθηκόντων σέ 
κληρικούς ἤ λαϊκούς ἱκανούς γιά τήν ἀντίστοιχη διακονία.

5. Τέλος, ἡ Ἱερά Μητρόπολη καθώς καί τά ὑπαγόμενα 
σέ αὐτήν νομικά πρόσωπα δύνανται νά συνεργάζονται μέ 

Ὀρθόδοξες Χριστιανικές-Ἱεραποστολικές Ἀδελφότητες, 
Συλλόγους, Φορεῖς, Σωματεῖα, νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, Ὀργανισμούς καί Ἱδρύματα γιά τή διοργάνωση 
ἐκδηλώσεων θρησκευτικοῦ, φιλανθρωπικοῦ, κοινωνικοῦ, 
μορφωτικοῦ, ἐκπαιδευτικοῦ ἤ πολιτιστικοῦ χαρακτήρα.

6. Οἱ δράσεις κατηχητικῆς-ποιμαντικῆς διακονίας 
καθώς καί οἱ τομεῖς αὐτῆς δύνανται νά ἐξειδικεύονται 
ἤ νά τροποποιοῦνται δι᾽ ἀποφάσεως τοῦ Μητροπολίτου, 
Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας.

7. Δι᾽ ὁμοίας ἀποφάσεως ὁρίζεται Ὑπεύθυνος τοῦ 
τομέα κατηχητικῆς-ποιμαντικῆς διακονίας κληρικός τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἤ λαϊκός, ὁ ὁποῖος ἀναλαμβάνει τόν 
συντονισμό τῶν ἐπιμέρους δράσεων, τήν ἐποπτεία τους 
καθώς καί τήν ἐνημέρωση ἁρμοδίως τοῦ Μητροπολίτου 
γιά κάθε ζήτημα πού ἀνάγεται σέ αὐτές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Ἄρθρο 20
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

1. Ὁ Τομέας Νεότητας περιλαμβάνει: 
α. Τό Κέντρο Νεότητας
β. Τίς Κατηχητικές Συνάξεις, οἱ ὁποῖες πραγματο-

ποιοῦνται στίς ἐνορίες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
γ. Τίς Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις τῆς Ἱ. Μητρο-

πόλεως
δ. Τήν Παιδική-Νεανική Χορωδία, ἡ ὁποία συστήνεται 

καί λειτουργεῖ στήν Ἱ. Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί 
Ἑορδαίας. Μέ ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτου, ἐλευθέρως 
ἀνακλητῆς, ὁρίζεται Ὑπεύθυνος τῆς Παιδικῆς-Νεανικῆς 
Χορωδίας καί καθορίζονται οἱ ἁρμοδιότητές του 

ε. Τή Σχολή Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
στ. Τό Κοινωνικό Φροντιστήριο. 

Ἄρθρο 21
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

1. Στήν Ἱερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί 
Ἑορδαίας δημιουργεῖται Κέντρο Νεότητας μέ τήν 
ἐπωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ “ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ” ΤΗΣ Ι. 
Μ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ καί ΕΟΡΔΑΙΑΣ».

2. Ὡς ἕδρα τοῦ Κέντρου Νεότητας ὁρίζεται ἡ πόλη τῆς 
Φλώρινας. Τό Κέντρο Νεότητας στεγάζεται σέ χῶρο πού 
διαθέτει, ἐκμισθώνει ἤ χρησιμοποιεῖ ἡ Ἱερά Μητρόπολη.

3. Τή διοίκηση ὅλων τῶν Ὑπηρεσιῶν καί τή νόμιμη 
ἐκπροσώπηση τοῦ Κέντρου Νεότητας φέρει ὁ Μητρο-
πολίτης Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας ἤ ὁ ἑκάστοτε μέ 
ἀπόφασή του ὁριζόμενος κληρικός ἤ λαϊκός ὡς Ὑπεύθυνος 
Νεότητας, τόν ὁποῖο δύναται νά ἀνακαλεῖ ἐλευθέρως. 

Ἄρθρο 22
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

1. Τό Κέντρο Νεότητας ὀργανώνει καί συντονίζει τίς 
ποιμαντικές προσπάθειες τῆς Μητροπόλεως γιά τήν 
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κατήχηση τῶν νέων. Ὁ σκοπός τῆς λειτουργίας του 
ἀνάγεται εἰς  βιωματική γνωριμία τῶν νέων μέ τήν Ἐκκλησία 
μας καί κυρίως μέ τή μυστηριακή της ζωή, τήν ψυχαγωγία 
τῶν νέων, τήν Ἐκκλησιαστική ἀγωγή, τήν καλλιέργεια 
τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος τούτων καί ἐν γένει τήν 
πνευματική οἰκοδομή τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων της Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας. 

2. Ἡ δράση καί λειτουργία τοῦ Κέντρου Νεότητας 
ἀνάγεται εἰδικότερα: 

α. Στή συστηματική καί μεθοδική διεξαγωγή τοῦ 
νεανικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

β. Στόν συντονισμό τοῦ νεανικοῦ ἔργου τῶν ἐνοριῶν 
καί στήν ὑποστήριξη κάθε ἐνοριακῆς προσπάθειας, μέ 
ἀπώτερο σκοπό τήν ἀναγέννηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ζωῆς τῶν Ἐνοριῶν (εὐαγγελισμός τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, 
λειτουργική καί μυστηριακή ζωή, ἐνοριακός κοινοτικός 
βίος) καί τήν ἐνεργό συμμετοχή σέ αὐτή τῶν νέων καί τῶν 
οἰκογενειῶν τους.

γ. Στήν παροχή ὀργανωμένων εὐκαιριῶν ψυχαγωγίας, 
πνευματικῆς καλλιέργειας καί πολιτισμικῆς δημιουργίας 
μέσα ἀπό ποικίλες ἐκδηλώσεις (θρησκευτικές, κοινωνικές, 
πολιτιστικές, ἀθλητικές κ.α.), σύμφωνες μέ τό Ὀρθόδοξο 
πνεῦμα καί ἦθος.

δ. Στή συμμετοχή σέ ἀντίστοιχες κοινές προσπάθειες 
ἄλλων Ἱερῶν Μητροπόλεων καί Διορθοδόξων νεανικῶν 
κινήσεων.

3. Γιά τήν ἐπίτευξη τῶν ἀνωτέρω σκοπῶν τοῦ τό Κέντρο 
Νεότητας «ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ» τῆς Μητρόπολης δύναται, 
ἐνδεικτικῶς:

α. Νά συνεργάζεται μέ ὅλα τά Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου καί Ἰδιωτικοῦ Δικαίου,  Ἑταιρεῖες πάσης μορφῆς 
καί φύσεως, Ἐκπαιδευτική Κοινότητα κάθε βαθμίδας, 
Ὀργανισμούς, Σωματεῖα, Συλλόγους, Ὀργανισμούς Τοπι-
κῆς Αὐτοδιοίκησης, Φορεῖς Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ἐθνικῆς, Εὐρωπαϊκῆς καί Διεθνοῦς ὑπόστασης ὑπό 
ὁποιανδήποτε μορφή κι ἐάν ὑφίστανται.

β. Νά ὀργανώνει ἐκδηλώσεις, συναντήσεις, συνέδρια, 
σεμινάρια, ἡμερίδες, ἐπιστημονικά συμπόσια, διαλέξεις, 
ἐκπαιδευτικά καί παιδαγωγικά προγράμματα, μελετητικές 
καί ἐρευνητικές ὁμάδες, ταξίδια στό ἐσωτερικό καί 
ἐξωτερικό, ἐκδρομές καί περιπάτους ἀναψυχῆς, πάσης 
φύσεως καί μορφῆς συναντήσεις γιά ἐνημερωτικό 
σκοπό καί ἀνταλλαγή ἀπόψεων, καθώς καί τή δημιουργία 
Στελεχῶν Νεότητας στόν ἐθνικό, εὐρωπαϊκό καί διεθνῆ 
χῶρο, φιλικούς ἀθλητικούς ἀγῶνες, ἐθελοντικές αἱμο-
δοσίες, ἀδελφοποιήσεις στό ἐσωτερικό καθώς καί στό 
ἐξωτερικό. 

γ. Νά δημιουργεῖ μέσῳ τῶν ἰδίων Ὑπηρεσιῶν αὐτοῦ εἴτε 
σέ συνεργασία μέ ἐξειδικευμένο προσωπικό: 

αα) Ἠλεκτρονικό λογισμικό, μεγάλη θεματική πύλη 
(portal) στό διαδίκτυο γιά τήν ἐπικοινωνία της μέ τά μέλη 
της καί μέ τό κοινό γενικότερα, δίκτυα πληροφορικῆς καί 
διακίνησης τεχνογνωσίας καί τεχνολογίας, ἠλεκτρονικό 
ἱστότοπο, διαδραστικές ἐφαρμογές, εἴτε σέ δικό της ἱστό-

τοπο εἴτε συμμετέχοντας καί συνεργαζόμενη σέ ἄλλο.
ββ) Ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, θεατρικές καί δια-

δικτυακές παραγωγές ὡς πνευματικός δημιουργός, 
παραγωγός, συντελεστής καί συντονιστής.

γγ)  Ὁμάδες θεάτρου,  χοροῦ,  κινησιολογίας,  σκηνοθε-
σίας, σκηνογραφίας, φωτισμοῦ, ἠχοληψίας, καλλιτεχνικῆς 
παραγωγῆς, μεταφραστικές, συγγραφικές, γλυπτικῆς, 
ξυλογλυπτικῆς, ζωγραφικῆς, σύνθεσης, στιχουργικές, 
ἑρμηνείας καί ἐκτέλεσης ἑλληνικῶν καί ξενόγλωσσων 
τραγουδιῶν, ζωγραφικῆς, ἁγιογραφίας, φωτογραφίας, καί 
κάθε μορφῆς καλλιτεχνική δημιουργία.

δδ) Ἀθλητικές ἐπαγγελματικές καί ἐρασιτεχνικές 
ὁμάδες, αὐτόνομα ἤ συνεργαζόμενη μέ πάσης φύσεως 
ἐπαγγελματικούς καί ἐρασιτεχνικούς ἀθλητικούς φορεῖς 
στόν ἐθνικό, εὐρωπαϊκό καί διεθνῆ χῶρο.

εε) Χώρους ἀναψυχῆς καί διασκέδασης νηπίων, νέων 
καί ἐνηλίκων μέ ἀθλητικές, παιδαγωγικές καί ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους, παιδικές 
ἐξοχές, ἐπιμορφωτικά καί ἐνημερωτικά κοινωνικά φρον-
τιστήρια, κέντρα ἔρευνας, μελέτης, ἀνάπτυξης καί προ-
ώθησης τοῦ ὀρθοδόξου πνεύματος καί ἤθους γιά τόν 
ἄνθρωπο, τό περιβάλλον, τόν πολιτισμό καί τήν κοινωνία 
εἴτε στήν Ἑλλάδα εἴτε στό ἐξωτερικό.

στ) Βιοκαλλιέργειες καί διαχείριση τῶν παραγόμενων 
προϊόντων, ἐνεργειακά συστήματα ἐναλλακτικῆς ἐνέρ-
γειας, δενδροφυτεύσεις, οἰκολογικές ὁμάδες ἐνημέ-
ρωσης, καθαριότητας καί ὑποστήριξης τοῦ φυσικοῦ περι-
βάλλοντος.

δ. Νά συγγράφει, μεταφράζει, ἐκδίδει, προωθεῖ καί νά 
πουλᾶ βιβλία, περιοδικά,  μελέτες, μονογραφίες, δοκί-
μια, ἄρθρα, ἐφημερίδες, λευκώματα, θεατρικά ἔργα, 
τραγούδια, ποιήματα, συλλογές (φωτογραφιῶν, πινάκων 
κ.λπ), ἀφιερώματα, ψηφιακούς δίσκους ἤχου καί εἰκόνας 
καί νά ἀποκτᾶ τήν πνευματική ἰδιοκτησία αὐτῶν. 

ε. Νά ὀργανώνει ἐθελοντικές ὁμάδες καί νά μεριμνᾶ 
γιά τή συντήρηση καί ἀποκατάσταση Ἐκκλησιῶν, παρεκ-
κλησίων, ἐξωκκλησίων καί τοῦ περιβάλλοντος αὐτῶν 
χώρου.

στ. Νά ὑποβάλλει, συμμετέχει καί νά διαχειρίζεται 
πάσης φύσεως ἰδιωτικά ἤ δημόσια προγράμματα γιά τήν 
ἐξασφάλιση τῶν ἀπαραίτητων πόρων μέσα ἀπό τή δι-
εκδίκηση διαπεριφερειακῶν, διαδημοτικῶν, διεθνικῶν καί 
κοινοτικῶν προγραμμάτων.

ζ. Νά συμμετέχει εἴτε αὐτοτελῶς εἴτε σέ συνεργασία 
μέ ἄλλους φορεῖς ἤ ἐπιχειρήσεις, ἡμεδαπά ἤ ἀλλοδαπά 
νομικά ἤ φυσικά πρόσωπα, σέ κάθε ἐνέργεια, ἡ ὁποία 
στοχεύει στήν οἰκονομική καί ὑλικοτεχνική ἐνίσχυσή του 
πρός ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ του, ὅπως ἐνδεικτικῶς ἐθνικά, 
εὐρωπαϊκά καί διεθνῆ προγράμματα.

η. Νά ἀναλαμβάνει ἐθνικές, εὐρωπαϊκές καί διεθνεῖς 
πρωτοβουλίες καί συνεργασίες μέ ἄλλους ἀξιόπιστους 
φορεῖς, ὅπως μή κερδοσκοπικές ἑταιρεῖες, κυβερνητικές 
καί μή κυβερνητικές ὀργανώσεις, πανεπιστημιακά δίκτυα, 
συνεταιρισμούς, ὁμοσπονδίες, σωματεῖα, συλλόγους 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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μέ στόχο τήν ἀπό κοινοῦ ἀνάπτυξη δράσεων γιά τή 
διευκόλυνση τῆς ἐπίτευξης τοῦ σκοποῦ του.

θ. Νά ἱδρύει ὑποκαταστήματα, παραρτήματα, ἀστικές μή 
κερδοσκοπικές ἑταιρεῖες, μή κυβερνητικές ὀργανώσεις, 
συλλόγους, σωματεῖα, στό ἐσωτερικό ἤ τό ἐξωτερικό γιά 
τήν προαγωγή τῶν σκοπῶν του ἤ τή δημιουργία πόρων γιά 
τή χρηματική ἐνίσχυσή του.

ι. Νά ἐνεργεῖ ἐν γένει πᾶν ἀναγκαῖο ἤ χρήσιμο γιά τήν 
προώθηση τῶν σκοπῶν του, ἔστω καί ἄν τοῦτο δέν ὁρίζεται 
ρητῶς ἀνωτέρω.

Ἄρθρο 23
ΠΟΡΟΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

1. Γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ τῆς δράσης καί 
λειτουργίας του, τό Κέντρο Νεότητος δύναται νά 
χρησιμοποιεῖ τούς πόρους πού προέρχονται ἀπό:

α. Τόν εἰδικό κωδικό, ὁ ὁποῖος ἀναγράφεται ὑπέρ αὐτοῦ 
στίς ἐφ’ ἅπαξ νομικές ὑποχρεώσεις τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί 
τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας-Τοπικό Παράρτημα.

β. Ἀπό δωρεές, χορηγίες φυσικῶν καί νομικῶν προσώπων, 
κληρονομίες ἤ κληροδοσίες καί κάθε εἴδους οἰκονομική 
ἐνίσχυση ἀπό μέλη του ἤ τρίτους, ἡμεδαπά ἤ ἀλλοδαπά 
φυσικά ἤ νομικά πρόσωπα δημοσίου ἤ ἰδιωτικοῦ δικαίου. 

γ. Ἀπό λαχειοφόρους ἀγορές, χοροεσπερίδες καί λοιπές 
πολιτιστικές ἤ καλλιτεχνικές ἐκδηλώσεις καί ἐκθέσεις 
αὐτοῦ, ἀπό τίς ἐκδόσεις του, ἀπό τή χρήση τῆς διαδικτυακῆς 
του θύρας, ἀπό τά προϊόντα τῶν βιοκαλλιεργειῶν καί τῶν 
συστημάτων ἐναλλακτικῆς ἐνέργειας κ.λπ.

δ. Ἀπό τήν ἀξιοποίηση τῆς τυχόν περιουσίας τήν ὁποία 
ἀποκτᾶ κατά τή λειτουργία του καθώς ἐπίσης καί ἀπό τό-
κους καταθέσεων. 

ε. Ἀπό ἀμοιβές γιά τή σύνταξη μελετῶν συναφῶν πρός 
τά ἀντικείμενα τῆς δραστηριοποίησής του. 

στ. Ἀπό τή διαχείριση ἐθνικῶν ἤ εὐρωπαϊκῶν προγραμ-
μάτων.

Ἄρθρο 24
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ

1. Σέ κάθε ἐνορία δύναται νά λειτουργοῦν Κατηχητικές 
Συνάξεις ὅλων τῶν βαθμίδων. Γιά οἱαδήποτε ἀλλαγή στίς 
Κατηχητικές Συνάξεις τῆς ἐνορίας (δημιουργία νέας, 
κατάργηση παλαιᾶς κ.λπ.) ἡ ἐνορία στέλνει γραπτό αἴτημα 
στόν Μητροπολίτη. Ὁ Μητροπολίτης, ἀφοῦ τό ἐγκρίνει,  
μεταβιβάζει τό αἴτημα στόν Υ.Ν. πρός ἐνημέρωση καί 
διατήρηση τοῦ ἀρχείου Κατηχητῶν Συνάξεων.

2. Σέ κάθε ἐνορία ὁρίζονται Ὑπεύθυνος τῶν Κατηχη-
τικῶν Συνάξεων καί οἱ Κατηχητές. Ὡς Ὑπεύθυνος τῶν 
Κατηχητικῶν Συνάξεων δύναται νά ὁρισθεῖ ὁ προϊστάμενος 
τοῦ ναοῦ ἤ ἕτερος κληρικός ἤ λαϊκός καί νά ἀποτελεῖ 
ταυτοχρόνως καί κατηχητή. Ὁ Ὑπεύθυνος τῶν Κατηχητι-
κῶν Συνάξεων καθώς καί οἱ κατηχητές προτείνονται 
ἀπό τόν Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ στόν Μητροπολίτη, καί 
διορίζονται ἀπό τόν Μητροπολίτη κατόπιν συνεννοήσεως 
μέ τό Κέντρο Νεότητας.

3. Ἡ θεματολογία τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων καθ-
ορίζεται ἐπί ἐτησίας βάσεως ἀπό τό Κέντρο Νεότητας τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, σέ συνεννόηση μέ τόν Μητροπολίτη 
καί τήν Ἱερά Σύνοδο, τό ὁποῖο παρέχει παράλληλα καί τό 
ἀνάλογο ὑλικό.

Ἄρθρο 25
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

1. Ἡ λειτουργία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων 
διέπεται ἀπό τόν οἰκεῖο κανονισμό τοῦ ἱδρύματος 
«ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟ-
ΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ καί ΕΟΡΔΑΙΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ 
ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΣ”» (ΦΕΚ 27/τ. Α´/1969).

2. Μέ ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτου, ἐλευθέρως ἀνα-
κλητῆς, ὁρίζεται Ὑπεύθυνος τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατα-
σκηνώσεων καί καθορίζονται οἱ ἁρμοδιότητές του. Ὁ 
Ὑπεύθυνος δύναται νά τυγχάνει κληρικός ἤ λαϊκός, 
χωρίς νά ἀποκλείεται ἡ ἰδιότητα αὐτή νά συμπίπτει μέ τήν 
ἰδιότητα τοῦ Ὑπευθύνου Νεότητας.

3. Τό Κέντρο Νεότητας ἀναλαμβάνει τήν εὐθύνη γιά 
τή στελέχωση τῶν Κατασκηνώσεων τή προτάσει τῶν 
ἐφημερίων μέ τήν ἀνεύρεση καί ἐκπαίδευση τοῦ κατάλ-
ληλου ἀνθρώπινου δυναμικοῦ. Ἀναλαμβάνει ἐπίσης 
τόν καθορισμό, σέ συνεννόηση μέ τόν Μητροπολίτη, 
τῆς θεματολογίας καί τοῦ προγράμματος καθώς καί τή 
διοργάνωση τῶν δραστηριοτήτων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν 
Κατασκηνώσεων, ὅπως παιχνίδια καί λοιπές ἐκπαιδευτικές 
δραστηριότητες.

Ἄρθρο 26
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

1. Στήν Ἱερά Μητρόπολη λειτουργεῖ Σχολή Γονέων, 
ὁ Ὑπεύθυνος τῆς ὁποίας δύναται νά εἶναι ὁ Ὑπεύθυνος 
Τομέα Νεότητος ἤ ἄλλο πρόσωπο, τό ὁποῖο ὁρίζεται μέ 
Πράξη τοῦ Μητροπολίτη, ἐλευθέρως ἀνακλητῆς. 

2. Ἡ Σχολή Γονέων φέρει τίς ἀκόλουθες ἁρμοδιότητες:
α. Διοργανώνει ὁμιλίες, διαλέξεις, ἡμερίδες καί συνέδρια 
μέ θέματα σχετικά μέ τήν οἰκογένεια (κάθε μορφῆς) καί 
τό παιδί. β. Ὀργανώνει τό πρόγραμμα ὁλοκλήρου τοῦ 
ἔτους, τό ὑποβάλλει στόν Μητροπολίτη πρός ἔγκριση καί 
κατόπιν προσκαλεῖ ὁμιλητές (-τριες) γιά ὁμιλίες, δράσεις 
κ.λπ. γ. Διασφαλίζει τήν ἐνεργό σχέση τῶν οἰκογενειῶν 
καί τῶν παιδιῶν στή ζωή καί στή δράση τῆς Ἐνορίας τους. 
δ. Προσφέρει ἔγκαιρη καί ἔγκυρη πνευματική στήριξη σέ 
κλυδωνιζόμενες οἰκογένειες.

Ἄρθρο 27
ΚΟΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

1. Στήν Ἱ. Μητρόπολη Φλωρίνης Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, 
συστήνεται καί  λειτουργεῖ Κοινωνικό Φροντιστήριο γιά τά 
παιδιά ὅλων τῶν βαθμίδων ἐκπαίδευσης. 

2. Μέ ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτου, ἐλευθέρως ἀνα-
κλητῆς ὁρίζεται Ὑπεύθυνος τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστη-
ρίου καί καθορίζονται οἱ ἁρμοδιότητές του. Ὁ Ὑπεύθυνος 
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τοῦ Φροντιστηρίου δύναται νά τυγχάνει κληρικός ἤ 
λαϊκός, χωρίς νά ἀποκλείεται ἡ ἰδιότητα αὐτή νά συμπίπτει 
μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Ὑπευθύνου Νεότητας. Ὁμοίως δέν 
ἀποκλείεται ὁ Ὑπεύθυνος τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου 
νά παρέχει τίς ὑπηρεσίες του ἐπί τῇ βάσει ἔμμισθης 
σχέσεως, ἡ ἀμοιβή, ὡστόσο, αὐτή θά καταβάλλεται σέ 
κάθε περίπτωση  ἀπό τό οἰκεῖο Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρό-
σωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ἄρθρο 28
ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Τό Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα μέ τήν ἐπωνυμία «ΓΕΝΙΚΟΝ 
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙ-
ΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» διέπεται ἀπό τόν 
Κανονισμό ἵδρυσης καί λειτουργίας του (ΦΕΚ 297/τ. Β 
/́04.03.1976), ὅπως ἔχει τροποποιηθεῖ καί ἰσχύει.

ΜΕΡΟΣ Δ ́
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ

Ἄρθρο 29
ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1. Οἱ Ὑπηρεσίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, 
Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας δύνανται νά καλύπτονται ἀπό:

α. Θέσεις Κληρικῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, 
ὅπως αὐτές ὁρίζονται ἀπό τό ἄρθρο 2, κεφάλ. ΙΙΙ, παράγρ. 
77 τοῦ Κανονισμοῦ 156/2002 (Φ.Ε.Κ. 338//31.12.2002), ὅπως 
ἰσχύει, καί τόν ὑπ’  ἀριθμ. 5/1978 Κανονισμό τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος (ΦΕΚ Ά 48).

β. Ἐθελοντές, οἱ ὁποῖοι παρέχουν τίς ὑπηρεσίες τους  
στή Μητρόπολη μέ οἱαδήποτε σχέση.

ΜΕΡΟΣ Ε ́
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ἄρθρο 30
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Ἡ ἰσχύς τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἀρχίζει ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεώς του στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως 
καί στό Ἐπίσημο Δελτίο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
«ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἄρθρο 31
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ἀπό τήν ἔναρξη ἰσχύος τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ 
καταργεῖται ἡ δημοσιευθεῖσα μέ ἀριθμό 602/381, Πράξη 
2/2007 τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας (ΦΕΚ 
2176/τ. Β ́ /23.10.2008) γιά τή «Σύσταση καί Λειτουργία 
Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, 
Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας»  καθώς καί κάθε γενική ἤ 

εἰδική διάταξη πού εἶναι ἀντίθετη μέ τίς διατάξεις τοῦ 
παρόντος ἤ ρυθμίζει τά θέματα αὐτά μέ ἄλλον τρόπο.

Ἄρθρο 32
1. Ἡ ἰσχύς τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἄρχεται ἀπό 

τῆς δημοσιεύσεώς του διά τῆς Ἐφημερίδας τῆς 
Κυβερνήσεως. Ὁ Κανονισμός δημοσιεύεται καί διά 
τοῦ ἐπίσημου δελτίου «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος.

2. Ἀπό τίς διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ 
δέν προκαλεῖται δαπάνη σέ βάρος τοῦ Νομικοῦ Προ-
σώπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί 
Ἑορδαίας.

Ἡ ἀπόφαση αὐτή νά δημοσιευθεῖ στήν Ἐφημερίδα 
τῆς Κυβερνήσεως.

Ἀθῆναι, 11.5.2018

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 3.12.2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Διαπιστωτική Πρᾶξις: 
Ἀναγνώρισις συστάσεως τῶν Ἱ.Μονῶν, 

τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, 
συμφώνως πρός τό ἄρθρον 25 τοῦ Ν. 4301/2014

Ἀριθμ. 3938/2178/2018

 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Ἔχοντες ὕπ  ὄψιν:
1.  τό ἄρθρον 25 παρ. 1 τοῦ Ν. 4301/2014,
2.  τήν ὑπ. ἀριθ. 234/24.4.2018 εἰσήγησιν τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. 
Μάρκου,
3.  τήν ἀπό 9.10.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συν-
όδου,

διαπιστοῦμεν
τή σύστασιν πρό τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος τοῦ Νόμου 590/

1977, τῶν ὡς κάτωθι Ἐνοριῶν καί Ἱερῶν Μονῶν, τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν:

Ἱεραί Μοναί
 1. Ἱερά Νέα Μονή, μέ ἕδραν τή Δημοτικήν Κοινότητα 

Βροντάδου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ὁμηρουπόλεως, 
τοῦ Δήμου Χίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χίου, τῆς 
Περιφερείας Βορείου Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα τό ἔτος 1045 καί 
ἀναγνωρισθεῖσα ὡς κυρία καί αὐτοτελής μέ τό ὑπ. ἀριθ. 
Φ.Ε.Κ. 309/6.9.1930, «εἰς ἥν συγχωνεύονται α) ἡ Ἱερά Σκήτη 
τῶν Ἁγίων Πατέρων, β) ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Μάρκου ὡς 
καί τά καθίσματα, Παρεκκλήσια καί Μετόχια αὐτῆς».

 2. Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Μουνδῶν 
Διευχῶν, μέ ἕδραν τήν τοπικήν Κοινότητα Διευχῶν, τῆς 
Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἀμανῆς, τοῦ Δήμου Χίου, τῆς Περι-
φερειακῆς Ἑνότητος Χίου, τῆς Περιφερείας Βορείου 
Αἰγαίου, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό βιβλίον «Βίος Εὐστρατίου 
Ἀργέντη τοῦ Χίου», (σελ. 54) τῆς Αἰμιλίας Σάρου, «ἵδρυμα 
καλῶν βυζαντινῶν χρόνων».

 3. Ἱερά Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Σικελιᾶς, μέ ἕδραν 
τήν τοπικήν Κοινότητα Ἔξω Διδύμας, τῆς Δημοτικῆς 
Ἑνότητος Ἰωνίας, τοῦ Δήμου Χίου, τῆς Περιφερειακῆς 
Ἑνότητος Χίου, τῆς Περιφερείας Βορείου Αἰγαίου, 
ἱδρυθεῖσα τέλη τοῦ 12ου αἰῶνος ἤ εἰς τάς ἀρχάς τοῦ 13ου 
αἰῶνος, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό βιβλίον «Τά Μοναστήρια τῆς 
Χίου», (σελ. 284) τῆς κ. Πόπης Χαλκιᾶ-Στεφάνου, Ἀθῆναι.

 4. Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ρουχουνίου 
Καταρράκτου, μέ ἕδραν τήν τοπικήν Κοινότητα Καταρ-
ράκτου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἰωνίας, τοῦ Δήμου 
Χίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χίου, τῆς Περιφερείας 
Βορείου Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα μεταξύ τῶν ἐτῶν 1600 καί 
1640, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό βιβλίον «Τά Μοναστήρια τῆς 
Χίου», (σελ. 176) τῆς κ. Πόπης Χαλκιᾶ-Στεφάνου, Ἀθῆναι.

 5. Ἱερά Μονή Ἁγίου Τρύφωνος Νενήτων, μέ ἕδραν τήν 
τοπικήν Κοινότητα Νενήτων, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος 

Ἰωνίας, τοῦ Δήμου Χίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος 
Χίου, τῆς Περιφερείας Βορείου Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα κατά 
τόν 17ον αἰῶνα, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό βιβλίον «Τά Μο-
ναστήρια τῆς Χίου», (σελ. 190) τῆς κ. Πόπης Χαλκιᾶ-
Στεφάνου, Ἀθῆναι.

 6. Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Βρετοῦ Ἀρμολίων, μέ 
ἕδραν τήν τοπικήν Κοινότητα Ἀρμολίων, τῆς Δημοτικῆς 
Ἑνότητος Μαστιχοχωρίων, τοῦ Δήμου Χίου, τῆς Περι-
φερειακῆς Ἑνότητος Χίου, τῆς Περιφερείας Βορείου 
Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα κατά τό δεύτερον ἥμισυ τοῦ 18ου 
αἰῶνος, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό βιβλίον «Τά Μοναστήρια τῆς 
Χίου», (σελ. 96) τῆς κ. Πόπης Χαλκιᾶ-Στεφάνου, Ἀθῆναι.

 7. Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ψαρῶν, μέ ἕδραν 
τή Δημοτικήν Ἑνότητα Ψαρῶν, τοῦ Δήμου Ψαρῶν, τῆς 
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χίου, τῆς Περιφερείας Βορείου 
Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα κατά τό δεύτερον ἥμισυ τοῦ 18ου 
αἰῶνος, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό βιβλίον «Τά Μοναστήρια τῆς 
Χίου», (σελ. 201) τῆς κ. Πόπης Χαλκιᾶ-Στεφάνου, Ἀθῆναι.

 8. Ἱερά Μονή Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Ἐλάτας, μέ ἕδραν 
τήν τοπικήν Κοινότητα Ἐλάτας, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος 
Μαστιχοχωρίων, τοῦ Δήμου Χίου, τῆς Περιφερειακῆς 
Ἑνότητος Χίου, τῆς Περιφερείας Βορείου Αἰγαίου, ἱδρυ-
θεῖσα εἰς τά μέσα τοῦ 19ου αἰῶνος, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό 
βιβλίον «Τά Μοναστήρια τῆς Χίου», (σελ. 230) τῆς κ. Πόπης 
Χαλκιᾶ-Στεφάνου, Ἀθῆναι.

 9. Ἱερά Μονή Παναγίας «Μυρτιδιωτίσσης», μέ ἕδραν 
τήν Δημοτικήν Κοινότητα Βροντάδου, τῆς Δημοτικῆς 
Ἑνότητος Ὁμηρουπόλεως, τοῦ Δήμου Χίου, τῆς Περι-
φερειακῆς Ἑνότητος Χίου, τῆς Περιφερείας Βορείου 
Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα τό ἔτος 1887 καί ἀναγνωρισθεῖσα ὡς 
κυρία καί αὐτοτελής μέ τό ὑπ. ἀριθ. Φ.Ε.Κ. 309/6.9.1930.

10. Ἱερά Μονή Εὐαγγελιστρίας Ἁγιασμάτων, μέ ἕδραν    
τήν τοπικήν Κοινότητα Ἐγρηγόρου, τῆς Δημοτικῆς 
Ἑνότητος Ἀμανῆς, τοῦ Δήμου Χίου, τῆς Περιφερειακῆς 
Ἑνότητος Χίου, τῆς Περιφερείας Βορείου Αἰγαίου, 
ἱδρυθεῖσα τόν Ἰούλιον τοῦ 1937, ὡς ἐμφαίνεται εἰς 
τό βιβλίον «Τά Ἁγιάσματα τῆς Χίου καί ἡ Ἱερά Σκήτη 
Εὐαγγελιστρίας», (σελ. 55) τοῦ Γρηγόρη Δ. Σπανοῦ.

11. Ἱερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Νενήτων, μέ 
ἕδραν τήν τοπικήν Κοινότητα Νενήτων, τῆς Δημοτικῆς 
Ἑνότητος Ἰωνίας, τοῦ Δήμου Χίου, τῆς Περιφερειακῆς 
Ἑνότητος Χίου, τῆς Περιφερείας Βορείου Αἰγαίου, 
ἱδρυθεῖσα τό ἔτος 1305, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό βιβλίον «Τά 
Μοναστήρια τῆς Χίου», (σελ. 338) τῆς κ. Πόπης Χαλκιᾶ-
Στεφάνου, Ἀθῆναι.

12. Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Κουρνᾶς Καρυῶν, μέ 
ἕδραν τήν τοπικήν Κοινότητα Καρυῶν, τῆς Δημοτικῆς 



775

Ἑνότητος Ὁμηρουπόλεως, τοῦ Δήμου Χίου, τῆς 
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χίου, τῆς Περιφερείας Βορείου 
Αἰγαίου, ἀναγνωρισθεῖσα ὡς κυρία καί αὐτοτελής μέ τό ὑπ. 
ἀριθ. Φ.Ε.Κ. 309/6.9.1930.

13. Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πλακιδιωτίσσης, 
μέ ἕδραν τήν τοπικήν Κοινότητα Καλλιμασιᾶς, τῆς 
Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἰωνίας, τοῦ Δήμου Χίου, τῆς 
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χίου, τῆς Περιφερείας Βορείου 
Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα τό ἔτος 1405, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό 
βιβλίον «Τά Μοναστήρια τῆς Χίου», (σελ. 346) τῆς κ. Πόπης 
Χαλκιᾶ-Στεφάνου, Ἀθῆναι.

14. Ἱερά Μονή Ἁγίας Ματρώνης Χαλάνδρων Μ. Διδύ-
μας, μέ ἕδραν τήν τοπικήν Κοινότητα Μ. Διδύμας, τῆς 
Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἰωνίας, τοῦ Δήμου Χίου, τῆς 
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χίου, τῆς Περιφερείας Βορείου 
Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα τέλη τοῦ 15ου αἰῶνος, ὡς ἐμφαίνεται 
εἰς τό βιβλίον «Τά Μοναστήρια τῆς Χίου», (σελ. 359) τῆς κ. 
Πόπης Χαλκιᾶ-Στεφάνου, Ἀθῆναι.

15. Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Νεοχωρίου, μέ ἕδραν τήν 
τοπικήν Κοινότητα Νεοχωρίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος 
Ἁγίου Μηνᾶ, τοῦ Δήμου Χίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος 
Χίου, τῆς Περιφερείας Βορείου Αἰγαίου, ἀναγνωρισθεῖσα 
ὡς κυρία καί αὐτοτελής μέ τό ὑπ. ἀριθ. Φ.Ε.Κ. 309/τ.Α´/
6.9.1930.

16. Ἱερά Μονή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἐπισκέψεως 
Κοινῆς, μέ ἕδραν τήν τοπικήν Κοινότητα Κοινῆς, τῆς 
Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἰωνίας, τοῦ Δήμου Χίου, τῆς Περι-
φερειακῆς Ἑνότητος Χίου, τῆς Περιφερείας Βορείου 
Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα τόν Ἀπρίλιον τοῦ 1667, ὡς ἀναγράφεται 
εἰς ἐπιγραφήν.

17. Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεστῶν, μέ ἕδραν 
τήν τοπικήν Κοινότητα Μεστῶν, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος 
Μαστιχοχωρίων, τοῦ Δήμου Χίου, τῆς Περιφερειακῆς 
Ἑνότητος Χίου, τῆς Περιφερείας Βορείου Αἰγαίου, 
ἱδρυθεῖσα τό ἔτος 1667, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό βιβλίον «Τά 
Μοναστήρια τῆς Χίου», (σελ. 411) τῆς κ. Πόπης Χαλκιᾶ-
Στεφάνου, Ἀθῆναι.

18. Ἱερά Μονή Ἁγίων Ἀναργύρων Θυμιανῶν, μέ ἕδραν 
τήν τοπικήν Κοινότητα Θυμιανῶν, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος 
Ἁγίου Μηνᾶ, τοῦ Δήμου Χίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος 
Χίου, τῆς Περιφερείας Βορείου Αἰγαίου, ἀναγνωρισθεῖσα 
ὡς κυρία καί αὐτοτελής μέ τό ὑπ. ἀριθ. Φ.Ε.Κ. 57/τ.Α´/
3.4.1954.

19. Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Πυργίου, μέ ἕδραν τήν 
τοπικήν Κοινότητα Πυργίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος 
Μαστιχοχωρίων, τοῦ Δήμου Χίου, τῆς Περιφερειακῆς 
Ἑνότητος Χίου, τῆς Περιφερείας Βορείου Αἰγαίου, ἱδρυ-
θεῖσα εἰς τάς ἀρχάς τοῦ 19ου αἰῶνος, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό 
βιβλίον «Τά Μοναστήρια τῆς Χίου», (σελ. 419) τῆς κ. Πόπης 
Χαλκιᾶ-Στεφάνου, Ἀθῆναι.

20. Ἱερά Μονή Ἁγίου Στεφάνου Χίου, μέ ἕδραν τήν 
Δημοτικήν Κοινότητα Χίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Χίου, 
τοῦ Δήμου Χίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χίου, τῆς 

Περιφερείας Βορείου Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα τόν Αὔγουστο 
τοῦ 1883, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό βιβλίον «Τά Μοναστήρια 
τῆς Χίου», (σελ. 422)» τῆς κ. Πόπης Χαλκιᾶ-Στεφάνου, 
Ἀθῆναι.

21. Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Πέρα Παναγιᾶς 
Καρδαμύλων, μέ ἕδραν τήν Δημοτικήν Κοινότητα Καρδα-
μύλων, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Καρδαμύλων, τοῦ Δήμου 
Χίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χίου, τῆς Περιφερείας 
Βορείου Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα τό ἔτος 1892, ὡς ἐμφαίνεται 
εἰς τό βιβλίον «Τά Μοναστήρια τῆς Χίου», (σελ. 432) τῆς κ. 
Πόπης Χαλκιᾶ-Στεφάνου, Ἀθῆναι.

22. Ἱερός Παρθενών Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, 
μέ ἕδραν τήν Δημοτικήν Κοινότητα Χίου, τῆς Δημοτικῆς 
Ἑνότητος Χίου, τοῦ Δήμου Χίου, τῆς Περιφερειακῆς 
Ἑνότητος Χίου, τῆς Περιφερείας Βορείου Αἰγαίου, ἱδρυ-
θείς τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος. Ἡ λειτουργία τῆς κατέστη 
δυνατή τό ἔτος 1901, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό βιβλίον «Τά 
Μοναστήρια τῆς Χίου», (σελ. 367) τῆς κ. Πόπης Χαλκιᾶ-
Στεφάνου, Ἀθῆναι.

23, Ἱερός Παρθενών Παναγίας Βοηθείας, μέ ἕδραν τήν 
Δημοτικήν Κοινότητα Χίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος 
Χίου, τοῦ Δήμου Χίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος 
Χίου, τῆς Περιφερείας Βορείου Αἰγαίου, ἱδρυθείς τήν 
26ην Αὐγούστου 1928, διά τῆς καταθέσεως τοῦ θεμελίου 
λίθου τοῦ Καθολικοῦ, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό βιβλίον «Τά 
Μοναστήρια τῆς Χίου», (σελ. 380) τῆς κ. Πόπης Χαλκιᾶ-
Στεφάνου, Ἀθῆναι.

24. Ἱερά Μονή Ἁγίας Σκέπης Χαλκειοῦ, μέ ἕδραν τήν 
τοπικήν Κοινότητα Χαλκειοῦ, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος 
Καμποχώρων, τοῦ Δήμου Χίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνό-
τητος Χίου, τῆς Περιφερείας Βορείου Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα 
τόν Ἰούλιον τοῦ 1935, ὡς ἐμφαίνεται ἐξ ἐπιγραφῆς ἄνω-
θεν τῆς κυρίας εἰσόδου (νοτία πλευρά) τοῦ Καθολικοῦ.

25. Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Οἰνουσσῶν, 
μέ ἕδραν τήν Δημοτικήν Ἑνότητα Οἰνουσσῶν, τοῦ Δή-
μου Οἰνουσσῶν, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χίου, 
τῆς Περιφερείας Βορείου Αἰγαίου, θεμελιωθεῖσα τήν 
25ην Μαρτίου 1962, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό βιβλίον «Τά 
Μοναστήρια τῆς Χίου», (σελ. 402) τῆς κ. Πόπης Χαλκιᾶ-
Στεφάνου, Ἀθῆναι.

Ἡ παροῦσα Διαπιστωτική Πράξις νά δημοσιευθεῖ εἰς τήν 
Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 9ῃ Ὀκτωβρίου 2018

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ἐν Ἀθήναις τή 12.10.2018

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 3.12.2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Κανονισμός συστάσεως  καί λειτουργίας 
Ἑκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος ὑπό τῆν ἐπωνυμίαν

«Βιβλιοθήκη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν 
‘‘Ἅγιος Ἀγαπητός’’» 

Ἀριθμ. 3921/2227/2018

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν:
1. τά ἄρθρα 29 παράγρ. 2 καί 59 παράγρ. 2 τοῦ Νόμου 
590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος» (Α ́ 146), καί τό ἄρθρο 68 παρ. 1, 5α ́ τοῦ ν. 4235/
2014,
2. Τάς ὑποχρεώσεις τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας πρός τό 
χριστεπώνυμον πλήρωμα, οἱ ὁποῖες ἀπορρέουν ἀπό τάς 
Εὐαγγελικάς ἐπιταγάς, τούς Ἱερούς Κανόνας καί τούς 
νόμους τοῦ Κράτους,
3. τάς ὑφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς καί πνευμα-
τικάς ἀναγκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου Ψαρῶν καί 
Οἰνουσσῶν,
4. τήν ὑπ’ ἀριθμ. 1558/871/22.8.2018 Πρότασιν τοῦ Σεβ.  
Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου,
5. τήν ἀπό 31.8.2018 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Γραφείου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί
6. τήν ἀπό 9.10.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
συνιστᾶ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χίου Ψαρῶν καί 

Οἰνουσσῶν ἐκκλησιαστικόν ἵδρυμα ὑπό τήν ἐπωνυμίαν 
«Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί 
Οἰνουσσῶν ‘‘Ἅγιος Ἀγαπητός’’», ἡ ὀργάνωσις, διοίκησις, 
διαχείρισις καί λειτουργία τοῦ ὁποίου θά διέπεται ἀπό τάς 
διατάξεις τοῦ ἑπομένου Κανονισμοῦ:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ

«ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ‘‘ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ’’»

Ἄρθρον 1
Συνιστᾶται εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χίου, Ψαρῶν καί 

Οἰνουσσῶν καί ὑπό τήν πνευματικήν ἐποπτείαν αὐτῆς ἐκ-
κλησιαστικόν ἵδρυμα ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Βιβλιοθήκη τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν “ΑΓΙΟΣ 
ΑΓΑΠΗΤΟΣ”» ὡς ἐξηρτημένη ὑπηρεσία αὐτῆς, αὐτοτελοῦς 
διαχειρίσεως καί μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος, τό 
ὁποῖον ἐπικουρεῖ εἰς τό πνευματικόν ἔργον τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν. Τό ἵδρυμα ἔχει 
ὡς ἕδραν τόν Δῆμον Χίου καί στεγάζεται εἰς ἰδιόκτητον 
κτίριον ἐπί τῆς ὁδοῦ Χατζηφραγκούλη Ἀνδρεάδη  67, εἰς τήν 

Δημοτικήν Κοινότητα Βροντάδου. Εἰς  περίπτωσιν ἀλλαγῆς 
τῆς ἕδρας ἤ τοῦ κτιρίου στεγάσεως τοῦ ἱδρύματος, δι᾽ 
ἀποφάσεως  τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, δέν θά ἀπαιτῆται 
τροποποίησις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ.

Ἄρθρον 2
Σκοπός τοῦ ἱδρύματος

Τό ἐκκλησιαστικόν ἵδρυμα ὑπό τήν ἐπωνυμίαν “Βιβλιοθήκη 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν 
«ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ»” σκοπόν ἔχει τή δημιουργίαν καί 
ἀνάπτυξιν πνευματικοῦ καί πολιτιστικοῦ κυττάρου διά 
τῆς ὀργανώσεως καί λειτουργίας Βιβλιοθήκης εἰς τήν 
περιφέρειαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί 
Οἰνουσσῶν, ἡ ὁποία θέτει ὡς εἰδικωτέρους στόχους:

α) Τήν συγκέντρωσιν, καταγραφήν, ταξινόμησιν, 
συντήρησιν, κατάλληλον ἔκθεσιν καί διαφύλαξιν ἀπό 
κινδύνους φθορᾶς καί ἀπωλείας, βιβλίων καί ἐγγράφων μέ 
περιεχόμενον ἐκκλησιαστικόν, θεολογικόν, φιλολογικόν, 
φιλοσοφικόν, ἱστορικόν, ἐθνικόν καί πολιτιστικόν.

β) Τήν διαμόρφωσιν κατάλληλου ὑποδομῆς, ἡ ὁποία 
θά διευκολύνει τήν πρόσβασιν ἐνδιαφερομένων ἀτόμων 
(ἐρευνητῶν, σπουδαστῶν, μελετητῶν κ.ἄ.)  εἰς τά βιβλία, 
τά ἔγγραφα καί τό ψηφιακόν ὑλικόν, τό ὁποῖον εὑρίσκεται 
εἰς τήν Βιβλιοθήκην.

γ) Τήν συμμετοχήν εἰς τήν διοργάνωσιν ἡμερίδων, 
σεμιναρίων, συνεδρίων, ὁμιλιῶν μέ θεολογικόν, φιλολο-
γικόν καί ἱστορικόν χαρακτήρα, φροντιστηρίων καί παρου-
σιάσεων βιβλίων, καθώς καί τήν φιλοξενίαν τοιούτων 
δραστηριοτήτων, μή ἀπαδουσῶν πρός τήν διδασκαλίαν καί 
τό ἦθος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

δ) Τήν πραγματοποίησιν καί ἐπιμέλειαν ἐκδόσεων, 
καθώς καί τή σχετικήν παρουσίασιν τῶν δράσεων τῆς Βι-
βλιοθήκης. 

Ἄρθρον 3
Διοίκησις - Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ ἱδρύματος

1. Τό ἵδρυμα τελεῖ ὑπό τήν πνευματικήν καί διοικητικήν 
ἐποπτείαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί 
Οἰνουσσῶν καί διοικεῖται ὑπό πενταμελοῦς Διοικητικοῦ 
Συμβουλίου (Δ.Σ.), τό ὁποῖον  ἀπαρτίζεται ἀπό:

α) Τόν Μητροπολίτην Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, ὡς 
Πρόεδρον.

β) Τέσσαρα μέλη, κληρικούς ἤ λαϊκούς, διακρινομένους  
διά τήν εὐσέβειαν, τό ἦθος, τή μορφωτικήν κατάρτισιν καί 
τό ἐνδιαφέρον διά τήν ζωήν καί τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας.
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2. Τά μέλη τοῦ Δ.Σ διορίζονται ἐπί τριετεῖ θητεία ὑπό 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί 
Οἰνουσσῶν, δυνάμενα νά ἐπαναδιορισθοῦν. Ἡ προσφορά 
των εἶναι τιμητική καί ἄμισθος.

3. Μέλη τοῦ Δ.Σ. τά ὁποῖα παραιτοῦνται ἤ δέν ἀντ-
αποκρίνονται εἰς τά καθήκοντά των ἤ δέν συμμετέχουν 
εἰς πλείονας τῶν τεσσάρων (4) διαδοχικῶν συνεδριάσεων 
ἤ προβαίνουν εἰς ἐνεργείας ἀντιθέτους πρός τόν σκοπόν 
τοῦ ἱδρύματος, παύονται καί ἀντικαθίστανται διά νέων 
μελῶν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, 
Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν.

4. Τό Δ.Σ. συγκροτεῖται εἰς σῶμα κατά τήν πρώτην 
συνεδρίασιν αὐτοῦ καί συνέρχεται τακτικῶς ἀνά 
τρίμηνον καί ἐκτάκτως, ὁσάκις παρίσταται ἀνάγκη, μετά 
ἀπό πρόσκλησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Προέδρου, ἡ ὁποία 
ἀναγράφει τά θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως.

5. Τό Δ.Σ. εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ ὅταν παρίσταται 
ὁπωσδήποτε ὁ Πρόεδρος, ἤ εἰς περίπτωσιν ἀπουσίας ἤ 
κωλύματος αὐτοῦ ὁ Ἀντιπρόεδρος, καί δύο (2) μέλη. Αἱ  
ἀποφάσεις αὐτοῦ λαμβάνονται κατά πλειονοψηφίαν τῶν 
παρόντων μελῶν. Εἰς περίπτωσιν ἰσοψηφίας ὑπερισχύει ἡ 
ψῆφος τοῦ Προέδρου. 

6. Κατά τάς συνεδριάσεις τοῦ Δ.Σ. τηροῦνται πρακτικά, 
εἰς τά ὁποῖα καταχωροῦνται αἱ ἀποφάσεις, ἀλλά καί αἱ 
ἀπόψεις τῶν μειοψηφούντων μελῶν. Τά πρακτικά αὐτά 
ὑπογράφονται ὑποχρεωτικῶς ὑπό πάντων τῶν παρόντων 
μελῶν.

7. Ἡ θητεία τοῦ πρώτου Δ.Σ. λήγει τήν 31ην Δεκεμβρίου 
2019.

Ἄρθρον 4
Ἁρμοδιότητες τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου 

τοῦ ἱδρύματος
1. Τό Δ.Σ. τοῦ ἱδρύματος ἀποφασίζει διά πάσαν ὑπόθεσιν, 

ἀφορῶσαν εἰς τήν λειτουργικήν  ἀποδοτικότητα αὐτοῦ. 
Εἰδικώτερον:

α) Ἀποφασίζει διά πᾶν θέμα ἀφορῶν εἰς τήν ὀργάνωσιν, 
διοίκησιν καί λειτουργίαν τοῦ ἱδρύματος, τήν διαχείρισιν 
καί ἀξιοποίησιν τῶν ἐν γένει περιουσιακῶν στοιχείων καί 
τήν διάθεσιν τῶν οἰκονομικῶν πόρων αὐτοῦ, καθώς καί διά 
πᾶσαν ἐνέργειαν σχετιζομένην πρός τήν ἐκπλήρωσιν τοῦ 
σκοποῦ αὐτοῦ. 

β) Μελετᾶ τρόπους καί μεθόδους ἐπιτεύξεως τῶν σκοπῶν 
τοῦ ἱδρύματος, καί ἐπιλέγει τούς πλέον ἀποδοτικούς.

γ) Ἐγκρίνει τόν ἐτήσιον προγραμματισμόν τῶν 
δραστηριοτήτων τοῦ ἱδρύματος.

δ) Καταρτίζει τόν ἐτήσιον προϋπολογισμόν τῶν ἐσόδων 
καί ἐξόδων τοῦ ἱδρύματος καί ψηφίζει τόν ἐτήσιον 
ἀπολογισμόν αὐτοῦ, τούς ὁποίους ὑποβάλλει εἰς τό 
Μητροπολιτικόν Συμβούλιον πρός ἔγκρισιν.

ε) Μεριμνᾶ διά τήν ἐξεύρεσιν οἰκονομικῶν πόρων, ὥστε ἡ 
λειτουργία τοῦ ἱδρύματος νά εἶναι πλέον ἀποτελεσματική.

στ) Ἀποφασίζει διά οἱανδήποτε πρόσληψιν ἀναγκαίου 
προσωπικοῦ εἰς τήν Βιβλιοθήκην.

ζ) Ἀποφασίζει διά πᾶν ἕτερον θέμα, τό ὁποῖον προκύπτει 
κατά τήν τήρησιν τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ καί δέν 
προβλέπεται ρητῶς εἰς αὐτόν.

2. Τό ἵδρυμα ἐκπροσωπεῖται ἐνώπιον πάσης ἀρχῆς δι᾽ 
ἁπάσας τάς ἐννόμους σχέσεις, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου  
Προέδρου ἤ ὑπό μέλους αὐτοῦ, εἰδικῶς ἐξουσιοδοτημένου 
δι᾽ αὐτόν τόν σκοπόν.

3. Ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος ἐπιβλέπει καί καθορίζει 
τάς ἐργασίας τοῦ Δ.Σ., καί ὑπογράφει τήν σχετικήν ἀλλη-
λογραφίαν.

Ἄρθρον 5
Ἔσοδα τοῦ ἱδρύματος

1. Πόροι τῆς Βιβλιοθήκης εἶναι:
α) Οἱαδήποτε οἰκονομική ἐπιχορήγησις παρά τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, ὡς καί 
οἱαδήποτε εἰσφορά τῶν  Ἐνοριῶν, τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί 
τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων τῆς περιφερείας τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, ὡς αὐτή 
ὁρίζεται ὑπό τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

 β) Χορηγεῖαι προερχόμεναι ὑπό κρατικῶν φορέων, 
Δήμων καί Ὀργανισμῶν.

γ) Συμμετοχή εἰς σχετικά Εὐρωπαϊκά Προγράμματα, τά 
ὁποῖα προβλέπουν τήν ἐνίσχυσιν ἀναλόγων δράσεων.

δ) Δωρεαί καί εἰσφοραί φίλων της Βιβλιοθήκης, χορηγίαι 
ζώντων, κληρονομίαι, κληροδοσίαι φυσικῶν καί νομικῶν 
προσώπων.

ε) Ἔσοδα προερχόμενα ἀπό ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως, ἐκθέσεις βιβλίων, καθώς καί ἀπό τήν 
πραγματοποίησιν διαφόρων ἐκδηλώσεων καί δραστηριο-
τήτων μέ γενικώτερον πολιτιστικόν καί μορφωτικόν περι-
εχόμενον.

στ) Πᾶν ἕτερον ἔσοδον μή ἀπᾶδον πρός τό ὀρθόδοξον 
χριστιανικόν ἐκκλησιαστικόν ἦθος καί μή κατανομαζόμε-
νον ρητῶς εἰς τόν παρόντα Κανονισμό.

2. Διάθεσις τῶν πόρων τοῦ ἱδρύματος.
Οἱ πόροι τοῦ ἱδρύματος διατίθενται κατόπιν ἀποφάσεως 

τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διά τούς σκοπούς αὐτοῦ, οἱ 
ὁποῖοι καθορίζονται εἰς τό ἄρθρον 2, καθώς καί διά τήν 
διασφάλισιν τῆς εὐρύθμου λειτουργίας αὐτοῦ, ἰδίως δέ 
διά:

α) Τήν κάλυψιν τῶν παγίων καί ἐκτάκτων δαπανῶν 
λειτουργίας αὐτοῦ.

β) Τήν κάλυψιν τῶν δαπανῶν προμηθείας βιβλίων καί 
τοῦ ἐν γένει ἐξοπλισμοῦ καθώς καί τῆς συντηρήσεως καί 
βελτιώσεως τῶν ἐγκαταστάσεων αὐτοῦ. 

γ) Τάς ἀμοιβάς καί τάς ἀσφαλιστικάς εἰσφοράς τοῦ 
ἐμμίσθου προσωπικοῦ, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τῆς 
κειμένης νομοθεσίας.

δ) Τήν κάλυψιν πάσης ἄλλης δαπάνης τῆς Βιβλιοθήκης, ἡ 
ὁποία προβλέπεται εἰς τόν ἐγκεκριμένον προϋπολογισμόν 
τοῦ ἱδρύματος καί οἱασδήποτε ἐκτάκτως ἀνακύπτουσας 
δαπάνης, ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ εἰς τήν ἐπίτευξιν τῶν σκοπῶν 
τοῦ ἱδρύματος.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Ἄρθρον 6
Τηρούμενα Βιβλία τοῦ ἱδρύματος

Εἰς τήν Βιβλιοθήκην τηρεῖται ἀρχεῖον καί τά ἑξῆς δια-
χειριστικά βιβλία μέ ἰδίαν ἀρίθμησιν καί τεθεωρημένα διά 
πᾶσαν νόμιμον χρῆσιν ἀπό τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χίου, 
Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, ἤτοι:

α. Βιβλίον Πρακτικῶν καί Συνεδριάσεων τοῦ Δ.Σ.
β. Βιβλίον Ταμείου
γ.  Βιβλίο Κτηματολογίου, εἰς τό ὁποῖον θά καταγράφον-

ται ἅπαντα τά ἀκίνητα περιουσιακά στοιχεῖα, τά ὁποῖα δι-
ετέθησαν εἰς χρῆσιν τοῦ ἱδρύματος.

δ. Βιβλίον Ὑλικοῦ, εἰς τό ὁποῖον καταγράφονται ἅπαντα 
τά κινητά περιουσιακά στοιχεῖα, τά ὁποῖα διετέθησαν εἰς 
χρῆσιν τοῦ ἱδρύματος.

ε. Οἱοδήποτε ἄλλον διαχειριστικόν βιβλίον τό ὁποῖον 
κρίνεται ἀπαραίτητον ὑπό τοῦ Δ.Σ. διά τήν ὁμαλήν καί 
εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς Βιβλιοθήκης.

Ἄρθρον 7
Σφραγίς τοῦ ἱδρύματος

 Τό ἵδρυμα ἔχει ἰδίαν σφραγίδα, ἡ ὁποία εἰς τό μέσον 
φέρει ἀπεικόνισιν τῆς παραδόσεως τῶν Δέκα Ἐντολῶν ὑπό 
τοῦ Θεοῦ εἰς τόν θεόπτην Προφήτην Μωυσῆ καί κυκλικῶς 
τήν ἐπιγραφήν ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΑΓ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ» 2018.

Ἄρθρον 8
Καθήκοντα τοῦ διευθυντοῦ

Ὁ διευθυντής τῆς Βιβλιοθήκης εἶναι μέλος τοῦ Διοι-
κητικοῦ Συμβουλίου, ἐπί θητεία καί ἀσκεῖ τά προβλεπόμενα 
διευθυντικά καθήκοντα εἰς τό ἵδρυμα, ἰδίως:

α. Ἀσκεῖ τήν διεύθυνσιν τοῦ ἱδρύματος, ὀργανώνει, 
συντονίζει καί κατανέμει τάς δράσεις καί ἐργασίας 
τοῦ προσωπικοῦ τοῦ ἱδρύματος μέ γνώμονα τήν ἀπο-
δοτικωτέραν καί ἀποτελεσματικωτέραν ἐπίτευξιν τῶν 
σκοπῶν τοῦ ἱδρύματος.

β. Ἐκτελεῖ τάς ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου 
τοῦ ἱδρύματος καί ἐκπληρώνει τά εἰδικά καθήκοντα, τά 
ὁποῖα τοῦ ἔχουν δι᾽ ἀποφάσεως ἀνατεθῆ.

γ. Εἰσηγεῖται ἐπί ὅλων τῶν θεμάτων, τά ὁποῖα τίθενται 
πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον.

δ. Ἐπιλύει οἱουδήποτε πρακτικοῦ ζητήματος τό ὁποῖον 
ἀνακύπτει κατά τή λειτουργίαν τοῦ ἱδρύματος ἐν σχέσει 
πρός τρίτα πρόσωπα.

ε. Μεριμνᾶ διά τήν χρηστήν διαχείρισιν τῶν οἰκονομι-
κῶν καί περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ ἱδρύματος.

στ. Ἐνημερώνει εἰς περίπτωσιν προσφορᾶς δωρεῶν, 
χορηγιῶν ἤ ἐν γένει ἄλλων νομίμων προσόδων  τό Διοι-
κητικόν Συμβούλιον, τό ὁποῖον ἀποφασίζει διά τήν ἀπο-
δοχήν ἤ ἀποποίησιν.

ζ. Φυλάσσει καί διαχειρίζεται τή σφραγίδα τοῦ ἱδρύ-
ματος.

η. Φροντίζει διά τήν ἄμεσον ἐπίλυσιν θεμάτων τῆς τρε-
χούσης λειτουργίας τοῦ ἱδρύματος.

Ἄρθρον 9
Καθήκοντα τοῦ λοιποῦ προσωπικοῦ

Βασικόν καθῆκον τοῦ προσωπικοῦ της Βιβλιοθήκης 
ἀποτελεῖ ἡ καταλογογράφησις καί ἡ ταξινόμησις τοῦ 
ἐντύπου καί ψηφιακοῦ ὑλικοῦ, καθώς καί ἡ ψηφιοποίησις 
μέρους αὐτοῦ. Ἐπιπροσθέτως, μεριμνᾶ διά τήν ὁμαλήν καί 
εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς Βιβλιοθήκης, ἐνῶ παραλλήλως 
ὑποχρεοῦται νά παρέχη τήν κατάλληλον βιβλιοθηκονομι-
κήν καί τεχνολογικήν ὑποστήριξιν, μέ σκοπόν τήν ἔγκυρον 
καί ἔγκαιρον ἐξυπηρέτησιν τοῦ κοινοῦ.

 
Άρθρον 10

Ἀναγνωστήριον
Ἐντός της  Βιβλιοθήκης λειτουργεῖ Ἀναγνωστήριον. Τό 

ὡράριον καί αἱ λεπτομέρειαι τοῦ Ἀναγνωστηρίου ὁρίζον-
ται δι᾽ ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ., ἐγκρινομένης ὑπό τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν. 

Ἡ χρῆσις τῶν βιβλίων τῆς Βιβλιοθήκης ἐπιτρέπεται αὐ-
στηρῶς μόνον ἐντός του Ἀναγνωστηρίου αὐτῆς.

Ἄρθρον 11
Δωρεαί - Ἀνταλλαγαί

 α)  Ἡ «Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψα-
ρῶν καί Οἰνουσσῶν “ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ”» ἐμπλουτίζεται 
μέσῳ προσφερομένων ἤ ἀνταλλασσομένων ἐκδόσεων, 
κληροδοτημάτων ἤ δωρεῶν, τῶν ὁποίων ἡ προσφορά ἤ 
ἡ ἀνταλλαγή γίνεται δεκτή ὑπό τοῦ Δ.Σ., καί δι’ ἀγορῶν 
ἐκδόσεων, ἅστινας ἀποφασίζει τό Δ.Σ. Αἱ ἀγοραί ἐκδόσεων 
χρηματοδοτοῦνται, εἴτε ὑπό εἰδικῶς πρός τοῦτο παρ-
εχομένων χορηγιῶν ἤ χρηματικῶν δωρεῶν πρός τό ἵδρυμα, 
ἤ ἐκ κονδυλίου τοῦ ἐτησίου προϋπολογισμοῦ.

 β) Ἡ Βιβλιοθήκη, μέ ἀπόφασιν τοῦ Δ.Σ., δύναται νά 
ἀνταλλάσσῃ μετ’ ἀντιστοίχων ἤ ὁμοίων φορέων εἰς τό 
ἐσωτερικόν καί τό ἐξωτερικόν, πολλαπλά ἀντίτυπα αὐτῆς, 
ἤτοι ὅσα ὑφίστανται πέραν τῶν δύο, διά τά ὁποῖα συντάσ-
σονται ἀναλυτικοί πίνακες.

 γ) Ἡ Βιβλιοθήκη μέ ἀπόφασιν τοῦ Δ.Σ., δύναται νά 
δωρίζῃ πολλαπλά ἀντίτυπα αὐτῆς, μή ἀπαραίτητα εἰς αὐτήν 
ὅμοια, εἰς ἀνεγνωρισμένους φορεῖς, ὑπό τόν ὄρον ὅτι θά 
διασφαλισθοῦν καί θά χρησιμοποιοῦνται καταλλήλως.

Ἄρθρον 12
Εἰδικαί Διατάξεις

Ἡ βιβλιοδεσία τῶν ἐντύπων ἐνεργεῖται κατόπιν ἀπο-
φάσεως τοῦ Δ.Σ., ἐγκρινομένης ὑπό τοῦ Μητρ. Συμβουλίου 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν. 

Ἄρθρον 13
 Ἡ Βιβλιοθήκη δύναται νά συμμετάσχῃ εἰς τόν κοινόν 
ἠλεκτρονικόν κατάλογον, ὁ ὁποῖος θά ὑποβληθῇ εἰς 
τόν διαδικτυακόν τόπον τοῦ «Ἐθνικοῦ Κέντρου Τεκ-
μηριώσεως», συμφώνως πρός τό σχετικόν ἄρθρον τοῦ 
Κανονισμοῦ τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
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Ἄρθρον 14
Τροποποίησις τοῦ Κανονισμοῦ

Ὁ παρών Κανονισμός τροποποιεῖται δι᾽ Ἀποφάσεως 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
διά προτάσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν 
καί Οἰνουσσῶν, κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ 
Συμβουλίου τοῦ ἱδρύματος, ὑποχρεωτικῆς οὔσης τῆς 
ψήφου τοῦ Σεβ. Προέδρου.

Ἄρθρον 15
Κατάργησις τοῦ ἱδρύματος

Ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί 
Οἰνουσσῶν, ἐάν καθίσταται ἀδύνατος ἡ λειτουργία αὐτῆς  
ἤ ἐάν δέν ἐκπληρώνει τήν ἀποστολήν καί τόν σκοπόν αὐτῆς 
ἤ παρεκκλίνει αὐτῶν, καταργεῖται. Ἡ κατάργησις διενεργεῖ-
ται δι᾽ Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, κατόπιν προτάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν. Εἰς τήν περίπτωσιν 
αὐτήν προηγεῖται ᾐτιολογημένη ὁμόφωνος ἀπόφασις τοῦ 
Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἱδρύματος.

Ἡ Ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος περί καταργήσεως δημοσιεύεται διά τῆς Ἐφ-
ημερίδος τῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ ἐπισήμου Δελτίου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος “ΕΚΚΛΗΣΙΑ”. Μετά τήν κατάρ-
γησιν τοῦ ἱδρύματος ἅπαντα τά περιουσιακά στοιχεῖα 
αὐτοῦ καταγράφονται καί περιέρχονται αὐτοδικαίως εἰς τό 
νομικόν πρόσωπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν 
καί Οἰνουσσῶν.

Ἄρθρον 16
Ἔναρξις ἰσχύος τοῦ Κανονισμοῦ

Ὁ παρών Κανονισμός ἰσχύει ἀπό τῆς δημοσιεύσεως 
αὐτοῦ διά τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ὁ Κανονισμός δημοσιεύεται ἐπίσης καί διά τοῦ ἐπισήμου 
Δελτίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος “ΕΚΚΛΗΣΙΑ”.

Ἄρθρον 17
Κάλυψις δαπάνης

Ἐκ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέν προ-
καλεῖται δαπάνη εἰς βάρος τοῦ Προϋπολογισμοῦ τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν. Οἱα-
δήποτε μελλοντική δαπάνη θά ἐγγράφηται εἰς τόν οἰκεῖον 
Προϋπολογισμόν.

Ἡ ἀπόφασις αὔτη νά δημοσιευθῆ εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς 
Κυβερνήσεως καί στό περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἀθῆναι, 9.10.2018

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης 
Ἀκριβές Ἀντίγραφον

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 3.12.2018
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Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν:
1. τό ἄρθρο 29 παρ. 2 τοῦ νόμου 590/1977 «Περί Κατα-
στατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (Α ́  146), 
καί τό ἄρθρο 68 παρ. 1, ὑποπαρ. 3 τοῦ ν. 4235/2014,
2. Τάς ὑποχρεώσεις τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας πρός τό 
χριστεπώνυμον πλήρωμα, αἱ ὁποῖαι ἀπορρέουν ἀπό τάς 
Εὐαγγελικάς ἐπιταγάς, τούς ἱερούς Κανόνας καί τούς 
νόμους τοῦ Κράτους,
3. τάς ὑφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς καί πνευμα-
τικάς ἀναγκας τῆς Ἱ. Μ. Σταγῶν καί Μετεώρων,
4.τήν 360/2.8.2018 Πρότασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Θεοκλήτου, 
5. τήν ἀπό Φ.528/23.7.2018 Γνωμοδότησιν τῆς Νομικῆς 
Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
6. τήν ἀπό 9.10.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ψηφίζει τόν Κανονισμόν λειτουργίας τῶν κεντρικῶν ὑπη-

ρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων, 
ὡς ἑξῆς:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Διάρθρωση Ὑπηρεσιῶν

Περιεχόμενο
Ὁ Ἐσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας τῶν κεντρικῶν 

ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων 
διαλαμβάνει καί ρυθμίζει τήν ὀργάνωση, τή σύνθεση, τίς 
ἁρμοδιότητες καί τή λειτουργία τῶν κεντρικῶν ὑπηρεσιῶν 
της, πού στεγάζονται στό ἰδιόκτητο κτίριο αὐτῆς στήν 
πόλη τῆς Καλαμπάκας ἐπί τῆς ὁδοῦ Βλαχάβα 43 τ.κ. 422 00. 
Ἡ Διοίκηση ὅλων τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
ἀσκεῖται κατά τούς Ἱερούς Κανόνες, τό Σύνταγμα, τούς 
νόμους τοῦ Κράτους καί τούς Κανονισμούς τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς  Ἐκκλησίας τῆς  Ἑλλάδος:

α) Ἀπό τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτη Σταγῶν καί Μετεώρων 
καί

β) Ἀπό τό περί αὐτόν Μητροπολιτικό Συμβούλιο.
Οἱ Κεντρικές Ὑπηρεσίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Στα-

γῶν καί Μετεώρων διαρθρώνονται ὡς ἑξῆς:
ΑΡΘΡΟ 2ο

Πρωτοσυγκελλία
Ὁ Πρωτοσύγκελλος εἶναι ὁ κατά τόν νόμο ἀναπληρωτής 

τοῦ Μητροπολίτη καί προΐσταται ὅλων τῶν ὑπηρεσιῶν καί 
τῶν γραφείων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων 
ἀνάλογα μέ τίς ἐξουσιοδοτήσεις πού παραχωροῦνται σ’ 
αὐτόν ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Σταγῶν καί Μετεώρων.

Στήν Πρωτοσυγκελλία ἀνήκουν οἱ κάτωθι ἁρμοδιό-
τητες:   

α)  Ἡ κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῆς θείας λατρείας στίς 
Ἐνορίες, στίς Ἱερές Μονές καί τά παρεκκλήσια τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως.

β)  Ἡ ἐποπτεία τῆς διακονίας τῶν Ἐφημερίων στά Κοιμη-
τήρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

γ)  Ἡ προώθηση τῶν θεμάτων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν 
Συμβουλίων καί τῶν Ἡγουμενοσυμβουλίων γιά  ἔγκριση 
ἁρμοδίως.

δ)  Ἡ ἐκτέλεση τῶν ἀποφάσεων τοῦ Μητροπολιτικοῦ 
Συμβουλίου καί τῶν πάσης φύσεως ἀποφάσεων τῶν 
ὀργάνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ε)  Ἡ παρακολούθηση τῆς μισθολογικῆς ἐξελίξεως τῶν 
Κληρικῶν καί τῶν λαϊκῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

στ) Ἡ τήρηση τῶν ὑπηρεσιακῶν ἀτομικῶν φακέλων τῶν 
Κληρικῶν καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν λαϊκῶν Ὑπαλλήλων. 

ζ) Ἡ ἐποπτεία καί ὁ συντονισμός λειτουργίας τῶν 
γραφείων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί ὅλων τῶν ὑπηρεσιῶν 
τῆς καθώς ἐπίσης καί ἡ ἐποπτεία τῶν κληρικῶν καί 
ἐκκλησιαστικῶν λαϊκῶν ὑπαλλήλων οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν 
στίς ὀργανικές θέσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.  

η)  Ἡ θεώρηση τῶν τηρουμένων βιβλίων τῶν Ἐνοριῶν 
καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν. 

ΑΡΘΡΟ 3ο
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

α. Εἶναι ὑπεύθυνος γιά τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῆς 
θείας λατρείας στίς Ἐνορίες, στίς Ἱ. Μ. καί τά παρεκκλήσια 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων. 

β.  Ἔχει τήν ἐποπτεία τῆς διακονίας τῶν Ἐφημέριων στά 
κοιμητήρια. 

γ.  Θεωρεῖ τά βιβλία τῶν Ἐνοριῶν, τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί 
τῶν Προσκυνημάτων. 

δ. Τηρεῖ τό βιβλίο ἀδειῶν (κανονικῶν, ἀναρρωτικῶν 
κ.λπ.) τῶν κληρικῶν καί τῶν ὑπαλλήλων. 

Ἐσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας 
τῶν κεντρικῶν ὑπηρεσιῶν 

τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων
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ε.  Ἐλλείποντος τοῦ Πρωτοσύγκελλου τόν ἀναπληρεῖ 
καί ἀναλαμβάνει τίς ἁρμοδιότητές του.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Ἰδιαίτερο Γραφεῖο Μητροπολίτη

Τήν εὐθύνη τοῦ Γραφείου ἔχει ὁ ὁριζόμενος ὡς 
ὑπεύθυνος τοῦ Ἰδιαίτερου Γραφείου ἀπό τόν Σεβ. Μητρο-
πολίτη Σταγῶν καί Μετεώρων συνεπικουρούμενος ἀπό 
λοιπούς Κληρικούς καί Λαϊκούς ὑπαλλήλους μέ τίς κάτωθι 
ἁρμοδιότητες:

α)  Διεκπεραιώνει τά θέματα τῆς ἐπικοινωνίας τοῦ 
Μητροπολίτη, δηλαδή συναντήσεις, ἀλληλογραφία, δημό-
σιες σχέσεις, κ.λπ. καί τά συναφῆ μέ τό Πρόγραμμα τῶν 
ἐπισκέψεών του στίς Ἐνορίες, Ἱερές Μονές, Ἱδρύματα, 
Ὀργανισμούς καί  Πολιτικούς-Πολιτειακούς καί Κοινωνι-
κούς φορεῖς σέ κάθε ἐπίπεδο.

β)  Τηρεῖ τό βιβλίο τῶν Ἀποφάσεων τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Σταγῶν καί Μετεώρων, τούς φακέλους τῆς 
ἀλληλογραφίας του καί τό προσωπικό Ἀρχεῖο του.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Γραφεῖο Τύπου καί Ἐπικοινωνίας

Τό Γραφεῖο Τύπου ἔχει τίς ἀκόλουθες ἁρμοδιότητες:
α) Τήν καθημερινή καί ἀνελλιπῆ παρακολούθηση τῶν 

Μ.Μ.Ε. (ἔντυπη, δικτυακή ἤ ἠλεκτρονική μορφή), ἰδιαι-
τέρως σέ ὅτι ἀφορᾶ στόν Σεβ. Μητροπολίτη καί τήν Ἱερά 
Μητρόπολη, καθώς καί ἄλλα θέματα ἐκκλησιαστικοῦ, 
θρησκευτικοῦ καί κοινωνικοῦ ἐνδιαφέροντος. 

β)  Τήν ἐνημέρωση τῆς κοινῆς γνώμης μέσω τῆς ἔκδοσης 
Δελτίων Τύπου καί τῆς καθημερινῆς παρέμβασης τοῦ 
ἐκπροσώπου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου στά Μ.Μ.Ε., γιά τό 
ἔργο καί τῆς δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

γ)  Ἐπίσης τό ἐν λόγῳ γραφεῖο, εἶναι ὑπεύθυνο γιά τίς 
διυπηρεσιακές σχέσεις καί ἐπικοινωνίες. Οἱ ἁρμοδιότητες 
τοῦ συγκεκριμένου γραφείου δύνανται νά ἀνατίθενται καί 
στό Ἰδιαίτερο γραφεῖο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σταγῶν καί 
Μετεώρων.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Γραμματεία

Ἡ Γραμματεία εἶναι ὑπεύθυνη γιά:
α)  Νά ἐγγράφει τά εἰσερχόμενα καί ἐξερχόμενα ἔγγραφα 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί νά διαφυλάττει αὐτά μέ 
ἀσφάλεια σέ ἠλεκτρονική ἤ ἔντυπη μορφή.

β)  Νά συγκεντρώνει τά ἀναγκαῖα στοιχεῖα καί νά προ-
ετοιμάζει τά θέματα τῶν συνεδριάσεων τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Συμβουλίου.

Οἱ λοιπές ὑπηρεσίες εἶναι ὑποχρεωμένες νά παρέχουν 
ἐγκαίρως ἐντός τῶν τιθεμένων καί προβλεπομένων χρο-
νικῶν ὁρίων στή Γραμματεία τά σχετικά στοιχεῖα καί 
ἔγγραφα.

γ)  Νά τηρεῖ τά Πρακτικά τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου 
καί νά καταχωρεῖ τίς Ἀποφάσεις του σέ εἰδικό βιβλίο, πού 
ἀριθμεῖται, μονογράφεται καί θεωρεῖται ἀπό τόν Σεβ. 

Μητροπολίτη Σταγῶν καί Μετεώρων καί Πρόεδρο τοῦ 
Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

δ)  Νά κοινοποιεῖ τίς ἀποφάσεις τοῦ Μητροπολιτικοῦ 
Συμ-βουλίου.

ε)  Νά παραλαμβάνει, νά πρωτοκολλεῖ καί νά διανέμει τά 
πρός τίς ἐξωτερικές Ὑπηρεσίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
καί τά εἰσερχόμενα ἔγγραφα πρός ἐνέργεια.

στ) Νά παραλαμβάνει ὅλα τά ἁρμοδίως ὑπογεγραμμένα 
ἔγγραφα καί νά ἐπιμελεῖται τή διεκπεραίωση καί ἀποστο-
λή τους στούς τελικούς παραλῆπτες τους.

ζ)  Νά τηρεῖ τό Γενικό Πρωτόκολλο τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως.

η)  Νά τηρεῖ τό Γενικό Ἀρχεῖο σέ φακέλους ὅλων τῶν 
ἐγγράφων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, δηλαδή τῶν Ἐνοριῶν, 
τῶν Ἱερῶν Μονῶν, τῶν ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
καί τῶν διαφόρων Ἀρχῶν καί Ὑπηρεσιῶν.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Γραφεῖο Προσωπικοῦ - Μισθοδοσίας

α)  Παρακολουθεῖ τίς ὑπηρεσιακές μεταβολές τοῦ 
προσωπικοῦ (κληρικῶν καί λαϊκῶν) της Ἱ.Μ.Μ.

β)  Τηρεῖ καί ἐνημερώνει τούς ἀτομικούς φακέλους 
γ)  Ἔχει τήν εὐθύνη μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν καί τῶν 

ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
δ)  Συντάσσει τούς πίνακες κατατάξεως τῶν κληρικῶν 

καί λαϊκῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων στίς ἀντίστοιχες 
μισθολογικές κατηγορίες καί τά ὑπαλληλικά κλιμάκια καί 
παρακολουθεῖ ὅλες τίς μισθολογικές ἐξελίξεις τους. 

ε)  Ὑποβάλλει ἐμπρόθεσμα καί νομότυπα στίς ἁρμόδιες 
ἀρχές (ΕΑΠ, ΙΚΑ, κ.λπ.) κάθε σχετικό μέ τή μισθοδοσία τῶν 
κληρικῶν καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων ἔντυπο.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Γραφεῖο Γάμων καί Διαζυγίων

Στό Γραφεῖο Γάμων καί Διαζυγίων ὑπάγονται δύο Τμήμα-
τα, τό Τμῆμα Γάμων καί τό Τμῆμα Διαζυγίων. 

Ι)  Τό Τμῆμα Γάμων ἔχει τίς ὡς κάτωθι ἁρμοδιότητες:
α) Νά ἐλέγχει τά ὑποβαλλόμενα δικαιολογητικά ἐκδό-

σεως ἄδειας γάμου, τῆς ἐκδόσεως αὐτῆς καί τῆς ἀσφαλοῦς 
ἀρχειοθετήσεως τῶν στοιχείων ἑκάστης ἄδειας σέ ἔντυπη 
καί ἠλεκτρονική μορφή, μέ αὐτή ταύτη τήν ἄδεια, ὅταν 
ἀπό τόν τελέσαντα Ἱερέα τελεσθεῖ ὁ γάμος καί ἔχει 
καταλλήλως συμπληρωθεῖ καί ὑπογραφεῖ ἀπό τόν ἴδιο, 
τούς συζευχθέντες καί τόν παραστάντα παράνυμφο.

β) Νά ἐκδίδει ἐπίσης τά αἰτούμενα Πιστοποιητικά 
τελεσθέντων Γάμων καί τά Πιστοποιητικά Ἀγαμίας γιά νά 
τελεσθεῖ τό Μυστήριο ἐκτός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

γ) Νά φροντίζει γιά τήν κατά νόμο χαρτοσήμανσή τους.
δ) Νά ἐπικυρώνει τά Πιστοποιητικά καί τίς Βεβαιώσεις 

πού ἐκδίδουν οἱ Ἐφημέριοι.
ε) Νά φυλάσσει τό Βιβλίο τῶν τελεσθέντων Γάμων.
ΙΙ) Τό Τμῆμα Διαζυγίων ἔχει τίς ὡς κάτωθι ἁρμοδιό-

τητες:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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α) Νά παραλαμβάνει τά σχετικά Εἰσαγγελικά ἔγγραφα 
περί τῆς ἀμετακλήτου δικαστικῆς λύσεως γάμου, τῆς 
ἀνευρέσεως στό Ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τοῦ 
λυθέντος γάμου καί τῆς λύσεως αὐτοῦ.

β) Νά φροντίζει γιά τήν ἔκδοση τῶν «Διαζευκτηρίων γιά 
γάμο» καί γιά κάθε ἄλλη χρήση καθώς καί τήν ἀρχειοθέτηση 
αὐτῶν σέ ἔντυπη καί ἠλεκτρονική μορφή.

γ) Νά διενεργεῖ τή χαρτοσήμανση αὐτῶν καί τήν ἀσφα-
λῆ διαφύλαξη ὅλων τῶν στοιχείων τῶν ἐκδιδομένων 
Διαζυγίων.

δ) Νά φυλάσσει τό βιβλίο Πρωτοκόλλου Διαζυγίων.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Γραφεῖο Οἰκονομικῆς Ὑπηρεσίας

Ι) Λογιστήριο.
Τό Λογιστήριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἔχει τίς κάτωθι 

εὐθύνες: 
α)  Τῆς συντάξεως τῶν Προϋπολογισμῶν καί Ἀπολογισμῶν 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῶν ἱδρυμάτων της
β) Τῆς ἐνημερώσεως καί φυλάξεως τοῦ καθολικοῦ Βι-

βλίου Ἐσόδων καί Ἐξόδων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
γ)  Τοῦ ἐλέγχου τῶν παραστατικῶν τῶν πάσης φύσεως 

ἐσόδων καί ἐξόδων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
δ)  Τῆς ἐκκαθαρίσεως τῶν πάσης φύσεως δαπανῶν
ε)  Τῆς διαφυλάξεως τοῦ χαρτοφυλακίου μετοχῶν, ὁμο-

λόγων κ.λπ. τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
στ) Τῆς ἐνημερώσεως καί διαφυλάξεως σέ ἀσφαλές 

μέρος τοῦ Βιβλίου Κτηματολογίου (κινητῶν καί ἀκινήτων 
πραγμάτων) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅπως καί τή φροντίδα 
πληρότητας τῶν φακέλων μέ τούς τίτλους ἰδιοκτησίας τῶν 
ἀκινήτων της Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τήν ἀσφαλῆ φύλαξή 
τους

ζ)  Τοῦ ἐλέγχου τῶν προμηθειῶν, τῆς ἀποθηκεύσεως καί 
διαθέσεως τῶν προμηθευόμενων ὑλικῶν ἀναλώσιμων ἤ 
μή, σύμφωνα μέ ὅτι ὁρίζεται ἀπό τήν κείμενη νομοθεσία  

η) Τῆς τηρήσεως λογισμικοῦ μηχανογραφημένης οἰκονο-
μικῆς διαχειρίσεως ἤ διπλογραφικοῦ συστήματος

θ)  Τοῦ ἐλέγχου τῆς νομιμότητας καί κανονικότητας τῶν 
πληρωμῶν τῶν πάσης φύσεως ἔργων καί ἐνεργειῶν

ΙΙ) Ταμεῖο.
Τό Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἔχει τίς ὡς κάτωθι 

εὐθύνες:
α)  Τῆς εἰσπράξεως τῶν πάσης φύσεως ἐσόδων τῆς Ἱε-

ρᾶς Μητροπόλεως, ὡς καί τῶν ἱδρυμάτων της
β)  Τῆς εἰσπράξεως τῶν εἰσφορῶν ὑπέρ τοῦ Κλάδου 

Πρόνοιας Ὀρθοδόξου Ἐφημεριακοῦ Κλήρου Ἑλλάδος 
(Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.), Ἀποστολικῆς Διακονίας, Συνοδικοῦ Μεγά-
ρου, Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
ὡς καί τή νόμιμη ἀπόδοσή τους

γ)  Τῶν πληρωμῶν πάσης φύσεως κατά κεφάλαιο καί ἄρ-
θρο τοῦ ἐγκεκριμένου Προϋπολογισμοῦ

δ)  Τῆς καθημερινῆς ἐνημερώσεως τοῦ Βιβλίου Ταμείου 
καί τῆς ἀσφαλοῦς διαφυλάξεώς του.

ε) Τῆς καθημερινῆς καταθέσεως σέ τραπεζικούς λογα-
ριασμούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῶν Ταμείων τοῦ 
ἡμερήσιου χρηματικοῦ ὑπολοίπου.

στ) Τῆς διακινήσεως καί διαφυλάξεως τῶν Κληρικοσήμων 
καί ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν ἐνσήμων.

ζ) Τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως τῶν πράξεων τῶν ἐκ-
τελουμένων ἔργων καί ἐνεργειῶν.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Γραφεῖο Σχεδιασμοῦ καί Ἀνάπτυξης

Εἶναι ἁρμόδιο:
α.  Γιά τήν ἐκπόνηση πλάνου προγραμματισμοῦ (γιά 

τό σύνολο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως) στούς τομεῖς τῆς 
κοινωνικοοικονομικῆς ἀνάπτυξης, νέων τεχνολογιῶν, 
ἐκσυγχρονισμοῦ δομῶν καί διαδικασιῶν τῶν ὑπηρεσιῶν 
καί ἐξαρτημένων ἀπό αὐτήν ἱδρυμάτων.

β. Γιά τήν παρακολούθηση ὑλοποίησης τοῦ πλάνου προ-
γραμματισμοῦ.

γ.  Γιά τήν ἐπιστημονική στήριξη καί τεχνική ὑποστήριξη 
τῶν Μητροπολιτικῶν Ὀργάνων καί Ὑπηρεσιῶν σέ θέματα 
προγραμματισμοῦ καί ἐφαρμογῆς τῶν ἀναπτυξιακῶν προ-
γραμμάτων.

δ. Γιά τή μελέτη καί διατύπωση προτάσεων στό Μητρο-
πολιτικό Συμβούλιο πρός χρηματοδότηση ἔργων, μέσῳ 
προγραμμάτων, ἀπό χρηματοδοτικούς φορεῖς τοῦ δημο-
σίου ἡ ἰδιωτικοῦ τομέα, τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί 
ἄλλων διεθνῶν Ὀργανισμῶν.

ε.  Γιά τή συμμετοχή ἀπό κοινοῦ μέ τήν Οἰκονομική 
ὑπηρεσία στήν κατάρτιση καί παρακολούθηση τοῦ προ-
ϋπολογισμοῦ. 

στ. Γιά τήν ὑποβολή προτάσεων ἐξασφάλισης ἀπαραιτή-
των ἀνθρωπίνων πόρων.

ζ.  Γιά τήν ὑλοποίηση καί διαχείριση ἐθνικῶν καί κοινο-
τικῶν προγραμμάτων (ἑξαιρουμένων τῶν τεχνικῶν) πού 
ἀναλαμβάνει ἡ Ἱερά Μητρόπολη.

η. Γιά τήν εἰσήγηση προτάσεων περί τῆς ὀρθῆς δια-
χείρισης καί ἀξιοποίησης τῆς ἀκίνητης περιουσίας τῆς Ἱ.  
Μητροπόλεως, καθώς ἐπίσης καί τῶν ἐποπτευομένων Ν.Π. 
καί ἱδρυμάτων πού τελοῦν ὑπό τήν ἐποπτεία της.

Τό γραφεῖο δύναται νά συνεργάζεται μέ ἐξωτερικούς 
συνεργάτες, κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Μητροπολίτου.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Γραφεῖο Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας

Ἀντικείμενο τῶν Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεως Σταγῶν καί Μετεώρων εἶναι ὁ προγραμματισμός, ὁ 
σχεδιασμός, καθώς καί ἡ ὡρίμανση ἔργων καί ἐνεργειῶν, 
ἡ διενέργεια τῶν διαγωνισμῶν καί ἡ ἀνάθεση-διαχείριση 
τῶν συμβάσεων ἔργων καί ἐνεργειῶν. Ἡ παρακολούθηση 
καί ἡ πιστοποίηση τοῦ φυσικοῦ ἀντικειμένου τῶν ἔργων, 
μελετῶν, προμηθειῶν καί ὑπηρεσιῶν. Ἐπίσης, ὁ συντο-
νισμός, ὁ ἔλεγχος καί ἡ διαχείριση τῶν ἐκτελουμένων 
ἔργων, συμφώνως πρός τίς ἰσχύουσες διατάξεις, γιά τήν 
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ἐκτέλεση δημοσίων ἔργων, τή συντήρηση τῶν ἔργων καί τή 
λειτουργία τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τό νομικό πλαίσιο λειτουργίας τοῦ γραφείου διέπεται 
ἀπό τόν Νόμο 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α´/8.8.2016) Δημόσιες 
Συμβάσεις Ἔργων, Προμηθειῶν καί Ὑπηρεσιῶν) καθώς 
ἐπίσης καί μέ τά σχετικά προσαρτήματά του. 

Ὅσα ἀναφέρονται στό συγκεκριμένο ἄρθρο τοῦ πα-
ρόντος κανονισμοῦ ἐνεργοῦνται μέ τή συνεργασία τοῦ 
Γραφείου Ἀνάπτυξης καί Νομικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Νομική Ὑπηρεσία

Ἡ Νομική Ὑπηρεσία ἔχει τίς κάτωθι ἁρμοδιότητες:
α)  Ἀναλαμβάνει τή μελέτη καί διεκπεραίωση τῶν ὑπο-

θέσεων ἐκείνων τίς ὁποῖες ἀναθέτει ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης, τόν ὁποῖο ὑποχρεοῦται νά τηρεῖ ἐνήμερο 
σέ κάθε στάδιο χειρισμοῦ αὐτῶν.

β) Συντάσσει γνωμοδοτήσεις καί παρέχει κάθε ζητού-
μενη γνώμη καί συμβουλή σέ ὅλα τά τμήματα καί τίς 
ὑπηρεσίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων 
καθώς καί τῶν ἱδρυμάτων της ἤ Ν.Π.Ι.Δ.

γ) Παρίσταται καί παρέχει τίς νομικές συμβουλές της 
κατά τή συνεδρίαση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου καί 
τῶν λοιπῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τῶν ἱδρυμάτων τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐπιτροπῶν καί λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν 
ὀργάνων καί τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

δ) Παρακολουθεῖ καί διεξάγει ὅλες τίς δικαστικές 
ὑποθέσεις πού ἀφοροῦν στό Ν.Π.Δ.Δ. τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως τῶν ἱδρυμάτων της καί τῶν Ν.Π.Ι.Δ.

ε) Παρίσταται ἐνώπιον τῶν δικαστηρίων, δικαστικῶν 
καί εἰσαγγελικῶν ἀρχῶν, ὡς καί ἐνώπιον κάθε διοικητικῆς 
ἀρχῆς μέ σκοπό τήν ὑπεράσπιση τῶν συμφερόντων καί 
τῶν δικαιωμάτων τοῦ Ν.Π.Δ.Δ. τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

στ) Ἐπιμελεῖται καί προγραμματίζει τήν ἄμεση παρο-
χή συμβουλῶν πρός τούς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦν 
διοικητικά καθήκοντα στίς ὑπηρεσίες τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως μέ σκοπό τήν εὔρυθμη λειτουργία τῶν ὑπηρεσιῶν 
της.

ζ)  Ἐρευνᾶ τούς τίτλους ἰδιοκτησίας τῶν ἀγοραζόμενων, 
μισθωμένων, μεταβιβαζόμενων ἀκινήτων της Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως καί τῶν ἱδρυμάτων της καί γενικῶς ὅλων τῶν 
περιουσιακῶν στοιχείων της.

η)  Ἐπεξεργάζεται καί καταρτίζει ὅλες τίς συμβάσεις, 
ἐργολαβίες, συμβόλαια, διακηρύξεις, συμφωνητικά τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῶν ἱδρυμάτων της, σέ συνεργασία 
μέ τήν ἁρμόδια ὑπηρεσία (οἰκονομική, τεχνική, κ.λπ.).

θ)  Συντάσσει ὅλα τά σχέδια συμβάσεων, προκηρύξεων, 
κ.λπ. που ὑπογράφει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἤ ὁ 
κατά νόμο ἐξουσιοδοτημένος ἀντιπρόσωπος αὐτοῦ.

ι)  Παρακολουθεῖ τήν ὀρθή διεξαγωγή τῶν διαγωνισμῶν 
πού ἀφοροῦν μελέτες, ἔργα, προμήθειες καί ὑπηρεσίες.

ια) Παρέχει γνωμοδοτήσεις νομικοῦ περιεχομένου γιά 
ὁποιοδήποτε θέμα σχετικό μέ τήν ὑλοποίηση καί διαχείριση 
τῶν ἔργων, μελετῶν, προμηθειῶν καί ὑπηρεσιῶν πού 
ὑλοποιεῖ ἡ προτίθεται νά ὑλοποιήσει ὁ φορέας καί γιά 
τό ὁποῖο θά ζητηθεῖ ὑποστήριξη ὅπως: θεσμικό πλαίσιο 
ὑλοποιήσεως ἔργου, διαδικασία ἐπιλογῆς ἀναδόχου, τεύχη 
δημοπρατήσεως, σύναψη συμβάσεως, κυρώσεις κ.λπ.

ιβ) Παρακολουθεῖ τήν ἰσχύουσα νομοθεσία καί ἐνημε-
ρώνει τήν Ἱερά Μητρόπολη.

ιγ) Τηρεῖ τούς φακέλους τῶν δικαστικῶν ὑποθέσεων τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεως καί τῶν ἱδρυμάτων της.

Ἡ λειτουργία τοῦ γραφείου προβλέπεται ἀπό τήν κείμενη 
καί εἰδική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Γραφεῖο Προμηθειῶν

Τό Γραφεῖο Προμηθειῶν ἔχει τίς κάτωθι ἁρμοδιότητες 
σύμφωνα μέ τόν Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α´/08.08.2016) 
Δημόσιες Συμβάσεις Ἔργων, Προμηθειῶν καί Ὑπηρεσιῶν) 
μέ τά σχετικά προσαρτήματά του καθώς ἐπίσης καί μέ τήν 
κείμενη νομοθεσία ἡ ὁποία δέν ἀναφέρεται στό παρόν:

α)  Διά τήν κατάρτιση καί ὑλοποίηση τοῦ προγράμματος 
προμηθειῶν εἰς ἐτησία βάση

β)  Διά τόν καθορισμό τοῦ εἴδους τοῦ διαγωνισμοῦ (ἀνοι-
κτός, κλειστός, πρόχειρος) ὅπως ὁρίζεται ἀπό τή κείμενη 
νομοθεσία

γ) Διά τόν συντονισμό καί παρακολούθηση τῆς διενερ-
γείας διαγωνισμῶν προχείρων, τακτικῶν καί διεθνῶν διά 
τήν ἀνάδειξη προμηθευτῶν ὑλικῶν πρός κάλυψιν ἀναγκῶν 
τῶν ὑπηρεσιῶν καί τῆς λειτουργίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
Σταγῶν καί Μετεώρων

δ)  Διά τή διενέργεια διαγωνισμῶν προχείρων, τακτικῶν 
καί διεθνῶν διά τήν ἀνάδειξη ἀναδόχων παροχῆς ὑπη-
ρεσιῶν πρός κάλυψη ἀναγκῶν τῶν ὑπηρεσιῶν καί τῆς 
λειτουργίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων

ε)  Διά τή σύνταξη καί ἐπανεξέταση τῆς προκηρύξεως
στ) Διά τή συγκέντρωση τῶν ἀπαιτουμένων πληροφο-

ριῶν ἤ ἐπεξεργασία αὐτῶν οὕτως ὥστε, μετά ἀπό σχετική 
εἰσήγηση νά προωθηθοῦν πρός ἔγκριση ἀπό τά ἁρμόδια 
ὄργανα τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώ-
ρων

ζ)  Διά τόν καθορισμό τῶν τυπικῶν καί εἰδικῶν ὅρων 
διά τήν ἐπιλογή τοῦ ἀναδόχου (νομιμοποιητικά ἔγγραφα, 
τρόποι ὑποβολῆς προσφορῶν κ.λ.π.)

η) Διά τόν σχεδιασμό κριτηρίων ἀξιολογήσεως προσ-
φορῶν καί ἀναδόχων

θ)  Διά τή διαχείριση καί παρακολούθηση τῶν συμβά-
σεων καί τήν ὑποβολή των εἰς τάς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας

ι)  Διά τή σύνταξη καί τήρηση Μητρώου Προμηθευτῶν
Γιά τό παρόν συστήνεται τριμελής (3 μέλη) ἐπιτροπή 

προμηθειῶν ἡ ὁποία ὁρίζεται ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη 
Σταγῶν καί Μετεώρων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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ΑΡΘΡΟ 14ο
Μητροπολιτικό Συμβούλιο

Συγκροτεῖται, λειτουργεῖ καί ἀσκεῖ ἁρμοδιότητες ὑπό 
τήν Προεδρία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Σταγῶν καί Μετεώρων 
καί τά ὁριζόμενα μέλη αὐτοῦ σύμφωνα μέ τίς διατάξεις 
τῶν παραγράφων 1 καί 2 τοῦ ἄρθρου 35 καί τοῦ ἄρθρου 67 
τοῦ Ν. 590/1977 (Φ.Ε.Κ. τ.Α´/146) «Περί τοῦ Καταστατικοῦ 
Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί τοῦ Κανονισμοῦ 
263/2014 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Α´/29.12.2014) «Περί ἁρμοδιοτήτων 
καί τρόπου λειτουργίας τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων» 
καί τῶν μεταβατικῶν διατάξεων περί Μητροπολιτικῶν Συμ-
βουλίων καί συμμετοχῆς τῶν μελῶν σ’ αὐτά.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Ἐπισκοπικό Δικαστήριο

Συγκροτεῖται, λειτουργεῖ καί ἀσκεῖ ἁρμοδιότητες σύμ-
φωνα μέ τόν ἰσχύοντα Ν. 5383/1932: «Περί Ἐκκλησια-
στικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό αὐτῶν διαδικασίας».

ΑΡΘΡΟ 16ο
Γραφεῖο Πνευματικῆς Διακονίας

Ἡ πνευματική διακονία τῆς Ἱ. Μ. διεξάγεται μέσῳ τῶν 
ἑξῆς τομέων πνευματικῆς, ἱεραποστολικῆς, διδακτικῆς, 
κοινωνικῆς καί φιλανθρωπικῆς δράσεως στούς ὁποίους 
προΐστανται ὁριζόμενοι κληρικοί καί λαϊκοί συνεργάτες:  

Ι) Θείου Κηρύγματος καί Κύκλων μελέτης τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς.

Ἑκάστη Ἐνορία ἀποτελεῖ κέντρο ἐξαγγελίας τοῦ λόγου 
τοῦ Θεοῦ, εὐαγγελισμοῦ, πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί 
καταρτίσεως τῶν πιστῶν.

Ὁ τομέας αὐτός:
α)  Μεριμνᾶ γιά τό λειτουργικό κήρυγμα κάθε Κυριακή 

καί ἑορτή.
β)  Ἀναλαμβάνει τή διδαχή τῶν πιστῶν μέ τή διοργάνωση 

στίς  Ἐνορίες ἑβδομαδιαίων ἐνοριακῶν συνάξεων.
ΙΙ) Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς καί Νεότητος
Ὁ τομέας αὐτός ἔχει τήν εὐθύνη τῆς Χριστιανικῆς 

Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος, τῆς κατηχήσεως τῶν νέων καί 
τῆς λειτουργίας τοῦ Γραφείου Νεότητος μέ τίς κάτω-
θι ἁρμοδιότητες: α) Ἀσχολεῖται μέ τήν πνευματική καλ-
λιέργεια τῆς νεότητος.

β) Ὀργανώνει τίς περιόδους Κατασκηνώσεων τῶν νέων.
γ)  Πραγματοποιεῖ Σεμινάρια Κατηχητῶν.
δ)  Φροντίζει γιά τή διανομή κατηχητικοῦ ὑλικοῦ.
ε)  Ὀργανώνει ἐκδηλώσεις γιά τή νεολαία.
στ) Φροντίζει γιά τήν ἄρτια καί ἐποικοδομητική λειτουργία 

τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, σέ ὅλη τή μητροπολιτική Περι-
φέρεια.

ζ)  Συνεργάζεται μέ τήν ἐκπαιδευτική κοινότητα (ἐκπαι-
δευτικές Ἀρχές, Συλλόγους Γονέων καί Κηδεμόνων) καί 
τούς ἁρμόδιους, γιά θέματα Παιδείας, ἐκπροσώπους τῶν 
φορέων, γιά τήν ὑλοποίηση τῶν σκοπῶν του.

η)  Ἀντιμετωπίζει τά ἀναφυόμενα προβλήματα. 

θ)  Προγραμματίζει τίς δράσεις πού ἔχουν σχέση τήν 
οἰκογένεια 

ι)  Συντονίζει τίς ἐνοριακές νεανικές συνάξεις. 
ια)Ἐξασφαλίζει καί ἐπιμορφώνει τά στελέχη τοῦ νεα-

νικοῦ ἔργου. 
ιβ) Συνεργάζεται μέ τούς ὑπεύθυνους τῆς Χριστιανικῆς 

Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος στίς ἐνορίες γιά τήν προώθηση καί 
ἐπίτευξη τοῦ ἐπιδιωκόμενου τούτου ἀγαθοῦ σκοποῦ.  

ιγ) Ἐνημερώνει μέ ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό ὑλικό τους 
πιστούς της Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας γιά σχετικά 
θέματα.

ΙΙΙ) Ἀντιαιρετικῆς Δράσεως 
 Ὁ τομέας αὐτός:
α) Φροντίζει γιά τήν ἐνημέρωση τῶν χριστιανῶν πολι-

τῶν σέ θέματα ὁριοθετήσεως τῆς ὀρθοδόξου πίστεως 
καί λαμβάνει μέτρα γιά τήν προστασία καί ἐνημέρωση 
τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου ἀπό ἐπικίνδυνες ἀντιλήψεις, 
εἰσηγούμενος σχετικῶς πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη. 

β)  Προβαίνει σέ σχετικές ἐκδόσεις καί ἐκδηλώσεις, συν-
έδρια, κ.λπ.  

γ)  Φέρει τήν εὐθύνη τῆς λειτουργίας καί τῆς διοργανώ-
σεως σέ ἐτήσια βάση μέ ὁμιλίες δύο φορές τόν μήνα τοῦ 
Σεμιναρίου Ὁριοθετήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, στό 
ὁποῖο εἰσηγητές ἐνημερώνουν ἐμπεριστατομένως καί 
ὑπευθύνως τούς ἐνδιαφερομένους γιά τά σχετικά θέματα 
δράσεως ἐπικινδύνων Ὁμάδων, παλαιῶν καί νεοφανῶν. 

δ)  Ἐνημερώνει μέ ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό ὑλικό τούς 
πιστούς τῆς Μητρ. Περιφέρειας γιά σχετικά θέματα.

ΙV) Γυναικείων Θεμάτων
Ὁ τομέας αὐτός ἔχει τίς ὡς κάτωθι ἁρμοδιότητες:
α)  Τήν ἔγκαιρη καί ἔγκυρη πληροφόρηση καί ἐνημέρωση 

τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κοινῆς γνώμης γιά 
γυναικεία ζητήματα

β) Τήν ἐνεργό συμμετοχή τῶν χριστιανῶν γυναικῶν στή 
ζωή καί τή δράση τῆς Ἐνορίας καί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

γ) Τήν ἀλληλεγγύη στό τοπικό καί ἐθνικό ἐπίπεδο γιά 
τήν ἀντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικῶν προβλημάτων, 
τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τή γυναίκα

δ) Τήν ἀνάδειξη τῆς ἀποστολῆς καί τήν ἐνδυνάμωση τοῦ 
ρόλου τῆς γυναίκας στό κοινωνικό καί προνοιακό ἔργο τῆς 
Ἐκκλησίας 

ε)  Τήν προώθηση νέων πρακτικῶν καί προσεγγίσεων στά 
ζητήματα, τά ὁποῖα ἀφοροῦν στόν γυναικεῖο πληθυσμό καί 
τήν ἀνάπτυξη νέων μορφῶν ἐθελοντικῆς δράσεως

στ) Τή συλλογική ἔκφραση καί δράση τῶν χριστιανῶν 
γυναικῶν

ζ)  Τήν προβολή τῆς ταυτότητος καί τῆς προσφορᾶς τῆς 
χριστιανῆς γυναίκας στά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως καί 
στό Διαδίκτυο

η)  Στίς κοινές δράσεις μέ ἄλλους συναφεῖς ἡ ἐνδια-
φερόμενους φορεῖς γιά γυναικεία θέματα σέ τοπικό, 
ἐθνικό καί διακρατικό ἐπίπεδο
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θ)  Καταρτίζει Πρόγραμμα ὁμιλιῶν καί διαλέξεων, ἡμε-
ρίδων καί συνεδρίων στίς  Ἐνορίες μέ ἐπίκαιρα καί ἐν-
διαφέροντα θέματα σχετικά μέ τό ἀντικείμενό του

ι)  Καταρτίζει τό ἐτήσιο πρόγραμμα καί τίς θεματικές 
ἑνότητες τῶν συνάξεων αὐτῶν.

ια) Ἐπιλέγει καί προσκαλεῖ τούς καταλλήλους γιά κάθε 
θέμα ὁμιλητές.

ιβ) Ἐνημερώνει μέ ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό ὑλικό τούς 
πιστούς της Μητρ. Περιφέρειας γιά σχετικά θέματα.

V) Συμπαραστάσεως Ἀσθενῶν καί Αἱμοδοσίας
Ὁ τομέας αὐτός ἔχει τίς ὡς κάτωθι ἁρμοδιότητες:
α)  Διενεργεῖ καί συντονίζει αἱμοληψίες σέ συνεργασία 

μέ τούς φορεῖς τῆς περιοχῆς, σέ Μητροπολιτικό καί Ἐνο-
ριακό ἐπίπεδο. 

β)  Προβάλλει τήν ἀξία τῆς ἐθελοντικῆς αἱμοδοσίας καί 
τῆς προσφορᾶς αἵματος ὡς ἐκφράσεως τῆς χριστιανικῆς 
ἀρετῆς τῆς ἀγάπης. 

γ)  Ἐξευρίσκει, μεταξύ τῶν μελῶν τῶν  Ἐνοριῶν τῆς Ἱε-
ρᾶς Μητροπόλεως ἐθελοντές αἱμοδότες.

δ)  Τηρεῖ ὀνοματική κατάσταση αὐτῶν, μέ τήν πλήρη 
διεύθυνση, τοῦ τηλεφώνου καί τήν ὁμάδος αἵματος, πού 
ἀνήκει ὁ αἱμοδότης, ὥστε νά γνωρίζει τίς δυνατότητες 
τῆς Ἐνορίας πρός κάλυψη τῶν παρουσιαζομένων ἀναγκῶν 
αἱμοδοσίας.  

ε)  Καταρτίζει Πρόγραμμα ὁμιλιῶν καί διαλέξεων, 
ἡμερίδων καί συνεδρίων στίς  Ἐνορίες καί σέ ἐπίπεδο 
Μητροπόλεως μέ ἐπίκαιρα καί ἐνδιαφέροντα θέματα σχε-
τικά μέ τό ἀντικείμενό του.

στ) Καταρτίζει τό ἐτήσιο πρόγραμμα καί τίς θεματικές 
ἑνότητες τῶν συνάξεων αὐτῶν. 

ζ)  Ἐπιλέγει καί προσκαλεῖ τούς κατάλληλους γιά κάθε 
θέμα ὁμιλητές. 

η)  Ἐνημερώνει μέ ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό ὑλικό τους 
πιστούς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας γιά σχετικά 
θέματα.

VI) Ἐπιτροπή Ἀκροάσεως καί Κρίσεως Ἱεροψαλτῶν
Συγκροτεῖται καί λειτουργεῖ συμφώνως μέ τίς διατάξεις 

τοῦ ψηφισθέντος ὑπ’ ἀριθ. 176/2006 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας «Περί Ἱεροψαλτῶν 
καί τῆς καταστάσεως αὐτῶν», πού δημοσιεύθηκε στό 
Φ.Ε.Κ. 268/τ.A/19.12.2006 καί στό Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» 
Τεῦχος 11 τοῦ μηνός Δεκεμβρίου 2006.

VII) Διαδικτύου
 Ὁ τομέας αὐτός:
α)  Φέρει τήν εὐθύνη τῆς ἐπικαιροποιήσεως, τῆς συν-

τηρήσεως, τῆς ἀσφάλειας καί τῆς τεχνικῆς ὑποστηρίξεως 
τῆς ἱστοσελίδας τῆς Ἱ. Μ. Σ’ αὐτήν ἐκτίθενται πληροφορίες 
γιά τή διοικητική διάρθρωση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, καθώς 
καί κείμενα πνευματικῆς οἰκοδομῆς πού ἀνταποκρίνονται 
στά πνευματικά ἐνδιαφέροντα τῶν πιστῶν.

β)  Φέρει τήν εὐθύνη τῆς ἀναρτήσεως κάθε κειμένου 
καί φωτογραφίας πού εὑρίσκεται στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεως

γ)  Φέρει τήν εὐθύνη τῆς κατασκευῆς, τῆς ἀναρτήσεως 
καί τῆς φιλοξενίας τῶν ἰδιαιτέρων ἱστοσελίδων τῶν 
Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῶν ἱδρυμάτων 
αὐτῆς καθώς καί τῆς φιλοξενίας ἑτέρων ἱστοσελίδων στήν 
ἱστοσελίδα αὐτῆς.

δ)  Συνεργάζεται μέ ὅλους τους τομεῖς γιά τήν ἔγκαιρη 
ἐνημέρωση μέ ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό ὑλικό γιά τίς 
δράσεις καί τά προγράμματα αὐτῶν.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Γραφεῖο Διαδικτύου

Πληροφορικῆς καί Ἠλεκτρονικῆς Γραμματειακῆς Ὑπο-
στήριξης

α.  Συντάσσει καί διεκπεραιώνει τήν ἔντυπη καί ἠλεκτρο-
νική ἀλληλογραφία σέ συνεργασία μέ τή Γραμματεία τῆς 
Μητροπόλεως. 

β.  Συντάσσει καί ἀποστέλλει τίς Α.Π.Δ. (Ἀναλυτική Περι-
οδική Δήλωση) τῶν Ὑπηρεσιῶν καί τῶν Μονῶν τῆς Ἱ.Μ. 

γ. Φέρει τήν εὐθύνη τῆς ἐπικαιροποίησης, τῆς συν-
τήρησης, τῆς ἀσφαλείας καί τῆς τεχνικῆς ὑποστηρίξεως 
τῆς ἱστοσελίδας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

δ.  Φέρει τήν εὐθύνη γιά τήν τεχνική ὑποστήριξη τῶν 
πληροφοριακῶν συστημάτων καί τοῦ ἠλεκτρολογικοῦ ἐξ-
οπλισμοῦ (ὑπολογιστές, διακομιστές κ.λπ.) τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεως.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Γραφεῖον Γενικοῦ Φιλόπτωχου Ταμείου

Τό Γραφεῖο τοῦ Γενικοῦ Φιλόπτωχου Ταμείου ἔχει τίς 
κάτωθι ἁρμοδιότητες γιά τήν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν πού 
ἀναφέρονται στά σχετικά ἄρθρα τοῦ παρόντος Καν-
ονισμοῦ: 

α) Καταγράφει τούς ἐνδεεῖς, ἀπόρους, ἀστέγους καί 
γενικῶς τούς χρίζοντας ὑλικῆς βοήθειας συνανθρώπους, 
οἱ ὁποῖοι διαμένουν στή μητροπολιτική Περιφέρεια τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων καί φροντίζει σέ 
συνεργασία μέ τούς Ἐνοριακούς Ναούς καί τίς κοινωνικές 
Ὑπηρεσίες τῶν ἁρμοδίων κατά τόπους Ὀργανισμῶν Το-
πικῆς Αὐτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) καί λοιπῶν Ὀργανισμῶν γιά 
τή σίτιση, στέγαση, διανομή τροφίμων εἰδῶν, ἐνδύσεως, 
ὡς καί τήν κατά τό δυνατόν οἰκονομική στήριξή τους. 

β)  Ἐνεργεῖ γιά τήν οἰκονομική στήριξη καί ἐνίσχυση 
εἰδικῶν περιπτώσεων οἰκονομικῶς ἀδυνάτων, κυρίως 
ἀνικάνων γιά ἐργασία, ἀλλά καί μακροχρονίως ἀνέργων 
ὡς καί ἐμπεριστάτων λόγῳ σοβαρῶν ἀσθενειῶν συναν-
θρώπων μας. 

γ) Φροντίζει γιά τήν οἰκονομική στήριξη τῶν ἀδυνάτων 
σπουδαστῶν καί φοιτητῶν, πού κατάγονται ἀπό τήν περιοχή 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει δυνατότητα παρ-
έχεται βοήθεια καί σέ σπουδαστές ἑτέρων Ἱ. Μητρο-
πολιτικῶν περιφερειῶν καί τῆς ἀλλοδαπῆς. Παρέχει 
ὑποτροφίες σέ τέκνα οἰκογενειῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως γιά 
σπουδές στήν ἀλλοδαπή.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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δ)  Φροντίζει γιά τή δωρεάν φιλοξενία σέ κατασκηνώσεις 
τέκνων οἰκογενειῶν μέ χαμηλό εἰσόδημα. 

ε)  Ἐπιμελεῖται γιά τή σίτιση ἐμπεριστάτων ἀλλοδαπῶν, 
πού διαβιοῦν στήν περιοχή τῆς πνευματικῆς δικαιοδοσίας 
της σέ συνεργασία μέ ἑτέρους κοινωνικούς φορεῖς. 

στ) Προβαίνει σέ κάθε ἐνέργεια μέ σκοπό τήν ἀνα-
βάθμιση τῆς ποιότητας ζωῆς τῶν συνανθρώπων, πού χρή-
ζουν βοήθειας. 

ζ) Συνεργάζεται ἄμεσα γιά τήν ὑλοποίηση τῶν ἀνωτέρω 
σκοπῶν μέ τίς κοινωνικές Ὑπηρεσίες τῶν Ὀργανισμῶν 
Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α.), τῆς οἰκείας Γεωγραφικῆς 
Περιφέρειας, τῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί λοιπούς 
Κρατικούς ἤ μή φορεῖς. η) Δύναται νά λειτουργεῖ εἴτε 
αὐτοτελῶς, εἴτε σέ συνεργασία μέ τούς κατά τόπους 
Δήμους, Στέγες Ἀστέγων, Τράπεζες Τροφίμων, ὑλοποιών-
τας ποικίλα κοινωνικά Προγράμματα οἰκονομικῆς στηρί-
ξεως ἐνδεῶν πολιτῶν. 

θ) Ἐκτελεῖ Κρατικά ἤ Εὐρωπαϊκά ἐπιχορηγούμενα Προ-
γράμματα γιά νά καλυφθοῦν οἱ πνευματικές καί ὑλικές 
ἀνάγκες τῶν κρατουμένων ἀδελφῶν στά Σωφρονιστικά 
Καταστήματα.ι)  Φροντίζει γιά τίς πνευματικές καί ὑλικές 
ἀνάγκες τῶν ἀσθενούντων ἀδελφῶν (ἐκ  πάσης φύσεως 
ἀσθενειῶν), τῶν φιλοξενουμένων στά Νοσηλευτικά Ἱδρύ-
ματα τῆς περιοχῆς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας ἤ 
κατά περίπτωση καί ἐκτός αὐτῆς.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Γραφεῖο Συμβολῆς στή διατήρηση

τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς

Τό Γραφεῖο αὐτό ἔχει τίς κάτωθι ἁρμοδιότητες:
α)  Ὀργανώνει ἐκδηλώσεις καί δραστηριότητες καί μερι-

μνᾶ γιά τίς ἔντυπες καί ἠλεκτρονικές ἐκδόσεις μέ σκοπό 
τή διατήρηση καί διάδοση τῆς γνησίας Ἐκκλησιαστικῆς καί 
Δημοτικῆς μας μουσικῆς. 

β)  Μεριμνᾶ γιά τήν καταγραφή τῶν Ἐκκλησιαστικῶν 
κειμηλίων τά ὁποῖα ὑπάρχουν εἰς τούς ἱερούς Ναούς τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων, φροντίζει γιά τή 
συντήρησή τους καί ἔχει τήν εὐθύνη τῆς δημιουργίας καί 
λειτουργίας Μουσείου Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης σύμφωνα 
μέ τίς προβλεπόμενες ἐκ τοῦ Νόμου προδιαγραφές. 

γ)  Μεριμνᾶ γιά τή δημιουργία Σχολῆς Ἁγιογραφίας καί 
τήν ἄρτια λειτουργία αὐτῆς.

δ)  Συμβάλλει σέ δραστηριότητες καί ἄλλων φορέων, οἱ 
ὁποῖες στοχεύουν εἰς τή διατήρηση τῆς πολιτιστικῆς μας 
κληρονομιᾶς. 

ε) Ὀργανώνει καί συντηρεῖ τή Βιβλιοθήκη τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων.

Ἡ εὐθύνη λειτουργίας τῶν ὡς ἄνω ἀναφερομένων ὑπη-
ρεσιῶν ἀνατίθεται ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

σέ κληρικούς καί λαϊκούς της Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν 
καί Μετεώρων σύμφωνα μέ τίς ἰσχύουσες διατάξεις .

ΑΡΘΡΟ 20ό
Εὐτρεπίστριαι

Ἐπιμελοῦνται τῆς καθαριότητας, τῆς ἄψογου καί ἐπι-
μελημένης ἐμφανίσεως καί εὐταξίας τῶν Γραφείων τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθώς ἐπίσης καί τῶν κοινοχρήστων 
χώρων αὐτῆς.

Ἐπιμελοῦνται τῆς φιλοξενίας τῶν προσκεκλημένων καί 
ἐπισκεπτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.  

ΑΡΘΡΟ 21ο
Ὁδηγός – Κλητήρας

α)  Ἐξυπηρετεῖ τόν Σεβ. Μητροπολίτη στίς μετακινήσεις 
του, ἐντός ἤ ἐκτός τῶν γεωγραφικῶν ὁρίων τῆς Ἱ. Μ. Στα-
γῶν καί Μετεώρων, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμά του καί 
ὅποτε αὐτό κρίνεται ἀναγκαῖο, ἐκτελώντας τίς ὁδηγίες καί 
τίς ἐντολές πού τοῦ ἀνατίθενται. 

β)  Ἐπιμελεῖται τή σωστή λειτουργία, τή διατήρηση σέ 
ἀρίστη μηχανολογική, ἀλλά καί εὐπρεπῆ κατάσταση τοῦ 
μητροπολιτικοῦ ὀχήματος καί τῶν ὑπηρεσιακῶν ὀχημάτων 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. 

γ)  Τηρεῖ καί ἐνημερώνει τούς φακέλους μέ τά ἀπαραίτητα 
ἔγγραφα καί δικαιολογητικά γιά τήν κυκλοφορία καί τή 
μηχανολογική συντήρηση τοῦ μητροπολιτικοῦ ὀχήματος 
καί τῶν ὑπηρεσιακῶν ὀχημάτων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. 

δ)  Ἐπιμελεῖται τήν τήρηση τῆς τάξεως καί τήν ἀσφάλεια 
τῶν Γραφείων, ὅπου στεγάζονται οἱ Ὑπηρεσίες τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεως. 

ε) Παραλαμβάνει καί μεταφέρει τήν ἀλληλογραφία 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως στό Ταχυδρομεῖο, στίς Ὑπηρεσίες, 
κ.λ.π. καί γενικῶς ἐκτελεῖ ὅ,τι ἀνατίθεται σ’ αὐτόν ἀπό τόν 
Μητροπολίτη ἤ τούς ἐκπροσώπους του.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Ἀνθρώπινο Δυναμικό

Οἱ ὑφιστάμενες θέσεις μετακλητῶν κληρικῶν καί ἐκκλη-
σιαστικῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σταγῶν καί 
Μετεώρων προβλέπονται στόν ὑπ’ ἀριθμ. 5/1978 Κανονισμό 
«Περί Κώδικος Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων», ὅπως ἔχει 
τροποποιηθεῖ μέ τόν Κανονισμό 156/2002 (Φ.Ε.Κ. 338/τ.Α´/
31.12.2002) παρ. 70
.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Τελικές Διατάξεις

Ἡ ἰσχύς τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἀρχίζει ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεώς του στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως 
καί στό Ἐπίσημο Δελτίο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
«ΕΚΚΛΗΣΙΑ». 
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Κανονισμός περί ὀργανώσεως καί διαρθρώσεως 
τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν 

τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου

Ἀριθμ. 4517/2246/2018

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν:
1. Τά ἄρθρα 3 παρ. 1 καί 13 παρ. 1-3 τοῦ Συντάγματος,
2. Τά ἄρθρα 1 παρ. 4, 29 παρ. 2, 36, 37 παρ. 2 καί 38 παρ. 
2 τοῦ Ν. 590/1977 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (ΦΕΚ 146/Α´/1977), 
3. τά ἄρθρα 2 παρ. 1 καί 3 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979 «Περί 
Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν» (ΦΕΚ 1/Α´/1980),
4. τά ἄρθρα 3 καί 6 τοῦ Κανονισμοῦ 230/2012 «Περί Ἐφη-
μερίων καί Διακόνων» (ΦΕΚ 73/Α´/2012), 
5. τό ἄρθρο 5 παρ. 1 περίπτ. δ´ καί ε´ τοῦ Κανονισμοῦ 263/
2014 «Περί συγκροτήσεως ἁρμοδιοτήτων καί λειτουργίας 
τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱ. Μητροπόλεων 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (ΦΕΚ 272/Α´/2014),
6. τά δημογραφικά στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς 
Ὑπηρεσίας τῆς ἀπογραφῆς τοῦ ἔτους 2011 (ΦΕΚ 697/
20.03.2014 τεῦχος Β ́),
7. τήν ἀπό 14.08.2018 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμ-
βουλίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος 
καί Σουφλίου,
8. τήν ὑπ’ ἀριθ. 928/27.9.2018 πρότασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. 
Δαμασκηνοῦ καί
9. τήν ἀπό 9.10.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱ.Συνόδου,
διαπιστοῦμεν τήν ὑφισταμένην διαρθωσιν τῶν Ἐνοριῶν καί 
τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν Ἐφημερίων, Ἱεροκηρύκων καί 
Διακόνων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος 
καί Σουφλίου, καθώς καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων 
αὐτῆς, οἱ ὁποῖες βαρύνουν τόν κρατικό προϋπολογισμό, 

καί ἐγκρίνομεν τόν Κανονισμόν τῆς ὀργανώσεως τῶν 
Ἐνοριῶν καί τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν αὐτῆς ὡς 
ἑξῆς:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Ἄρθρο 1
ΕΝΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

Συνολικός Ἀριθμός Ἐνοριῶν: 106, Ἱερῶν Προσκυνηματικῶν 
Ναῶν: 3
Σύνολον Ὀργανικῶν Θέσεων Ἐφημερίων: 123

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΑΡΘΡΟΥ βλ. σσ. 788-792

Ἄρθρο 2 
ΟΡΓΑΝΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΩΝ

Τέσσερις (4) θέσεις Ἱεροκηρύκων ΠΕ Κατηγορίας καί εἰδι-
κότητος Θεολόγων, συσταθεῖσαι διά τοῦ ἄρθρου 25 τοῦ ν. 
817/1978 καί κατανεμηθεῖσαι α) αἱ δύο (2) διά τοῦ αὐτοῦ 
ἄρθρου καί β) αἱ δύο (2) διά τοῦ Π.Δ. 582/1980.

Ἄρθρο 3
ΟΡΓΑΝΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΩΝ

Πέντε (5) θέσεις Διακόνων, συσταθεῖσαι διά τοῦ ν. 
673/1977. Ἐκ τῶν ἀρχικῶς συσταθεισῶν δέκα (10) θέσεων 
Διακόνων μετετράπησαν: α) δύο (2) σέ θέσεις Ἱεροκηρύκων 
(ν.817/1978) καί τρεῖς (3) σέ θέσεις ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλ-
λήλων.

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 3.12.2018

Ἀπό τίς διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέν προ-
καλεῖται δαπάνη σέ βάρος τοῦ Νομικοῦ Προσώπου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων.

Ὁ παρών Κανονισμός νά δημοσιευθῆ στήν Ἐφημερίδα 
τῆς Κυβερνήσεως καί στό ἐπίσημο Δελτίο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἀθῆναι, 9.10.2018

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

 † Ὁ Μεθώνης Κλήμης
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ 

ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 
Άρθρο 1 

ΕΝΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 
 

 

ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ 

ΠΛΗΘΥ-
ΣΜΟΣ 

 

ΕΝΟΡΙΕΣ 

ΦΕΚ 

ΕΝΟΡΙΑΣ 

 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ 

ΕΝΟΡΙΑΣ 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ  

ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 

 

ΚΑΤΗ- 

ΓΟΡΙΑ 

 

Α΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ 9.263 

Ἁγ. Ἀθανασίου 

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 

Σωτῆρος Χριστοῦ 

Ἁγ. Ἰωάννου Βατάτζη 

531/B΄/6-4-2015 

531/B΄/6-4-2015 

531/B΄/6-4-2015 

68/Α΄/19-03-2013 

2.237 

2.263 

2.486 

2.277 

2 

2 

2 

2 

ΔΕ - ΠΕ 

ΔΕ - ΠΕ 

ΔΕ - ΠΕ 

ΔΕ - ΠΕ 

ΑΣΒΕΣΤΑΔΕΣ 192 
Ἁγ. Κωνσταντίνου καί 

Ἑλένης 
531/B΄/6-4-2015 192 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΑΣΗΜΕΝΙΟΝ 334 Ἁγ. Παρασκευῆς 531/B΄/6-4-2015 334 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΝ 593 Ἁγ. Ἀθανασίου 531/B΄/6-4-2015 593 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΕΥΓΕΝΙΚΟΝ 85 Ἁγ. Τριάδος 531/B΄/6-4-2015 85 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΘΥΡΕΑ 160 Προφ. Ἠλιοῦ 531/B΄/6-4-2015 160 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΙΣΑΑΚΙΟΝ 407 Ἀπ. Παύλου 531/B΄/6-4-2015 407 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΚΑΡΩΤΗ 271 Ἁγ. Γεωργίου 531/B΄/6-4-2015 271 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟΝ 629 Προφ. Ἠλιοῦ 531/B΄/6-4-2015 629 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΚΥΑΝΗ 474 Ἁγ. Εἰρήνης 531/B΄/6-4-2015 474 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΛΑΓΟΣ 620 Ἁγ. Δημητρίου 531/B΄/6-4-2015 620 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΜΑΝΗ 385 Ἁγ. Γεωργίου 531/B΄/6-4-2015 385 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΝΕΟΙ ΨΑΘΑΔΕΣ 104 Ἁγ. Παντελεήμων 531/B΄/6-4-2015 104 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΠΕΤΡΑΔΕΣ 184 Κοιμήσεως Θεοτόκου 531/B΄/6-4-2015 184 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΝ 343 Ἁγ. Ἀποστόλων 531/B΄/6-4-2015 343 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΠΡΑΓΓΙΟΝ 304 Ἁγ. Γεωργίου 531/B΄/6-4-2015 304 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΠΥΘΙΟΝ 429 Ἁγ. Ἀθανασίου 531/B΄/6-4-2015 429 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΡΗΓΙΟΝ 100 
Ἁγ. Κωνσταντίνου & 

Ἑλένης 
531/B΄/6-4-2015 100 1 ΥΕ - ΔΕ 
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ΣΙΤΑΡΙΑ 68 Ἁγ. Δημητρίου 531/B΄/6-4-2015 68 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΝ 326 Κοιμήσεως Θεοτόκου 531/B΄/6-4-2015 326 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΣΟΦΙΚΟΝ 795 Ἁγ. Δημητρίου 531/B΄/6-4-2015 795 1 ΥΕ - ΔΕ 

 

Β΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ 

ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ 687 Προφ. Ἠλιοῦ 531/B΄/6-4-2015 687 1 ΔΕ - ΠΕ 

ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΝ 237 Κοιμήσεως Θεοτόκου 531/B΄/6-4-2015 237 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΝ 466 Ἁγ. Ἀθανασίου 531/B΄/6-4-2015 466 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΒΡΥΣΗ 43 Ἁγ. Παρασκευῆς 531/B΄/6-4-2015 43 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΒΡΥΣΙΚΑ 162 Κοιμήσεως Θεοτόκου 531/B΄/6-4-2015 162 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΓΙΑΤΡΑΔΕΣ 72 Προφήτου Ἠλιοῦ 531/B΄/6-4-2015 72 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΔΟΞΑ 410 
Ἁγ. Κωνσταντίνου καί 

Ἑλένης 
531/B΄/6-4-2015 410 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΝ 133 Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 531/B΄/6-4-2015 133 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΛΑΔΗ 180 Ἁγ. Ἀθανασίου 531/B΄/6-4-2015 180 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΝ 468 Ἁγ. Ἀθανασίου 531/B΄/6-4-2015 468 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΠΟΛΙΑ 128 Ἁγ. Δημητρίου 153/Α΄/8-09-1964 128 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΣΑΥΡΑ 142 Ἁγ. Δημητρίου 531/B΄/6-4-2015 142 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΧΙΟΝΑΔΕΣ 257 Ἁγ. Ἀθανασίου 531/B΄/6-4-2015 257 1 ΥΕ - ΔΕ 

 

Γ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 

ΝΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΣ 
 

18.426 
 

Ἁγ. Θεοδώρων 
 

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
 

Ἁγ. Δημητρίου 
 

Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν 
 

Ἁγ. Ἀθανασίου 
 

Προφ. Ἠλιοῦ 
 

Ἀναστάσεως Κυρίου - Ἁγ. 
Κυρίλλου 

531/B΄/6-4-2015 
 

531/B΄/6-4-2015 
 
 

531/B΄/6-4-2015 
 

531/B΄/6-4-2015 
 
 

531/B΄/6-4-2015 
 

531/B΄/6-4-2015 
 

239/Α΄/3-11-2014 

4.750 
 

2.250 
 

2.250 
 

2.250 
 
 

2.426 
 

2.250 
 

2.250 

3 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 
 

2 
 

2 

ΤΕ – ΠΕ 
 

ΤΕ – ΠΕ 
 

ΤΕ – ΠΕ 
 

ΤΕ – ΠΕ 
 

ΤΕ – ΠΕ 
 
 
 

ΤΕ – ΠΕ 
 

ΤΕ – ΠΕ 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 470 Ἁγ. Παντελεήμονος 531/B΄/6-4-2015 470 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΒΑΛΤΟΣ 403 
Ἁγ. Κωνσταντίνου & 

Ἑλένης 
531/B΄/6-4-2015 403 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΘΟΥΡΙΟΝ 643 Ἀναλήψεως Κυρίου 531/B΄/6-4-2015 643 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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ΛΕΠΤΗ 641 Ἁγ. Σπυρίδωνος 531/B΄/6-4-2015 641 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΙΠΑΡΑ 302 Ἁγ. Ἁθανασίου 531/B΄/6-4-2015 302 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ 739 Ἁγ. Ἁθανασίου 531/B΄/6-4-2015 739 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΠΑΤΑΓΗ 163 Ἁγ. Νικολάου 531/B΄/6-4-2015 163 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΠΥΡΓΟΣ 943 Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 531/B΄/6-4-2015 943 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΣΑΚΚΟΣ 186 Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 531/B΄/6-4-2015 186 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΧΑΝΔΡΑΣ 209 Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου 531/B΄/6-4-2015 209 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΧΕΙΜΩΝΙΟΝ 444 Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου 531/B΄/6-4-2015 444 1 ΥΕ - ΔΕ 

 

Δ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΣΣΗΣ 

ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ 2.805 

Ἁγ. Γεωργίου 
 

Ἁγ. Κωνσταντίνου & 
Ἑλένης 

531/B΄/6-4-2015 
 

531/B΄/6-4-2015 

2.500 

 

306 

2 

 

1 

ΔΕ - ΠΕ 

 

ΔΕ - ΠΕ 

ΚΑΒΥΛΗ 758 Ἁγ. Δημητρίου 531/B΄/6-4-2015 758 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 1.059 Ἁγ. Γεωργίου 531/B΄/6-4-2015 1.059 1 ΔΕ - ΠΕ 

ΡΙΖΙΑ 1.272 Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν 531/B΄/6-4-2015 1.272 1 ΔΕ - ΠΕ 

ΣΤΕΡΝΑ 621 Ἁγ. Γεωργίου 531/B΄/6-4-2015 621 1 ΥΕ - ΔΕ 

 

Ε΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

ΔΙΚΑΙΑ 561 Ἁγ. Δημητρίου 531/B΄/6-4-2015 561 1 ΔΕ - ΠΕ 

ΑΡΖΟΣ 237 Ζωοδόχου Πηγῆς 531/B΄/6-4-2015 237 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΔΙΛΟΦΟΣ 52 Ἁγ. Τριάδος 531/B΄/6-4-2015 52 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΕΛΑΙΑ 428 Ἁγ. Ἀθανασίου 531/B΄/6-4-2015 428 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΘΕΡΑΠΕΙΟΝ 86 Κοιμήσεως Θεοτόκου 531/B΄/6-4-2015 86 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΚΑΝΑΔΑΣ 196 Ἁγ. Δημητρίου 531/B΄/6-4-2015 196 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΚΟΜΑΡΑ 628 Ἁγ. Δημητρίου 531/B΄/6-4-2015 628 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΚΡΙΟΣ 40 Ἁγ. Ἀναργύρων 531/B΄/6-4-2015 40 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΜΑΡΑΣΙΑ 140 Μεταμορφώσεως Σωτῆρος 531/B΄/6-4-2015 140 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΜΗΛΕΑ 54 Ἁγ. Ἀποστόλων 531/B΄/6-4-2015 54 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΟΡΜΕΝΙΟΝ 557 Ἁγ. Γεωργίου 531/B΄/6-4-2015 557 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΠΑΛΛΗ 181 Κοιμήσεως Θεοτόκου 531/B΄/6-4-2015 181 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ 510 Ἁγ. Κωνσταντίνου & 531/B΄/6-4-2015 510 1 ΥΕ - ΔΕ 
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Ἑλένης 

ΠΕΤΡΩΤΑ 270 Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν 531/B΄/6-4-2015 270 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΠΛΑΤΗ 655 Ἁγ. Γεωργίου 531/B΄/6-4-2015 655 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΠΤΕΛΕΑ 441 Ἁγ. Ἀθανασίου 531/B΄/6-4-2015 441 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΣΠΗΛΑΙΟΝ 334 Κοιμήσεως Θεοτόκου 531/B΄/6-4-2015 334 1 ΥΕ - ΔΕ 

 

ΣΤ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 

ΚΥΠΡΙΝΟΣ 790 Ἁγ. Γεωργίου 531/B΄/6-4-2015 790 1 ΔΕ - ΠΕ 

ΑΜΜΟΒΟΥΝΟΝ 113 Ἁγ. Τριάδος 531/B΄/6-4-2015 113 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΓΑΛΗΝΗ 16 
Ἁγ. Κωνσταντίνου & 

Ἑλένης 
531/B΄/6-4-2015 16 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΖΩΝΗ 150 Ἁγ. Ἀθανασίου 531/B΄/6-4-2015 150 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΚΕΡΑΜΟΣ 263 Ἁγ. Διονυσίου 531/B΄/6-4-2015 263 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΜΙΚΡΑ ΔΟΞΙΠΑΡΑ 209 Ζωοδόχου Πηγῆς 531/B΄/6-4-2015 209 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΦΥΛΑΚΙΟΝ 595 Κοιμήεως Θεοτόκου 531/B΄/6-4-2015 595 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΧΕΛΙΔΟΝΑ 90 Κοιμήσεως Θεοτόκου 531/B΄/6-4-2015 90 1 ΥΕ - ΔΕ 

 

Ζ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 

ΣΟΥΦΛΙΟΝ 

 

3.837 

Ἁγ. Γεωργίου 
 

Ἁγ. Ἀθανασίου 
 

Ἀπ. Ἀνδρέου 

531/B΄/6-4-2015 
 

531/B΄/6-4-2015 
 

60/Α΄/27-4-2017 

2.500 
 

537 
 

800 

2 
 

1 
 

1 

 
ΔΕ - ΠΕ 

 
ΔΕ - ΠΕ 

 
ΔΕ - ΠΕ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 185 Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν 531/B΄/6-4-2015 185 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΔΑΔΙΑ 533 Ἁγ. Νικολάου 531/B΄/6-4-2015 533 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΚΟΡΝΟΦΩΛΕΑ 432 Κοιμήσεως Θεοτόκου 531/B΄/6-4-2015 432 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΚΟΤΡΩΝΙΑ 12 Κοιμήσεως Θεοτόκου 531/B΄/6-4-2015 12 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΣΙΔΗΡΩ 465 Προφ. Ηλιοῦ 
198/Α΄/14-10-

1961 
465 1 ΥΕ - ΔΕ 

 

Η΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΦΕΩΣ 

ΛΑΒΑΡΑ 900 Ἁγ. Δημητρίου 531/B΄/6-4-2015 900 1 ΔΕ - ΠΕ 

ΑΓΡΙΑΝΗ 530 Ἁγ. Παρασκευῆς 531/B΄/6-4-2015 530 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΑΜΟΡΙΟΝ 412 Ἁγ. Δημητρίου 531/B΄/6-4-2015 412 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΚΙΣΣΑΡΙΟΝ 193 Ἁγ. Ἀπ. Παύλου 43/Α΄/6-04-1963 193 1 ΥΕ - ΔΕ 
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ΚΟΡΥΜΒΟΣ 201 Παμμ. Ταξιαρχῶν 531/B΄/6-4-2015 201 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 100 Ἁγ. Δημητρίου 531/B΄/6-4-2015 100 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΜΑΝΔΡΑ 150 
Ἁγ. Κωνσταντίνου & 

Ἑλένης 
531/B΄/6-4-2015 150 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙΟΝ 112 Προφ. Ἠλιοῦ 531/B΄/6-4-2015 112 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΜΕΓΑ ΔΕΡΕΙΟΝ 528 Μεταμορφώσεως Σωτῆρος 
198/Α΄/14-10-

1961 
528 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΜΙΚΡΟΝ ΔΕΡΕΙΟΝ 158 Ἁγ. Γεωργίου 531/B΄/6-4-2015 158 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙΟΝ 260 Ἁγ. Ἀθανασίου 531/B΄/6-4-2015 260 1 ΥΕ - ΔΕ 

ΡΟΥΣΣΑ 325 
Ἁγ. Κωνσταντίνου & 

Ἑλένης 
161/Α΄/27-09-

1963 
325 1 ΥΕ - ΔΕ 

 

Θ΄ ΙΕΡΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ  Παναγία Ἐλευθερώτρια 103/Α΄/1995  1 ΤΕ - ΠΕ 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ  Ἁγ. Παρασκευή 289/Α΄/1988  1 ΤΕ - ΠΕ 

ΝΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΣ  Ἁγία Βαρβάρα 212/Α΄/2010  1 ΤΕ - ΠΕ 

 

Συνολικός Ἀριθμός Ἐνοριῶν: 106, Ἱερῶν Προσκυνηματικῶν Ναῶν: 3 

Σύνολον Ὀργανικῶν Θέσεων Ἐφημερίων: 123 

 
 
 
 
 

Ἄρθρο 4
ΟΡΓΑΝΙΚAI ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

πού βαρύνουν τόν Κρατικό Προϋπολογισμό 
α) Δύο (2) θέσεις ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων συστα-

θεῖσαι διά τοῦ ν. 1476/84,
β) Μία (1) θέση ἐκκλησιαστικοῦ ὑπαλλήλου, κλάδου ΥΕ, 

συσταθεῖσα διά τοῦ ν. 2819/2000.

Ἄρθρο 5
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Τά τῆς πληρώσεως τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν 
προηγουμένων ἄρθρων ὡς καί τά τῆς ἐν γένει ὑπηρεσιακῆς 
καταστάσεως τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν καί τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων πού διορίζονται στίς θέσεις 
αὐτές, διέπονται κατά περίπτωσιν ἀπό τίς διατάξεις τῶν 
Ἱερῶν Κανόνων, τῶν ἄρθρων 37, 38 καί 42 τοῦ ν. 590/1977 
καί τῶν κατ’ ἐξουσιοδότησιν αὐτῶν ἐκδοθέντων ὑπό τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Κανονισμῶν 
5/1978 «Περί Κώδικος Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων» (ΦΕΚ 
Α ́  48), 305/2018 «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» (ΦΕΚ 
153/Α´/2018) καί λοιπῶν συναφῶν Κανονισμῶν.

Ἄρθρο 6
Τροποποίησις τοῦ Κανονισμοῦ

Ὁ παρών Κανονισμός τροποποιεῖται ὑπό τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῇ προτάσει τοῦ 
οἰκείου Μητροπολίτου, ἔπειτα ἀπό σχετική ἀπόφαση τοῦ 
Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, καί ἐφ’ ὅσον μεταβληθοῦν 

τά ὅρια ἤ ὁ ἀριθμός ἤ ὁ πληθυσμός τῶν ὑφισταμένων 
Ἐνοριῶν, ἐπιβάλλοντα τήν ἀνάλογο μεταβολή τῶν 
ὀργανικῶν θέσεων τῶν Ἐφημερίων, εἴτε ὁ ἀριθμός τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων.

Ἄρθρο 7
Ἰσχύς τοῦ Κανονισμοῦ

Ὁ παρών Κανονισμός ἔχει διαπιστωτικόν χαρακτήρα 
καί κατά τοῦτο ἰσχύει ἀπό τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος, κατά 
περίπτωσιν, τῶν προεδρικῶν διαταγμάτων, τῶν νόμων, 
τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων καί τῶν Κανονισμῶν συνεπείᾳ 
τῶν ὁποίων κατηρτίσθη. 

Ἄρθρο 8
Δαπάνη

Ἐκ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέν προ-
καλεῖται δαπάνη εἰς βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ 
ἑλληνικοῦ δημοσίου ἤ τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου.

Ἡ παροῦσα Ἀπόφασις νά δημοσιευθῆ στήν Ἐφημερίδα 
τῆς Κυβερνήσεως καί στό ἐπίσημο δελτίο τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἀθῆναι, 9η Ὀκτωβρίου 2018

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης
Ἀκριβές Ἀντίγραφον

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 3.12.2018
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ΠΡΌΚΉΡΎΞΈΊΣ - ΚΛΉΤΉΡΊΆ ΕΠΊΚΡΊµΆΤΆ

Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν Δικαστήριον

Κλητήριον Θέσπισμα 

Πρός τόν Ἀρχιμανδρίτην
Βαρθολομαῖον Τσιούμαν,
κατά κόσμον Χρῆστον τοῦ Κωνσταντίνου
Κληρικόν τῆς Ἱ. Μ.Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ 
(νῦν ἀγνώστου διαμονῆς)

Καλεῖσαι ἵνα ἐμφανισθῇς αὐτοπροσώπως ἐνώπιον τοῦ 
Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, τοῦ διά Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί 
Μοναχούς, ἐν Ἀθήναις καί ἐν τῷ Συνοδικῷ Μεγάρῳ, 
κειμένῳ ἐπί τῶν ὁδῶν Ἰωάννου Γενναδίου 14 καί Ἰασίου 
1, τήν 11ην Δεκεμβρίου 2018, ἡμέραν Τρίτην καί ὥραν 
6.00 μ.μ., ἵνα δικασθῇς ἐπί τοῖς, δι’ οἷς κατηγορεῖσαι, 
παραπτώμασι, ὡς ταῦτα περιγράφονται ἐν τῷ σχημα-
τισθέντι φακέλλῳ, συνωδᾴ καί τῇ παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 110 
τοῦ Ν. 5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων 
καί τῆς πρό Αὐτῶν Διαδικασίας».

Προσεπιδηλοῦμέν σοι ὅτι ἐν περιπτώσει ἀπειθείας 
σου καί μή ἐμφανίσεώς σου τῇ ὡς ἄνω ἡμέρᾳ τε καί 
ὥρᾳ, θέλεις δικασθῇ ἐρήμην.

Ἀθῆναι, 11ῃ Σεπτεμβρίου 2018

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Πρωτοβάθμιου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου
† Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

Ὁ Γραμματεύς
Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Σωμαράκης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν Δικαστήριον

Κλητήριον Θέσπισμα 

Πρός τόν Μοναχόν Μωυσέα Τάσσην,
κατά κόσμον Γεώργιον τοῦ Σπυρίδωνος,
Ἀδελφόν τῆς Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Πρεβέζης 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης
(νῦν ἀγνώστου διαμονῆς)

Καλεῖσαι ἵνα ἐμφανισθῇς αὐτοπροσώπως ἐνώπιον 
τοῦ Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ διά Πρεσβυτέρους, 
Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστηρίου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, ἐν Ἀθήναις καί ἐν τῷ Συνοδικῷ Μεγάρῳ, 
κειμένῳ ἐπί τῶν ὁδῶν Ἰωάννου Γενναδίου 14 καί Ἰασίου 
1, τήν 11ην Δεκεμβρίου 2018, ἡμέραν Τρίτην καί ὥραν 
6.00 μ.μ., ἵνα δικασθῇς ἐπί τοῖς, δι’ οἷς κατηγορεῖσαι, 
παραπτώμασι, ὡς ταῦτα περιγράφονται ἐν τῷ σχηματι-
σθέντι φακέλλῳ, συνωδᾴ καί τῇ παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 110 
τοῦ Ν. 5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων 
καί τῆς πρό Αὐτῶν Διαδικασίας».

Προσεπιδηλοῦμέν σοι ὅτι ἐν περιπτώσει ἀπειθείας 
σου καί μή ἐμφανίσεώς σου τῇ ὡς ἄνω ἡμέρᾳ τε καί 
ὥρᾳ, θέλεις δικασθῇ ἐρήμην.

Ἀθῆναι, 11ῃ Σεπτεμβρίου 2018

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Πρωτοβάθμιου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου 
† Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

Ὁ Γραμματεύς
Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Σωμαράκης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 9.11.2018
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Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν Δικαστήριον

Κλητήριον Θέσπισμα 

Πρός τόν Πρεσβύτερον 
Πέτρον Βασιλείου τοῦ Δημητρίου
Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Τριφυλίας 
καί Ὀλυμπίας (νῦν ἀγνώστου διαμονῆς)

Καλεῖσαι ἵνα ἐμφανισθῇς αὐτοπροσώπως ἐνώπιον τοῦ 
Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, τοῦ διά Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί 
Μοναχούς, ἐν Ἀθήναις καί ἐν τῷ Συνοδικῷ Μεγάρῳ, 
κειμένῳ ἐπί τῶν ὁδῶν Ἰωάννου Γενναδίου 14 καί Ἰασίου 
1, τήν 11ην Δεκεμβρίου 2018, ἡμέραν Τρίτην καί ὥραν 
6.00 μ.μ., ἵνα δικασθῇς ἐπί τοῖς, δι’ οἷς κατηγορεῖσαι, 
παραπτώμασι, ὡς ταῦτα περιγράφονται ἐν τῷ σχηματι-
σθέντι φακέλλῳ, συνωδᾴ καί τῇ παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 110 
τοῦ Ν. 5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων 
καί τῆς πρό Αὐτῶν Διαδικασίας».

Προσεπιδηλοῦμέν σοι ὅτι ἐν περιπτώσει ἀπειθείας 
σου καί μή ἐμφανίσεώς σου τῇ ὡς ἄνω ἡμέρᾳ τε καί 
ὥρᾳ, θέλεις δικασθῇ ἐρήμην.

Ἀθῆναι, 11ῃ Σεπτεμβρίου 2018

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Πρωτοβάθμιου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου 
† Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

Ὁ Γραμματεύς
Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Σωμαράκης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν Δικαστήριον

Κλητήριον Θέσπισμα 

Πρός τόν Πρεσβύτερον 
Γρηγόριον-Ἐρωτόκριτον Ἰωσηφίδην τοῦ Γεωργίου
Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πολυανῆς καί Κιλκισίου
(νῦν ἀγνώστου διαμονῆς).

Ἱερά Μητρόπολις Ξάνθης καί Περιθεωρίου

Κλητήριον Ἐπίκριμα

Πρός τόν ἱερολογιώτατον Διάκονον
π. Σεβαστιανόν Χατζημιχαήλ τοῦ Πέτρου
(κατά κόσμον Μιχαήλ)
Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ξάνθης καί Περιθεωρίου
(νῦν ἀγνώστου διαμονῆς)

Καλοῦμέν σε ὅπως ἐμφανισθῇς αὐτοπροσώπως 
ἐνώπιον τοῦ Ἐπισκοπικοῦ δικαστηρίου τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου δυνάμει των ἄρθρων 
55, 110, καί 118 του Ν. 5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν 
Δικαστηρίων καί τῆς πρό Αὐτῶν Διαδικασίας», ὠς οὗτος 

Καλεῖσαι ἵνα ἐμφανισθῇς αὐτοπροσώπως ἐνώπιον τοῦ 
Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, τοῦ διά Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί 
Μοναχούς, ἐν Ἀθήναις καί ἐν τῷ Συνοδικῷ Μεγάρῳ, 
κειμένῳ ἐπί τῶν ὁδῶν Ἰωάννου Γενναδίου 14 καί Ἰασίου 
1, τήν 11ην Δεκεμβρίου 2018, ἡμέραν Τρίτην καί ὥραν 
6.00 μ.μ., ἵνα δικασθῇς ἐπί τοῖς, δι’ οἷς κατηγορεῖσαι, 
παραπτώμασι, ὡς ταῦτα περιγράφονται ἐν τῷ σχημα-
τισθέντι φακέλλῳ, συνωδᾴ καί τῇ παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 110 
τοῦ Ν. 5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων 
καί τῆς πρό Αὐτῶν Διαδικασίας».

Προσεπιδηλοῦμέν σοι ὅτι ἐν περιπτώσει ἀπειθείας 
σου καί μή ἐμφανίσεώς σου τῇ ὡς ἄνω ἡμέρᾳ τε καί 
ὥρᾳ, θέλεις δικασθῇ ἐρήμην.

Ἀθῆναι, 11ῃ Σεπτεμβρίου 2018

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Πρωτοβάθμιου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου 
† Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

Ὁ Γραμματεύς
Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Σωμαράκης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 9.11.2018

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 9.11.2018
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Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν

Ἔχοντες  ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38, παρ. 
2 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος», καί τάς διατάξεις τῶν ἄρθρων 4-7 τοῦ ὑπ’ 
ἀριθμ. 305/2018 (Φ.Ε.Κ.τ.Α´,153/22.8.2108) Κανονισμοῦ 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «περί 
Ἐφημερίων καί Διακόνων», προκειμένου ἵνα προβῶμεν 
εἰς ἀνακήρυξιν ὑποψηφίων πρός πλήρωσιν κενῶν ὀρ-
γανικῶν θέσεων τακτικῶν Διακόνων – Ἐφημερίων ἐν 
τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς:

1) Ἁγίας Αἰκατερίνης Πετραλώνων,
2) Ἁγίας Γλυκερίας Γαλατσίου,
3) Προφήτου Ἠλιού Παγκρατίου,
4) Κοιμήσεως Θεοτόκου Κυνοσάργους, καί 
5) Ἁγίου Κωνσταντίνου Κολωνοῦ
καλοῦμεν τούς βουλομένους, ἵνα καταλάβωσιν τάς 

Διακονικάς Ἐφημεριακάς ταύτας θέσεις καί ἔχοντας 
τά ὑπό τῶν ὡς ἄνω Κανονισμῶν προβλεπόμενα κανο-
νικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό 
τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης προκηρύξεως εἰς 
τό περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά νε-
νομισμένα δικαιολογητικά διά τά περαιτέρω.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 12ῃ Ὀκτωβρίου 2018

† Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ἀθηνῶν 
Ἱερώνυμος Β´

ἰσχύει κατά τά σαφῶς ὁριζόμενα ὑπό τοῦ ἄρθρου 44 
παρ. 1 τοῦ Ν. 590/1977 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», τῇ 16ῃ Ἰανουαρίου 2019 
ἡμέρα Τετάρτη καί ὥρα 11.00 π.μ. ἐν τοῖς Γραφείοις τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου ἐν Ξάνθῃ, 
ἵνα δικασθῇς ἐπί τῶν ἀποδιδομένων σοι κατηγοριῶν. 

Προσεπιδηλοῦμεν σοί ὅτι ἐάν μή ἐμφανισθῇς τῇ ὡς 
ἄνω ἡμέρᾳ τε καί ὥρᾳ, θέλεις δικασθῇ ἐρήμην. 

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου
† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων 

Ὁ Γραμματεύς
Πρωτ. π. Δημήτριος Συριόπουλος

Ἱερά Μητρόπολις Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρ. 38,  παρ. 2 
και 67 τοῦ Ν. 590/1977«Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», καί τάς διατάξεις τῶν 
ἄρθρων 4-7 τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱ. 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «περί Ἐφημερίων 
καί Διακόνων», προκειμένου να πληρώσωμεν,

α. τήν κενήν Ἐφημεριακήν θέσιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου Σ. Λευκοθέας καί

β. τήν κενήν θέσιν διακόνου του Ἱ. Μητροπολιτικοῦ 
Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ν. Ζίχνης. 

καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανο-
νικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

Ἑν Ν. Ζίχνῃ τῇ 24ῃ Ὀκτωβρίου 2018

† Ὁ Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου Ἰερόθεος

Ἱερά Μητρόπολις Ἱερισσοῦ, 
Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38 παρ. 2 
καί 67 τοῦ Ν. 590/1977, «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», καί τῶν ἄρθρων 4-7 τοῦ ὑπ’ 
ἀριθμ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Περί 
Ἐφημερίων καί Διακόνων», προκειμένου νά πληρώσω-
μεν τήν κενήν ὀργανικήν θέσιν τακτικοῦ Ἐφημερίου 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Προφήτου Ἠλιού Πετροκεράσων,

καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανο-
νικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά 
ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῆς 
ἀνωτέρω κενῆς θέσεως.

Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 22ᾳ Ὀκτωβρίου 2018

†Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους
καί Ἀρδαμερίου Θεόκλητος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΚΛΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΡΙΜΑΤΑ

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 9.11.2018



ΕΚΚΛΉΣΊΆ 10 [ΝΌΈµΒΡΊΌΣ 2018]

796

Ἱερά Μητρόπολις Καστορίας 

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρ. 38,  παρ. 2 
και 67 τοῦ Ν. 590/1977«Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», καί τάς διατάξεις τῶν 
ἄρθρων 4-7 τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱ. 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «περί Ἐφημερίων 
καί Διακόνων», προκειμένου να πληρώσωμεν, τάς μέν 
κενάς ὀργανικάς θέσεις τακτικῶν Ἐφημερίων τῶν Ἱ. 
Ναῶν:

1) Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Βαλτονέρων
2) Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ἀσπρογείων
3) Ἁγίου Ἀθανασίου Μελισσοτόπου
4) Κοιμήσεως Θεοτόκου Βέργας
καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανο-

νικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῶν 
ἀνωτέρω κενῶν θέσεων.

Ἐν Καστορίᾳ τῇ 25ῃ Ὀκτωβρίου 2018
† Ὁ Καστορίας Σεραφείμ 

Ἱερά Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανής & Κονίτσης  

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38 παρ.2 
καί 67 τοῦ Ν. 590/1977, «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου 
τῆς Ἐκκλησιας τῆς Ἑλλάδος», καί τῶν ἄρθρων 4-7 τοῦ 
ὑπ’ ἀριθμ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
«Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων», προκειμένου νά 
πληρώσωμεν τάς κενάς ὀργανικάς θέσεις Ἐφημερίων 
τῶν Ἱερῶν Ναῶν:

Ἁγίων Ταξιαρχῶν Τεριαχίου
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Περιστερίου
Ἁγίου Νικολάου Ἁγίας Βαρβάρας
Ἁγίου Ἀθανασίου Χιονιάδων
καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανο-

νικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά 
ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῶν 
ἀνωτέρω θέσεων.

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 9ῃ Ὀκτωβρίου 2018

†Ὁ Δρυϊνουπόλεως,
Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας

Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς 

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τῶν ἄρθρων 38,  
παρ. 2 και 67 τοῦ Ν. 590/1977«Περί τοῦ Καταστατικοῦ 
Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», καί τάς δια-
τάξεις τῶν ἄρθρων 4-7 τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 305/2018(Φ.
Ε.Κ.τ.Α´,153/ 2282108) Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «περί Ἐφημερίων καί 
Διακόνων», προκειμένου να πληρώσωμεν, τάς μέν 
κενάς ὀργανικάς θέσεις τακτικῶν Διακόνων τῶν Ἱερῶν 
Ἐνοριακῶν Ναῶν:

1) Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς, καί
2) Τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς
καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανο-

νικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῶν 
ἀνωτέρω κενῶν θέσεων.

Ἐν Κομοτηνῇ τῇ 29ῃ Ὀκτωβρίου 2018

†Ὁ Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Παντελεήμων

Ἱερά Μητρόπολις Μεσσηνίας

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38 παρ.2 
καί 67 τοῦ Ν. 590/1977, «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου 
τῆς Ἐκκλησιας τῆς Ἑλλάδος», καί τῶν ἄρθρων 4-7 τοῦ 
ὑπ’ ἀριθμ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
«Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων», προκειμένου νά 
πληρώσωμεν τάς κενάς ὀργανικάς θέσεις Ἐφημερίων 
τῶν Ἱερῶν Ναῶν:

1) Ἁγίας Τριάδος Μαδαίνης, καί 2) Ἁγίου Ἰωάννου 
Προδρόμου Πιπερίτσης

καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά ὑπό τῶν 
ἄρθρων 5, 6 καί 7 τοῦ ὡς ἄνω Κανονισμοῦ προβλεπόμενα 
κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό 
τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης Προκηρύξεως ἐν τῷ 
περιοδικῷ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», ὑποβάλωσι τά ἀπαιτούμενα 
δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῶν ἀνωτέρω κενῶν 
ὀργανικῶν ἐφημεριακῶν θέσεων.

Ἐν Καλαμάτᾳ τῇ 26ῃ Ὀκτωβρίου 2018

†Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
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Ἱερά Μητρόπολις Ξάνθης καί Περιθεωρίου

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τῶν ἄρθρων 38,  παρ. 
2 και 67 τοῦ Ν. 590/1977«Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», καί τῶν διατάξεων τοῦ 
ὑπ’ ἀριθμ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «περί Ἐφημερίων καί 
Διακόνων», προκειμένου νά πληρώσωμεν, τάς κενάς 
ὀργανικάς θέσεις Διακόνων ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς:

Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Ξάνθης
καί

Ἀγίου Γεωργίου Ξάνθης
καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανο-

νικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός εἴκοσι ἡμερῶν 
ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν 
τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῶν 
ἀνωτέρω κενῶν θέσεων.

Ἐν Ξάνθη τῇ 30ῇ Ὀκτωβρίου 2018

†Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου
Παντελεήμων

Ἱερά Μητρόπολις Ξάνθης καί Περιθεωρίου

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τῶν ἄρθρων 38,  παρ. 
2 και 67 τοῦ Ν. 590/1977«Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», καί τῶν διατάξεων τοῦ 
ὑπ’ ἀριθμ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «περί Ἐφημερίων καί 
Διακόνων», προκειμένου νά πληρώσωμεν, τήν κενήν 
ὀργανικήν θέσιν τακτικοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Ἁγίας Κυριακῆς Δεκάρχου
καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανο-

νικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός εἴκοσι ἡμερῶν 
ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν 
τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῆς 
ἀνωτέρω κενῆς θέσεως.

Ἐν Ξάνθη τῇ 30ῇ Ὀκτωβρίου 2018

†Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου
Παντελεήμων

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 9.11.2018

Ἱερά Μητρόπολις Σερρῶν καί Νιγρίτης 

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τῶν ἄρθρων 38,  παρ. 
2 και 67 τοῦ Ν. 590/1977«Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», καί τῶν διατάξεων τοῦ 
ὑπ’ ἀριθμ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «περί Ἐφημερίων καί 
Διακόνων», προκειμένου να πληρώσωμεν, τήν κενήν 
ὀργανικήν θέσιν τακτικοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Ἀγίου Ἰωάννου Θεολόγου Σερρῶν
καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανο-

νικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό 
τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν τῇ 
Ἱ. Μητροπόλει Σερρῶν καί Νιγρίτης τά ἀπαραίτητα 
δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῆς ἀνωτέρω κενῆς 
θέσεως.                  

Ἐν Σέρραις τῇ 23ῃ Ὀκτωβρίου 2018

†Ὁ Σερρῶν καί  Νιγρίτης Θεολόγος 

Ἱερά Μητρόπολις Λαγκαδᾶ, Λητῆς & Ρεντίνης  

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 4,  τοῦ  
Κανονισμοῦ 305/2018 «περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» 
καί προκειμένου να πληρώσωμεν, τάς κενάς ὀργανικάς 
θέσεις τακτικῶν Ἐφημερίων τῶν Ἱερῶν Ναῶν:

1) Ἁγίου Ἀθανασίου Λητῆς,
2) Κοιμήσεως Θεοτόκου Δρυμοῦ,
3) Ἁγίου Νικολάου Λαγυνῶν,
4) Ἁγίας Παρασκευῆς Κολχικοῦ,
5) Προφήτου Ἠλιού Προφήτου
καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανο-

νικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά 
ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῶν 
ἀνωτέρω θέσεων.

Ἐν Λαγκαδᾶ τῇ 16ῃ Ὀκτωβρίου 2018

†Ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΚΛΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΡΙΜΑΤΑ
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Ἱερά Μητρόπολις Λαγκαδᾶ, Λητῆς & Ρεντίνης  

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 4, τοῦ  
Κανονισμοῦ 305/2018 «περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» 
καί προκειμένου να πληρώσωμεν, τάς κενάς ὀργανικάς 
θέσεις τακτικῶν Διακόνων τῶν Ἱερῶν Ναῶν:

1) Ἁγίου Ἀθανασίου Λητῆς,
2) Κοιμήσεως Θεοτόκου Δρυμοῦ,
3) Ἁγίου Νικολάου Λαγυνῶν,
4) Ἁγίας Παρασκευῆς Κολχικοῦ,
5) Προφήτου Ἠλιού Προφήτου
καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανο-

νικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά 
ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῶν 
ἀνωτέρω θέσεων.

Ἐν Λαγκαδᾶ τῇ 16ῃ Ὀκτωβρίου 2018

†Ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 9.11.2018

Ἱερά Μητρόπολις Ἱερισσοῦ, 
Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38 παρ. 
2 καί 67 τοῦ Ν. 590/1977,«Περί Καταστατικοῦ Χάρτου 
τῆς Ἐκκλησιας τῆς Ἑλλάδος», καί τῶν ἄρθρων 4 καί 7 
τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
«Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων», προκειμένου νά 
πληρώσωμεν τήν κενήν ὀργανικήν θέσιν τακτικοῦ Ἐφη-
μερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Προφήτου Ἠλιού Πετροκεράσων,
καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανο-

νικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά 
ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῆς 
ἀνωτέρω κενῆς θέσεως.

Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 22ᾳ Ὀκτωβρίου 2018

†Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους & Ἀρδαμερίου Θεόκλητος

Ἱερά Μητρόπολις Γουμενίσσης, 
Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου

Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον

Πρός τόν Διάκονον Ραφαήλ 
(κατά κόσμον Βλάσιον) Γκουρβέλον,
Κληρικόν τῆς Ἱ.Μ. Γουμενίσσης Ἀξιουπόλεως & 
Πολυκάστρου καί νῦν ἀγνώστου διαμονῆς.

Καλεῖσαι ἵνα ἐμφανισθῇς αὐτοπροσώπως ἐνώπιον 
τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Γουμενίσσης Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου καί 
δή ἐνώπιον ἐμοῦ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀγαθαγγέλου 
Σφονδυλιᾶ, ἐνεργοῦντος ὡς Ἀνακριτοῦ συνῳδά 
τῇ 432/20.9.2018 σεπτῇ ἐντολῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως και Πολυκά-
στρου κ. Δημητρίου καί συμφώνως μέ τά ἄρθρα 55, 
109, καί 110 τοῦ Ν.5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν 
Δικαστηρίων καί τῆς πρό αὐτῶν διαδικασίας» τῇ 12ῃ 
Νοεμβρίου, ἡμέραν Δευτέραν καί ὥραν 11.00 π.μ. 
ἐν τοῖς Γραφείοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὁδός 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 1, 613 00, Γουμένισσα ἵνα 
ἀπολογηθῇς ἐπί τῶν ἀποδιδομένων σοι κατηγοριῶν, 
αἵτινες ἀναφέρονται εἰς τό κατηγορητήριον.

Προσεπιδηλοῦμεν σοι ὅτι ἐν περιπτώσει ἀπειθείας 
σου καί μή συνεργασίας σου εἰς τήν ὡς ἄνω 
προδιαδικασίαν, θέλουσιν ἐφαρμοσθῆ τά ἐν τῷ ἄρθρῳ 
112 τοῦ Ν.5383/1932 προβλεπόμενα ὡς οὗτος ἰσχύει 
κατά τά σαφῶς ὁριζόμενα ὑπό τοῦ ἄρθρου 44 παρ.1 Ν 
590/1977.

Γουμένισσα 12-11-2018

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου
†Ὁ Γουμενίσσης Δημήτριος

Ὁ Γραμματεύς
Βασίλειος Μαυρόπουλος Βέλλιος

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 19.11.2018

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 19.11.2018
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Ἱερά Μητρόπολις Ἱερισσοῦ, 
Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38 παρ. 
2 καί 67 τοῦ Ν. 590/1977, «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου 
τῆς Ἐκκλησιας τῆς Ἑλλάδος», καί τῶν ἄρθρων 4 καί 7 
τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
«Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων», προκειμένου νά 
πληρώσωμεν τήν κενήν ὀργανικήν θέσιν τακτικοῦ 
Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Οὐρανουπόλεως,

καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανο-
νικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά 
ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῆς 
ἀνωτέρω κενῆς θέσεως.

Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 15ῃ Νοεμβρίου 2018

†Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους & Ἀρδαμερίου Θεόκλητος

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 19.11.2018

Ἱερά Μητρόπολις Νικαίας

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38 παρ. 2 
καί 67 τοῦ Ν. 590/1977, «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς 
Ἐκκλησιας τῆς Ἑλλάδος», καί τῶν ἄρθρων 4 καί 7 και 20 
τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
«Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων», προκειμένου νά 
πληρώσωμεν τάς κενάς ὀργανικάς θέσεις Διακόνων 
τῶν Ἱερῶν Ναῶν: 

1. Ἁγίου Ἀντωνίου Κερατσινίου
2. Ἁγίου Γεωργίου Κορυδαλλοῦ

καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανο-
νικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά 
ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῶν 
ἀνωτέρω κενῶν θέσεων.

Ἐν Νικαίᾳ τῇ 21ῃ Νοεμβρίου 2018

†Ὁ Νικαίας Ἀλέξιος

Ἀναρτήθηκαν στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 23.11.2018 (Ἱ. Μ. Νικαίας)
καί τήν 3.12.2018 (Ἱ. Μ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης 
καί Ἱ. Μ. Λήμνου καί Ἁγ. Εὐστρατίου)

Ἱερά Μητρόπολις Μονεμβασίας καί Σπάρτης
Προκήρυξις

Ἔχοντες ὑπ ́ ὄψιν τάς διατάξεις: α) τοῦ Ν. 673/1977 «Περί 
ἀνακατανομῆς καί ρυθμίσεως ὀργανικῶν τινῶν θέσεων 
διακόνων» (ἄρθ.1 ἐδ. γ), (Φ.Ε.Κ.238, τ. Α´/ 30.08.1977), β) 
τοῦ Ν. 817/ 1978 «Περί ρυθμίσεως ἐνίων ἐκπαιδευτικῶν 
καί ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων» (ἄρθ. 25 παρ. 2) (Φ.Ε.Κ. 
170, τ.Α´ 05.10.1978), γ) τό Προεδρικόν Διάταγμα 582/
1980 «Περί κατανομῆς θέσεων Ἱεροκηρύκων εἰς Ἱ. 
Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλἀδος» (ἄρθ. 1 παρ. 
β) (Φ.Ε.Κ.158, τ. Α´/ 11.07.1980) καί δ) τάς διατάξεις τοῦ 
Κανονισμοῦ 230/2012 «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» 
(Φ.Ε.Κ.73, τ. Α´/ 09.04.2012), προκειμένου νά προβῶμεν 
εἰς ἀνακήρυξιν ὑποψηφίου πρός πλήρωσιν τῆς κενῆς Β´ 
ὀργανικῆς θέσεως τοῦ Ἱεροκήρυκος τῆς κάθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μ. 
Μονεμβασίας καί Σπάρτης, καλοῦμεν τούς βουλομένους 
καί ἔχοντας τά κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως 
ἐντός μηνός ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης, 
ὑποβάλωσιν ἡμῖν αἴτησιν, μετά τῶν ἀπ-αιτούμενων 
δικαιολογητικῶν διά τήν κατάληψιν τῆς κενῆς θέσεως.           
Ἐν Σπάρτῃ, τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 2018

† Ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης Εὐστάθιος

Ἱ. Μητρόπολις Λήμνου και Ἁγίου Ευστρατίου 
Κλῆσις 

Πρός τόν Πρεσβύτερον Κυριάκον Ἀργυρίδην 
Κληρικόν τῆς Ἱ. Μ. Λήμνου και Ἁγίου Ευστρατίου 
(ἀγνώστου διαμονῆς) 

Καλεῖσαι ἵνα ἐμφανισθῇς αὐτοπροσώπως ἐνώπιον 
ἐμοῦ τοῦ π. Σεραφείμ Μουστακούδη ἐνεργοῦντος ὡς 
Ἀνακριτοῦ συνῳδά τῇ ὑπ’ ἀριθμ. 39/27/82018 ἐντολῇ 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ.κ. Ἱεροθέου ἐν τοῖς γραφείοις 
τοῦ Ἱ. Ν.Ἁγίας Τριάδος Μυρίνης τῇ 4ῃ Δεκεμβρίου 
2018 καί ὥραν 18:00 ἵνα δικασθῇς κατηγορούμενος ἐπί 
ἀντικανονικοῖς ἀδικήμασι ἅτινα προσάπτονταί σοι ἐν τῷ 
κατηγορητηρίῳ ἐγγράφῳ καί κρίνεται σκόπιμον ὅπως 
μή ἀναγραφῶσιν ἐν τῷ παρόντι κλητηρίῳ θεσπίσματι 
δυνάμει τῶν διατάξεων τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθ. 110 τοῦ Ν. 
5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς 
πρό Αὐτῶν Διαδικασίας». 

Προσεπιδηλοῦμεν σοι ὅτι ἐν περιπτώσει ἀπειθείας 
σου καί μή ἐμφανίσεως σου τῇ ὡς ἄνω ἡμέρα τε καί 
ὥρα, θέλεις δικασθῇ ἐρήμην.    Ἐν Μυρίνῃ τῇ 21/9/2018  

Ὁ Ἀνακριτής 
Ἱερεύς Σεραφείμ Μουστακούδης
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Ἀνακοίνωση τῆς Ἱ. Συνόδου 
γιά τήν συνάντηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 

μέ τόν Πρωθυπουργό (7/11/2018).

Μετά τή χθεσινή συνάντηση τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. 
Ἱερωνύμου καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλέξη 
Τσίπρα καί τό ἐκδοθέν Ἀνακοινωθέν, ἡ Ἱερά 
Σύνοδος ἀνακοινώνει τά ἑξῆς: 

1) Κατά τή συνάντηση δέν ἐπιδιώχθηκε οὔτε 
ὑπεγράφη κάποια συμφωνία, ἀλλά ἐκφράζεται 
ἡ ἀμοιβαία «πρόθεση προκειμένου Ἐκκλησία 
καί Πολιτεία νά καταλήξουν σέ μία ἱστορική 
συμφωνία πού θά πάρει μορφή νομοθετικῆς 
ρύθμισης».

2) Περί τοῦ θέματος αὐτοῦ καί τῶν σχετικῶν 
προτάσεων, ὡς ἁρμόδιο Σῶμα, πρόκειται νά 
συγκληθεῖ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, διά νά λάβει τίς τελικές ἀποφάσεις. 

3) Σέ κάθε περίπτωση, σκοπός τῆς τελικῆς 
συμφωνίας εἶναι τό κοινό ὄφελος τοῦ Λαοῦ 
καί τῆς Ἐκκλησίας, μέ βασική προϋπόθεση τήν 
προστασία καί πλήρη διασφάλιση τῶν δικαιω-
μάτων τῶν κληρικῶν μας.

4) Ἐκφράζουμε τήν ἱκανοποίησή μας πού πλέον 
ὁμολογεῖται ἀπό τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό ὅτι: 

(α) «ἀναγνωρίζεται ἡ προσφορά καί ὁ ἱστο-
ρικός ρόλος τῆς Ἐκκλησίας στή γέννηση καί 
διαμόρφωση τῆς ταυτότητας τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Κράτους καί τοῦ Λαοῦ», 

(β) «στόχος εἶναι νά ἐνισχυθεῖ ἡ αὐτονομία τῆς 
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Κράτους», 

(γ) «ἀναγνωρίζεται ὅτι τό Ἑλληνικό ∆ημόσιο 
ἀνέλαβε τή μισθοδοσία τοῦ Κλήρου, ὡς ἀντάλ-
λαγμα γιά τήν ἐκκλησιαστική περιουσία πού 
ἀπέκτησε», 

(δ) «ἡ ἀποκαθήλωση τῶν ἱστορικῶν συμβόλων, 
τοῦ Σταυροῦ ἀπό τήν Ἑλληνική σημαία καί ἀπό 
τά ἐθνικά μας σύμβολα ἀποτελοῦν ἀστεία κωμι-
κοτραγικά πράγματα» καί

(ε) «ἡ ὕπαρξη τῆς πίστης στήν Ἑλλάδα εἶναι ἕνα 
fact (γεγονός) πού δέν μπορεῖ νά παραγραφεῖ».

5) Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, ἀναμένουμε ἀπό ὅλον 
τόν πολιτικό κόσμο νά συμβάλει καλοπροαίρετα 
στήν προσπάθεια ἀμοιβαίας κατανόησης καί 
σεβασμοῦ στήν παράδοσή μας, ὥστε ἑνωμένοι νά 
ἐργαστοῦμε γιά τό καλό του ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

6) Ἐκφράζουμε τήν ἐλπίδα ὅτι αὐτό τό πνεῦ-
μα θά ἐπικρατήσει καί κατά τήν ἐπικείμενη 
διαδικασία ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος. 

Ἐκ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου

Ι.Σ.Ι. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Την Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018, συνῆλθε 
στήν Συνεδρία τῆς ἐκτάκτου Συγκλήσεώς της, 
ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. 
Ἱερωνύμου.

 Περί τήν 9η πρωινή, στή μεγάλη Αἴθουσα 
τῶν Συνεδριῶν τῆς Ἱ. Σ., ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία 
γιά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν. Ἀναγνωσθέντος 
τοῦ Καταλόγου τῶν συμμετεχόντων Ἱεραρχῶν, 
διεπιστώθη ἀπαρτία.

Ἡ Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Τύπου συγκροτήθηκε 
ἀπό τούς Σεβ. Μητροπολίτες Ναυπάκτου καί 
Ἁγ. Βλασίου κ. Ἰερόθεο, Σύρου, Τήνου, Ἀνδρου, 
Κέας καί Μήλου κ. ∆ωρόθεο καί Πατρῶν κ. 
Χρυσόστομο. Ἀκολούθως, συμφώνως πρός τήν 
Ἡμερησία ∆ιάταξη, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχι-
επίσκοπος ἀνέγνωσε τήν Ἐνημέρωσή του μέ 
θέμα: «Ἐνημέρωσις περί προτάσεως ὑπό τῆς 
Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ἐπί τοῦ θέματος τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας». Ἀκολούθησε συ-
ζήτηση κατά τήν ὁποία ἔλαβαν τόν λόγο πολλοί 
Ἀρχιερεῖς.

Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
ὁμοφώνως ἀποφάσισε: 1. Νά συνεχιστεῖ ὁ διά-
λογος μέ τήν Πολιτεία ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐν-
διαφέροντος. 2. Νά ἀναθέσει στήν ∆.Ι.Σ. τή 
συγκρότηση Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία θά 
ἀποτελεῖται ἀπό Ἱεράρχες, Νομικούς, Ἐμπειρο-
γνώμονες καί Ἐκπροσώπους τοῦ Ἐφημεριακοῦ 
Κλήρου γιά τή μελέτη τῶν θεμάτων κοινοῦ ἐνδια-
φέροντος, ὁ καρπός τῆς ὁποίας θά ὑποβληθεῖ 
στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός 
τελική ἔγκριση. 3. Νά ἐμμείνει στό ὑφιστάμενο 
καθεστώς μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν καί τῶν 
λαϊκῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος.

Ἡ Ἐπιτροπή Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἱεραρχίας


