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ΠΡΌΛΌΓΊΚΌΝ

Σ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Ὀκτωβρίου τοῦ Περιοδικοῦ ΕΚΚΛΗΣΙΑ δημοσιεύουμε κείμενα 
πού ἀναφέρονται στήν Τακτική Σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, 
ἀπό 2 ἕως καί 5 Ὀκτωβρίου 2018. Θά διαβάσετε περίληψη τῶν συζητήσεων, τό 
βιογραφικό τοῦ νέου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου Σεβασμιωτάτου κ. 
Ἱερωνύμου, καθώς καί τήν εἰσήγηση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου. Ἐλλείψει χώρου οἱ ὑπόλοιπες εἰσηγήσεις θά 
δημοσιευθοῦν σέ ἑπόμενο τεῦχος.

Ἡ ὕλη τοῦ τεύχους συμπληρώνεται μέ τά ὑπηρεσιακά κείμενα τῶν Κανονισμῶν 
καί τῶν Προκηρύξεων καί μέ τίς εἰδησεογραφικές στῆλες τῶν Ἐκκλησιαστικῶν 
Χρονικῶν καί των ∆ιορθοδόξων καί ∆ιαχριστιανικῶν.
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ΤΌ ΘΈµΆ ΤΌΎ ΜΉΝΌΣ 
Ἡ Τακτική Σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 

τῆς Ἱεραρχίας (2-5 Ὀκτωβρίου 2018)

Οἱ ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἱεραρχίας τῆς 2.10.2018

Συνῆλθε τήν Τρίτη, 2 Ὀκτωβρίου 2018, σέ 
πρώτη τακτική Συνεδρία, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν 
Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στήν 
Αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱερ-
αρχίας.

Πρό τῆς Συνεδρίας ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία στό Καθολικό τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀσωμάτων 
Πετράκη, ἱερουργήσαντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου.

Περί τήν 9η πρωινή, στή μεγάλη Αἴθουσα τῶν 
Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐψάλη ἡ Ἀκο-
λουθία γιά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν Αὐτῆς. 
Ἀναγνωσθέντος τοῦ Καταλόγου τῶν συμμετεχόν-
των Ἱεραρχῶν, διεπιστώθη ἀπαρτία.

Ἀκολούθως, συνεκροτήθη ἡ Ἐπιτροπή Τύπου 
ἀπό τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Ναυ-
πάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο, Σύρου, 
Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. ∆ωρόθεο 
καί Πατρῶν κ. Χρυσόστομο. Στή συνέχεια, ὁ 
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πά-
σης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ὡς Πρόεδρος τοῦ 
Σώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 
προσεφώνησε τά Μέλη Αὐτῆς εὐχαριστώντας 
τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς γιά τήν προσ-
έλευσή τους στή Συνεδρίαση καί τονίζοντας 
ἰδιαίτερα ὅτι ἡ παροῦσα σύγκληση τῆς Ἱεραρ-
χίας χαρακτηρίζεται ἀπό νέες προκλήσεις καί 
ἀπό σημαντικές γεωπολιτικές ἀλλαγές, τόσο 
ἐντός ὅσο καί ἐκτός τῆς πατρίδος μας. Αὐτό 
ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τό Ὀρθόδοξο μήνυμά μας νά 
καθίσταται ἐπίκαιρο, ἐπιτακτικό ἀλλά καί ἀναγ-
καῖο, ὅσο ποτέ ἄλλοτε.

Ἡ Ἐκκλησία, συνέχισε, ἐπειδή δέν ἔπαψε ποτέ 
να ἀποτελεῖ ἐνεργό καί ἀναπόσπαστο μέρος τῆς 

ἱστορίας μας, νά ὑπερασπίζεται καί νά διακονεῖ 
τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ, «εἶχε, ἔχει καί δέν θά 
πάψει ποτέ, ὅσο καί ἄν κάποιοι διακαῶς τό 
ἐπιθυμοῦν, νά ἔχει λόγο καί ἄποψη γιά κρίσιμα 
ζητήματα πού ἀφοροῦν τό μέλλον τῆς πατρίδος 
μας, πολλῷ δέ μᾶλλον ὅταν ἀπειλοῦνται ἤ καί 
διακυβεύονται τά ἐθνικά μας συμφέροντα». 
Καλουμένη ἡ Ἐκκλησία νά ἀντιμετωπίσει νέες 
γεωπολιτικές προκλήσεις καί στρατηγικές ἀλ-
λαγές, σημείωσε ὁ Μακαριώτατος, ὀφείλει νά 
περιφρουρήσει τήν μακραίωνη πολιτιστική καί 
ἑλληνοχριστιανική κληρονομιά, νά ἀγωνισθεῖ γιά 
τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης, νά καταγγείλει τίς 
ἐθνικιστικές τάσεις, τίς ἡγετικές ἐπιδιώξεις καί 
τίς ἱστορικές ἀνακρίβειες, οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν 
θέση στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Κάνοντας ἀναφορά μεταξύ ἄλλων στήν οἰκο-
νομική κρίση καί στό δημογραφικό πρόβλημα, 
τό ὁποῖο ὀφείλεται κυρίως στή μετανάστευση 
τῶν νέων, τόνισε ὅτι ἔχουμε ἠθικό χρέος νά μήν 
ἐπαναλάβουμε τά λάθη καί τά παραπτώματα 
τοῦ παρελθόντος καί νά μήν ἐπιστρέψουμε στίς 
διάφορες πρακτικές οἱ ὁποῖες εὐθύνονται γιά τήν 
πολυετῆ οἰκονομική κρίση, πού εἶναι ἀποτέλεσμα 
τῆς ἠθικῆς καί πνευματικῆς παρακμῆς μας.

Ἀκολούθως, κατέθεσε στοιχεῖα ἀναφορικά μέ 
τά θέματα τῶν Εἰσηγήσεων, οἱ ὁποῖες πρόκειται 
νὰ ἀναγνωσθοῦν κατά τή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί ἔχουν ὡς θέματα τήν 
ἐκκλησιαστική καί κοινωνική προσέγγιση τοῦ 
χθές, τοῦ σήμερα καί τοῦ αὔριο τοῦ τόπου μας 
καί τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας στίς μελετώμενες 
συνταγματικές ἀλλαγές, ὑπογραμμίζοντας ὅτι 
οἱ σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας μέ τό Κράτος καί 
ἡ ἀνάγκη τῆς οἰκονομικῆς αὐτοτέλειας τῆς 
Ἐκκλησίας ἐπιτάσσουν τούτη τήν ὥρα ἑνότητα 
καί σοβαρότητα λόγων καί πράξεων.

Κλείνοντας τήν προσφώνησή του, ὁ Μακαριώ-
τατος ἀνέφερε ὅτι μέ τήν ἐλπίδα στόν Θεό, ἡ 
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ὁποία κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο «πάντα μεταῤ-
ῥυθμίζει», ἀγαπημένοι καί ἑνωμένοι, μακριά καί 
πέρα ἀπό προσωπικά συμφέροντα καί φιλοδοξίες, 
«ἄς ἀγωνισθοῦμε μέ θάρρος καί μέ θυσιαστικό 
πνεῦμα τόν κοινόν καλόν ἀγῶνα καί ἄς εἴμαστε 
βέβαιοι ὅτι θά ἀντιμετωπίσουμε ἀποτελεσματικά 
ὅλες τίς ἀντιθέσεις, ἀλλά καί κάθε δοκιμασία, 
ἀπό τήν ὁποία βάλλεται ἡ Ἐκκλησία μας καί ἡ 
πατρίδα μας».

Κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυ-
στίας καί Σκύρου κ. Σεραφείμ, ὡς ἀντιπρόεδρος 
τῆς Ἱεραρχίας, ἀντιφώνησε ἐκ μέρους τῶν 
Σεβασμιωτάτων Ἱεραρχῶν. Στή συνέχεια παρου-
σιάσθηκαν οἱ Ἐκθέσεις Πεπραγμένων τῶν 
Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν γιά τό ἐκκλησιαστικό 
ἔτος 2017-2018 ἀπό τούς Σεβασμιωτάτους Προ-
έδρους αὐτῶν καί ἀκολούθησε συζήτηση γιά 
τόν τρόπο ἀξιοποίησής τους. Ἀκολούθως κατά 
τήν Ἡμερησία ∆ιάταξη ἔγινε ἡ συμπλήρωση τοῦ 
Καταλόγου τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων. 

Ἡ Ἐπιτροπή Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας

Οἱ ἐργασίες τῆς Ι.Σ.Ι τῆς 3.10.2018 

Συνῆλθε τήν Τετάρτη, 3 Ὀκτωβρίου 2018, 
στή δεύτερη Τακτική Συνεδρία της ἡ Ἱερά Σύν-
οδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. 
Ἱερωνύμου, στήν Αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. Μετά ἀπό τήν προσευχή 
ἀνεγνώσθη ὁ Κατάλογος τῶν συμμετεχόντων 
Ἱεραρχῶν καί διαπιστώθηκε ἀπαρτία. Κατόπιν 
ἐπικυρώθηκαν τά Πρακτικά τῆς χθεσινῆς Συν-
εδρίας. Ἀκολούθως, σύμφωνα μέ τήν Ἡμερη-
σία ∆ιάταξη, ἀνέγνωσε τήν Εἰσήγησή του ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς 
καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης μέ θέμα: «Τό χθές, τό 
σήμερα καί τό αὔριο τοῦ τόπου μας: μία ἐκκλη-
σιαστικοκοινωνική προσέγγιση». Ἀρχικά ὁ Σεβα-
σμιώτατος τόνισε ὅτι, παρά τά ὅσα πέρασε 
ὁ τόπος αὐτός στήν ἱστορική διαχρονία τοῦ 
παρελθόντος, κατόρθωσε νά κρατήσει ἀνόθευτη 

καί ἀνεξίτηλη τή φυσιογνωμία του ὡς τόπος 
ἁγιότητας, ἄσκησης καί ὡς τόπος ἄνθησης τοῦ 
ἑλληνικοῦ ἐν γένει πνεύματος.

Σήμερα ὅμως παρατηρεῖται ἔντονα μία περι-
φρόνηση τοῦ χθές καί μία πιστή ἀντιγραφή τοῦ 
δυτικοῦ τρόπου ζωῆς μέ τήν εἰσαγωγή νέων, 
ξενόφερτων ἠθῶν καί προτύπων ζωῆς, τά ὁποῖα 
ὁδηγοῦν στήν ἀποκοπή τοῦ λαοῦ μας ἀπό τίς 
ἑλληνορθόδοξες ρίζες του. Ἀνέφερε μάλιστα ὅτι 
αὐτή ἡ ἐπιχειρούμενη ἀποσύνδεσή μας ἀπό τό 
χθές τῆς παραδόσεως σέ ὅλους τούς τομεῖς τοῦ 
κοινωνικοῦ βίου καί μέ ἐπίκεντρο ἐπικαιρότητας, 
σύν τοῖς ἄλλοις, τό θέμα τῆς παιδείας καί 
τῆς οἰκογενείας καί τά ὅσα προκύπτουν ἀπό 
τή σπουδαιοτάτη αὐτή διάσταση τῆς πνευ-
ματικότητας πού χαρακτηρίζει τόν τόπο μας, 
εἶναι κάτι τό ὁποῖο ἀποσκοπεῖ μέ ξεκάθαρο 
τρόπο στήν ἀλλοτρίωση ὄχι μόνον τοῦ φρονή-
ματος ἀλλά καί τῆς ταυτότητος τοῦ λαοῦ μας.

Ἀκολούθως, ἀναφερόμενος ὁ Σεβασμιώτατος 
στίς συνεχεῖς ἀνατροπές σέ ὅλες τίς πτυχές 
τῆς ζωῆς τῶν Ἑλλήνων καί στή μεγάλη ἀξιακή 
καί ἠθική κρίση πού διέρχεται σήμερα ὁ τόπος 
μας, ἐπεσήμανε ἰδιαίτερα τά ἑξῆς στοιχεῖα: 
τήν ἀμφισβήτηση τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας, 
τίς μεταναστευτικές ροές καί τήν ἀπειλή τῆς 
«Λιβανοποίησης» τῆς πατρίδας μας, τή μετα-
νάστευση τῶν νέων μας καί δή τοῦ ἐπιστημο-
νικοῦ μας προσωπικοῦ (brain drain), ὡς καί 
τήν κοινωνική περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας 
καί τήν ἐπιχειρούμενη ἀποχριστιανοποίηση τοῦ 
λαοῦ μας. Σχετικά μέ τήν πολεμική πού ἀσκεῖται 
σέ βάρος τῆς Ἐκκλησίας καί μέ τήν ἔντεχνη 
προσπάθεια ἀκύρωσης τοῦ ἔργου της, σημείωσε 
ὅτι τελικά δέν βλάπτεται ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία, 
ἀλλά πλήττεται ἡ κοινωνία.

Ἀναφορικά μέ τό αὔριο τοῦ τόπου μας, χρη-
σιμοποιώντας λεπτομερῆ ἐπίσημα στοιχεῖα καί 
σχετικούς πίνακες, ὑπογράμμισε τήν ἀπειλή τοῦ 
ὀξύτατου δημογραφικοῦ προβλήματος καί τόν 
κίνδυνο τῆς ἐθνικῆς ἀλλοίωσης, πού ἀπειλοῦν 
τήν ἑνότητα τοῦ Ἔθνους καί τή διαφοροποίηση 
τῶν ὑφιστάμενων κοινωνικῶν δομῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, 
Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης στόν ἐπίλογο τῆς 
Εἰσηγήσεώς του ἐπεσήμανε ὅτι σέ ὅλα αὐτά τά 
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διαλυτικά φαινόμενα πού παρατηροῦνται στόν 
τόπο μας ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά πράξει καί 
πράττει τό χρέος της, ὅπως ἔπραξαν τό χρέος 
τους στήν πορεία τῶν αἰώνων κληρικοί ὅλων 
τῶν βαθμῶν, οἱ ὁποῖοι πλήρωσαν τούς τίμιους 
ἀγῶνες μέ τό αἷμα τους. 

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μέ τήν ποιμαντική 
της διακονία, προσφέρει τόν καθημερινό ἄρτο 
σέ ὅλους ὅσοι τόν στεροῦνται μέ τά συσσί-
τια. Παράλληλα παρεμβαίνει εὐεργετικά μέ 
τά κοινωνικά ἰατρεῖα, τά κοινωνικά παν-
τοπωλεῖα, τά φαρμακεῖα, τά κοινωνικά φρον-
τιστήρια καί ἄλλες δραστηριότητες, τίς ὁποῖες 
ἀναπτύσσουν τά πνευματικά κέντρα τῆς Ἐκ-
κλησίας. Συμπαρίσταται στίς οἰκογένειες μέ 
χαμηλό εἰσόδημα καί οἱ ὑπηρεσίες, οἱ ὁποῖες 
προσφέρονται, κατά κοινή ὁμολογία εἶναι ὑψηλοῦ 
ἐπιπέδου. Ὅμως, προκειμένου νά καλυφθοῦν καί 
οἱ ἀνάγκες τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀποτελοῦν 
ἐπιτακτική ἀνάγκη ὁ ἐπανευαγγελισμός καί ἡ 
κατήχηση τοῦ λαοῦ μας.

Τονίζοντας ἰδιαίτερα αὐτήν τήν ἐπιτακτική 
ἀνάγκη, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε: «Οἱ ραδιο-
φωνικοί σταθμοί, τά τηλεοπτικά κανάλια, ἡ 
πολύγλωσσος παρουσία τῆς φωνῆς τῆς Ἐκ-
κλησίας εἰς τό διαδίκτυον, θά πρέπει νά ἐξ-
ασφαλισθῆ τό συντομώτερον. Ἡ Ἐκκλησία 
ὀφείλει ὅλα αὐτά νά τά ἀπαιτήσῃ ἀπό τήν 
Ἑλληνικήν Πολιτείαν. Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ὁ 
πτωχός συγγενής ἀλλά οὔτε καί ἐπιχειρηματίας. 
Ἐκεῖνο πού τήν ἐνδιαφέρει εἶναι τό σωτήριον 
μήνυμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ νά 
φθάσῃ παντοῦ μέ κάθε τρόπον κάνοντας χρῆσιν 
τῆς συγχρόνου τεχνολογίας καί ἀξιοποιώντας 
ἐπικοινωνιακά ὅλα τά μέσα. Καί ὁ Κύριος 
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἰς τήν ἐποχήν του ἐχρη-
σιμοποίησε εἰς τό κήρυγμά Του ὅλα τά μέσα 
πού ὑπῆρχαν τότε. Πρέπει λοιπόν μέ κάθε 
τρόπον ὁ ἐπανευαγγελισμός καί ἡ κατήχησις νά 
ἀποτελέσουν ἔργον προτεραιότητος μέ συστημα-
τικήν καί ἐξειδικευμένην ποιμαντικήν μέριμναν». 
Τέλος, τόνισε τά ἑξῆς: «Ζοῦμε μία πραγματικότητα 
ρευστότητος εἰς ὅλους τούς τομεῖς. Τό ἐπάναγκες 
εἶναι ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία νά διατηρήσῃ κατά 
πρῶτον μέσα ἀπό τήν δικήν της ἑνότητα τήν 
ἑνότητα τοῦ λαοῦ. Νά στηρίξῃ τόν λαόν εἰς τήν 

παιδείαν, εἰς τήν ἐπαγγελματικήν κατάρτισιν 
καί νά ἐπιδείξῃ ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον διά τήν 
ἑλληνικήν οἰκογένειαν, ὥστε νά ξεπεράσῃ τήν 
κρίσιν της καί νά στηρίξῃ τούς πολυτέκνους ὡς 
τό πράττει ἤδη, οὕτως ὥστε καί μέ αὐτόν τόν 
τρόπον νά ὑπάρξουν ἀποτρεπτικαί ἀπό τήν 
πλευράν της βοήθειαι εἰς τήν ἀποτροπήν τοῦ 
μεγάλου αὐτοῦ προβλήματος πού ἔχει σχέσιν μέ 
τήν δημογραφικήν συρρίκνωσιν τοῦ πληθυσμοῦ». 
Κλείνοντας τήν Εἰσήγησή του, ὁ Σεβασμιώτατος 
κ. Ἰωάννης ἀπήγγειλε τούς ἑξῆς στίχους ἀπό 
ποίημα τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη: ...τὸ πλοῖον τῆς 
Ἑλλάδος... «Εἶναι ἀπό μαύρη πέτρα κι εἶναι ἀπ’ 
ὄνειρο.../ἀπό τά βάθη φτάνει στούς παλιούς 
καιρούς/βάσανα ξεφορτώνει κι ἀναστεναγμούς /
Ἔλα Χριστέ καί Κύριε λέω κι ἀπορῶ / τέτοιο τρελό 
βαπόρι, τρελοβάπορο / Χρόνους μᾶς ταξιδεύει, 
δέ βουλιάξαμε / χίλιους καπεταναίους τούς ἀλ-
λάξαμε / Κατακλυσμούς ποτέ δέ λογαριάσαμε 
μπήκαμε μές στά ὅλα καί περάσαμε / Κι ἔχουμε 
στό κατάρτι μας βιγλάτορα / παντοτινό, τόν 
Ἥλιο, τόν Ἡλιάτορα!», τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστό! Ἐπηκολούθησε εὐρύτατος διάλογος ἐπί 
τῆς Εἰσηγήσεως, κατά τόν ὁποῖο ἔλαβαν τόν 
λόγο πολλοί Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς καί ἀπο-
φασίσθηκε νά παραπεμφθεῖ ἡ Εἰσήγηση στή 
∆.Ι.Σ. καί στίς καθ’ ὕλην ἁρμόδιες Ἐπιτροπές γιά 
τήν ἐνδελεχῆ μελέτη τῶν θιγομένων θεμάτων καί 
γιά τήν ἐπί μέρους καί κατά θέματα ἀξιοποίησή 
της.

Ἡ Ἐπιτροπή Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας

Οἱ ἐργασίες τῆς Ι.Σ.Ι τῆς 4.10.2018 

Συνῆλθε τήν Πέμπτη, 4 Ὀκτωβρίου 2018, στήν 
τρίτη Τακτική Συνεδρία της ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν 
Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στήν 
Αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἱεραρχίας. Μετά ἀπό τήν προσευχή ἀνεγνώσθη 
ὁ Κατάλογος τῶν συμμετεχόντων Ἱεραρχῶν καί 
διεπιστώθη ἀπαρτία. Κατόπιν ἐπικυρώθηκαν τά 
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Πρακτικά τῆς χθεσινῆς Συνεδρίας. Ἀκολούθως, 
σύμφωνα μέ τήν Ἡμερησία ∆ιάταξη, ἀνέγνωσε τήν 
Εἰσήγησή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος 
μέ θέμα:

«Μελετώμενες συνταγματικές ἀλλαγές καί οἱ 
θέσεις τῆς Ἐκκλησίας μας». Ἀναπτύσσοντας τά 
14 κεφάλαια τῆς ἐμπεριστατωμένης Εἰσηγήσεώς 
του, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στίς σχέσεις 
Κράτους καί Ἐκκλησίας τονίζοντας ὅτι «τό πιό 
ἐνδιαφέρον νομικό κείμενο πού ἀποτυπώνει τόν 
κοινό παρονομαστή τοῦ εὐρωπαϊκοῦ νομικοῦ 
καί θεσμικοῦ πολιτισμοῦ καί ὑποδηλώνει τήν 
πολυτυπία τοῦ φαινομένου εἶναι ἡ συνοδευτική 
δήλωση (ὑπ’ ἀριθμ. 11) πού υἱοθετήθηκε ἀπό τήν 
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη τῶν Κρατῶν Μελῶν 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί προσαρτήθηκε στή 
Συνθήκη τοῦ Ἄμστερνταμ «γιά τό καθεστώς τῶν 
ἐκκλησιῶν καί τῶν μή ὁμολογιακῶν ἑνώσεων». 
Σύμφωνα μέ τή δήλωση αὐτή: « ̔Η Εὐρωπαϊκή 
Ἕνωση σέβεται καί δέν προδικάζει τό σύμφωνα 
μέ τό ἐθνικό δίκαιο καθεστώς τῶν ἐκκλησιῶν 
καί τῶν θρησκευτικῶν ἑνώσεων ἤ κοινοτήτων 
στά Κράτη Μέλη. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση σέβεται 
μέ τόν ίδιο τρόπο τό καθεστώς τῶν φιλοσοφικῶν 
καί μή ὁμολογιακῶν ἑνώσεων». Ἀνεξάρτητα 
ἀπό τά ἑρμηνευτικά προβλήματα πού μπορεῖ 
νά προκαλέσει μία τόσο γενική διατύπωση, 
εἶναι προφανές ὅτι στό πλαίσιο τῆς ἀρχῆς τῆς 
ἐπικουρικότητας πού διαπερνᾶ τή Συνθήκη 
τοῦ Ἄμστερνταμ (ὅπως καί τοῦ Μάαστριχτ) καί 
διέπει τίς σχέσεις Ἕνωσης καί Κρατῶν Μελῶν, τό 
ζήτημα τῶν σχέσεων κράτους καί ἐκκλησιῶν καί 
γενικότερα κράτους καί θρησκείας τοποθετεῖται 
ἐκτός τοῦ πεδίου τῆς κοινοτικῆς πολιτικῆς καί 
δράσης».

Ἐπεσήμανε μάλιστα ἰδιαίτερα ὅτι «ἡ Εὐρωπαϊκή 
αὐτή Συνθήκη δέν ἐπιβάλλει συγκεκριμένο μον-
τέλο σχέσεων, ἀφήνει ἐλεύθερο τό κάθε Κρά-
τος Μέλος νά τήν καθορίζει, μέ βάση τό ἐθνικό 
ἐσωτερικό δίκαιο, ἀνάλογα μέ τίς ἐθνικές καί 
ἱστορικές τους ἰδιαιτερότητες».

Μετά ἀπό τήν ἐμπεριστατωμένη ἀναφορά του 
στίς σχέσεις κράτους καί θρησκείας στήν Εὐρώπη, 
ὁ Σεβασμιώτατος κ. Κύριλλος ἔκανε ἐκτενῆ ἀνα-
φορά στίς σχέσεις τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους καί τῆς 

Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖες −ὅπως τόνισε− 
εἶναι «σχέσεις συνταγματικῶς ρυθμισμένες», δη-
λαδή «συνταγματικῶς ὀργανωμένες ἀλλά καί 
συνταγματικῶς ἐγγυημένες».

Στή συνέχεια, ἀναφερόμενος στό ζήτημα τῆς 
ἀναθεωρήσεως τοῦ ὑφισταμένου συνταγματικοῦ 
πλαισίου τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας–Πολιτείας 
τόνισε ὅτι ἀπαιτεῖ σοβαρό καί νηφάλιο προβλημα-
τισμό καί ὕπαρξη ἐμπιστοσύνης μεταξύ τῶν 
διαλεγομένων θεσμῶν Ἐκκλησίας καί Πολιτείας 
καί εἰλικρίνεια τῶν προθέσεων.

Σχετικά μέ τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος καί 
τή θρησκευτική οὐδετερότητα, ὑποστήριξε ὅτι 
αὐτό «ἔγινε δεκτό ὡς καινοτόμο σέ ἀρκετά 
σημεῖα, σέ σχέση μέ τά προγενέστερα ἑλληνικά 
Συντάγματα. Θεωρήθηκε, ὅπως προκύπτει ἀπό 
τήν ἱστορική ἑρμηνεία τῆς διάταξης καί τίς 
προπαρασκευαστικές ἐργασίες τοῦ Συντάγματος 
τοῦ 1975, λιγότερο ριζοσπαστικό ἀπό τόν (πλήρη) 
χωρισμό Κράτους καί Ἐκκλησίας, ἀλλά πάντως 
ὡς ἕνα ἰσχυρό βῆμα πρός τήν κατεύθυνση τῆς 
χαλάρωσης τῶν σχέσεων».

Ἀκολούθως ἀναφέρθηκε στή σχέση τῶν ἄρθρων 
3 καί 13 τοῦ Συντάγματος καί στίς προτεινόμενες 
ἀλλαγές στή συζήτηση περί ἀναθεωρήσεως τοῦ 
Συντάγματος, βάσει τῆς ἀρχῆς τῆς θρησκευτικῆς 
οὐδετερότητας, ἀναπτύσσοντας τά ἑξῆς: α) 
τό προοίμιο τοῦ Συντάγματος, β) τίς ἐπίσημες 
κρατικές τελετές μέ θρησκευτικό μέρος, γ) τά 
χριστιανικά σύμβολα σέ δημόσιους χώρους, δ) 
τή νομική προσωπικότητα τῆς Ἐκκλησίας, ε) τή 
μισθοδοσία τοῦ κλήρου καί τήν ἐκκλησιαστική 
Ἐκπαίδευση.

Στόν ἐπίλογο τῆς Εἰσηγήσεώς του, ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί 
Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος, ἀναφερόμενος στό θέμα 
τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ συνταγματικοῦ πλαισίου 
τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, τόνισε 
ὅτι «ἐκτός ἀπό ἀκραῖες καί μεμονωμένες φωνές 
πού ζητοῦν διαχωρισμό Ἐκκλησίας – Πολιτείας, 
οἱ περισσότερες προτάσεις συντείνουν εἴτε 
στόν ἐπαναπροσδιορισμό τῶν σχέσεων εἴτε 
στόν ἐξορθολογισμό τους ἤ καί στόν καθορισμό 
τοῦ συστήματος διάκρισης ἁρμοδιοτήτων.... 
Ἑπομένως, τό καθεστώς τῶν διακριτῶν ρόλων 
Ἐκκλησίας – Πολιτείας μέ τό νέο Σύνταγμα τῆς 
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Μεταπολιτεύσεως τοῦ 1975 εἶναι σαφέστατα 
ὁριοθετημένο γιά τά δεδομένα τῆς ἑλληνικῆς 
κοινωνίας. Ἡ ἱστορική ἐμπειρία τῶν 43 ἐτῶν 
ἐφαρμογῆς του κατά τήν νεώτερη αὐτή περίοδο 
ἀποδεικνύει ὅτι ἡ νομική αὐτή κατάσταση δέν 
ἔβλαψε οὔτε τήν ἑλληνική κοινωνία οὔτε τά 
δικαιώματα τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν κοινο-
τήτων». Τέλος, κάνοντας ἰδιαίτερη μνεία στήν 
πρόταση πού ὑπέβαλε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
στήν «Ἐπιτροπή διαλόγου Πολιτείας καί Ἐκ-
κλησίας γιά τή μελέτη καί ἐπίλυση θεμάτων 
πού ἀπασχολοῦν τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος», 
στό πλαίσιο μέτρων προώθησης περί διακριτῶν 
ρόλων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, ἀνέφερε: 
«Προτείνεται ἡ εἰσαγωγή γενικῆς νομοθετικῆς 
ρήτρας σχετικά μέ τήν νομική φύση τῶν σχέσεων 
Κράτους καί Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ἡ ὁποία θά περιέχει καί ὁρισμένους 
εἰδικούς κανόνες καλῆς νομοθέτησης (πρβλ. ν. 
4048ν /2012, Α 34), μέ στόχο τήν ἐναρμόνιση 
πρός τό σύγχρονο περιεχόμενο τῶν ἀρχῶν τῆς 
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τῆς θρησκευτικῆς 
οὐδετερότητας τοῦ κράτους».

Περαίνοντας τήν Εἰσήγησή του, ἐπεσήμανε τά 
ἑξῆς: «Ἡ νέα νομοθετική ρύθμιση ἀποβλέπει στήν 
καθιέρωση κανόνων κατά τό στάδιο ἀνάπτυξης 
νομοθετικῆς πρωτοβουλίας ἀπό τά ἁρμόδια 
πολιτειακά ὄργανα καί ἀποτελεῖ τεκμήριο ἑρ-
μηνείας τοῦ νομοθέτη γιά τό νόημα διατάξεων 
ὑπερνομοθετικῆς ἰσχύος, ὅπως τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Σύμβασης Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωμάτων (ἄρθρα 9, 
11) καί τοῦ Συντάγματος (ἄρθρα 12, 13). Ἐάν 
ἡ πρόταση αὐτή γίνει δεκτή, θεωρῶ ὅτι ὁ ἐπ-
αναπροσδιορισμός τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας 
– Πολιτείας θά τεθεῖ σέ σταθερή βάση καί δέν 
θά ἀπαιτηθεῖ καμμία ἀλλαγή στό status quo τοῦ 
ἰσχύοντος συνταγματικοῦ πλαισίου, πού διέπει 
τίς σχέσεις αὐτές».

Ἐπηκολούθησε εὐρύτατος διάλογος ἐπί τῆς 
Εἰσηγήσεως, κατά τόν ὁποῖο ἔλαβαν τόν λόγο 
πολλοί Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς. Τέλος, ἡ Ἱερ-
αρχία ἐπαναβεβαίωσε τήν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας 
τοῦ Ὀκτωβρίου 2017, ὅπως ἐκφράζεται μέ 
σαφήνεια στό ∆ελτίο Τύπου τῆς 4ης Ὀκτωβρίου 
2017. Ὑπενθυμίζεται ὅτι μέ ἀπόφαση τῆς ὡς 
ἄνω Ἱεραρχίας ὑφίσταται καί λειτουργεῖ ἁρμόδια 

Ἐπιτροπή ἐξ Ἀρχιερέων καί Νομικῶν, πρός τά 
Μέλη τῆς ὁποίας ἡ Ἱεραρχία ἐπαναβεβαίωσε 
τήν ἐμπιστοσύνη της, καί ἡ ὁποία ἐξετάζει ὅλα 
τά θέματα τά ὁποῖα προκύπτουν ὡς πρός τίς 
μελετώμενες συνταγματικές ἀλλαγές, ἀλλά καί 
τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας μας. Με ὁμόφωνη 
ἀπόφασή Της ἡ Ἱεραρχία παραπέμπει τήν 
Εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου 
στήν ὡς ἄνω Ἐπιτροπή, γιά τήν ἐνδελεχῆ μελέτη 
τῶν θιγομένων θεμάτων καί γιά τήν ἐπί μέρους 
καί κατά θέματα ἀξιοποίησή της.

Ἡ Ἐπιτροπή Τυπου
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας

Οἱ ἐργασίες τῆς Ι.Σ.Ι τῆς 5.10.2018 
και ἡ ἐκλογή νέου Μητροπολίτου 

Συνῆλθε τήν Παρασκευή, 5 Ὀκτωβρίου 2018, 
στήν τέταρτη Τακτική Συνεδρία της, ἡ Ἱερά 
Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. 
Ἱερωνύμου, στήν Αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. Μετά ἀπό τήν προσευχή 
ἀνεγνώσθη ὁ Κατάλογος τῶν συμμετεχόντων 
Ἱεραρχῶν καί διεπιστώθη ἀπαρτία.

Κατόπιν ἐπικυρώθηκαν τά Πρακτικά τῆς χθε-
σινῆς Συνεδρίας.

Ἐν συνεχείᾳ ἄρχισε ἡ ψηφοφορία περί τοῦ 
τρόπου πληρώσεως τῆς κενῆς Μητροπολιτικῆς 
Ἕδρας Λαρίσης καί Τυρνάβου. Ἐπί συνόλου 
80 ψηφισάντων, ἡ πρόταση δι’ ἐκλογῆς ἔλαβε 
68 ψήφους καί ἡ πρόταση διά καταστάσεως 10 
ψήφους. Ἐπίσης εὑρέθησαν 1 λευκή καί 1 ἄκυ-
ρη ψῆφος. Ἔτσι ἡ Ἱεραρχία ἀπεφάνθη ὑπέρ 
τῆς πληρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως δι’ 
ἐκλογῆς.

Ἀκολούθησε ἡ διαδικασία τῆς πληρώσεως τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου δι’ 
ἐκλογῆς. Γιά τήν κατάρτιση τοῦ τριπροσώπου, 
ἐπί συνόλου 80 ψηφισάντων, ἔλαβον:

1) Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἱερώνυμος Νικολόπου-
λος, ψήφους 69.
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2) Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀχίλλιος Τσούτσουρας, 
ψήφους 40.

3) Ἀρχιμανδρίτης κ. ∆ιονύσιος Παπαλέξης, 
ψήφους 24. Ἐπίσης εὑρέθη μία (1) ἄκυρη ψῆφος. 
Ἐπί τῆς δευτέρας ψηφοφορίας καί γενομένης τῆς 
διαλογῆς τῶν ψήφων, ἀνεδείχθη Μητροπολίτης 
Λαρίσης καί Τυρνάβου ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἱερώνυμος Νικολόπουλος μέ 
68 ψήφους, ἐπί συνόλου 80 ψηφισάντων, καί 
ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀχίλλιος 
Τσούτσουρας ἔλαβε 9 ψήφους. Ἐπίσης εὑρέ-
θησαν μία (1) λευκή καί δύο (2) άκυρες ψῆφοι.

Ἀκολούθως σύμφωνα μέ τήν Ημερησία ∆ιάταξη 
ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἀσχολήθηκε καί 
μέ τήν ψήφιση Κανονισμῶν. Μετά ἀπό τό πέρας 
τῆς Συνεδριάσεως, ἀκολούθησε τό Μικρό Μή-
νυμα τοῦ νεοεκλεγέντος Μητροπολίτου στήν 
αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρ-
χίας. Κατά τήν κρατοῦσα Ἐκκλησιαστική Τάξη, 
ὁ ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρ-
νάβου κ. Ἱερώνυμος ἔδωσε τό Μέγα Μήνυμα ἐντός 
τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων 
Πετράκη, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου 
Προέδρου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, παρουσίᾳ πολλῶν Ἱερ-
αρχῶν, Κληρικῶν καί πιστῶν.

Ἡ χειροτονία τοῦ Ἐφηψισμένου Μητροπολίτου 
ἐτελέσθη τήν Κυριακή 7 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., στόν 
Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν. Τέλος, ἀπό τήν 
∆ευτέρα 8 ἕως καί τήν Τετάρτη 10 Ὀκτωβρίου 
2018, συνέρχεται ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς 162ης Συνοδικῆς 
Περιόδου, γιά νά ἀσχοληθεῖ μέ θέματα τῆς 
Ἡμερησίας ∆ιατάξεως.

Ἡ Ἐπιτροπή Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης
καί Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμος

Βιογραφικόν Σημείωμα
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης

καί Τυρνάβου κ. Ἱερωνύμου 
Νικολοπούλου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης 
καί Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμος (κατά κόσμον 
Παναγιώτης) Νικολόπουλος τοῦ Χρήστου καί 
τῆς Μαρίας γεννήθηκε στήν Ἀθήνα τό 1971. 
Ἀποφοίτησε ἀπό τή Νομική Σχολή τοῦ Ἐθνικοῦ 
καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 
καθώς καί ἀπό τή Θεολογική Σχολή τοῦ ἰδίου 
Πανεπιστημίου. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 
σπουδές στό Πανεπιστήμιο τοῦ Groningen Ὁλ-
λανδίας μέ εἰδίκευση στήν Ἱστορία τοῦ ∆ικαίου 
(Βυζαντινορωμαϊκό ∆ίκαιο). Ὁμιλεῖ τήν Ἀγγλική, 
τή Γερμανική, τήν Ὁλλανδική καί τήν Τουρκική 
Γλῶσσα. Ὑπηρέτησε τή στρατιωτική του θητεία 
ὡς Ἔφεδρος Ἀξιωματικός στήν Πολεμική Ἀερο-
πορία.

Ἐργάσθηκε ὡς ∆ικηγόρος, παραιτούμενος τοῦ 
∆ικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν λόγῳ κουρᾶς καί 
χειροτονίας.
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Ἐκάρη Μοναχός τήν 7η ∆εκεμβρίου 1997 στήν 
Ἱερά Μονή Ἀντινίτσης Φθιώτιδος ἀπό τόν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικόλαο. 
∆ιάκονος χειροτονήθηκε τήν 14η ∆εκεμβρίου 1997 
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος 
κ. Νικόλαο στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου 
Ἄρεως Ἀθηνῶν. Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε 
στίς 6 ∆εκεμβρίου 2000 ἀπό τόν Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικόλαο στόν Ἱερό 
Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου Λαμίας, χειροθετηθείς αὐθημερόν εἰς 
Ἀρχιμανδρίτην. Χειροθετήθηκε Πνευματικός τήν 
5η ∆εκεμβρίου 2002 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχι-
επισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ 
Χριστοδούλου.

Ὑπηρέτησε ὡς Ἱεροκῆρυξ Ἐφημεριακῆς θέσεως 
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Μετατεθείς στήν Ἱε-
ρά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ὑπηρέτησε ὡς Ἐφ-
ημέριος καί Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Συμβουλίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Κολοκυνθοῦς Ἀθηνῶν καί Ἐφημέριος καί Πρό-
εδρος Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου Κυνηγοῦ ὁδοῦ Βουλιαγμένης 
Ἀθηνῶν. ∆ιηκόνησε στή Γραμματεία τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Κατέστη Γραμματεύς 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί Γραμματεύς 
τοῦ Ἐπισκοπικοῦ ∆ικαστηρίου αὐτῆς.

Ὑπῆρξε Συνεργάτης τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
ἐπί τῶν ∆ογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημά-
των, μέχρι τοῦ διορισμοῦ του εἰς Β Γραμματέα 
– Πρακτικογράφο τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
Ἑλλάδος.Ἐν συνεχείᾳ προήχθη σέ Α ́ Γραμματέα 
– Πρακτικογράφο τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος. Χρημάτισε Γραμματεύς διαφόρων 
Εἰδικῶν Ἐπιτροπῶν, ὅπως Σχέσεων Ἐκκλησίας 
Πολιτείας, Σύνταξης Κανονισμοῦ Ἐφημερίων καί 
∆ιακόνων κ.λπ.

∆ιετέλεσε:
α. Μέλος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου 

τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. β. Μέλος τοῦ 
∆ιοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος Νεό-
τητος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. γ. Μέλος 
τοῦ ∆ιοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κέντρου Περι-
βαλλοντικῆς Ἀγωγῆς καί Ἐκπαίδευσης τῆς Ἱ. 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. δ. Ἐθελοντής Παραγω-

γός στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος.

Συγγραφικό ἔργο:
1. Μετάφραση ἀπό τά ἀγγλικά τοῦ Βιβλίου 

τοῦ Tom van Bochove, Χρονολογώντας καί Ἐξ-
ακριβώνοντας.

2. Ὁ Διάλογος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλα-
μᾶ μέ τούς Χίονες, μονογραφία.

3. Ὁ ἐν τῷ κόσμῳ ἄγαμος Κληρικός, μονο-
γραφία.

4. Περί τῶν Ρασοφόρων Μοναχῶν, μονογραφία.
5. Αἱ Μητροπολιτικαί Ἐκλογαί τοῦ 1965, 

Συμβολή εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, μονογραφία.

6. Προσκυνητάριον Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Βλα-
σίου Στυλίδος (ἀνέκδοτον).

7. Συντάκτης Φωνῆς Κυρίου ἔτους 2015 (ἀπο-
στολικά ἀναγνώσματα).

8. Συντάκτης Φωνῆς Κυρίου ἔτους 2016 (εὐαγ-
γελικά ἀναγνώσματα).

9. Ἐπιστημονικά ἄρθρα καί μελέται σέ νομικά 
καί θεολογικά περιοδικά.

10. Ποιμαντικά ἄρθρα σέ ἐφημερίδες καί περιο-
δικά.

Προσφώνησις στήν Ἱερά Σύνοδο 
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου 

(Ἀθήνα, 2 Ὀκτωβρίου 2018)

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοί, «Ὁ Χριστός 
ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν». Τό ἀνώτατο διοικητικό καί 
πνευματικό σῶμα τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας 
μας, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, συνέρχεται 
σήμερα καί γιά τέσσερις ἡμέρες (2 Ὀκτ.-5 Ὀκτ.) 
στήν τακτική συνεδρία της γιά τό νέο ἐκκλη-
σιαστικό ἔτος, διατρανώνοντας ἔτσι τή μεταξύ 
μας ἑνότητα, τή συνοδική μας λειτουργία καί 
μαρτυρώντας πρός πάντας τόν σωτήριο λόγο 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εἶναι σύνηθες ἡ σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας νά 
συμπίπτει μέ ἰδιαίτερα εὐαίσθητα κοινωνικά, 
ἐθνικά, πολιτικά ἤ καί ἄλλα κρίσιμα γεγονότα, 
ὅμως ἡ παροῦσα χαρακτηρίζεται ἀπό νέες 
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προκλήσεις καί ἀπό σημαντικές γεωπολιτικές 
ἀλλαγές τόσο ἐντός ὅσο καί ἐκτός τῆς πατρίδος 
μας, μέ ἀποτέλεσμα ἡ χριστιανική μας μαρτυρία, 
τό Ὀρθόδοξο μήνυμά μας, νά καθίσταται ἐπί-
καιρο, ἐπιτακτικό ἀλλά καί ἀναγκαῖο ὅσο 
ποτέ ἄλλοτε. Ἡ ἁγία ἐκκλησία μας, ὡς «Σῶμα 
τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου»1, εἶχε, ἔχει καί 
δέν θά πάψει ποτέ, ὅσο καί ἄν κάποιοι τό 
ἐπιθυμοῦν, νά ἔχει λόγο καί ἄποψη, γιά κρίσιμα 
ζητήματα πού ἀφοροῦν τό μέλλον τῆς πατρίδος 
μας, πολλῷ δέ μᾶλλον ὅταν ἀπειλοῦνται ἤ καί 
διακυβεύονται τά ἐθνικά της συμφέροντα. Καί 
τοῦτο, διότι δέν ἔπαψε ποτέ νά ἀποτελεῖ ἐνεργό 
καί ἀναπόσπαστο μέρος τῆς ἱστορίας μας, νά 
ὑπερασπίζεται καί νά διακονεῖ τόν πιστό λαό 
τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ θεματοφύλακας 
τῆς ἀλήθειας τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας καί ὁ 
ἀκοίμητος φρουρός τῆς εὐλογημένης παραδόσεώς 
μας. Ξεκινῶ λοιπόν μέ τή διαπίστωση αύτή, 
διότι πολλάκις τό ἱερό σῶμα μας ἔχει ἐπικρι-
θεῖ περί ἀπραξίας, περί ἀπαθείας, περί ἀπου-
σίας γνησίου μηνύματος ἤ καί ξεκάθαρου 
πνευματικοῦ λόγου, ἀγνοώντας κάποιοι ἤ 
παραθεωρώντας ἐσκεμμένως τό ἔργο, ἀλλά καί 
τήν μακραίωνη προσφορά τῆς ἐκκλησίας μας. 
Ὅλοι βεβαίως γνωρίζετε ὅτι λόγο καί θέση δέν 
λαμβάνει μόνον ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἀλλά ὁ κάθε 
Ἱεράρχης. Ὡστόσο, ἐμπεριστατωμένο λόγο καί 
εὐαγγελική ἀλήθεια ἐκφράζουν τά συνοδικά 
ὄργανα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ Ι.Σ.Ι καί ἡ ∆.Ι.Σ, 
διότι ἡ συνοδικότητα ἀποτελεῖ κληρονομιά τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τούς ἀποστολικούς 
χρόνους καί τίς Οἰκουμενικές Συνόδους μέχρι καί 
σήμερον. Προσευχόμεθα δέ ἀδιαλείπτως γιά τήν 
ἐπιφοίτηση τοῦ ἁγίου Πνεύματος κατά τήν ἐν 
Συνόδῳ ἄσκηση τῆς ποιμαντικῆς μας διακονίας.

Ἐπιτρέψτε μου νά σᾶς προτρέψω νά στρέψουμε 
τό βλέμμα μας καί πάλι στήν πολύπαθη καί 
πολυπολιτισμική πλέον ἑλληνική κοινωνία μας 
καί νά ὑπογραμμίσουμε τή δύναμη τῆς ἐν Χρι-
στῷ ἀγάπης, ἡ ὁποία δέν γνωρίζει διακρίσεις 
φυλετικές, γλωσσικές καί θρησκευτικές, ἀλλά 
καί δέν ὁμιλεῖ ποτέ τή γλῶσσα τῆς ὑποκρισίας, 
καθώς ἀρθρώνει πάντοτε τόν λόγο τῆς ἀληθείας. 
Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ προϋποθέτει τήν ἐλευ-
θερία τοῦ προσώπου, τήν ἀληθινή ἐλευθερία 

πού πραγματώνεται μόνον ἐν τῇ θυσιαστικῇ 
ἀγάπη τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό 
μήνυμά μας λοιπόν, στήν πολυσυλλεκτική αὐτή 
ἐλληνική καί συνάμα εὐρωπαϊκή κοινωνία μας, 
εἶναι ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης πού ἔχει ὁ Χριστός 
γιά κάθε ἄνθρωπο, γιά τήν κάθε εἰκόνα Του 
πού ἀνταποκρίνεται στή συνεχῆ κλήση πού τῆς 
ἀπευθύνει, τῆς ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης πρός τόν 
συνάνθρωπο2, ἀλλά καί τῆς τελείας ἀγάπης, 
πού «ἔξω βάλλει τόν φόβον»3, τόν φόβο πού 
αἰσθάνεται κάθε πρόσφυγας καί μετανάστης, 
κάθε ἀδικημένος, κάθε πονεμένος πνευματικά 
καί ψυχικά ἀδελφός μας, ἀλλά καί κάθε ἄνεργος 
ἤ καί ἀπελπισμένος ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας.

Τό μήνυμα ἀγάπης πού ἐκφράζουμε σήμε-
ρον ἀπευθύνεται σέ μιά νέα Ἑλλάδα, «μετα-
μνημονιακή», πληγωμένη καί κοινωνικά ἀσταθῆ. 
ἐθνικά καί γλωσσικά ἀπειλουμένη ἀπό τάσεις 
διχόνοιας, προσωπικῶν ἰδιοτελειῶν καί γεω-
πολιτικῶν συμφερόντων. Μία Ἑλλάδα χωρίς ξε-
κάθαρη πλοήγηση, χωρίς ὅραμα, χωρίς ἐθνική 
ὁμοψυχία καί κατάρτιση ἑνός κοινοῦ σχεδίου 
γιά βασικούς τομεῖς τῆς ζωῆς μας, ὅπως ἡ 
παιδεία, ἡ ὑγεία καί ἡ ἐξωτερική μας πολιτική. 
Ἡ πατρίδα μας ταλανίσθηκε ἐπί δεκαετίες ἀπό 
μικροπολιτικές καί πελατειακές σχέσεις, ἀπό 
κομματικούς μηχανισμούς, ἀπαξιωμένους ἀπό 
τή σκληρή καθημερινότητα τοῦ πολίτη καί ἀπό 
τά ὄνειρα τῶν νέων μας, πού ἀποτελοῦν τό 
μέλλον καί τή χρυσῆ ἐλπίδα αὐτοῦ τοῦ τόπου. 
Πράγματι, ἀποτελεῖ τραγική ἀλήθεια τό γεγονός 
ὅτι πάνω ἀπό 600.000 νέοι καί νέες, ἐξ αἰτίας 
τῆς πρωτόγνωρης οἰκονομικῆς κρίσης τῶν τε-
λευταίων ἐτῶν, μετανάστευσαν στό ἐξωτερικό, 
ἀποδυναμώνοντας σημαντικά τήν πατρίδα μας. 
Ἄς μήν κρυβόμαστε ἄλλο, ἀδελφοί μου, πίσω 
ἀπό τό δάχτυλό μας. Ἄς εἴμαστε τίμιοι μέ τόν 
ἑαυτό μας καί εἰλικρινεῖς ἀπέναντι στόν Θεό!

Ἀρνηθήκαμε νά συνεργασθοῦμε καί προτάξαμε 
τήν ἐφήμερη θέση στήν ἐξουσία, ἐπιδιώκοντας 
τά ἀτομικά μας συμφέροντα. Ἀκυρώσαμε μέ τίς 
πρακτικές μας βασικές ἀρχές, ὅπως τῆς συλλογι-
κότητας καί τοῦ κοινοῦ ὀφέλους, θέτοντας τόν 
ἐγωισμό μας πάνω ἀπό τήν κοινωνική πρόοδο καί 
συνεχίζουμε ἀκόμη προκλητικά νά ἀδιαφοροῦμε. 
Νά ἀδιαφοροῦμε γιά τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας, 
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πού ἀποτελοῦν τό πολυτιμότερο περιουσιακό 
στοιχεῖο αὐτῆς τῆς χώρας, πού μέσα ἀπό τή 
θλιβερή αὐτή μετανάστευση τό δημογραφικό 
καθίσταται ὑπαρξιακό ζήτημα γιά τήν πατρίδα 
μας. Ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδας μας βρίσκεται 
ὑπό διωγμόν4 καί πολύ φοβοῦμαι ὅτι, σέ 50 ἔτη 
ἀπό σήμερα, ἡ χώρα μας θά ἔχει μετατραπεῖ σέ 
ἕνα ἀπέραντο γηροκομεῖο, χωρίς ζωντάνια, χωρίς 
δύναμη, χωρίς αἰσιοδοξία, ἀλλά καί χωρίς νεα-
νικό ἐνθουσιασμό.

Ἔχουμε ἠθικό χρέος νά μήν ἐπαναλάβουμε τά 
λάθη καί τά παραπτώματα τοῦ παρελθόντος. 
Νά μήν ἐπιστρέψουμε στίς πελατειακές σχέσεις 
τοῦ χθές καί σέ πρακτικές πού εὐθύνονται γιά 
τήν πολυετῆ οἰκονομική κρίση πού βιώνουμε 
σήμερα, ἀποτέλεσμα τῆς ἠθικῆς καί πνευματικῆς 
μας παρακμῆς. Πρῶτοι ἐμεῖς ὀφείλουμε νά ἀνα-
γεννηθοῦμε ἄνωθεν καί αὐτήν τήν ἀναγέννηση 
νά τή μεταδώσουμε στούς ἀνθρώπους γύρω μας. 
Πρῶτοι ἐμεῖς ἔχουμε χρέος νά συμπαρασταθοῦμε 
στίς ἀνάγκες τους, στίς ἀγωνίες τους, στόν πόνο 
τους, στίς δυσκολίες τους, στά μεγάλα ἤ μικρά 
ὑπαρξιακά τους ζητήματα, διατηρώντας ἔτσι 
ἀκέραια τήν κοινωνική συνοχή τῆς πατρίδας μας 
καί ἐφαρμόζοντας τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά κωφεύει, δέν μπορεῖ 
νά ἀγνοεῖ τή σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη πραγ-
ματικότητα καί δέν μπορεῖ νά μένει ἀδρανής 
στήν κοινωνική ἀδικία, ἀφοῦ ὅπως ἀναφέρει 
χαρακτηριστικά ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων: 
«ὅποιος δέν καταπολεμᾶ τήν ἀδικία πού γίνεται 
στόν πλησίον του, ἐνῶ μπορεῖ, βρίσκεται στό 
ἴδιο κρίμα μέ αὐτόν πού τήν πραγματοποιεῖ»5. 
Ὀφείλουμε νά ἐγκύψουμε μέ εὐαγγελική τα-
πείνωση στόν τραυματισμένο πνευματικά, κοι-
νωνικά καί οἰκονομικά συνάνθρωπό μας ὄχι 
ἁπλῶς ὡς φιλανθρωπικός ὀργανισμός, ἀλλά ὡς 
ὁ κατ’ ἐξοχήν χῶρος σωτηρίας, ὡς «κοινωνία 
θεώσεως»6, ὡς «πνευματικό ἰατρεῖο», κατά τόν 
ἱερό Χρυσόστομο7, ἀλλά καί ὡς χῶρος ἀγάπης, 
μετανοίας καί ἐλπίδος. Ἄς μή φοβόμαστε τό 
ἄγνωστο. Ὁ φόβος γιά τό ἄγνωστο ὑπάρχει πίσω 
ἀπό κάθε ἀντίσταση στήν πρόοδο, τή γνώση 
καί τήν ἐξέλιξη. Ἄν φοβηθοῦμε τό ἄγνωστο, 
εἶναι σάν νά φοβόμαστε τό αὔριο, τό μέλλον. 

Κάθε τεχνολογική πρόοδος εἶναι εὐπρόσδεκτη 
καί καλοδεχούμενη, ἐφόσον προσεγγίζει τό ἀν-
θρώπινο πρόσωπο ὡς εἰκόνα Θεοῦ, σέβεται τίς 
ἀνθρώπινες σχέσεις, τήν ἱερότητα τοῦ θεσμοῦ 
τῆς οἰκογένειας καί θέτει ἠθικές βάσεις στίς νέες 
βιοηθικές προκλήσεις. Ὑπό τό πνεῦμα αὐτό, Σᾶς 
καλῶ νά συμπορευθοῦμε μέ τήν πρόοδο, μέ τήν 
ἐξέλιξη, νά συμπορευθοῦμε μέ τήν ἀλήθεια, νά 
θυσιάσουμε τό «ἐγώ» μας καί νά ἐργασθοῦμε 
ἐντατικά ἔτσι ὥστε νά ἐπιστρέψουν τά παιδιά 
μας πίσω στήν πατρίδα τους. Νά χάσουμε ἐμεῖς 
γιά νά ἀπολαύσουν οἰ ἑπόμενοι, νά στερηθοῦμε 
ἐμεῖς γιά νά ὠφεληθεῖ ἡ νέα γενιά.

Ἐπιπλέον, ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία μας καλεῖται, 
ἀδελφοί μου, νά ἀντιμετωπίσει νέες γεωπολιτικές 
προκλήσεις καί στρατηγικές ἀλλαγές. ∆υστυχῶς, 
τά τύμπανα τοῦ πολέμου ἔχουν ξεκινήσει καιρό 
τώρα νά ἠχοῦν ἀπειλητικά. Ἡ εὑρύτερη περιοχή 
τῶν Βαλκανίων μετατρέπεται ἐκ νέου σέ χῶρο 
πολιτικῶν ζυμώσεων καί ἐθνικῶν διεκδικήσεων. 
Ἡ ταυτότητά μας, ἡ ἱστορία μας γίνεται γίνεται γι᾽  
ἄλλη μιά φορά ἀντικείμενο διαπραγματεύσεων, 
διαβουλεύσεων καί συμβιβασμῶν. Πρῶτοι ἐμεῖς 
ἐπιθυμοῦμε, ἐκτός ἀπό τήν ἐθνική ἀκεραιότητά 
μας, πού εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη, τήν πρόοδο 
τῶν γειτονικῶν λαῶν. Ἐπιθυμοῦμε ὅμως καί ἀπ-
αιτοῦμε σεβασμό στή μακραίωνη πολιτισμική 
καί ἑλληνοχριστιανική κληρονομιά μας καί αὐτό 
ὀφείλουμε νά τό καταστήσουμε σαφές πρός 
πᾶσα κατεύθυνση.

Τό ὅραμα τῆς εἰρήνης, πού ἀποτελεῖ παν-
ανθρώπινο αἴτημα, ἀπειλεῖται ἀπό πολλούς 
παράγοντες πού σχετίζονται μέ τή φυσιογνωμία 
τῆς ἐποχῆς μας, ἀφοῦ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος 
πού ἀποξενώνεται ἀπό τόν Θεό τῆς ἀγάπης καί 
τῆς εἰρήνης εὐτελίζει τόν ἑαυτό του καί βυθίζεται 
στή σύγκρουση καί τήν καταστροφή. Ἡ εἰρήνη 
δέν μπορεῖ νά περιορισθεῖ σέ στενά θρησκευτικά, 
ἰδεολογικά ἤ πολιτικά πλαίσια. Ἔχει δικές της 
ἰδιαιτερότητες, ἐθνικές καί γλωσσικές, καί δέν 
μπορεῖ νά μεταβάλλεται οὔτε σέ «παίγνιον» οὔτε 
σέ διαρκῆ ἐκβιασμό μεταξύ ∆ύσεως καί Ἀνα-
τολῆς.

Βεβαίως, δέν θά μποροῦσε ὁ Ὀρθόδοξος κό-
σμος νά μείνει ἀνεπηρέαστος ἀπό τίς τεράστιες 
αὐτές γεωπολιτικές συγκρούσεις. Προσφάτως 
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παρατηροῦμε σύννεφα νά καλύπτουν τήν ἐν 
Χριστῷ κοινωνία καί ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας μας. Ἡ δαιμονική πρόκληση τῆς 
ἐκκοσμικεύσεως ἐμφανίζεται ἔντονα σέ πολλά 
ἐκκλησιαστικά πρόσωπα. Τό φαινόμενο αὐτό 
ἀποτελεῖ καί τόν μεγαλύτερο κίνδυνο γιά τήν 
Ἐκκλησία μας· εἶναι αὐτό πού ἀλλοιώνει τό 
πραγματικό της πνεῦμα, ἀφοῦ ὁ ἐκκοσμικευμένος 
χριστιανός δέν θέτει τήν Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ὡς 
ἐπίκεντρο καί κριτήριο γιά τό κάθε τι στή ζωή 
του, ἀλλά ζεῖ τή ζωή του σύμφωνα μέ τά δικά του 
λανθασμένα πρότυπα. «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν 
μετά φόβου», ἀδελφοί, διότι αὐτή ἡ διχόνοια καί 
ἡ ἔλλειψη ἑνότητας χαροποιεῖ περισσότερο ἀπ’ 
ὅλα τόν διάβολο. Ἐθνικιστικές τάσεις, ἡγετικές 
ἐπιδιώξεις καί ἱστορικές ἀνακρίβειες δέν ἔχουν 
θέση στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ζοῦμε μέ κέντρο 
ἀναφορᾶς τῆς ὑπάρξεώς μας τό πρόσωπο 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ 
Θεοῦ, τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Πίστεως καί Ἱδρυτοῦ 
τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας ἐν τῷ κόσμῳ, 
ὁ Ὁποῖος «ἔλεον θέλει καί οὐ θυσίαν»8. Ἄς 
ἀγωνισθοῦμε λοιπόν ὅλοι μας γιά τή διατήρηση 
τῆς ἑνότητάς μας. Οἱ διενέξεις στήν Ὀρθόδοξη 
οἰκογένεια δίδουν λαβές σέ ὅλους ὅσοι μάχονται 
τόν ρόλο καί τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀδελφοί μου,
σύμφωνα μέ τή θεματολογία τῆς Ἡμερησίας 

∆ιατάξεως, θά προβοῦμε στήν ἐκλογή τῆς ἐξ 
Ἀρχιερέων Ἐπιτροπῆς διά τάς πρός τόν Τύπον 
ἀνακοινώσεις καί ἐν συνεχείᾳ θά ἐπακολουθήσει 
Ἔκθεσις Πεπραγμένων τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτρο-
πῶν διά τό ἐκκλησιαστικόν ἔτος 2017-2018, ὑπό 
τῶν Σεβασμιωτάτων Προέδρων αὐτῶν καθώς 
καί συμπλήρωσις τοῦ Καταλόγου τῶν πρός 
Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων.

Ἔπειτα θά ἐπακολουθήσουν Εἰσηγήσεις 
ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Λαγ-
καδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου μέ θέμα: 
«Τό χθές, τό σήμερα καί τό αὔριο τοῦ τόπου 
μας, μιά ἐκκλησιαστικοκοινωνική προσέγγιση», 
καί Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κυ-
ρίλλου μέ θέμα: «Μελετώμενες συνταγματικές 
ἀλλαγές καί οἱ θέσεις τῆς Ἐκκλησίας μας», εἰς 

τούς ὁποίους καί εὐχόμεθα ὁλοψύχως κάθε δύ-
ναμη καί φώτιση ὑπό τοῦ Παναγίου Θεοῦ. Ἐν 
συνεχείᾳ, θά προβοῦμε στήν πλήρωση τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου καί εἰς τήν 
Ψήφιση τῶν Κανονισμῶν.

Ὡστόσο, θά ἤθελα νά λάβουμε τήν εὐκαιρία 
αὐτή καί νά ἀποφασίσουμε μέ αἴσθημα εὐθύνης 
γιά τήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας. Οἱ σχέσεις 
μας μέ τό κράτος καί ἡ ἀνάγκη τῆς οἰκονομικῆς 
μας αὐτοτέλειας ἐπιτάσσουν τούτη τήν ὥρα 
ἑνότητα καί σοβαρότητα λόγων καί πράξεων. 
Ἐμπιστεύομαι τήν κρίση σας, τήν ἐπιλογή σας καί 
περισσότερο τήν ἀγάπη σας γιά τήν Ἐκκλησία. 
Θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά εὐχηθῶ στόν ἀγαπητό 
ἀδελφό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Περιστερίου 
κ. Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος δοκιμάζεται τελευταῖα 
μέ σοβαρά ζητήματα πού ἀφοροῦν τήν ὑγεία 
του, ταχεῖα ἀνάρρωση καί καλή ἐπιστροφή στά 
ποιμαντικά του καθήκοντα. Οἱ προσευχές ὅλων 
μας εἶναι τούτη τήν ὥρα μαζί του. Εὐχόμαστε νά 
πᾶνε ὅλα κατ’ εὐχήν.

Ἐπίσης, θά ἥθελα νά ἐκφράσω τή βαθύτατη 
λύπη μου γιά την ἐκδημία ἑνός τόσο ἀγαπητοῦ 
ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ μας, τοῦ Μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Λαρίσης κυροῦ Ἰγνατίου, ὁ 
ὁποῖος ἀδόκητα ἔφυγε καί πορεύεται πρός τήν 
αἰωνιότητα. Ἄς προσευχηθοῦμε ὅλοι μας γιά τήν 
ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του καί ἄς εὐχηθοῦμε ὁ 
Θεός νά ἀναδείξει ἄξιο διάδοχό του.

Περαίνων, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, θά 
ἤθελα νά κλείσω μέ τά λόγια τοῦ ἱεροῦ Χρυσο-
στόμου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει: «ἡ εἰς τόν Θεόν 
ἐλπίς πάντα μεταῤῥυθμίζει»9. Ἡ ἐλπίδα μας 
συνδέεται ἄρρηκτα τόσο μέ τήν πίστη ὅσο 
καί μέ τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέ 
ὁδηγό λοιπόν αὐτήν τήν ἐλπίδα, ἀγαπημένοι, 
ἑνωμένοι, μακριά καί πέρα ἀπό προσωπικά 
συμφέροντα καί φιλοδοξίες, ἄς ἀγωνισθοῦμε 
μέ θάρρος10 καί μέ θυσιαστικό πνεῦμα τόν κοι-
νόν καλόν ἀγῶνα καί ἄς εἴμαστε βέβαιοι ὅτι 
θά ἀντιμετωπίσουμε ἀποτελεσματικά ὅλες τίς 
ἀντιθέσεις, ἀλλά καί κάθε δοκιμασία ἀπό τήν 
ὁποία βάλλεται ἡ Ἐκκλησία μας καί ἡ πατρίδα 
μας. Ἀμήν!
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Κανονισμός Συστάσεως καί Λειτουργίας
Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος ὑπό τήν Ἐπωνυμίαν 

«Ἐκκλησιαστικόν Πνευματικόν Κέντρον 
Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἐνορίας Κώστου 

Πάρου» τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Παροναξίας

ΚΆΝΌΝΊΣµΌΊ - ΑΠΌΦΆΣΈΊΣ
Ἀριθμ. 3184/1843/2018

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν:
1. τό ἄρθρο 29 παρ. 2 τοῦ νόμου 590/1977 «Περί 
Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς ‘Eλλάδος» 
(Α ́ 146), καί τό ἄρθρο 68 παρ. 1, ὑποπαρ. 5 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 
πνευματικάς ἀνάγκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παρο-
ναξίας,
4. τό ὑπ’ ἀριθμ. 4/2.5.2018 Πρακτικόν τοῦ Ἐκκλησια-
στικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. 
Παντελεήμονος Κώστου Πάρου,
5. τήν 235/28.6.2018 Πρότασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου,
6. τήν ἀπό 24.7.2018 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ 
Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
7. τήν ἀπό 28.8.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
συνιστᾶ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Παροναξίας 
ἐκκλησιαστικόν ἵδρυμα ὐπό τήν ἐπωνυμίαν «Ἐκ-
κλησιαστικόν Πνευματικόν Κέντρον Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου τοῦ Παρίου – Ἐνορίας Κώστου Πάρου», ἡ 
ὀργάνωσις, διοίκησις, διαχείρισις καί λειτουργία τοῦ 
ὁποίου θά διέπεται ἀπό τάς διατάξεις τοῦ ἑπομένου 
Κανονισμοῦ:

Κανονισμός Συστάσεως καί Λειτουργίας 
Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος ὑπό τήν Ἐπωνυμίαν 

«Ἐκκλησιαστικόν Πνευματικόν Κέντρον 
Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἐνορίας Κώστου 

Πάρου» τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Παροναξίας

Ἄρθρον 1
Τίτλος -Ἕδρα - Σφραγίς

Εἰς τήν Ἐνορίαν τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος 
Κώστου Πάρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας 
καί ὑπό τόν ἔλεγχον καί ἐποπτείαν τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως, συνιστᾶται Ἐκκλησιαστικόν Ἵδρυμα ὑπό τήν 
ἐπωνυμίαν: «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝ-
ΤΡΟΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ 
ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΩΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥ» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Παροναξίας, τό ὁποῖο θά ἀποτελεῖ ἴδιο νομικόν 
πρόσωπον ἰδιωτικοῦ δικαίου καί θά ἐπικουρεῖ τό ἐν γένει 
πνευματικό, ἱεραποστολικό καί φιλανθρωπικό ἔργο 
τοῦ νομικοῦ προσώπου τοῦ Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ 
Ἁγίου Παντελεήμονος Κώστου Πάρου, αὐτοτελοῦς 
διαχειρίσεως καί μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος, καί 
θά διέπεται ἀπό τόν παρόντα Κανονισμόν.

Ἕδρα τοῦ Πνευματικοῦ τούτου Κέντρου εἶναι τό 
κάτωθι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου 
ἰσόγειον, θεμελιωθέν τῇ 16η Σεπτεμβρίου 1996 ὑπό 
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Παροναξίας κυροῦ 
Ἀμβροσίου Β ́.

Τό ὡς ἄνω Ἐκκλησιαστικόν Πνευματικόν Κέντρον, ἐν 
συντομίᾳ «Ε.Π.Κ. Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Κώστου 
Πάρου», ἔχει ἰδικήν του σφραγῖδα στρογγύλην, εἰς τήν 
περιφέρειαν τῆς ὁποίας ἀναγράφεται εἰς τρεῖς σειράς 
«Ἱερά Μητρόπολις Παροναξίας «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ (Ε.Π.Κ.) ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΩΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥ», 
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εἰς τό κέντρον δε αὐτῆς φέρει τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου τοῦ Παρίου.

Ἄρθρον 2
Σκοποί τοῦ Ἱδρύματος

Σκοποί τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου εἶναι οἱ κάτωθι:
1. Ἡ θεραπεία τῶν πάσης φύσεως πνευματικῶν, 

λειτουργικῶν, φιλανθρωπικῶν, ἐκπαιδευτικῶν, κατηχη-
τικῶν ἥ καί ἐν γένει ὑλικῶν ἀναγκῶν, πού ἤθελαν 
ἀνακύψει σέ σχέση μέ τό ἐν Πάρῳ πραγματοποιούμενο 
ποιμαντικό, ἐν γένει θρησκευτικό, μορφωτικό, πολιτι-
στικό, φιλανθρωπικό καί φιλοκοινωνικό ἔργο τῆς Ἐν-
ορίας Ἱ. Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος Κώστου Πάρου.

2. Ἡ καλλιέργεια καί προώθηση τῆς ἐκκλησιαστι-
κότητος, τῆς φιλαδελφίας, τῆς πρός τούς πάντας 
ἀγάπης καί βοηθείας, τῆς ἐκκλησιαστικῆς εὐποιΐας, 
τοῦ ὑγιοῦς διαλόγου μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, τῆς 
καταλλαγῆς, τῆς θεολογίας, τῶν ἐπιστημῶν, τῆς ἐπι-
μορφωτικῆς προσπάθειας, τῶν ὑποτροφιῶν, τῶν 
τεχνῶν, ἰδίᾳ δέ τῶν ἐκκλησιαστικῶν (καί ὅλως ἰδιαιτέ-
ρως τῆς Βυζαντινῆς καί Παραδοσιακῆς Μουσικῆς), πρός 
σπουδήν καί ἀνάδειξιν τῆς εὐρυτέρας πολιτισμικῆς 
τῶν συμβολῆς, τῶν πάσης φύσεως ἐκδόσεων, τῆς ἰα-
τρικῆς φροντίδας καί περιθάλψεως ἀσθενούντων καί 
ἐξηρτημένων, τῆς ἐπιστηρίξεως τῆς νεότητος, τῆς 
παντοειδοῦς ἐνισχύσεως τοῦ ἐν Πάρῳ διακονούντος 
Κλήρου τῆς τοπικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς 
περικρατήσεως τοῦ γήρατος, τῆς ἐπανεντάξεως τῶν 
πεπλανημένων,

3. Ἡ συνεργασία μετά κρατικῶν, δημοσίων ὑπηρε-
σιῶν, περιφερειακῶν καί δημοτικῶν ἀρχῶν, πολιτιστι-
κῶν συλλόγων καί ἱδρυμάτων διά τήν ὀργάνωσιν ἀπό 
κοινοῦ δραστηριοτήτων καί πραγματοποίησιν ἐκ-
δηλώσεων διά τήν ἄνοδον τοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου 
τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τήν προβολήν τοῦ Χριστιανικοῦ 
Ὀρθοδόξου πολιτισμοῦ καί τήν ἔρευναν, ἀνάδειξιν, 
παρουσίασιν καί προστασίαν τῆς θρησκευτικῆς, 
πολιτιστικῆς, ἱστορικῆς, λαογραφικῆς καί φυσικῆς κλη-
ρονομιᾶς τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς.

4. Ἡ πραγματοποίησις ὁμιλιῶν, χριστιανικῶν συν-
άξεων καί ἐκδρομῶν.

5. Ἡ φιλοξενία ἐκδρομέων ἀπό ἄλλας Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεις, ἐνορίας, ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα καί συλ-
λόγους.

6. Ἡ παραχώρησις τῆς Αἰθούσης σέ Συλλόγους καί 
ἄλλους φορεῖς γιά τήν πραγματοποίηση ἐκδηλώσεων 
καί ἄλλων δραστηριοτήτων πού ἀσφαλῶς πρέπει νά 
συνάδουν πρός τήν ἱερότητα ἑνός ἐκκλησιαστικοῦ 
χώρου. Ἐξαιροῦνται τά κόμματα καί κάθε εἴδους κομ-
ματικές ὀργανώσεις ἥ ἄλλες ὀργανώσεις μέ κομματικό 
προσανατολισμό.

7. Τά ἀναφερόμενα στίς προηγούμενες (ἤτοι 4,5 καί 
6) παραγράφους καθώς καί ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐνέργεια 
πραγματοποιοῦνται κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ.

Ἄρθρον 3
Μέσα διά τήν ἐπίτευξιν τῶν σκοπῶν

Οἱ ἀνωτέρω σκοποί ἐπιτυγχάνονται:
1. Διά τῆς ἀξιοποιήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ 

τῆς ἐνορίας καί τῆς αἰτήσεως συνδρομῆς ὑπό ἱκανῶν 
πνευματικῶν ἀνθρώπων, κληρικῶν καί λαϊκῶν.

2. Διά τῆς διοργανώσεως τμημάτων καλλιτεχνικῶν 
και ἐπιστημονικῶν δραστηριοτήτων.

3. Διά τῆς συγκεντρώσεως ὑλικοῦ ἱστορικοῦ, ἐκ-
κλησιαστικοῦ, λαογραφικοῦ, φυσικοῦ ἤ ἄλλου ἐν-
διαφέροντος πρός ἀποτύπωσιν καί συνέχισιν τῆς ἱστο-
ρικῆς, ἐκκλησιαστικῆς, λαϊκῆς τοπικῆς παραδόσεως 
τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς καί ἔρευναν τῆς ἱστορίας 
της.

4. Διὰ τῆς ὀργανώσεως φιλανθρωπικῶν, ψυχαγωγι-
κῶν, πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων καί ἐκθέσεων.

6. Διά τῆς λειτουργίας αἰθούσης δεξιώσεων, μνημο-
σύνων κ.λπ.

7. Διά τῆς λειτουργίας ἀναψυκτηρίου - κυλικείου.
8. Διά τῆς λειτουργίας ξενῶνος.
9. Διά τῆς ὑλοποιήσεως Εὐρωπαϊκῶν προγραμμάτων.
10. Διά παντός ἑτέρου πρόσφορου μέτρου, τό ὁποῖον 

ἤθελεν ἀποφασίσει ἑκάστοτε τό Διοικητικόν Συμβού-
λιον τοῦ Ἱδρύματος (Ε.Π.Κ.).

Ἄρθρον 4
Ὀργάνωσις - Διοίκησις - Διοικητικόν Συμβούλιον

1. Τό Ἵδρυμα τελεῖ ὑπό τήν πνευματικήν ἐποπτείαν 
καί τόν ἔλεγχον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας 
καί διοικεῖται ἀπό ἑπταμελές (7/μελές) Διοικητικόν 
Συμβούλιον, ἐφ’ ἑξῆς Δ.Σ., πού διορίζεται ἀπό τό Μη-
τροπολιτικό Συμβούλιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Παροναξίας καί ἐπί τριετεῖ θητείᾳ καί ἀπαρτίζεται ἀπό:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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α) Τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτην Παροναξίας, ὡς 
Πρόεδρον, ἀναπληρούμενον ὑπό τοῦ ἑκάστοτε ὁριζο-
μένου ὑπ’ αὐτοῦ ἀναπληρωτοῦ.

β) Τόν ἑκάστοτε Πρόεδρον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Συμβουλίου τοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ. γ) Ἕνα μέλος τοῦ 
ἑκάστοτε Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.

δ) Ἕναν ἐκπρόσωπο τοῦ Συμβουλίου τῆς Τοπικῆς 
Κοινότητος τοῦ Κώστου.

ε) Ἕναν ἐκπρόσωπο τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου 
τοῦ Βελεντζείου Ἱδρύματος.

στ) Δύο μέλη ἄνδρες ἤ γυναῖκες ἐκ τῶν ἐνοριτῶν, 
καλῆς τῆς ἔξωθεν μαρτυρίας πρόσωπα, ἀνεπίληπτα, 
δεδοκιμασμένου ἤθους καί προσφορᾶς πρός τήν 
κοινωνίαν, διακρινόμενα διά τήν πίστιν των καί τήν 
ἀφοσίωσιν τῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί μέ διάθεσιν 
προσφορᾶς πρός τό Πνευματικό Κέντρο.

2. Οἱ διορισθέντες δύνανται νά ἐπαναδιορισθοῦν.
3. Εἰς τήν πρώτην συνεδρίασιν τό Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος 

ἐκλέγει διά ψηφοφορίας τόν γραμματέα καί τόν ταμίαν 
καί ἀναφέρει τό ἀποτέλεσμα τῆς ἐκλογῆς εἰς τήν Ἱεράν 
Μητρόπολιν Παροναξίας.

4. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.:
α) Ἐποπτεύει τῆς ὁμαλῆς λειτουργίας τοῦ Πνευμα-

τικοῦ Κέντρου καί συντονίζει τά μέλη τοῦ Δ.Σ πρός 
ὑλοποίησιν τῶν σκοπῶν του.

β) Ἐκπροσωπεῖ τό Ἵδρυμα ἐνώπιον πάσης Διοικητι-
κῆς, Δικαστικῆς, Ἐκκλησιαστικῆς καί ὁποιασδήποτε 
ἄλλης Ἀρχῆς καί εἰς τάς σχέσεις του μέ τά ἄλλα 
Ἱδρύματα, ὀργανισμούς, νομικά καί φυσικά πρόσωπα,

γ) Λαμβάνει γνῶσιν ὅλων τῶν εἰσερχομένων καί 
ἐξερχόμενων ἐγγράφων τοῦ Ἱδρύματος καί συν-
υπογράφει μετά τοῦ ταμίου τά οἰκονομικῆς φύσεως 
ἔγγραφα.

δ) Συγκαλεῖ τό Δ.Σ. εἰς συνεδριάσεις, διευθύνει τάς 
συζητήσεις καί συνυπογράφει μετά τοῦ γραμματέως 
τά πρακτικά τῶν συνεδριάσεων.

5. Ὁ γραμματεύς τοῦ Δ.Σ.:
Ὁ γραμματεύς τηρεῖ τό βιβλίον πρωτοκόλλου, 

συντάσσει τήν ἀλληλογραφίαν τοῦ Ἱδρύματος τήν 
ὁποίαν συνυπογράφει μέ τόν Πρόεδρον. Ἐπίσης τηρεῖ 
τό βιβλίον πρακτικῶν τῶν συνεδριάσεων τοῦ Δ.Σ., 
συνυπογράφει μέ τόν Πρόεδρον τά ἐν λόγῳ πρακτικά, 
τά ὁποῖα συντάσσει καί φυλάττει σέ ἀσφαλές μέρος 
τήν σφραγῖδα τοῦ ἱδρύματος.

6. Ὁ ταμίας τοῦ Δ.Σ.:
α) Τηρεῖ τό Βιβλίον Ταμείου καθώς καί τά διπλότυπα 

Γραμμάτια Εἰσπράξεων καί Ἐντάλματα Πληρωμῶν, τά 
ὁποῖα συνυπογράφει μετά τοῦ Προέδρου.

β) Εἰσπράττει μέ διπλότυπα Γραμμάτια Εἰσπράξεων 
πᾶν ἔσοδον τοῦ Ἱδρύματος.

γ) Διενεργεῖ τάς πληρωμάς πού ἀποφασίζει τό Δ.Σ. 
βάσει διπλοτύπων Ἐνταλμάτων Πληρωμῶν, τά ὁποῖα 
ἐπίσης συνυπογράφει μετά τοῦ Προέδρου, ὅπως ἄλ-
λωστε καί ὅλα τά οἰκονομικῆς φύσεως ἔγγραφα,

δ) Εὐθύνεται διά τήν φύλαξιν τῶν χρημάτων, δι-
ενεργεῖ καταθέσεις καί ἀναλήψεις χρημάτων μόνον 
κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ. καί γενικά διαχειρίζεται 
κατά τήν ὑπόδειξιν τοῦ Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τήν περι-
ουσίαν τοῦ Ἱδρύματος,

ε) Ἐπίσης, τηρεῖ τό Βιβλίον Κτηματολογίου καί τό 
Βιβλίον Ὑλικοῦ τοῦ Ἱδρύματος.

Ἄρθρον 5
Ἁρμοδιότητες - Καθήκοντα τοῦ Δ.Σ.

1. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Ε.Π.Κ. ἔχει τάς ὡς 
κάτωθι ἁρμοδιότητας:

α) Συνέρχεται τακτικῶς ἀνά τρίμηνον καί ἐκτάκτως 
ὅταν παρίσταται ἀνάγκη κατόπιν προσκλήσεως τοῦ 
Προέδρου.

β) Ἀποφασίζει διά κάθε θέμα πού ἀφορᾶ εἰς τήν 
ἐκπλήρωσιν τῶν σκοπῶν τοῦ Ἱδρύματος.

γ) Συνεργάζεται μετά τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμ-
βουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας, μέ τό 
Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 
Παντελεήμονος Κώστου Πάρου, μέ πολιτιστικούς, 
ἐπιστημονικούς, φιλανθρωπικούς συλλόγους καί 
ἱδρύματα καθώς καί μέ τήν τοπικήν αὐτοδιοίκησιν καί 
τούς τοπικούς φορεῖς διά τήν προαγωγήν καί ἐπίτευξιν 
τῶν σκοπῶν τοῦ Ἱδρύματος.

δ) Μεριμνᾶ διά τήν ἐξεύρεσιν οἰκονομικῶν πόρων, 
ἀπαραιτήτων διά τήν ὁμαλήν λειτουργίαν τοῦ Ἱδρύ-
ματος.

ε) Καταρτίζει τόν ἐτήσιον Προϋπολογισμόν καί Ἀπο-
λογισμόν, τούς ὁποίους καί ὑποβάλλει πρός ἔγκρισιν 
εἰς τό Μητροπολιτικόν Συμβούλιον.

στ) Δύναται νά παραχωρῇ μέρος τῶν κτιριακῶν του 
ἐγκαταστάσεων δωρεάν πρός χρῆσιν εἰς τοπικούς 
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φορεῖς διά τήν πραγματοποίησιν ἐκδηλώσεων, ὑπό 
τήν προϋπόθεσιν ὅτι δέν παραβιάζονται: ἡ ἱερότης τοῦ 
χώρου, ἡ καθαριότης, οἱ σκοποί τοῦ Ἱδρύματος καί τό 
πρόγραμμα λειτουργίας αὐτοῦ.

ζ) Δέν δύναται νά παραχωρήσῃ μόνιμον στέγασιν εἰς 
ἄλλους φορεῖς, εἴτε δωρεάν εἴτε ἐπ’ ἐνοικίῳ.

η) Δύναται νά παράσχῃ πρός στέγασιν δωρεάν 
τμῆμα αἰθούσης ἤ αἴθουσαν τοῦ κτηρίου αὐτοῦ 
εἰς πολιτιστικούς συλλόγους καί ἐκκλησιαστικά ἤ 
ἄλλα εὐαγῆ ἱδρύματα, πρός προσωρινήν χρήσιν καί 
διά τήν δωρεάν ἔκθεσιν ἱστορικοῦ, λαογραφικοῦ, 
φωτογραφικοῦ ἤ ἄλλου ὑλικοῦ, τό ὁποῖον δέν ἔχουν 
παραχωρήσει εἰς τὸ Ἵδρυμα, κατόπιν σχετικῆς πρός 
τοῦτο ὡς πρός τήν χρονικήν διάρκειαν συμφωνίας, μέ 
εὐθύνην ὅμως τῶν ὡς ἄνω πολιτιστικῶν συλλόγων ἤ 
ἱδρυμάτων.

θ) Ἐπιλαμβάνεται κάθε ὑποθέσεως πού ἀφορᾶ εἰς τήν 
ἐνδεχομένην συμπληρωματικήν ἀνέγερσιν κτηριακῶν 
ἐγκαταστάσεων.

ι) Δύναται νά συγκροτεῖ ἐπιτροπάς κατά τομεῖς 
διακονίας, νά καθορίζῃ τάς ἁρμοδιότητας των καί νά 
διορίζει τούς ὑπευθύνους καί τό προσωπικόν αὐτῶν, 
ἐκτιμῶν τό ἦθος, τήν πνευματικήν κατάρτισιν καί τήν 
προσφοράν των πρός τό Πνευματικόν Κέντρον.

ια) Δύναται νά προσλαμβάνῃ ἔμμισθον προσωπικόν, 
ἀναλόγως τῶν στόχων καί τῶν προγραμμάτων αὐτοῦ.

ιβ) Ἀποφασίζει διά πᾶν ἕτερο θέμα, τό ὁποῖον δέν 
προβλέπεται ἀπό τόν παρόντα κανονισμόν.

Ἄρθρον 6
Τηρούμενα βιβλία

Τό Ἵδρυμα ἔχει ἰδίαν διαχείρισιν, τηρεῖ δέ μέ τήν 
μέριμναν τοῦ Δ.Σ. τά διαχειριστικά αὐτοῦ βιβλία, 
συμφώνως πρός τό σύστημα τηρήσεως τῶν λογιστικῶν 
βιβλίων τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων, 
θεωρημένα διά πᾶσαν νόμιμον χρῆσιν ὑπό τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Παροναξίας, ἤτοι:

1. Βιβλίον Πρωτοκόλλου Ἀλληλογραφίας.
2. Βιβλίον Πρακτικῶν τῶν Συνεδριάσεων τοῦ 

Διοικητικοῦ Συμβουλίου.
3. Βιβλίον Ταμείου καί διπλότυπα Γραμμάτια Είσ-

πράξεων καί Ἐντάλματα Πληρωμῶν, τά ὁποῖα εἶναι 
ἐκτελεστέα ἐφ’ ὅσον φέρουν τήν ὑπογραφήν τοῦ 
Προέδρου καί τοῦ Ταμίου τοῦ Ἱδρύματος.

4. Βιβλίον Κτηματολογίου, εἰς τό ὁποῖον ἀναγράφεται 
ἅπασα ἡ ἀκίνητος περιουσία τοῦ Ἱδρύματος.

5. Βιβλίον Ὑλικοῦ, εἰς τό ὁποῖον ἀναγράφεται ἅπασα 
ἡ κινητή περιουσία.

6. Φακέλους ἀρχείου.

Ἄρθρον 7
Πόροι τοῦ Ἱδρύματος

Πόροι τοῦ Ἱδρύματος εἶναι:
1. Ἡ ἐτησία ἐπιχορήγησις ὑπό τῆς Ἐνορίας Ἁγίου 

Παντελεήμονος Κώστου Πάρου.
2. Τά πάσης φύσεως ἔσοδα ἐκ τῶν δεξιώσεων, 

μνημοσύνων καί ἄλλων ἐκδηλώσεων εἰς τήν αἴθουσαν 
τοῦ Ἱδρύματος.

3. Αἱ πρόσοδοι ἐκ τῆς πραγματοποιήσεως ἐκδηλώ-
σεων, λαχειοφόρων ἀγορῶν, ἐράνων νομίμως διενερ-
γουμένων, ἐκθέσεων καί ἄλλων ἐκδηλώσεων ὡς καί ἐκ 
τῆς λειτουργίας τοῦ κυλικείου.

4. Κληρονομίαι, κληροδοσίαι και δωρεαί, ὑπέρ τοῦ 
Ἱδρύματος καί τά ἐξ αὐτῶν προερχόμενα ἔσοδα.

5. Κρατικαί ἐπιχορηγήσεις ἐκ μέρους τῆς Κεντρικῆς, 
Ἀποκεντρωμένης καί Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, Ὀργα-
νισμῶν καί ἄλλων Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου ἤ Ἰδιω-
τικοῦ Δικαίου, ἐπιχορηγήσεις καί συνδρομαί ἐκ μέρους 
φυσικῶν προσώπων καί πᾶσα νόμιμος ἐπιχορήγησις 
ἐκ προγραμμάτων Δημοσίων Ἐπενδύσεων ἤ ἐξ ὑλο-
ποιήσεως Εὐρωπαϊκῶν προγραμμάτων

6. Πᾶν ἕτερον ἔσοδον τό ὁποῖον δέν προβλέπεται 
ἀνωτέρω καί προέρχεται ἐκ χρηστῆς πηγῆς.

Ἄρθρον 8
Διάθεσις πόρων

Α. Οἱ ἀνωτέρω πόροι τοῦ Ἱδρύματος διατίθενται 
κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ.:

1. Διά τήν ἐπισκευή καί ἀνακαίνισιν τοῦ κτηριακοῦ 
συγκροτήματος τοῦ Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου 
Παντελεήμονος Κώστου Πάρου καί τήν συντήρησιν 
τῶν Ἱερῶν Παρεκκλησίων τῆς Ἐνορίας.

2. Διά τόν ἐξοπλισμόν τῶν ἐγκαταστάσεων αὐτοῦ καί 
τήν προμήθειαν βιβλίων, ἐντύπων καί ἄλλων ὑλικῶν 
ἀπαραιτήτων διά τήν ὁμαλήν λειτουργίαν του.

3. Διά τήν καθαριότητα καί τήν εὐπρέπεια τῶν χώρων 
τοῦ Ἱδρύματος.

4. Διά τήν διοργάνωσιν ἑορτῶν, ὁμιλιῶν, συνεδρίων, 
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ἐκδηλώσεων, ἐκδρομῶν καί ἐν γένει δραστηριοτήτων 
ἀπαραιτήτων διά τήν ἐπιτυχίαν τῶν σκοπῶν του.

5. Διά τήν καταβολήν τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἐμμίσθου 
προσωπικοῦ.

6. Διά τήν φιλοξενίαν ὁμιλητῶν, χορωδιῶν, νέων κ.ἄ.
7. Διά τήν συμμετοχήν εἰς προγράμματα ἁπτόμενα 

τῶν σκοπῶν του.
8. Διά τάς ἀνάγκας συντηρήσεως καί λειτουργίας 

τῶν κτηριακῶν ἐγκαταστάσεών του.
9. Διά τήν ἐκτύπωσιν ἐντύπων ἐχόντων σκοπόν καί 

στόχον τήν ὁμαλήν λειτουργίαν καί προώθησιν τοῦ 
ἐπιτελούμενου ὑπό τοῦ «Ε.Π.Κ.» ἔργου του καί δια-
νομήν εἰς τούς συνδρομητάς.

Β. Τό τυχόν χρηματικόν πλεόνασμα ἀπό τήν οἰκονο-
μικήν διαχείρισιν, τό ὁποῖον ὑπερβαίνει τό ποσόν περί 
τοῦ ὁποίου ἀποφασίζει τό Δ.Σ, κατατίθεται εἰς λογα-
ριασμόν τραπέζης εἰς τό ὅνομα τοῦ Ἱδρύματος.

Ἄρθρον 9
Δωρηταί – Εὐεργέται

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Πνευματικοῦ Κέν-
τρου δύναται νά ἀνακηρύττει Δωρητάς καί Εὐερ-
γέτας, εἴτε ἐν ζωῇ εἴτε μετά θάνατον, πρόσωπα τά 
ὁποῖα ἐβοήθησαν ὑλικῶς ἤ ἠθικῶς τό Πνευματικόν 
Κέντρον, ἀναγράφον τά ὀνόματα αὐτῶν εἰς σχετικήν 
θέσιν τῆς μεγάλης αἰθούσης τοῦ Ἱδρύματος. 

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ἄρθρον 10
Τροποποίησις τοῦ Κανονισμοῦ

Ὁ παρών Κανονισμός δύναται νά τροποποιηθῇ ὑπό 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
κατόπιν προτάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ 
Ἱδρύματος (Ε.Π.Κ.) καί ᾐτιολογημένης ἀποφάσεως 
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγίου Παντελεήμονος Κώστου Πάρου τῇ ἐγκρίσει τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας.

Ἄρθρον 11
Κατάργησις τοῦ Ἱδρύματος

Τό  παρόν  Ἵδρυμα καταργεῖται κατόπιν αἰτιολογη-
μένης προτάσεως τοῦ Δ.Σ. αὐτοῦ, ἐγκρινομένης 
ἀπαραιτήτως ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Παροναξίας, καί τελικῆς ἀποφάσεως τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Συμβουλίου, ὅταν δέν ἐκπληροῖ τήν ἀπο-
στολήν του, ὅταν παρεκκλίνη τοῦ σκοποῦ του ἤ 
καταστῆ ἀνέφικτος ἡ λειτουργία του.

Εἰς κάθε περίπτωσιν καταργήσεως τοῦ Ἱδρύματος 
πᾶν κινητόν ἤ ἀκίνητον περιουσιακόν αὐτοῦ στοιχεῖον 
καθώς καί κάθε δικαίωμα καί ἀξίωσις αὐτοῦ, ἀκόμη 
καί οἰκονομική, ἀνήκει εἰς τό νομικόν πρόσωπον τῆς 
Ἐνορίας Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Κώστου 
Πάρου.

Ἄρθρον 12
Ἰσχύς τοῦ Κανονισμοῦ

Ὁ παρών Κανονισμός ἰσχύει ἀπό τῆς δημοσιεύσεως 
αὐτοῦ εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως. Δημο-
σιεύεται ἐπίσης καί εἰς τό ἐπίσημον Δελτίον τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». 

Ἄρθρον 13
Κάλυψις δαπάνης

Ἐκ τῆς δημοσιεύσεως τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος 
Κανονισμοῦ δέν προκαλεῖται δαπάνη εἰς βάρος τοῦ 
προϋπολογισμοῦ τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς Ἐνορίας 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Κώστου Πάρου, 
ἐνῶ ὁποιαδήποτε μελλοντική δαπάνη θά ἐγγράφεται 
στον οἰκεῖο Προϋπολογισμό. Ἡ ἀπόφασις αὐτή νά 
δημοσιευθῇ εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καί 
εἰς τό περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἀθῆναι, 28.8.2018

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 9.10.2018
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Τροποποίησις Κανονισμοῦ συστάσεως 
καί λειτουργίας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἱδρύματος 

ὑπό τήν ἐπωνυμία «Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα 
καταλειφθεισῶν περιουσιῶν τῆς Ἀποστολικῆς 

Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»

Ἀριθμ. 3201/1984/2018

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἔχουσα ὑπ’ ὄψιν
1) τάς διατάξεις τῶν άρθρων 1 παρ. 4, 29 παρ. 2, 46 παρ. 
2 του ν. 590/1977 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος» (ΦΕΚ Α ́ 146/31.5.1977) καί 
τοῦ ἄρθρου 68 παρ. 1 ὑποπαρ. 5 τοῦ Ν. 4235Ν/2014,
2) τάς ὑποχρεώσεις τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας πρός 
τό χριστεπώνυμον πλήρωμα, τάς ἀπορρεούσας ἐκ τῶν 
Εὐαγγελικῶν ἐπιταγῶν, τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῶν 
Νόμων τοῦ κράτους,
3) τήν ἀπό 7.6.2018 (Συνεδρία ΣΤ ́/7.6.2018) ἀπόφαση τοῦ 
Κεντρικοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀποστολικῆς 
Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
4) τήν ὑπ’ ἀριθ. 854/4.7.2018 πρότασιν τοῦ Θεοφιλεστά-
του Ἐπισκόπου Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ 
Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, 
5) τήν ἀπό 27.8.2018 γνωμοδότησιν τῆς Νομικής 
Υπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Εκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, 
6) τήν ἀπό 6.9.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱ. Συν-
όδου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

τροποποιεῖ τόν Κανονισμόν συστάσεως καί λειτουργίας 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἱδρύματος ὑπό τήν ἐπωνυμίαν 
«Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα καταληφθεισῶν περιουσιῶν 
τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος», (Β ́ 1454/24.5.2016) ὡς ἐξῆς:

Τροποποίησις Κανονισμοῦ συστάσεως 
καί λειτουργίας τοῦ εκκλησιαστικοῦ ἱδρύματος 

ὑπό τήν ἐπωνυμία «Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα 

καταλειφθεισῶν περιουσιῶν τῆς Ἀποστολικῆς 
Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»

Ἄρθρο 1
1.α. Διορθώνεται στόν τίτλο τοῦ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 

1051διεκπ. 887/7.4.2016 Κανονισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος (ΦΕΚ Β ́  1454/24.5.2016), ἡ ἐντός εἰσ-
αγωγικῶν φράση ἀπό «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» σέ 
«ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΛΕΙΦΘΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΥ-
ΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

1.β. Στό ἐδάφιο 1 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ἀνωτέρω Κανο-
νισμοῦ διορθώνεται ἡ ἐντός εἰσαγωγικῶν φράση 
«ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ» σέ «ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΑΤΑΛΕΙΦΘΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ». 

2. Στό τέλος τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ἀνωτέρω Κανονισμοῦ 
προστίθενται οἱ παράγραφοι 15, 16 καί 17 ὡς ἀκολού-
θως: «15. Βάσει τῆς ὑπ’ ἀριθ. 14.004/28.7.2015/ συμβο-
λαιογραφικῆς δωρεᾶς ἐν ζωῇ τοῦ Κωνσταντίνου Ἀνα-
στασόπουλου τοῦ Ἰωάννη, τῆς συμβολαιογράφου 
Θεσσαλονίκης Σοφίας Γυφτάκη-Βαϊνᾶ. 

16. Βάσει τῆς ὑπ’ ἀριθ. 9850/08.4.2016/ συμβολαιο-
γραφικῆς δωρεᾶς ἐν ζωῇ τοῦ Κωνσταντίνου Ἀναστασό-
πουλου τοῦ Ἰωάννη, τῆς συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν 
Βικτωρίας Παπαευαγγέλου Παπακωνσταντίνου (Τόμος 
5113 Ἀριθμ. 45 τοῦ Ὑποθηκοφυλακείου Ἀθηνῶν). 

17. Βάσει τῆς ἀπό 12.2.2010 ἰδιόγραφης διαθήκης τοῦ 
ἀειμνήστου Γεωργίου Πρινιόλα τοῦ Νικολάου, δημο-
σιευθείσης ἀπό τό Εἰρηνοδικεῖο Ἀθηνῶν στίς 17.06.2016 
μέ ἀριθμό πρακτικοῦ 2382/2016/ καταχωρισθέντος 
στόν τόμο 176 μέ ἀριθμό 21 (σέ συνδυασμό μέ τήν 
ὑπ’ ἀριθ. 10075/16.02.2017 συμβολαιογραφική πράξη 
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ἀποδοχῆς κληρονομιᾶς τῆς Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν 
Βικτωρίας Παπαευαγγέλου Παπακωνσταντίνου)». 

Ἄρθρο 2
Ὁ παρών Κανονισμός ἰσχύει ἀπό τή δημοσίευσή του 

στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως. Ὁ Κανονισμός 
δημοσιεύεται καί στό ἐπίσημο Δελτίο τῆς Εκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». 

Ἄρθρο 3
Ἀπό τή δημοσίευση τῆς παρούσας Ἀποφάσεως οὐ-

δεμία δαπάνη σέ βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς 
Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος 
προκαλεῖται. 

Ἡ παροῦσα ἀπόφαση νὰ δημοσιευθεῖ στήν Ἐφημερίδα 
τῆς Κυβερνήσεως

Ἀθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 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 9.10.2018

Κανονισμός τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

μέ τήν ἐπωνυμίαν: «Κέντρο Στήριξης
Οἰκογενείας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν»

Ἀριθμ. 3579/1985/2018

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἔχουσα ὑπ’ ὄψιν:
1) τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 29 παρ. 2 τοῦ Ν. 590/1977 
«Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος» καί τοῦ ἄρθρου 68 παρ. 1 ὑποπαρ. 5 τοῦ Ν. 
4235/2014,
2) τάς ὑποχρεώσεις τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας πρός 
τό χριστεπώνυμον πλήρωμα, τάς ἀπορρεούσας ἐκ τῶν 
Εὐαγγελικῶν ἐπιταγῶν, τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῶν 
Νόμων τοῦ Κράτους,
3) τάς ὑφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς καί πνευ-
ματικάς ἀνάγκας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,
4) τήν ὑπ’ ἀριθ. 5158/4.7.2018 πρότασιν τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. 
Ἱερωνύμου,

5) τήν ἀπό 27.8.2018 γνωμοδότησιν τῆς Νομικῆς 
Ὑπηρεσίας τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος,
6) τήν ἀπό 6.9.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
τροποποιεῖ και κωδικοποιεῖ τόν Κανονισμόν λειτουρ-
γίας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἱδρύματος ὑπό τήν ἐπωνυμίαν 
«ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», (Β ́  197/2013 καί Α ́  145/
1999), ὡς ἑξῆς:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν μέ τήν ἐπωνυμίαν: 

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»
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Ἄρθρο 1ο
Σύσταση – ἐπωνυμία – ἕδρα

1. Ἡ συσταθεῖσα ἀπό 11.3.1999 (ΦΕΚ 145 Α ́ /1999) 
Ἐκκλησιαστική Ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν μέ τήν ἐπωνυμία «ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» 
ἀπό τήν τροποποίηση τοῦ Κανονισμοῦ της μέ τήν ἀπό 
9.1.2013 ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ΦΕΚ Β ́  197/2013), ἀποτελεῖ 
Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρα 
μέ τήν ἐπωνυμία: « Κέντρο Στήριξης Οἰκογένειας τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπής Ἀθηνῶν-Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα», 
μέ προαιρετική συντομογραφία-διακριτικό τίτλο «ΚΕ.
Σ.Ο.», ἐνῶ γιά τίς διεθνεῖς σχέσεις θά χρησιμοποιεῖται 
ἡ ἐπωνυμία καί στά ἀγγλικά ὡς «Family Support Centre, 
Foundation of Holy Archdiocese of Athens».

2. Ἕδρα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος ὁρίζεται ἡ 
Ἀθήνα, ὁδός Ἀκαδημίας ἀρ. 95. Σέ περίπτωση ἀλλαγῆς 
τῆς ἕδρας μέ ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, δέν 
ἀπαιτεῖται τροποποίηση τοῦ παρόντος Ὀργανισμοῦ.

Ἄρθρο 2ο
Σκοποί καί μέσα ἐπίτευξης

1. Κύριος σκοπός τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ προστασία 
καί ἐνίσχυση τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας, μέ ἐπιπλέον 
μέριμνα γιά τήν προστασία καί συμπαράσταση καί σέ 
μονογονεϊκές οἰκογένειες, ἄγαμες μητέρες, τέκνα 
γεννημένα χωρίς γάμο τῶν γονέων τους, γονεῖς –ἀν-
εξαρτήτως φύλου– πού ἔχουν ἀναλάβει καί ἀσκοῦν 
μόνοι τους τή γονική μέριμνα τοῦ ἀνηλίκου τέκνου 
τους. 

2. Ἡ παροχή κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης μέσῳ τῆς φρον-
τίδας, βοήθειας καί ὑποστήριξης στά παιδιά, ἀνεξάρτη-
τα ἀπό ἐθνικότητα ἤ θρησκεία, πού εἶναι ἄπορα, ποῦ 
δυσλειτουργοῦν ἤ προέρχονται ἀπό οἰκογένειες πού 
εἶναι διαλυμένες καί τά ἴδια βιώνουν τήν παραμέληση, 
τή σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική κακοποίηση ἤ 
τήν ἐγκατάλειψη, βρίσκονται σέ κατάσταση κινδύνου 
ἤ σέ προφανῆ ἀδυναμία νά ἐπιβιώσουν. 

3. Ἡ πρόληψη καί καταπολέμηση κάθε μορφῆς βίας 
–σωματικῆς καί ψυχολογικῆς– στή δημόσια ἤ ἰδιωτική 
σφαῖρα τοῦ ἀτόμου, ἰδίως ἐκείνης πού στρέφεται σέ 
βάρος ἀνυπεράσπιστων θυμάτων πού στεροῦνται 
προστασίας, εἴτε ἐντός τῆς οἰκογένειας εἴτε ἐκτός 

αὐτῆς καί εἰδικά ἡ πρόληψη καί ἀντιμετώπιση μέ 
ὅλα τά νόμιμα μέσα τοῦ φαινομένου τῆς ἐμπορίας 
ἀνθρώπων μέ σκοπό τή σεξουαλική ἤ καί οἰκονομική 
ἐκμετάλλευση. 

4. Ἡ προστασία ἀνηλίκων σύμφωνα μέ τίς ἀρχές τῆς 
Διεθνοῦς Σύμβασης γιά τά δικαιώματα τοῦ Παιδιοῦ 
UNCRC. 

5. Ἡ ενίσχυση τοῦ θεσμοῦ τῶν ἀναδόχων οἰκογενειῶν 
καί τῆς υἱοθεσίας καί γενικά ἡ ἐνίσχυση τῆς ἠθικῆς, 
ἀλλά καί ὑλικῆς συμπαράστασης πού προσφέρει ἡ 
οἰκογένεια στόν ἄνθρωπο, μέ ἀπώτερο σκοπό τή 
συνεχῆ βελτίωση τῆς ποιότητας ζωῆς του καί τήν κοι-
νωνία μέ τόν Θεό. 

6.Ἡ συνεργασία μέ κοινωνικούς, ἀσφαλιστικούς, 
ἐπιστημονικούς, πνευματικούς καί ἐκκλησιαστικούς 
ὀργανισμούς καί ὀργανώσεις, καθώς καί μέ ὁποιοδήποτε 
φορέα, ἵδρυμα, ὀργανισμό καί ὑπουργεῖο, μέ ἄλλους 
συλλόγους, ἱδρύματα, μέ ἑνώσεις, μέ ὁμοσπονδίες καί 
γενικά μέ κάθε φορέα στήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια καί 
τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση προκειμένου νά ἐπιλυθοῦν καί 
νά προωθηθοῦν ὁποιαδήποτε προβλήματα σχετικά μέ 
τήν οἰκογένεια καί τά παιδιά. Δύναται ἐπίσης τό ἵδρυμα 
νὰ συνεργάζεται μέ τούς φορεῖς καί τίς ἐνορίες τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Δύναται ἐπίσης τό 
Ἵδρυμα νά συνεργάζεται μέ τούς ἁρμόδιους φορεῖς 
τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, στό πλαίσιο 
ἄσκησης τοῦ ποιμαντικοῦ τους ἔργου, ἐνθαρρύνοντας 
καί ἐνισχύοντας μέ παροχή τεχνογνωσίας τή δη-
μιουργία καί λειτουργία Ἐνοριακῶν Κέντρων Στή-
ριξης Οἰκογένειας, ὡς δραστηριότητας τοῦ νομικοῦ 
προσώπου τοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ.

7. Ἡ σύσταση καί λειτουργία κέντρων ἐκπαίδευσης 
καί δεξιοτήτων, διαφόρων εἰδικοτήτων, γιά τή στήριξη 
κυρίως τῶν ἀνέργων μελῶν τῆς οἰκογένειας ὡς μέσων 
καταπολέμησης τῆς φτώχειας, εἴτε στήν ἕδρα τοῦ 
ΚΕ.Σ.Ο., εἴτε σέ ἄλλους χώρους μέ τή συνεργασία 
πρῶτα τῆς Ἱεράς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τῶν Ἱερῶν 
Μητροπόλεων, τῆς τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης καί φορέων 
τῆς Κοινωνίας τῶν Πολιτῶν, ἀλλά καί γιά τήν προώθηση 
τῆς ἐνεργοῦ συμμετοχῆς τους στά κοινωνικά καί 
πολιτιστικά δρώμενα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. 

8. Ἡ λειτουργία: α) Κέντρων Φύλαξης, β) χώρων 
μαθησιακῆς ὑποστήριξης παιδιῶν μέ ἀνάγκες, γ) 
Κέντρων Δημιουργικῆς Ἀπασχόλησης (ΚΔΑΠ), γιά 
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ἄπορα παιδιά, ἐγκαταλελειμμένα καί γενικά παιδιά τά 
ὁποῖα χρήζουν βοηθείας, δ) ἡ λειτουργία γραφείων 
ψυχολογικῆς ὑποστήριξης παιδιῶν καί οἰκογενειῶν, ε) 
ἡ λειτουργία χώρου εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης (τροφίμων, 
φαρμάκων, εἰδῶν ἔνδυσης, παιχνιδιών, σχολικῶν εἰ-
δῶν, λευκῶν εἰδῶν, παιδικοῦ δωματίου κ.λπ.) γιά παι-
διά πού ἔχουν ἄμεσα ἀνάγκη βοήθειας. 

9. Ἡ μίσθωση, συντήρηση, ἀνακατασκευή, ἐπισκευή, 
καί ἀνακαίνιση ἀκινήτων γιά τήν φιλοξενία καί τή σίτιση 
ἐμπερίστατων καί κακοποιημένων παιδιῶν καί γυναι-
κῶν καί κυρίως ἀσυνόδευτων καί ἐγκαταλελειμμένων 
ἀνηλίκων. 

10. Ἡ οἰκονομική καί κοινωνική συμπαράσταση τῶν 
ἀδυνάτων οἰκογενειῶν μέ τήν παροχή κάθε ὑλικῆς, 
πνευματικῆς καί ψυχολογικῆς στήριξης. 

11. Ἡ πληροφόρηση καί εὐαισθητοποίηση τῆς κοι-
νῆς γνώμης γιά τά προβλήματα τῆς οἰκογένειας στή 
σημερινή ἐποχή, μέ τήν παραγωγή σχετικοῦ ἐπι-
κοινωνιακοῦ ὑλικοῦ καί τήν ἔκδοση παντός ἔντυπου 
καθώς καί ψηφιακοῦ ὑλικοῦ. Ἡ ἐνημέρωση τῆς κοινῆς 
γνώμης μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ ἐπίσης καί μέ τήν διορ-
γάνωση ἡμερίδων, συνεδρίων καί ἐκδηλώσεων.

12. Ἡ ἀνάληψη μελετῶν καί ἐκπόνηση προγραμμάτων 
καί δράσεων ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας 
καί Θρησκευμάτων, ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας, 
Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης 
καί ἄλλα ὑπουργεῖα, σύμφωνα μέ τήν ἰσχύουσα νομο-
θεσία. 

Εἰδικότερα ἡ συμμετοχή σέ εὐρωπαϊκά προγράμ-
ματα, καθώς καί ἡ συνεργασία μέ ἄλλους φορεῖς 
γιά τήν ἐπίτευξη τῆς συμμετοχῆς σέ κοινοτικά προ-
γράμματα, ἐπιδοτούμενα ἤ μή. Ἡ συμμετοχή στήν 
ὑλοποίηση, παρακολούθηση καί διαχείριση συγχρη-
ματοδοτούμενων ἔργων στό πλαίσιο τοῦ ΕΣΠΑ καί 
ὁποιωνδήποτε ἄλλων Εὐρωπαϊκῶν προγραμμάτων. 
Ἡ ἐκπόνηση καί ὑλοποίηση μελετῶν, ἔργων καί προ-
γραμμάτων μέ τήν ἐφαρμογή τοῦ ἰσχύοντος θεσμικοῦ 
πλαισίου (εὐρωπαϊκές ὁδηγίες, Π.Δ., Νόμοι, κ.λπ.) πού 
ἀφοροῦν τήν ἀνάθεση καί τή διαχείριση δημοσίων 
συμβάσεων (ἔργων, προμηθειῶν καί ὑπηρεσιῶν) μέ 
στόχο τήν ὀρθή ὑλοποίηση, παρακολούθηση καί δια-
χείριση τῶν ἔργων. 

13. Ἡ λειτουργία κοινωνικῆς καί συμβουλευτικῆς 
ὑπηρεσίας στελεχωμένης ἀπό ἔμπειρους κοινωνικούς 

Λειτουργούς καί Ψυχολόγους καί ἄλλες σχετικές μέ τό 
ἀντικείμενο, γιά τήν ἐνασχόληση της μέ ὁποιοδήποτε 
θέμα ἀφορᾶ παιδιά, μητέρες ἤ οἰκογένειες πού προ-
στατεύει καί στηρίζει τό ΚΕΣΟ, καθώς καί τήν παροχή 
συμβουλευτικῶν ὑπηρεσιῶν.

14. Ὀργάνωση καί πραγματοποίηση ἐνημερωτικῶν 
ἐπαφῶν καί ἐπισκέψεων στά σχολεῖα πρωτοβάθμιας 
καί δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, μέ στόχο τήν ἐνημέ-
ρωση καί εὐαισθητοποίηση μαθητῶν, ἐκπαιδευτικῶν 
καί συλλόγων γονέων γιά τά θέματα τῆς παιδικῆς 
κακοποίησης-παραμέλησης-ἐκμετάλλευσης-παρά-
νομης διακίνησης καί ἐξαφάνισης παιδιῶν, σχολικοῦ 
ἐκφοβισμοῦ, ἐθισμοῦ στό διαδίκτυο, καί διαδικτυακοῦ 
ἐκφοβισμοῦ. 

15.1. α) Μέσα γιά τήν ἐπίτευξη τῶν προαναφερθέντων 
σκοπῶν ὁρίζονται ἰδιαίτερα: α) ἡ ἵδρυση σταθμῶν 
συμβουλευτικῆς γιά τήν οἰκογένεια, σχολῶν γονέων, 
ξενώνων ἀγάμων μητέρων καί τῶν παιδιῶν τους, 
ξενώνων προστασίας ἀνυπεράσπιστων θυμάτων 
ἐμπορίας ἀνθρώπων μέ σκοπό τή σεξουαλική ἤ καί 
οἰκονομική ἐκμετάλλευση, τῶν εὐαίσθητων εὐάλωτων 
κοινωνικῶν ὁμάδων, β) ἡ διοργάνωση ἡμερίδων, 
σεμιναρίων καί ἡ ἔκδοση ἐντύπων μέ περιεχόμενο 
σχετικό μέ τούς ὡς ἄνω σκοπούς.

15.2. Γιά τήν ἐπίτευξη τῶν ἴδιων ὡς ἄνω σκοπῶν 
τό Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα δύναται νά συνεργάζεται 
μέ φορεῖς, ὀργανώσεις καί ὑπηρεσίες, εἴτε δημόσιου 
εἴτε ἰδιωτικοῦ δικαίου, τῆς ἡμεδαπῆς ἤ καί ἀλλοδαπῆς, 
νά συμμετέχει σέ δίκτυα προστασίας μαζί μέ ἄλλους 
φορεῖς καί νά ἀναλαμβάνει-διοργανώνει-ἐκπονεῖ 
ἤ συμμετέχει σέ προγράμματα σχετικά μέ τούς ὡς 
ἄνω σκοπούς αὐτοτελῶς ἤ σέ συνεργασία μέ ἄλλους 
φορεῖς, νά συμμετέχει σέ Κοινωνική Συνεταιριστική 
Ἐπιχείρηση Ἔνταξης, Κοινωνικῆς Φροντίδας ἤ Συλ-
λογικοῦ καί Παραγωγικοῦ Σκοποῦ μέ σκοπό τήν 
ἔνταξη στήν κοινωνική ζωή καί τήν παροχή ὑπηρεσιῶν 
κοινωνικοῦ-προνοιακοῦ χαρακτῆρα σέ εὐάλωτες 
ὁμάδες πληθυσμοῦ καί ὑπηρεσιῶν πού ἱκανοποιοῦν τίς 
ἀνάγκες τῆς συλλογικότητας, νά συνάπτει Προγραμ-
ματικές Συμβάσεις μέ ἕναν ἤ περισσότερους ἀπό ὅλους 
τούς ἀνωτέρω φορεῖς γιά τήν ὑλοποίηση τῶν ἀνωτέρω 
σκοπῶν του καί νά ἀναλαμβάνει ὡς δικαιοῦχος καί 
φορέας ὑλοποίησης μία ἤ περισσότερες Πράξεις, 
δράσεις ἤ παρεμβάσεις τοῦ Ν. 3614/2007 καί ἐπίσης νά 
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συμμετέχει σέ Ἀναπτυξιακές Συμπράξεις τοῦ ἄρθρ. 18 τοῦ 
Ν. 4019/2011, μαζί μέ ἄλλους φορεῖς, γιά τήν ὑλοποίηση 
αὐτῶν τῶν δράσεων καί παρεμβάσεων, σχετικῶν μέ τίς 
δραστηριότητές του καί τούς σκοπούς του. 
 

Ἄρθρο 3ο
Διοίκηση τοῦ Ἱδρύματος

Τό Ἵδρυμα διοικεῖται ἀπό πενταμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο, Πρόεδρος τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος 
ὁρίζει μέ πράξη του τά ὑπόλοιπα μέλη τοῦ Δ.Σ. καί τόν 
νόμιμο ἀναπληρωτή του για τήν περίπτωση πρόσκαιρου 
κωλύματός του, καθώς καί τά ἀναπληρωματικά μέλη. 

Μετά ἀπό τή συγκρότησή του σέ σῶμα τό Δ.Σ. ἐκλέ-
γει ἀπό τά μέλη του τόν γραμματέα καί τόν ταμία. 

 Ἡ θητεία τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, 
ἐκτός τοῦ Προέδρου, εἶναι τριετής, τό δέ ἀξίωμά τους 
τιμητικό καί ἄμισθο. Ὁ Πρόεδρος ἔχει τό δικαίωμα 
ἀντικατάστασης μελῶν τοῦ Δ.Σ., ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει 
σπουδαῖος λόγος. 

Τό Δ.Σ. συνέρχεται τακτικῶς μία φορά τόν μῆνα καί 
ἐκτάκτως, ὕστερα ἀπό πρόσκληση τοῦ Προέδρου ἤ τοῦ 
νόμιμου ἀναπληρωτή του καί βρίσκεται σέ ἀπαρτία, 
παρισταμένου τοῦ Προέδρου ἤ τοῦ νόμιμου ἀναπληρωτή 
του καί ἐπιπλέον δύο τοὐλάχιστον μελῶν του. 

Οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν τῶν 
παρόντων μελῶν καί σέ περίπτωση ἰσοψηφίας ὑπερι-
σχύει ἡ ψῆφος τοῦ Προέδρου (ἤ τοῦ προεδρεύοντος). 
Σέ κάθε συνεδρίαση τοῦ Δ.Σ. τηροῦνται πρακτικά, τά 
ὁποῖα ὑπογράφονται ἀπό τά παρόντα μέλη. 

 Στίς συνεδριάσεις τοῦ Δ.Σ. παρίσταται χωρίς δι-
καίωμα ψήφου ὁ Διευθυντής τοῦ Κέντρου.

Σέ περίπτωση πού μέλος τοῦ Δ.Σ. ἀπουσιάσει 
ἀδικαιολόγητα γιά περισσότερες ἀπό δύο συνεχεῖς 
συνεδριάσεις, τό γεγονός αὐτό δύναται νά θεωρηθεῖ 
σπουδαῖος λόγος για τήν ἀντικατάστασή του μέ πράξη 
τοῦ Προέδρου.

Ἄρθρο 4ο
Ἁρμοδιότητες τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου

Τό Διοικητικό Συμβούλιο ἀποφασίζει γιά κάθε 
θέμα τό ὁποῖο ἀφορᾶ τήν ὀργάνωση, λειτουργία καί 
διαχείριση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος, μεριμνᾶ 
για τήν ἐκπλήρωση τῶν δραστηριοτήτων του καί τήν 

ὀρθή καί ἀπρόσκοπτη λειτουργία τῶν ὑπηρεσιῶν καί 
τμημάτων του. 

Εἰδικότερα:
1. Ἀποφασίζει γιά τήν πρόσκτηση, διοίκηση καί 

διαχείριση τῆς κινητῆς καί ἀκίνητης περιουσίας του καί 
τῶν εἰσοδημάτων πού διατίθενται γιά τήν ἐκπλήρωση 
τῶν σκοπῶν του, τήν ἀποδοχή κληρονομιῶν, δωρεῶν 
(κ.λπ.), τήν ἔγερση ἀγωγῶν καί διεξαγωγή δικῶν, δικα-
στικοῦ ἤ εξώδικου συμβιβασμοῦ, παραίτηση ἀπό ἔνδικα 
μέσα (κ.λπ.). Καθορίζει τίς ἀναγκαῖες γιά τήν εὔρυθμη 
λειτουργία τοῦ Κέντρου θέσεις, ἀποφασίζει γιά τήν 
πρόσληψη καί ἀπόλυση τυχόν ἔμμισθου προσωπικοῦ, 
γιά τά καθήκοντα, τίς ἁρμοδιότητες, τίς ἀποδοχές, 
καθώς καί γιά συναφῆ ζητήματα, σύμφωνα μέ τίς 
διατάξεις τῆς κείμενης νομοθεσίας.

2. Προβαίνει στή δημιουργία ἐπί μέρους ὑπηρεσιῶν 
καί ρυθμίζει τίς σχέσεις τους μέ τά λειτουργοῦντα 
τμήματα.

3. Το Δ.Σ. δύναται μέ ἀπόφασή του νά ὁρίσει ἕνα ἀπό 
τά μέλη του «ὑπεύθυνο» γιά τά θέματα Ἰσότητας τῶν 
Φύλων, καθώς καί γι᾽ ἄλλα θέματα.
 

Ἄρθρο 5ο
Καθήκοντα καί ἁρμοδιότητες τοῦ Προέδρου

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. ἤ ὁ νόμιμος ἀναπληρωτής 
αὐτοῦ:

α) Ἐκπροσωπεῖ τό Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα στίς πρός 
τά ἔξω σχέσεις, ἐνώπιον κάθε Ἀρχῆς, τῶν Δικαστηρίων, 
Ὀργανισμῶν καί Τραπεζῶν, καί ἔναντι κάθε τρίτου 
φυσικοῦ ἤ νομικοῦ προσώπου. 

β) Ἐντέλλεται τήν πληρωμή ὁποιασδήποτε δαπάνης 
γίνεται γιά λογαριασμό τοῦ Ἱδρύματος. 

γ) Συγκαλεῖ τό Δ.Σ. τακτικῶς ἤ ἐκτάκτως, καταρτίζει 
μέ τή συνδρομή τοῦ Γραμματέα τήν ἡμερησία διάταξη 
τῶν θεμάτων, διευθύνει τίς συνεδριάσεις του, 
ὑπογράφει κάθε ἔγγραφο τοῦ Δ.Σ. καί φροντίζει γιά 
τήν ἐκτέλεση τῶν ἀποφάσεών του. 

 Τόν Πρόεδρο σέ περίπτωση ἀπουσίας ἤ πρόσκαιρου 
κωλύματός του ἀναπληρώνει στήν ἐκτέλεση τῶν 
καθηκόντων του ὁ ὁριζόμενος ἀπό αὐτόν νόμιμος 
ἀναπληρωτής του - προεδρεύων, ὁ ὁποῖος ὑπογράφει 
ἀντ᾽ αὐτοῦ, ἔχοντας τά ὡς ἄνω καθήκοντα και ἁρμο-
διότητες. 
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Ἄρθρο 6ο
Καθήκοντα γραμματέα καί ταμία

Ὁ γραμματέας τοῦ Δ.Σ.: α) ἐπιμελεῖται τῆς σύνταξης 
τῶν πρακτικῶν συνεδριάσεων καί ἀποφάσεων τοῦ 
Δ.Σ., τηρώντας τό σχετικό βιβλίο καί ἀρχεῖο, β) τηρεῖ 
πρωτόκολλο εἰσερχομένων καί ἐξερχομένων ἐγγρά-
φων, γ) διεκπεραιώνει τήν ἀλληλογραφία, δ) φυλάσσει 
τά ἔγγραφα καί τή σφραγῖδα τοῦ Ἱδρύματος. 

Ὁ ταμίας τοῦ Δ.Σ.: α) Συνυπογράφει μετά τοῦ 
Προέδρου ἤ τοῦ νομίμου ἀναπληρωτῆ αὐτοῦ κάθε 
ἔνταλμα, β) ἐνεργεῖ ὅλες τίς εἰσπράξεις οἱ ὁποῖες 
ἀφοροῦν τό Ἵδρυμα ἐκδίδοντας διπλότυπες θεω-
ρημένες ἀποδείξεις τίς ὁποῖες ὑπογράφει μαζί μέ 
τόν Πρόεδρο, γ) ἐνεργεῖ τίς πληρωμές μέ βάση τά 
ἐκδιδόμενα ἐντάλματα, δ) τηρεῖ τά διαχειριστικά 
βιβλία καί στοιχεῖα τοῦ Ἱδρύματος, ε) καταθέτει σέ 
τραπεζικό λογαριασμό ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Ἱδρύματος τά εἰσπραττόμενα ἔσοδα, στ) προβαίνει σέ 
ἀναλήψεις καταθέσεων κατόπιν ἐγγράφου ἐντολῆς 
τοῦ Προέδρου ἤ τοῦ νομίμου ἀναπληρωτῆ του, μετά 
ἀπό ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ., ζ) ἐπιμελεῖται τῆς κατάρτισης 
τοῦ προϋπολογισμοῦ καί ἀπολογισμοῦ, τούς ὁποίους 
ὑποβάλλει στό Δ.Σ. 

Ἄρθρο 7ο
Διεύθυνση καί ὀργάνωση τοῦ ἔργου σέ Τμήματα

Γιά τήν πληρέστερη λειτουργία τοῦ Κέντρου θεσπί-
ζεται θέση Διευθυντῆ, κατηγορίας Π.Ε., τόν ὁποῖο 
ὁρίζει μέ πράξη τοῦ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος. 

Ὁ Διευθυντής ἔχει τη μέριμνα γιά τήν ἐκτέλεση τῶν 
ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ. οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν τήν ὀργάνωση 
καί λειτουργία τοῦ Κέντρου. 

Ἐποπτεύει, συντονίζει καί προτείνει τή λειτουργία 
τῶν Τμημάτων τοῦ Κέντρου, συνεργάζεται μέ τούς 
ἐθελοντές καί τό προσωπικό, εἰσηγεῖται στό Δ.Σ. καί 
ἐπιμελεῖται γιά τήν ἵδρυση καί λειτουργία ξενώνων 
προστασίας, τή διοργάνωση συνεδρίων, ἡμερίδων, 
σεμιναρίων, ἐπιμορφώσεων καί λοιπῶν σχετικῶν 
δραστηριοτήτων, τή συνεργασία μέ ἄλλους φορεῖς 
καί ὀργανώσεις τῆς ἡμεδαπῆς ἤ καί ἀλλοδαπῆς πού 
ἐπιδιώκουν τούς ἴδιους ἤ παρεμφερεῖς σκοπούς, τή 
συμμετοχή σέ συνέδρια, ἡμερίδες, δίκτυα προστασίας, 
τήν ἀνάληψη ἤ καί ἐκπόνηση προγραμμάτων σχετικῶν 

μέ τούς ὡς ἄνω σκοπούς αὐτοτελῶς ἤ σέ συνεργασία 
μέ ἄλλους φορεῖς. 

Γιά τήν ἄσκηση τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Κέντρου 
προβλέπεται ἡ σύσταση Τμημάτων καί συγκεκριμένα 
τά ἐξῆς Τμήματα: 

1. Συμβουλευτικῆς τῆς οἰκογένειας (κοινωνικές ὑπη-
ρεσίες, ψυχολογική στήριξη, νομική συμβουλευτική 
στήριξη, ἰατροφαρμαυετική παραπομπή). 

2. Προστασίας τῆς ἄγαμης μητέρας, γονέων –ἀν-
εξαρτήτως φύλου– οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀναλάβει νόμιμα 
καί ἀσκοῦν μόνοι τους τή γονική μέριμνα τοῦ ἀνηλίκου 
τέκνου τους καί παιδιῶν γεννημένων χωρίς γάμο τῶν 
γονέων τους. 

3. Προστασίας καί συμπαράστασης θυμάτων κακο-
ποίησης καί ἐμπορίας ἀνθρώπων μέ σκοπό τή σεξου-
αλική ἤ καί οἰκονομική ἐκμετάλλευση καί ὅλων τῶν 
εὐάλωτων κοινωνικῶν ὁμάδων. 

Ἄρθρο 8ο
Προσωπικό

Τό Προσωπικό τό ὁποῖο τυχόν κριθεῖ ἀναγκαῖο νά 
προσφέρει τίς ὑπηρεσίες του στό Ἵδρυμα, πλέον 
ὅσων προσφέρουν τή βοήθεια τους ὡς ἐθελοντές, θά 
προσλαμβάνεται κατόπιν ἀπποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ 
Συμβουλίου καί μέ σύμφωνη γνώμη τοῦ Διευθυντοῦ, 
σέ συνεργασία μέ τόν ὁποῖο θά καθορίζονται τά 
καθήκοντα καί οἱ ἁρμοδιότητές του καί θά δύναται νά 
περιλαμβάνονται σέ Ἐσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, 
ὁ ὁποῖος θά τίθεται σέ ἰσχύ μέ ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. 

Ἄρθρο 9ο
Τηρούμενα βιβλία καί στοιχεῖα

Στό Ἵδρυμα θά τηροῦνται μέ μέριμνα τοῦ γραμματέα: 
α) Πρωτόκολλο ἐγγράφων, β) Βιβλίο Πρακτικῶν συν-
εδριάσεων καί ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ., γ) Μητρῶο-βιβλίο 
προσωπικοῦ, δ) Μητρῶο ἐθελοντῶν, καί μέ μέριμνα 
τοῦ ταμία τά ἐξῆς βιβλία καί στοιχεῖα, θεωρημένα γιά 
κάθε νόμιμη χρήση ἀπό τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν 
ἤ τήν ἁρμόδια φορολογική ἤ ἄλλη Ἀρχή, ε) Βιβλίο 
Ταμείου, διπλότυπα γραμμάτια εἰσπράξεως, ἐντάλματα 
πληρωμῶν, στ) Βιβλίο ὑλικοῦ. 
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Ἄρθρο 10ο
Πόροι – περιουσία τοῦ ἵδρύματος

Πόροι τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος εἶναι:
 α) Ἐπιχορηγήσεις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, 

Ἱερῶν Μονῶν, Ἐνοριῶν καί ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν 
νομικῶν προσώπων, β) δωρεές ἐν ζωῇ ἤ αἰτία θανάτου, 
κληρονομίες, κληροδοσίες, κινητῶν καί ἀκινήτων, 
φυσικῶν ἤ νομικῶν προσώπων, γ) εἰσφορές κάθε 
εἴδους καί σέ χρήματα, δ) κρατικές ἤ εὐρωπαϊκές 
ἐπιχορηγήσεις καί ἐνισχύσεις, εὐεργετήματα ἀπό 
εὐρωπαϊκά προγράμματα, ε) ἐπιχορηγήσεις ἀπό συν-
εργασίες μέ Ὑπουργεῖα, Ἀποκεντρωμένες Διοικήσεις 
καί θεσμούς τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, ὀργανισμούς 
καί νομικά πρόσωπα δημοσίου ἤ ἰδιωτικοῦ δικαίου, στ) 
κάθε ἄλλο νόμιμο ἔσοδο, μή προβλεπόμενο κατά τά 
ἀνωτέρω, πού ὑπηρετεῖ τούς σκοπούς, ζ) ἡ περιουσία 
–κινητή καί ἀκίνητη– ἡ ὁποία ἀνήκει ἤδη μέχρι σήμερα 
στό Κέντρο Στήριξης Οἰκογένειας ἤ ἔχει διατεθεῖ γιά 
τίς ἀνάγκες καί τούς σκοπούς του, ὡς Ὑπηρεσίας τῆς 
Ἀρχιεπισκοπῆς, ἡ ὁποία περιέρχεται στό Ἐκκλησιαστικό 
Ἵδρυμα καθώς καί πᾶσα κινητή καί ἀκίνητη περιουσία 
πού θά ἀποκτηθεῖ ἐφ’ ἑξῆς. 

Οἱ ἀνωτέρω πόροι διατίθενται γιά τήν ἐκπλήρωση 
τῶν ὡς ἄνω σκοπῶν τοῦ Ἱδρύματος, ἰδίως δέ γιά 
τήν ἀντιμετώπιση τῶν δαπανῶν συντηρήσεως καί 
λειτουργίας τῶν ἐν γένει ἐγκαταστάσεων, τήν προ-
μήθεια τοῦ ἀπαιτουμένου ἐξοπλισμοῦ καί ἀναγκαίων 
εἰδῶν, τήν πληρωμή τοῦ τυχόν ἐμμίσθου ἤ ἐκτάκτου 
προσωπικοῦ καί ἐν γένει γιά τήν κάλυψη κάθε δαπάνης 
ποὺ ἀποσκοπεῖ στήν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν τοῦ Κέν-
τρου. 

Τό Ἵδρυμα μπορεῖ νά κηρύξει εὐεργέτες, δωρητές, 
νά ἀπονείμει εὐφήμους μνεῖες καί ἄλλες τιμητικές δια-
κρίσεις.

Ἄρθρο 11ο
Τροποποίηση τοῦ Κανονισμοῦ 

 Διάλυση τοῦ Ἱδρύματος
Ὁ  παρών Κανονισμός, κατόπιν προτάσεως τοῦ Δ.Σ. 

τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος καί έγκρίσεως αὐτῆς 
ὑπό τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχι-

επισκοπῆς Ἀθηνῶν, τροποποιεῖται μέ πρόταση τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος καί ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί δημοσιεύεται στήν 
Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καί στό Περιοδικό 
«ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Μέ τήν ἴδια ὡς ἄνω διαδικασία, ἐπέρχεται 
καί ἡ διάλυση τοῦ Ἱδρύματος, ἡ δέ περιουσία του, 
κινητή καί ἀκίνητη, καθώς καί κάθε δικαίωμα ἤ 
ἀξίωση αὐτοῦ, περιέρχεται αὐτοδικαίως στήν Ἱερά 
Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν. 

Ἄρθρο 12ο
Ἰσχύς τοῦ Κανονισμοῦ

Ὁ παρών Κανονισμός, καθώς καί κάθε τυχόν μελλον-
τική τροποποίησή του, ἰσχύει ἀπό τή δημοσίευσή του 
στό ἐπίσημο Δελτίο «Ἐκκλησία» τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος καί στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως. 

Ἄρθρο 13ο
Πρόκληση δαπάνης

Ἀπό τήν δημοσίευση τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέν 
προκαλεῖται ἐπιπλέον δαπάνη στό Νομικό Πρόσωπο 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἤ τοῦ ΚΕΣΟ ἤ ἄλλου 
ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς Ἱερᾶς Ἀρ-
χιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἡ ἀπόφαση αὐτή νά δημοσιευθῇ 
στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἀθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2018

† Ὀ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
Ὀ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὀ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον

Ὀ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὀ Μεθώνης Κλήμης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 9.10.2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Κανονισμός τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος 
μέ τήν ἐπωνυμίαν:«Ἵδρυμα περιθάλψεως ἀτόμων 

μέ νοητική ὑστέρηση ἤ σύνδρομο DOWN
“Μαρία Κόκκορη” τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν»

Ἀριθμ. 443/1987/2018

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἔχουσα ὑπ’ ὄψιν:
1) τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 29 παρ. 2 τοῦ Ν. 590/1977 
«Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος» καί τοῦ ἄρθρου 68 παρ. 1 ὑποπαρ. 5 τοῦ Ν. 
4235/2014,
2) τάς ὑποχρεώσεις τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας πρός 
το χριστεπώνυμον πλήρωμα, τάς ἀπορρεούσας ἐκ τῶν 
Εὐαγγελικῶν ἐπιταγῶν, τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῶν 
Νόμων τοῦ Κράτους,
3) τάς ὑφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς καί πνευ-
ματικάς ἀνάγκας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,
4) τήν ὑπ’ ἀριθ. 6178/31.8.2018 πρότασιν τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν και πάσης Ἑλλάδος κ. 
Ἱερωνύμου,
5) τήν ἀπό 4.9.2018 γνωμοδότησιν τῆς Νομικῆς Ὑπηρε-
σίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
6) τήν ἀπό 6.9.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
τροποποιεῖ καί κωδικοποιεῖ τόν Κανονισμόν λειτουρ-

γίας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἱδρύματος ὑπό τήν ἐπωνυμίαν 
«Ἵδρυμα περιθάλψεως ἀτόμων μέ νοητική ὑστέρηση ἤ 
σύνδρομο DOWN “Μαρία Κόκκορη”», (Β ́ 680/2017 και Β 
 ́1590/2005), ὡς ἑξῆς:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος μέ τήν ἐπωνυμίαν:
«ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΥΣΤΕΡΗΣΗ Ἥ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN “ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ” 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»

Ἄρθρο 1
Νομική μορφή - ἐπωνυμία

Τό συσταθέν δυνάμει τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3801/2577/2005 
ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος (Φ.Ε.Κ. Β ́ 1590/2005) Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα μέ 
τήν ἐπωνυμία «Ἵδρυμα Περιθάλψεως Θηλέων Ἀτόμων 
μέ νοητική ὑστέρηση ἤ μέ σύνδρομο Down», ἀποτελεῖ 
ἐφ’ ἑξῆς αὐτοτελές Νομικό Πρόσωπο Ἰδιωτικοῦ Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.) μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρα, δυνάμει τοῦ 
ἄρθρου 29 παρ. 2 τοῦ Ν. 590/77 σέ συνδ. μέ τήν παρ. 5 
ἐδ. β ́ τοῦ ἄρθρου 68 τοῦ Ν. 4235/2014, ἐποπτευόμενο 
ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τό κοινωφελές 
ἔργο τῆς ὁποίας συνεχίζει νά ἐπικουρεῖ, ὑπό τήν 
ἐπωνυμία: «ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Ἤ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN “ΜΑΡΙΑ 
ΚΟΚΚΟΡΗ” ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» καί 
τόν διακριτικό τίτλο «ΙΔΡΥΜΑ “ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ” ΤΗΣ 
ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» ἤ “ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑ 
ΚΟΚΚΟΡΗ” (καί ἀγγλιστί “Foundation Maria Kokkori”), εἰς 
ἐκπλήρωση δωρεᾶς τῆς Μαρίας Ἰωάννου Κόκκορη διά 
τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 8140/1999 δωρητηρίου συμβολαίου τῆς 
Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Ἄλκηστης Ἀνδρικοπούλου-
Χριστοδούλου.

Ἄρθρο 2
Ἕδρα – σφραγῖδα

α. Ἕδρα τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ὁ Δῆμος Ἀθηναίων καί 
δή καί τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν 
(ὁδ. Ἁγίας Φιλοθέης ἀριθμ. 21), παράρτημα δέ ὁ 
Δῆμος Γλυφάδας Ἀττικῆς. Τό παράρτημα τοῦ Ἱδρύ-
ματος στεγάζεται σέ ἰδιόκτητο κτήριο ἐκ δωρεᾶς τῆς 
Μαρίας θυγατρός Ἰωάννου Κόκκορη, πού κεῖται ἐπί 
τῆς διασταυρώσεως τῶν ὁδῶν Ἀγαμέμνονος καί Προ-
μηθέως 28 τοῦ ὡς ἄνω Δήμου. 

β. Το ἵδρυμα δύναται νά ἱδρύει μέ ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. 
παραρτήματα μέ ἴδιους καί παρεμφερεῖς σκοπούς. 
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γ. Ἡ Ἕδρα τοῦ Ἱδρύματος μπορεῖ νά ἀλλάξει μέ ἀπό-
φαση τοῦ Δ.Σ. καί ἔγκριση τῆς ἐποπτεύουσας ἀρχῆς. 

δ. Τό Ἵδρυμα ἔχει ἰδία σφραγῖδα φέρουσα στό μέσον 
τό ἔτος συστάσεώς του (2005) καί τό διακριτικό ἔμβ-
λημα-σῆμα τοῦ Ἱδρύματος (γαλάζιος ρόμβος πού περι-
κλείει δύο ἑνωμένες παλάμες, οἱ ὁποῖες στηρίζουν 
τρία πρόσωπα σέ γραμμική μορφή) καί πέριξ τίς λέξεις 
«Ἵδρυμα Περιθάλψεως Ἀτόμων μέ νοητική ὑστέρηση 
ἤ μέ σύνδρομο Down - ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ» τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 

Ἄρθρο 3
Σκοποί τοῦ Ἱδρύματος

1. Σκοπός τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ συνεχής καί καθ’ ὅλη 
τή διάρκεια τοῦ ἔτους περίθαλψη, δηλαδή ἡ φροντίδα 
καί ἡ ἐνοίκηση σέ αὐτό ἀτόμων πού πάσχουν ἀπό 
νοητική ὑστέρηση ἤ σύνδρομο “Down”, ἀμφοτέρων τῶν 
φύλων, μέ προτεραιότητα στά θήλεα, χωρίς ἰδιαίτερα 
ψυχολογικά ἤ κινητικά προβλήματα, τά ὁποῖα ἐν πάσῃ 
περιπτώσει στοιχειωδῶς νά αὐτοεξυπηρετοῦνται. 
Σκοπός ἐπίσης τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ κτήση καί ἐν γένει 
διαχείριση καταλειφθεισῶν αὐτοτελῶν περιουσιῶν ἤ 
ὁμάδων περιουσιῶν αὐτοτελοῦς διαχειρίσεως διά τήν 
λειτουργίαν καί ὑπέρ τῆς λειτουργίας τοῦ Ἱδρύματος, 
ὅπως τῆς καταλειφθείσης περιουσίας μέ τήν ἀπό 
10.9.2001 ἰδιόγραφη διαθήκη τῆς Μαρίας Ἰωάννου 
Κόκκορη, πού δημοσιεύθηκε ἀπό τό Πρωτοδικεῖο 
Ἀθηνῶν μέ τό ὑπ’ ἀριθ. 3510/10-6-2011 Πρακτικό δημο-
σίευσης καί κηρύχθηκε κυρία μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 1352/
10.6.2011 ἀπόφαση τοῦ ἰδίου Δικαστηρίου. 

Τό κύριο ἐργο τοῦ Ἱδρύματος γιά τήν ἀποτελεσματική 
λειτουργία του ἀφορᾶ ἐνδεικτικά καί ὄχι περιοριστικά: 

α) Τόν σχεδιασμό ἀντιμετώπισης τῶν καθημερινῶν 
προβλημάτων καί ἀναγκῶν τῶν ἀτόμων ποὺ φιλοξε-
νοῦνται. 

β) Τόν εἰδικό σχεδιασμό δράσεων καί προγραμμάτων 
γιά ἐφαρμογή τοῦ ἐπιτελικοῦ σχεδίου τοῦ Ἱδρύματος 
πρός ἀντιμετώπιση τῶν θεμάτων ποὺ ἀφοροῦν σέ ἄτομα 
πού πάσχουν ἀπό νοητικές ἀσθένειες ἤ διαταραχές. 

γ) Τή διαχείριση καί κατανομή ὅλων τῶν διαθέσιμων 
ἤ προσδοκώμενων πόρων για τήν ἐξειδίκευση τῶν 
δράσεων πού θά προκύψουν. 

δ) Τήν παρακολούθηση τῆς ὑλοποίησης τῶν δρά-
σεων ἀπό ὅλους τούς ἐμπλεκόμενους φορεῖς. 

ε) Τήν ἀξιολόγηση ὅλων τῶν δομῶν (εἴτε εἶναι σέ 
λειτουργία, εἴτε πρόκειται νά προστεθοῦν) καί τῶν 
φορέων ὑλοποίησης, μέ στόχο τήν ἀποτελεσματικότερη 
λειτουργία τους. 

στ) Τήν ἀξιοποίηση ὅλων τῶν προσφερόμενων δο-
μῶν. 

ζ) Τήν ἀναζήτηση καί ἀξιοποίηση δράσεων καί 
προγραμμάτων ἀπό ὅπου καί ἄν προέρχονται (Διεθνεῖς 
Ὀργανισμοί, Εὐρωπαϊκά Προγράμματα, Κοινωφελῆ 
Ἱδρύματα κ.λπ.). 

ἡ) Τήν ἐκπόνηση εἰδικῶν καί ἐπιστημονικῶν μελε-
τῶν, πού θά καταγράφουν προβλήματα καί θά προ-
κρίνουν λύσεις. 

θ) Τήν παροχή τεχνογνωσίας γιά τήν ἄρτια ὀργάνω-
ση καί ὑλοποίηση προγραμμάτων (π.χ. διαδικασίες 
προμηθειῶν κ.ἄ.), μέ ἀξιοποίηση τοῦ κανονιστικοῦ 
πλαισίου, πού διέπει τά ἐκκλησιαστικά ἤ ἄλλα νομικά 
πρόσωπα γιά τήν ἐκτέλεση ἔργων καί προμηθειῶν. 

ι) Τήν κάθε εἰδική ἀποστολή, πού θά τοῦ ἀναθέτει ἡ 
ἑκάστοτε ἐποπτεύουσα ἀρχή. 

2. Τό Ἵδρυμα δύναται νά ἀναλαμβάνει εἴτε τήν δικα-
στική συμπαράσταση εἴτε τήν δικαστική ἐπιμέλεια 
ἀτόμων μέ νοητική ὑστέρηση, κατόπιν αἰτήσεως συγ-
γενοῦς μέ αὐτά προσώπου ἤ αἰτήσεως τοῦ Δ.Σ. τοῦ 
Ἱδρύματος καί ἀπόφασης δικαστικῆς ἀρχῆς. Στήν 
περίπτωση αὐτή τό Δ.Σ ὑποχρεούται νά προτείνει 
στό δικαστήριο, ἐφ’ ὅσον τοῦ ζητηθεῖ, τά μέλη τοῦ 
ἐποπτικοῦ συμβουλίου. Σέ περίπτωση πού ἡ δικαστική 
ἀρχή ἀπορρίψει τήν πρόταση τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος 
ἤ δέν ὑπάρξει συμφωνία μέ τό Ἵδρυμα γιά τά μέλη τοῦ 
ἐποπτικοῦ συμβουλίου, τότε τό Ἵδρυμα δέν μπορεῖ νά 
ἀναλάβει τήν δικαστική συμπαράσταση ἤ τήν δικαστική 
ἐπιμέλεια τοῦ συγκεκριμένου ἀτόμου. 

3. Τό ἵδρυμα ἔχει τό δικαίωμα νά ἱδρύει Στέγες 
Ὑποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), οἰκοτροφεῖα 
ἤ διαμερίσματα, μέ βάση τήν κείμενη νομοθεσία 
καί τίς ἰσχύουσες διατάξεις τοῦ νόμου, ὅπως αὐτές 
περιγράφονται σήμερα στήν ὑπ’ ἀριθ. Π3β/Φ. ΓΕΝ./
Γ.Π.οικ.3394/10.1.2007 Ὑπουργική Ἀπόφαση (Φ.Ε.Κ. Β 
 ́ 74/29.01.2007), ἀλλά καί Κέντρα Δημιουργικῆς Ἀπα-
σχόλησης γιά Ἄτομα μέ Εἰδικές Ἀνάγκες (ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ), 
ἀλλά καί ἄλλα κέντρα ἡμερήσιας φιλοξενίας ΑΜΕΑ 
καί κάθε εἴδους παρεμφερεῖς ἤ σχετικές δράσεις καί 
δομές. 
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4. Τό Ἵδρυμα ἔχει ἤδη δημιουργήσει δύο Στέγες 
Ὑποστηριζόμενης Διαβιώσεως (Σ.Υ.Δ.), βάσει τῆς 
ὑπ’ ἀριθ. 12150/29.12.2011 ἀπόφασης τῆς Ἀντι-
περιφερειάρχου Κεντρικοῦ Τομέα Ἀθηνῶν (Φ.Ε.Κ. 164/Β 
/́6.2.2012), στίς ὁποῖες καί ἀποδίδει τόν χαρακτηριστικό 
διακριτικό τίτλο «Στέγες Ὑποστηριζόμενης Δια-
βιώσεως Μαρία Κόκκορη». Παράλληλα μέ τίς Σ.Υ.Δ. 
λειτουργοῦν ψυχοπαιδαγωγικές ὁμάδες τῶν ἐνοίκων-
ὠφελουμένων, ὥστε οἱ συνθῆκες διαβίωσης νά εἶναι 
εὐχάριστες καί δημιουργικές. 

5. Τό ἵδρυμα μέ τήν ἀποδοχή τῆς δωρεᾶς ἐν ζωῇ ὑπό 
τρόπον τῆς συμβολαιογράφου Κεοπάτρας - Ἀθηνᾶς 
Μπουγιούκου τοῦ Ἀνδρέα μέ ἀριθμό 2015/29.7.2016, 
ἀλλά καί μέ τήν Πράξη ἀποδοχῆς δωρεᾶς αἰτίᾳ 
θανάτου τῆς ὡς ἄνω συμβολαιογράφου μέ ἀριθμό 
2016/29.7.2016, μέ βάση τά ὅσα εἰς αὐτά προβλέπονται 
καί ἀπεδέχθη, δημιούργησε Στέγες Ὑποστηριζόμενης 
Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) - Διαμερίσματα μέ βάση τήν ὑπ’ ἀριθ. 
4896/4.11.2016 ἀπόφαση τῆς περιφερειακῆς συμβού-
λου Ἀττικῆς (Φ.Ε.Κ. Β ́ 3683/15.11.2016) καί τήν κείμενη 
νομοθεσία καί τίς διατάξεις τοῦ νόμου, ὅπως αὐτές 
σήμερα περιγράφονται στό Φ.Ε.Κ. Β’ 74Β ́/29.1.2007. 

5.1 Σέ ἐκπλήρωση τῶν ὡς ἄνω δωρεῶν τό Ἵδρυμα 
λειτουργεῖ δύο (2) Στέγες Ὑποστηριζόμενης Διαβιώ-
σεως (Σ.Υ.Δ.) διαμερίσματα, Φ.Ε.Κ. 3683/Β ́/15.11.2016, 
στίς ὁποῖες καί ἀποδίδει τόν χαρακτηριστικό διακριτικό 
τίτλο «Στέγες Ὑποστηριζόμενης Διαβιώσεως «Τό Ψα-
ραύτειο». Παράλληλα μέ τίς Σ.Υ.Δ. «Τό Ψαραύτειο», 
μπορεῖ νά λειτουργεῖ καί τμῆμα μέ ψυχοπαιδαγωγικές 
ὁμάδες καί θα περιλαμβάνει, πλήν τῶν ἄλλων, καί 
Τμῆμα Ἐκπαίδευσης καί ἀπασχόλησης τῶν ἐνοίκων ἤ 
καί ἐπισκεπτῶν, κατάλληλο γιά τίς δυνατότητές τους, 
ὥστε οἱ συνθῆκες διαβίωσης νά εἶναι εὐχάριστες καί 
δημιουργικές γιά τούς ἐνοίκους καί τούς ἐπισκέπτες. 

5.2. Ἀποκλειστικοί καί διά βίου ἔνοικοι τῶν Σ.Υ.Δ. 
«Τό Ψαραύτειο» θά εἶναι αὐτοί πού περιγράφονται 
ἀποκλειστικά στά ὡς ἄνω συμβόλαια δωρεᾶς. Μετά 
ἀπό τόν θάνατο ἤ τήν ἑκούσια ἀποχώρηση τοῦ ὁποιου-
δήποτε ἐκ τῶν ἐνοίκων τῶν δωρητῶν, τό Ἵδρυμα 
δύναται νά διαθέσει τό κενό διαμέρισμα μέ σχετική 
ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. καί σύμφωνα μέ τούς ὅρους τῆς 
δωρεᾶς. 

5.3. Λεπτομέρειες τῆς διαβίωσης καί οἱ ὑποχρεώσεις 
γονέων, ἀρχικῶν ἐνοίκων καί Ἱδρύματος προβλέπονται 

στόν εἰδικό ἐσωτερικό κανονισμό πού διέπει τίς Σ.Υ.Δ. 
«Τό Ψαραύτειο» ὅπως ἔχει ὑπογραφεῖ ἀπό τούς 
δωρητές καί ἔχει ἐγκριθεῖ μέ ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. τοῦ 
Ἱδρύματος. 

5.4. Οἱ ἔνοικοι πού τυχόν εἰσαχθοῦν πρός ἀντι-
κατάσταση τῶν ἀρχικῶν ἐνοίκων, ὅπως στό δωρητήριο 
προβλέπεται, θά εἰσάγονται μέ βάση τό ἄρθρο 4, 
παράγραφο 4.5. τοῦ παρόντος. 

6. Τό Ἵδρυμα εἶναι ἐξοπλισμένο μέ τόν ἀναγκαῖο 
ἐξοπλισμό γιἀ τή συντήρηση, διαμονή, κίνηση καί 
φροντίδα τῶν ἐνοίκων-ὠφελουμένων καί τό ἀναγκαῖο, 
σύμφωνα μέ τούς κανόνες ὑγιεινῆς, εἰδικευμένο καί 
ἀνειδίκευτο προσωπικό, ὅπως αὐτά προβλέπονται ἀπό 
τούς ἰσχύοντες κανονισμούς. 

7. Οἱ Σ.Υ.Δ. τοῦ Ἱδρύματος «Μαρία Κόκκορη» 
ἀποτελοῦν σύγχρονο πλαίσιο ψυχοκοινωνικῆς ἀπο-
κατάστασης, τό ὁποῖο παρέχει ὁλοκληρωμένες, 
ποιοτικές ὑπηρεσίες ἐξειδικευμένης ἐπιστημονικῆς 
θεραπευτικῆς ὑποστήριξης σέ ἄτομα μέ νοητική ὑστέ-
ρηση καί σύνδρομο Down. Λειτουργοῦν ὡς στέγες 
μακρᾶς διαμονῆς - ὑποστηριζόμενης διαβίωσης (κλειστή 
μονάδα) 24ωρης φιλοξενίας, στίς ὁποῖες μπορεῖ νά 
φιλοξενηθοῦν ἄτομα μέ μέτρια ἕως βαριά νοητική 
ὑστέρηση (ὀφειλομένη σέ γενετικά ἤ περιβαλλοντικά 
αἴτια ἤ καί αὐτισμό), μερικῶς αὐτοεξυπηρετούμενα ἤ διά 
βίου ὑποστηριζόμενα ἀπό τό προσωπικό τῶν Σ.Υ.Δ., ἀπό 
12 ἐτῶν καί ἄνω, προκειμένου νά παρέχονται ὑπηρεσίες 
παιδικῆς προστασίας. Οἱ Σ.Υ.Δ. τοῦ Ἱδρύματος «Μαρία 
Κόκκορη» δύνανται νά φιλοξενήσουν καί ἄτομα μεγα-
λύτερης ἡλικίας, κατόπιν σχετικῆς ἀξιολόγησης τῆς 
διεπιστημονικῆς ὁμάδας, λαμβανομένων ὑπ’ ὄψιν καί 
τῶν κοινωνικῶν ἀναγκῶν τῶν ἑκάστοτε περιπτώσεων. 

8. Παράλληλα μέ τίς Σ.Υ.Δ. λειτουργοῦν στό Ἵδρυμα 
ψυχοπαιδαγωγικές ὁμάδες κατά τίς πρωινές ὧρες 
(9.00-13.00), ἀπό Δευτέρα ἕως Παρασκευή. Γιά τίς 
ψυχοπαιδαγωγικές ὁμάδες γίνονται δεκτά αὐτοεξυπη-
ρετούμενα ἄτομα 12 ἐτῶν καί ἄνω ἀντίστοιχα, κατόπιν 
ἀξιολόγησης τῆς διεπιστημονικῆς ὁμάδας, στό πλαίσιο 
τῆς παιδικῆς προστασίας. Ὁ ἀριθμός τῶν ἀτόμων πού 
γίνονται δεκτά στίς ψυχοπαιδαγωγικές ὁμάδες κατά 
τίς πρωινές ὧρες, εἶναι στήν διακριτική εὐχέρεια 
τῆς Διεύθυνσης καί τῆς Διεπιστημονικῆς Ὁμάδας. Ὁ 
ἀριθμός τῶν ἐνοίκων στίς Σ.Υ.Δ. καθορίζεται μέ βάση 
τίς ἄδειες λειτουργίας τῆς κάθε μονάδας, οἱ ὁποῖες 
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ἐκδόθηκαν ἀπό τήν ἁρμόδια ἐποπτεύουσα ἀρχή τῆς 
Περιφέρειας Ἀττικῆς (Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π. οἰκ.3394 Φ.Ε.Κ. 
Β 74/29.1.2007-10676/4.11.2011).

Ἄρθρο 4
Ὅροι εἰσόδου

Οἱ ὠφελούμενοι τοῦ Ἱδρύματος καί ἔνοικοι στίς  
Σ.Υ.Δ. εἰσάγονται μέ βάση τίς διατάξεις τοῦ Ἐσωτερικοῦ 
Κανονισμοῦ, πού καταρτίζεται μέ ἀπόφαση τοῦ Δι-
οικητικοῦ Συμβουλίου, μέ προτεραιότητα σέ ὀρφανά 
ἐξ ἑνός ἤ ἀμφοτέρων τῶν γονέων ἤ ἀπό οἰκογένειες 
τελείως ἄπορες ἤ μέ γονεῖς πού λόγῳ γήρατος ἤ νόσου 
ἀδυνατοῦν νά τούς παράσχουν τή δέουσα φροντίδα. 
Δέον δέ νά προτιμῶνται ἀπαρεγκλίτως τά πρόσωπα μέ 
τή μεγαλύτερη ἀνάγκη περιθάλψεως (φροντίδας).

Ἄρθρο 5
Διοίκηση - ἐποπτεία

α. Τό Ἵδρυμα τελεῖ ὑπό τήν ἐποπτεία τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί διοικεῖται ὑπό Διοικητι-
κοῦ Συμβουλίου ἀποτελουμένου: α. Ἐκ τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, ὡς Προέδρου, ἀνα-
πληρουμένου σέ περίπτωση κωλύματος ἤ ἀπουσίας του 
ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱεράς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν. β. Ἐκ τεσσάρων (4) ἕως ἕξι (6) μελῶν, κληρικῶν 
ἤ λαϊκῶν, διοριζομένων, μετά τῶν ἀναπληρωτῶν τους 
διά πράξεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ὡς 
προέδρου, καθώς ἡ δωρήτρια Μαρία Ἰωάννου Κόκκορη 
δέν ἄσκησε τό δικαίωμά της νά διορίζει μέλη τοῦ Δ.Σ. 
μετά ἀπό τόν θάνατό της. 

β. Τό Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σέ ἀπαρτία παρ-
ισταμένου τοῦ Προέδρου ἤ τοῦ νόμιμου ἀναπληρωτῆ 
του καί τοὐλάχιστον τοῦ 50% τῶν μελῶν του. 

γ. Τό Δ.Σ. συνέρχεται τακτικῶς μέν κατά μῆνα, 
ἐκτάκτως δέ ὁσάκις παρίσταται ἀνάγκη, κατόπιν προ-
σκλήσεως τοῦ Προέδρου. Ὁ Γραμματεύς τηρεῖ τά 
Πρακτικά συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου 
καί ἐπιμελεῖται τῆς ἀλληλογραφίας τοῦ Ἱδρύματος. 

δ. Οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία τῶν 
παρόντων, ἐνῶ σέ περίπτωση ἰσοψηφίας ὑπερισχύει ἡ 
γνώμη τοῦ Μακαριωτάτου Πρόεδρου ἤ τοῦ νομίμως 
προεδρεύοντος. 

ε. Ἡ θητεία τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. εἶναι τριετής, τά δέ 
μέλη δύνανται νά ἐπαναδιορίζονται. 

στ. Κατά τήν πρώτη συνεδρίαση τοῦ Δ.Σ. ἐκλέγεται, 
ἐκ τῶν μελῶν, ὁ ἀντιπρόεδρος, ὁ γραμματεύς καί ὁ τα-
μίας τοῦ Δ.Σ. 

ζ. Τόν Πρόεδρο δύναται νά ἀναπληροῖ καί ὁ ἀντι-
πρόεδρος ἤ ἕτερον μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου 
ὁριζόμενο.

Ἄρθρο 6
Ἁρμοδιότητες Δ.Σ.

Τό Δ.Σ. ἔχει τίς κατωτέρω ἁρμοδιότητες:
α. Διοικεῖ καί διαχειρίζεται τήν περιουσία τοῦ Ἱδρύ-

ματος. 
β. Ἀποφασίζει γιά κάθε θέμα πού ἀφορᾶ τήν ἐκ-

πλήρωση τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ. 
γ. Ἀποφασίζει γιά τίς οἰκονομικές ὑποχρεώσεις τῶν 

ἐνοίκων, ἐπιφυλασσομένων τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 
10 τοῦ παρόντος. 

δ. Ψηφίζει καί διαμορφώνει τόν ἐσωτερικό Κανονισμό 
τοῦ Ἱδρύματος καί ὑποβάλλει αὐτόν στό Μ.Σ. πρός 
ἔγκριση. 

ε. Συνεργάζεται μέ τούς Ἐκκλησιαστικούς Ὀργα-
νισμούς καί τούς ἐν γένει φορεῖς τοῦ Δημοσίου, τῆς 
Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης, τῆς Περιφέρειας καί τῆς 
Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης Α ́ βαθμοῦ (Δήμους) κ.ἄ., πρός 
προαγωγή καί ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ του. 

στ. Καταρτίζει τόν ἐτήσιο Προϋπολογισμό καί Ἀπο-
λογισμό τοῦ Ἱδρύματος καί ὑποβάλλει τούτους στό 
Μητροπολιτικό Συμβούλιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
πρός ἔγκριση. 

ζ. Μεριμνᾶ γιά τήν ἐξεύρεση οἰκονομικῶν πόρων, 
ἀπαραίτητων γιά τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος. 

ἡ. Αποφασίζει γιά κάθε ἄλλο θέμα τό ὁποῖο ἀφορᾶ 
τήν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος καί δέν ἀνα-
φέρεται ρητῶς στόν παρόντα Κανονισμό.

Ἄρθρο 7
Ἐκπροσώπηση

Ὁ Πρόεδρος ἐκπροσωπεῖ τό Ἵδρυμα ἐνώπιον 
πάσης Ἀρχῆς καί ὑπογράφει τήν ἀλληλογραφία τοῦ 
Ἱδρύματος. Τοῦτον ἀπόντα ἤ κωλυόμενο ἐκπροσωπεῖ 
ὁ ἀντιπρόεδρος ἤ ἕτερον μέλος ὁριζόμενο ὑπό τοῦ 
Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Μέ ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. δύναται 
νά ὁρισθεῖ καί μέλος τοῦ Δ.Σ. νὰ ἐκπροσωπεῖ τό Ἵδρυμα 
γιά συγκεκριμένες ἐνέργειες ἤ θέματα. 
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Ἄρθρο 8
Οἰκονομική διαχείριση

α. Τό Ἵδρυμα ἔχει ἰδία διαχείριση, τηρεῖ διαχειριστικά 
βιβλία συμφώνως πρός τό σύστημα τηρήσεως τῶν 
λογιστικῶν Βιβλίων Ν.Π.Ι.Δ. Ἐνδεικτικά καί ὄχι περι-
οριστικά ἀναφέρονται: Βιβλίο Πράξεων Διοικητικοῦ 
Συμβουλίου, Βιβλίο Πρωτοκόλλου, Βιβλίο Ταμείου, 
Βιβλίο Κινητῆς καί Ἀκινήτου Περιουσίας, Γραμμάτια 
Εἰσπράξεων καί Ἐντάλματα Πληρωμῶν, καθώς καί 
Βιβλίο ώφελουμένων-ἐνοίκων. 

Τά Γραμμάτια Εἰσπράξεων καί τά Ἐντάλματα Πληρω-
μῶν εἶναι ἐκτελεστέα, ἐφ ́ ὅσον φέρουν ἀπαραιτήτως 
τήν ὑπογραφή τοῦ Προέδρου ἤ Νομίμου ἐκπροσώπου 
τοῦ ἱδρύματος ὅπως αὐτός ὁρίζεται ἀπό σχετική 
ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος καί τοῦ λογιστοῦ τοῦ 
Ἱδρύματος. Ὁ Ταμίας ὑπογράφει τήν πιστοποίηση τῆς 
πληρωμῆς ἤ τῆς εἴσπραξης. 

β. Ὁ Ταμίας σύμφωνα μέ τίς ἀποφάσεις τοῦ Δ.Σ. καί 
τά σχετικά ἐντάλματα θά προβαίνει σέ ἀναλήψεις καί 
καταβολές χρημάτων διασφαλίζοντας τήν περιουσία 
τοῦ Ἱδρύματος. Τά χρηματικά διαθέσιμα κατατίθενται 
σέ χρηματοπιστωτικό ἵδρυμα ἤ ἱδρύματα ἐπ’ ὀνόματι 
τοῦ Ἱδρύματος. Τό χρηματικό ποσό τό ὁποῖο δύναται 
νά φέρει εἰς χεῖρας του ὁ Ταμίας καθορίζεται ὑπό τοῦ 
Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἀναλήψεις χρημάτων γίνονται 
κατόπιν Ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί 
φέρουν τήν ὑπογραφή τοῦ ταμία καί τοῦ γραμματέως 
τοῦ Δ.Σ. 

Ἄρθρο 9
Πόροι

 α. Πόροι τοῦ Ἱδρύματος ἐνδεικτικά καί ὄχι περι-
οριστικά εἶναι: α) πρόσοδοι ἐξ ἐράνων νομίμως 
διενεργουμένων, λαχειοφόρων ἀγορῶν, δισκοφοριῶν 
κ.λπ., β) εἰσφορές - δωρεές φυσικῶν ἤ νομικῶν προ-
σώπων, γ) κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές παντός 
φυσικοῦ ἤ νομικοῦ προσώπου, δ) εἰσφορές σέ εἶδος 
ἤ σέ χρῆμα παντός νομικοῦ ἤ φυσικοῦ προσώπου, ε) 
εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν, στ) οἱ ἑκάστοτε ὑπέρ αὐτοῦ 
ἐπιχορηγήσεις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἤ τοῦ Γενικοῦ 
Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ζ) πᾶσα 
ἐπιχορήγηση, χρηματοδότηση, χρηματική ἐνίσχυση, 
ἐπιδότηση ὑπέρ αὐτοῦ ἐκ μέρους φορέων τῆς Εὐ-
ρωπαϊκῆς Ἕνωσης, τοῦ Κράτους, τῆς Περιφέρειας 

ἤ Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως α ́  βαθμοῦ, διεθνοῦς ὀρ-
γανισμοῦ ἤ ἄλλου Νομικοῦ Προσώπου Ἰδιωτικοῦ ἤ 
Δημοσίου Δικαίου, η) εἰσφορές καί δωρεές τίς ὁποῖες 
δύνανται νά προσφέρουν στό Ἵδρυμα καί ὅσοι ἐκ τῶν 
γονέων ἤ συμπαραστατῶν τῶν διαβιούντων-ὠφελου-
μένων διαθέτουν ἀνάλογη οἰκονομική δυνατότητα, θ) 
τόκοι ἀπό καταθέσεις τοῦ Ἱδρύματος, καθώς καί πᾶ-
σα ἄλλη πρόσοδος μή κατονομαζομένη ρητῶς ἐν τῷ 
παρόντι. 

β. Οἱ πόροι τοῦ Ἱδρύματος διατίθενται γιά τή συν-
τήρηση, τήν ὅλη λειτουργία αὐτοῦ καί γιά τήν ἀμοιβή 
τοῦ ὑπηρετοῦντος προσωπικοῦ καί γενικῶς γιά τήν 
εὐόδωση τῶν σκοπῶν του. 

Ἄρθρο 10
Εἰδικοί ὅροι

 α. Στό Ἵδρυμα παραμένει ἐς ἀεί δωρεάν ἡ θυγατέρα 
τῆς δωρητρίας Ἀλεξάνδρα θυγατέρα Δημητρίου 
Καφύρη καί δή καί μέ εἰδική φροντίδα καί περίθαλψη. 
Στήν εἰδική αὐτή φροντίδα συμπεριλαμβάνεται καί κάθε 
ἔκτακτη δαπάνη ἀνεξαρτήτως ποσοῦ γιά τήν ὑγεία της, 
στήν ὁποία κάθε συνετός γονεύς θά προέβαινε.

β. Καθιέρωση ὁποιασδήποτε συμμετοχῆς ἤ ἄλλης 
ὑποχρεώσεως τῶν ἐνοίκων μέ σχετικές διατάξεις 
τοῦ ἐσωτερικοῦ κανονισμοῦ ἤ τῶν οἰκείων τους στή 
δαπάνη εἴτε ἐφ’ ἅπαξ εἴτε περιοδικῶς δέν ἰσχύει γιά τή 
θυγατέρα τῆς δωρητρίας. 

γ. Στό δωρηθέν ἀκίνητο, ἐπί τῆς ὁδοῦ Προμηθέως 
28 καί Ἀγαμέμνονος, τό ὁποῖο περιλαμβάνεται στό 
ὑπ’ ἀριθ. 8140/23.12.1999/ δωρητήριο Συμβόλαιο, θά 
στεγάζονται καί θά περιθάλπονται ἄτομα θηλυκοῦ 
φύλου πού πάσχουν ἀπό νοητική στέρηση ἤ σύνδρομο 
Down. 

Ἄρθρο 11
Τροποποίηση

α. Ὁ παρών Κανονισμός τροποποιεῖται ἤ καταργεῖται 
ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μέ αἰτιολογημένη πρόταση τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ 
Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

β. Τό Ἵδρυμα διαλύεται μέ Ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς 
Ἱερᾶς Συνόδου, δημοσιευομένη στήν Ἐφημερίδα τῆς 
Κυβερνήσεως, κατόπιν αἰτιολογημένης προτάσεως 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί μετά 
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γνώμην τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος, ἡ 
δέ περιουσία τοῦ Ἱδρύματος περιέρχεται αὐτοδικαίως 
στό Νομικό Πρόσωπο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν 
καί διατίθεται γιά παρεμφερεῖς φιλανθρωπικούς 
σκοπούς. 

γ. Μέ εἰσήγηση τοῦ Δ.Σ. ἡ ἐποπτεύουσα ἀρχή μέ 
ἀπόφασή της καί ἐγκριση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου δύναται 
νὰ μεταβιβάσει τήν ἐποπτεία τοῦ ἱδρυματος σέ ἄλλο 
νομικό πρόσωπο τῆς ἐπιλογῆς της. 

Ἄρθρο 12
Ἰσχύς Κανονισμοῦ

Ὁ παρών Κανονισμός ἰσχύει ἀπό τῆς δημοσιεύσεως 
αὐτοῦ στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καί στό 
περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἄρθρο 13
Ἀκροτελεύτια διάταξη

Ἀπό τίς διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέν 
προκαλεῖται δαπάνη εἰς βάρος τοῦ Προϋπολογισμοῦ 
τοῦ Νομικοῦ Προσώπου τοῦ Ἱδρύματος ἤ τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ἡ ἀπόφαση αὐτή νά δημοσιευθῇ στήν Ἐφημερίδα 
τῆς Κυβερνήσεως.

Ἀθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 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 9.10.2018

Κανονισμός«Περί ἐκμισθώσεων καί ἐκποιήσεων
ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 

Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς»

Ἀριθμ. 3638/2013/2018

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἔχουσα ὑπ ̓ ὄψιν:
1) τάς διατάξεις τῶν ἄρθρων 46 παρ. 2, 29 παρ. 2 καί 39 
παρ. 2 καί 6 τοῦ Ν. 590/1977 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ 
Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», ὡς καί τό 
ἄρθρον 68 παρ. 1 ὑποπαρ. 3, 4 καί 6 τοῦ Ν. 4235/2014, 
2) τάς ὑποχρεώσεις τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας πρός 
τό χριστεπώνυμον πλήρωμα, τάς ἀπορρεούσας ἐκ τῶν 
Εὐαγγελικῶν ἐπιταγῶν, τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῶν 
Νόμων τοῦ Κράτους,

3) τάς ὑφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς και πνευ-
ματικάς ἀνάγκας τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας 
καί Κομοτηνῆς,
4) την ὑπ’ ἀριθ. 1379/25.7.2018 πρότασιν τοῦ Σεβασμι-
ωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. 
Παντελεήμονος,
5) τήν ἀπό 28.8.2018 Γνωμοδότησιν τῆς Νομικῆς 
Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος,
6) τήν ἀπό 6.9.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συν-
όδου, 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ψηφίζει τόν Κανονισμόν «Περί ἐκμισθώσεων καί ἐκ-

ποιήσεων ἀκινήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνεί-
ας καί Κομοτηνῆς», ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς ἑξῆς:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
«Περί ἐκμισθώσεων καί ἐκποιήσεων ἐκκλησιαστικῶν
ἀκινήτων τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί 

Κομοτηνῆς»

Ἄρθρο 1
Ἀντικείμενο Κανονισμοῦ

1. Ὁ παρών Κανονισμός ρυθμίζει τή διαδικασία, πού 
θά τηρεῖται γιά τήν κατάρτιση συμβάσεων οἰκονο-
μικῆς διαχείρισης τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων.

2. Εἰδικότερα, διέπει τή διαδικασία, ἡ ὁποία πρέπει 
νά τηρεῖται ἀπό τά Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου ἤ Ἰδιωτικοῦ Δικαίου τῆς Ἱερᾶς Μητρόπο-
λης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς. Ἡ διαδικασία ἀφορᾶ 
τίς συμβάσεις ἐκμίσθωσης, χρηματοδοτικῆς μίσθω-
σης (leasing), παραχώρησης τῆς χρήσης, ἐκποίησης, 
ἀγορᾶς, ἀνταλλαγῆς καί ἐκποίησης ἐπί ἀντιπαροχῇ 
ἀκινήτων, τῶν ὁποίων ἡ ἰδιοκτησία ἤ ἡ ἐπικαρπία ἀνή-
κει σ ̓  αὐτά ἤ ἡ διαχείριση καί ἡ διοίκηση ἔχει ἀνατε-
θεῖ σ ̓ αὐτά μέ διάταξη νόμου ἤ δυνάμει ὁποιασδήποτε 
μορφῆς σύμβαση διαχείρισής τους.

3. Ὡς Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) κατά τά ἀνωτέρω ὁρίζονται τά ἀνα-
φερόμενα στό ἄρθρο 1 παρ. 4 τοῦ Ν. 590/1977, ὅπως 
ἰσχύει κάθε φορά. Ὡς Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσω-
πα Ἰδιωτικοῦ Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ὁρίζονται τά Ἡσυχα-
στήρια, τά Ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα, τά Ἱερά Προσκυ-
νήματα καί τά Ἐκκλησιαστικά Μουσεῖα.

4.Ὡς διοικοῦν ὄργανο γιά τίς ἀνάγκες τοῦ παρόντος 
Κανονισμοῦ νοεῖται τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο γιά 
τήν Ἱερά Μητρόπολη, τό Ἡγουμενοσυμβούλιο γιά τήν 
Ἱ. Μ., τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο γιά τήν Ἐνορία καί 
τό ἑκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο γιά τά λοιπά ἐκκλη-
σιαστικά νομικά πρόσωπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Ἄρθρο 2

Τρόπος Ἐκμίσθωσης
1. Τά ἐκκλησιαστικά ἀκίνητα ἐκμισθώνονται μέ δημό-
σιο πλειοδοτικό διαγωνισμό.

2. Κατ’ ἐξαίρεση, τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο 
μπορεῖ νά προβαίνει μετά ἀπό ἀπόφαση τοῦ διοικοῦν-
τος ὀργάνου του σέ ἐκμίσθωση ἄνευ διαγωνισμοῦ: α) 
Ὅταν ἡ ἐτήσια πρόσοδος ἀπό τό ἐκμισθωμένο ἀκί-
νητο δέν ὑπερβαίνει τό ποσό τῶν δέκα πέντε χιλιάδων 
(15.000) εὐρώ. β) Ὅταν πρόκειται γιά ἐκμίσθωση 
ἀκινήτων πρός ἄλλα Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα 
ἤ πρός Ὀργανισμούς καί Ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα 
Ἰδιωτικοῦ Δικαίου κοινωφελοῦς χαρακτῆρα, τά ὁποῖα 
ἐκπληρώνουν κοινωφελεῖς σκοπούς γιά τήν ἰκανο-
ποίηση στεγαστικῶν ἤ ἄλλων σχετικῶν λειτουργικῶν 
ἀναγκῶν πρός ἐκπλήρωση τῶν σκοπῶν τους. Κοιν-
ωφελής σκοπός γιά τήν ἐφαρμογή τῆς παρούσας 
διάταξης εἶναι ἐκεῖνος πού ἐνδιαφέρει κατά προ-
τεραιότητα καί ἀποδεδειγμένα τό κοινωνικό σύνολο 
ἤ κοινωνικές ὁμάδες καί δέν περιορίζεται στά μέλη 
τοῦ νομικοῦ προσώπου. Σέ κάθε περίπτωση δέν μπο-
ρεῖ νά ἀποβλέπει σέ οἰκονομικῆς φύσης ἐπιχείρηση. 
Οἰκονομικές δραστηριότητες περιορισμένης ἔκτασης, 
οἱ ὁποῖες συνιστοῦν πηγή πρόσθετων πόρων κοινωφε-
λοῦς ἱδρύματος, ἐφ’ ὅσον ἐξυπηρετοῦν τόν σκοπό 
τῆς παραχώρησης, κρίνονται κατά περίπτωση ἀπό τό 
διοικοῦν ὄργανο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώ-
που. γ) Ὅταν πρόκειται γιά ἐκμίσθωση ἀκινήτων, πού 
προορίζονται γιά ἐντελῶς καθορισμένη εἰδική ἐποχιακή 
χρήση, ἡ ὁποία σέ καμμία περίπτωση δέν δύναται νά 
διαρκέσει περισσότερο ἀπό ἑπτά (7) μῆνες. δ) Ὅταν 
πρόκειται γιά ἐκμίσθωση μέ σκοπό τήν ἀπόκτηση ἤ 
διατήρηση τῆς νομῆς ἀκινήτου, ὁπότε ἡ ἐκμίσθωση 
συνομολογεῖται γιά χρονικό διάστημα ἕως δύο (2) ἔτη. 
ε) Ὅταν ὁ δεύτερος ἐπαναληπτικός διαγωνισμός ἀπο-
βεῖ ἄγονος ἤ ἀσύμφορος σύμφωνα μέ τήν αἰτιολογημέ-
νη κρίση τοῦ διοικοῦντος ὀργάνου τοῦ Ἐκκλησιαστι-
κοῦ Νομικοῦ Προσώπου. στ) Σέ ἐφαρμογή κάθε ἄλλης 
εἰδικῆς διάταξης νόμου, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει τήν ἄνευ 
διαγωνισμοῦ ἐκμίσθωση ἐκκλησιαστικοῦ ἀκινήτου.
3. Τό καθοριζόμενο στήν παράγραφο 2, περίπτωση α ́, 
τοῦ παρόντος ἄρθρου ποσό δύναται νά ἀναπροσαρμό-
ζεται ἀνά τριετία μέ ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτη Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς.
4. Πρίν ἀπό τήν ἐκμίσθωση συντάσσεται ἀπό ἐπι-
λεγμένο ἀνεξάρτητο ἐκτιμητή (φυσικοῦ ἤ νομικοῦ 
προσώπου), πού ἀσκεῖ κατ ̓  ἐπάγγελμα αὐτό τό ἔργο, 
Ἔκθεση Καταμέτρησης καθώς καί Ἔκθεση Ἐκτίμησης 
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τῆς ἀγοραίας καί μισθωτικῆς ἀξίας τοῦ πρός ἐκμίσθω-
ση ἐκκλησιαστικοῦ ἀκινήτου. Τό ζητούμενο μίσθωμα 
σέ καμία περίπτωση δέν δύναται νά ὑπολείπεται τῆς 
προσδιοριζόμενης μισθωτικῆς ἀξίας τοῦ ἀκινήτου, 
ὅπως αὐτή προκύπτει ἀπό τήν ἀνωτέρω ἔκθεση. Σέ 
περίπτωση ἄκαρπης δημοπρασίας δύναται νά ἐπανα-
δημοπρατηθεῖ μέ μείωση κατά δέκα ποσοστιαῖες μο-
νάδες (10%) τῆς τιμῆς τῆς πρώτης προσφορᾶς. Ἐάν 
ἀποβεῖ ἄκαρπη καί αὐτή ἡ δημοπρασία, ὑπάρχει δυ-
νατότητα ἐκμίσθωσης καί μέ ἀπευθείας σύμβαση. Στήν 
Ἔκθεση ἀναφέρονται ὁ Ο.Τ.Α., ὁ οἰκισμός, ἡ θέση, τυ-
χόν ἐπωνυμία, ἡ ἀκριβής διεύθυνση, ἡ ὑπάρχουσα χρή-
ση τοῦ ἀκινήτου, ἡ ἀντικειμενική ἀξία, ἡ παλαιότητα 
καί ἡ ἐμπορικότητα τῆς περιοχῆς.

Ἄρθρο 3
Χρονική διάρκεια ἐκμίσθωσης

1. Ἡ διάρκεια τῆς μίσθωσης τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀκι-
νήτων καθορίζεται ἐλεύθερα ἀνάλογα μέ τήν κατάστα-
ση τοῦ ἀκινήτου καί λαμβάνοντας ὑπ ̓  ὄψιν ἐάν αὐτό 
χρήζει ἀνακατασκευῆς, συντήρησης, διατήρησης. 
Μπορεῖ νά καθορισθεῖ καί μακροχρόνια μίσθωση 
ἀνάλογα μέ τή θέση καί τήν κατάσταση τοῦ ἀκινήτου 
καί ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι γιά τή συντήρησή του ἤ τήν 
ἀνακατασκευή του ἀπαιτοῦνται ἰδιαίτερα οὐσιώδεις 
δαπάνες τοῦ μισθωτῆ, τίς ὁποῖες ἐπωμίζεται ὁ τελευ-
ταῖος ἐξ ὁλοκλήρου. Εἰδικά γιά τά ἀγροκτήματα καί 
τά ἐλαιοκτήματα ἡ διάρκεια εἶναι ἑξαετής, ἐνῶ γιά τά 
λιβάδια μονοετής.

2. Σέ κάθε περίπτωση γιά τή δημοπράτηση ἐκμίσθω-
σης ἀκινήτων, τά ὁποῖα ὑπάγονται σέ εἰδικό καθεστώς 
προστατευόμενης ἐπαγγελματικῆς ἤ ἄλλης χρήσης, 
λαμβάνονται ὑπ ̓ ὄψιν καί οἱ σχετικές νομοθετικές δι-
ατάξεις.

Ἄρθρο 4
Εἰδικές ἐκμισθώσεις ἐκμετάλλευσης ἀκινήτων

1.Ἐπιτρέπεται ἡ κατάρτιση μακροχρόνιας μίσθωσης 
διάρκειας ἕως ἐνενήντα ἐννέα (99) ἐτῶν γιά περιπτώ-
σεις ἐκμετάλλευσης καί ἀξιοποίησης μεγάλων ἄγονων 
ἐκτάσεων ἤ γηπέδων ἐντός ἤ ἐκτός σχεδίου πόλης ἤ 
οἰκισμοῦ, οἱ ὁποῖες ἀπαιτοῦν ἰδιαίτερα οὐσιώδεις δα-
πάνες τοῦ μισθωτοῦ, ὅπως ἐνδεικτικά ἡ κατασκευή 
κτηρίων, τεχνικῶν ἔργων, ἐγκαταστάσεων καί γενικά 

ἡ ἐκτέλεση μεγάλου ἐπενδυτικοῦ προγράμματος, μέ 
αὐτοχρηματοδότηση ἤ ὄχι.

2. Ἡ ἐπιλογή τοῦ μισθωτῆ, ἐφ ̓ ὅσον ἡ ἐκμίσθωση δέν 
εἶναι δυνατόν ἤ συμφέρον νὰ γίνει μέ τή διαδικασία 
τοῦ δημόσιου πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ, γίνεται μέσῳ 
πρόσκλησης ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος καί ἀξιολόγη-
σης προσφορῶν ὕστερα ἀπό αἰτιολογημένη ἀπόφαση 
τοῦ διοικοῦντος ὀργάνου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ 
προσώπου. Σέ κάθε περίπτωση οἱ ὅροι τῆς διακήρυξης 
πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ ἤ τῆς πρόσκλησης ἐκδήλω-
σης ἐνδιαφέροντος καθορίζονται κατά περίπτωση μέ 
ἀπόφαση τοῦ διοικοῦντος ὀργάνου τοῦ ἐκκλησιαστι-
κοῦ νομικοῦ προσώπου.

3. Στήν κατά τήν προηγουμένη παράγραφο ἀπόφαση 
θά περιλαμβάνονται ἀφ’ ἑνός εἰδικοί ὅροι γιά τά οἰκο-
νομικά, τά τεχνικά καί τά λοιπά στοιχεῖα, ἀφ’ ἑτέρου 
θά περιλαμβάνονται πιθανά ἐπενδυτικά προγράμματα 
μελετοκατασκευῶν ἤ συμπράξεων δημοσίου καί 
ἰδιωτικοῦ τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), καθώς καί τά κριτήρια 
ἀξιολόγησης καί βαθμολογίας γιά τήν ἐπιλογή τῶν 
ὑποψήφιων μισθωτῶν. Ἡ διατύπωση τῶν τελικῶν ὅρων 
τῆς σύμβασης θά γίνεται ἐντός τοῦ πλαισίου τῶν ὅρων 
τῆς πρόσκλησης καί κατόπιν ἀπευθείας διαπραγμα-
τεύσεων.

4. Ἐπιτρέπεται ἡ μίσθωση γιά πολλαπλές χρήσεις, 
προσδιοριζομένης ἐπακριβῶς στό κείμενο τοῦ ἀρχικοῦ 
μισθωτηρίου.

5. Μετά ἀπό τήν ὑπογραφή τοῦ ἀρχικοῦ μισθωτηρίου, 
ἐπιτρέπεται ἡ μετατροπή τῆς χρήσης τοῦ μισθίου, συ-
νολικά ἤ ἐν μέρει, μόνο ἐφ’ ὅσον συναινέσει ρητά καί 
ἐγγράφως τό διοικοῦν ὄργανο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νο-
μικοῦ προσώπου, τό ὁποῖο θά ὁρίσει τούς ὅρους καί 
τίς προϋποθέσεις αὐτῆς, κατόπιν προηγούμενης ἔγ-
γραφης αἴτησης τοῦ μισθωτῆ. Ἡ μακροχρόνια μίσθωση 
σέ φυσικό πρόσωπο εἶναι ἐλεύθερα μεταβιβαστή μέ 
αἴτηση τοῦ καθολικοῦ διαδόχου καί κατόπιν ἔγγραφης 
ἀποδοχῆς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου.

Ἄρθρο 5
Προκήρυξη Διαγωνισμοῦ Ἐκμίσθωσης

1. Οἱ ὅροι κάθε μίσθωσης καθορίζονται ἀπό τό διοι-
κοῦν ὄργανο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου 
ἤ ἀπό τό ἁρμοδίως ἐξουσιοδοτημένο ὄργανο καί περι-
λαμβάνονται στή σχετική διακήρυξη διαγωνισμοῦ.
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2. Ἡ διακήρυξη τοῦ διαγωνισμοῦ ὑπογράφεται ἀπό 
τήν Ἱερά Μητρόπολη, τίς Ἱ. Μονές, τίς Ἐνορίες ὑπό 
τοῦ Μητροπολίτη, Ἡγουμένου καί Προέδρου τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἀντιστοίχως καί, ὅσον 
ἀφορᾶ τά ἐκκλησιαστικά Ν.Π.Ι.Δ., ἀπό τά ἁρμόδια 
ἐξουσιοδοτημένα ὄργανά τους. Δημοσιεύεται δέκα 
(10) τοὐλάχιστον ἡμέρες πρίν ἀπό τόν διαγωνισμό, 
μέσῳ ἀνάρτησης στήν ἱστοσελίδα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
νομικοῦ προσώπου ἤ στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως.

3. Γιά τίς ἐκμισθώσεις μέ ἐτήσιο μίσθωμα, πού ὑπερ-
βαίνει τό ποσό τῶν δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) εὐρώ, 
περίληψη τῆς διακήρυξης δημοσιεύεται σέ μία ἤ περισ-
σότερες τοπικές ἐφημερίδες δέκα ἡμέρες πρίν ἀπό τόν 
διαγωνισμό. Τό μέγεθος τῆς δημοσιότητας πρέπει νά 
εἶναι ἀνάλογο τῆς τιμῆς ἐκκίνησης καί τοῦ προσδοκώ-
μενου ἀποτελέσματος τοῦ διαγωνισμοῦ σέ συνάρτηση 
πρός τό κόστος τῆς δημοσιότητας.

4. Ἡ διακήρυξη μπορεῖ νά παραπέμπει στίς ἰσχύουσες 
γιά τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα διατάξεις τοῦ 
παρόντος Κανονισμοῦ καί νά περιλαμβάνει τόν χρόνο 
(ἡμερομηνία, ὥρα ἔναρξης καί λήξης), τόν τόπο διενέρ-
γειας τῆς δημοπρασίας, τόν τρόπο κατακύρωσης τοῦ 
ἀποτελέσματος, τήν περιγραφή τοῦ ἀκινήτου καθ’ ὅ,τι 
ἀφορᾶ τό εἶδος, στή θέση, στίς συγκεκριμένες ἐπι-
τρεπτές χρήσεις, στό ἐμβαδόν, στήν τιμή ἐκκίνησης τῆς 
δημοπρασίας καί τοῦ καταβλητέου μισθώματος, στίς 
τυχόν σταδιακές ἀναπροσαρμογές τοῦ μισθώματος, 
καί ἰδιαίτερα ἐπί πολυετῶν μισθώσεων στόν τρόπο καί 
στόν τόπο καταβολῆς τοῦ μισθώματος, στή διάρκεια 
τῆς μίσθωσης καί στούς λοιπούς ὅρους, μέ τούς 
ὁποίους θά συμφωνηθεῖ ἡ ἑκάστοτε συγκεκριμένη 
μίσθωση.

Ἄρθρο 6
Χρόνος καί τόπος διεξαγωγῆς τοῦ διαγωνισμοῦ

1. Οἱ διαγωνισμοί ἐκμισθώσεων ἤδη ἐκμισθωμένων 
ἀκινήτων διενεργοῦνται ἐντός τοῦ προηγούμενου 
ἀπό τή λήξη τῆς ὑπάρχουσας μίσθωσης τριμήνου καί 
πάντως ἀμελλητί, ἤτοι ἄνευ ὑπαίτιας καθυστέρησης 
γιά αὐτές πού ἤδη ἔχουν λήξει.

2. Οἱ διαγωνισμοί διενεργοῦνται ἀπό ἐπιτροπές, οἱ 
ὁποῖες ὁρίζονται ἀπό τό διοικοῦν ὄργανο τοῦ ἐκκλησι-
αστικοῦ νομικοῦ προσώπου ἤ ἀπό τό ἁρμοδίως ἐξου-

σιοδοτημένο ὄργανο, ταυτόχρονα μέ τή λήψη ἀπόφα-
σης γιά τήν ἐκμίσθωση τοῦ ἀκινήτου. Αὐτό ἰσχύει καί 
στούς διαγωνισμούς μέ ἔγγραφες προσφορές ἤ μέ ἔγ-
γραφη προσφορά καί πρόσθετη δυνατότητα βελτίωσης 
τῆς προσφορᾶς.

3. Οἱ διαγωνισμοί διεξάγονται στήν ἕδρα τοῦ ἐκκλησι-
αστικοῦ νομικοῦ προσώπου ἤ στά γραφεία τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς.

4. Οἱ προσφορές ὑποβάλλονται πρός τήν ἁρμόδια 
Ἐπιτροπή διενέργειας τοῦ διαγωνισμοῦ κατά τήν ἡμε-
ρομηνία καί ὥρα, πού ὁρίζεται στήν διακήρυξη.

Ἄρθρο 7
Τρόπος διενέργειας τοῦ διαγωνισμοῦ

1. Γιά τή συμμετοχή στόν διαγωνισμό ἀπαιτεῖται κα-
τάθεση ἐγγύησης εἴτε μέ ἐγχείριση χρηματικοῦ ποσοῦ 
τοῖς μετρητοῖς πρός τό ταμεῖο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
νομικοῦ προσώπου, εἴτε μέσῳ κατάθεσης ἐγγυητικῆς 
ἐπιστολῆς ἀναγνωρισμένης τράπεζας στήν Ἑλλάδα. 
Προσφορές ἄνευ ἐγγύησης δέν γίνονται δεκτές πρός 
κατάθεση. Ἡ ἐγγύηση συμμετοχῆς ὁρίζεται κατ’ εκτί-
μηση σέ ποσό ἴσο πρός τό ἕνα δωδέκατο (1/12) τῶν μι-
σθωμάτων τῆς ἐτήσιας μισθωτικῆς περιόδου βάσει τοῦ 
μισθώματος τῆς τιμῆς ἐκκίνησης, ἐκτός ἐάν ὁρίζεται 
διαφορετικά στή διακήρυξη.

2. Ἡ ἐγγυητική ἐπιστολή συμμετοχῆς στόν διαγωνι-
σμό πρέπει νά εἶναι τριμήνου διάρκειας, ἐκτός τυχόν 
εἰδικότερης ἤ καί αὐστηρότερης πρόβλεψης στήν 
διακήρυξη. Μέ τήν ἐγγυητική ἐπιστολή, τό Πιστωτικό 
Ἵδρυμα θά ἀναλαμβάνει τήν ὑποχρέωση καταβολῆς τοῦ 
καθορισμένου ποσοῦ, ἄνευ δικαιώματος νά ἐρευνᾶ, ἄν 
πράγματι ὑπάρχει ἤ ἄν εἶναι νόμιμη ἡ ἀπαίτηση (κύρια 
ὀφειλή) πρός τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο, διά 
μόνης τῆς δήλωσης τοῦ νομίμου ἐκπροσώπου του γιά 
τήν κατάπτωση τῆς ἐγγυήσεως.

3. Οἱ ἐγγυητικές ἐπιστολές πρέπει νά περιλαμβάνουν 
τόν ἐκδότη μέ πλήρη ἐπωνυμία καί διεύθυνση, ἡμερο-
μηνία ἔκδοσης, τόν ἀριθμό τῆς ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς, 
τό δικαιοῦχο ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο, πρός τό 
ὁποῖο ἀπευθύνεται, τό καλυπτόμενο μέ τήν ἐγγύηση 
ποσό, τή σχετική διακήρυξη καί τήν ἡμερομηνία τοῦ 
διαγωνισμοῦ καί τούς ὅρους ὅτι καλύπτει ἐκεῖνον, ὁ 
ὁποῖος θά κάνει χρήση της, μέ κατάθεσή της πρός τήν 
Ἐπιτροπή τοῦ διαγωνισμοῦ, ἀσχέτως ὀνομαστικοῦ 
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προσδιορισμοῦ· ἡ ἐγγύηση παρέχεται ἀνέκκλητα καί 
ἀνεπιφύλακτα, ὁ δέ ἐκδότης παραιτεῖται τῆς ἔνστα-
σης διαιρέσεως καί διζήσεως, ἐνῶ τό ποσό τῆς ἐγγύη-
σης τηρεῖται στή διάθεση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ 
προσώπου καί θά καταβληθεῖ ὁλικά ἤ μερικά ἐντός 
τριῶν (3) ἡμερῶν κατόπιν ἁπλῆς εἰδοποίησης μέ ἔγ-
γραφο τοῦ νομίμου ἐκπροσώπου.

4. Ἡ ἐγγυητική ἐπιστολή συμμετοχῆς στόν διαγωνι-
σμό ἤ τά μετρητά, τά ὁποῖα κατατέθηκαν, ἀποδίδονται 
στόν τελευταῖο πλειοδότη (ὑπερθεματιστή) κατά τήν 
ὑπογραφή τοῦ μισθωτηρίου, ἤ κατόπιν τῆς μή ἔγκρι-
σης τοῦ ἀποτελέσματος τοῦ διαγωνισμοῦ στούς ὑπό-
λοιπους συμμετέχοντες στό τέλος τοῦ διαγωνισμοῦ.

5. Οἱ προσφορές διατυπώνονται προφορικά, ἐκτός 
ἐάν στή διακήρυξη καθορίζεται ὁ ἔγγραφος τύπος 
ὑποβολῆς τους εἴτε ὁ ἔγγραφος τύπος μέ δυνατότητα 
βελτίωσης προφορικά στό ἐπόμενο στάδιο τοῦ διαγω-
νισμοῦ, καί ὅπως ἡ χρονική στιγμή καί ὁ τόπος ὁρί-
ζονται ἀπό τή διακήρυξη ἤ προβλέπονται ἀπό αὐτήν.

6. Κάθε προσφορά πλειοδότη πρέπει νά εἶναι ἀνώ-
τερη τῆς ἀμέσως προηγούμενης κατά ποσό ἴσο πρός 
2% τουλάχιστον τῆς τιμῆς ἐκκίνησης καί ἡ πρώτη προ-
σφορά ἐπίσης κατά ποσοστό 2% ἀνώτερη τῆς τιμῆς 
ἐκκίνησης.

7. Προσφορά γιά λογαριασμό ἄλλου προσώπου 
δέν ἀποκλείεται, ἀρκεῖ νά παραδίδεται ἀπό τόν ἐμ-
φανιζόμενο, πλήν τῆς ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς, καί 
σχετικό πληρεξούσιο ἔγγραφο μέ νόμιμη θεώρηση τῆς 
γνησιότητας τῆς ὑπογραφῆς, κατά τήν κατάθεση τῆς 
προσφορᾶς. Σέ ἀντίθετη περίπτωση, θεωρεῖται ἀμάχητα 
ὁ συμμετέχων ὡς πλειοδότης καί ἀτομικῶς γιά τόν 
ἑαυτό του. Γιά τά νομικά πρόσωπα καί τίς ἑταιρίες τό 
πληρεξούσιο ἔγγραφο ὑπογράφεται ἀπό τόν νόμιμο 
ἐκπρόσωπο τοῦ νομικοῦ προσώπου ἤ τῆς ἑταιρείας.

8. Ὁ διαγωνισμός διεξάγεται καί περατώνεται χωρίς 
διακοπή ἐντός τοῦ καθοριζόμενου ἀπό τή διακήρυξη 
χρόνου. Γιά τή διενέργειά του συντάσσεται πρακτικό, 
τό ὁποῖο, μετά άπό τή λήξη τοῦ διαγωνισμοῦ καί τήν 
ἀνακήρυξη τοῦ τελευταίου πλειοδότη, ὑπογράφεται 
ἀπό τήν Ἐπιτροπή καί ἀπό τόν τελευταῖο πλειοδότη. 
Παράταση τοῦ καθορισμένου χρόνου λήξης τοῦ διαγω-
νισμοῦ ἐπιτρέπεται, ἐφ’ ὅσον συνεχίζονται οἱ προ-
σφορές. Ἔπειτα ἀπό τή λήξη τοῦ διαγωνισμοῦ καμία 
προσφορά δέν γίνεται δεκτή.

9. Ἡ Ἐπιτροπή διεξαγωγῆς τοῦ διαγωνισμοῦ μετά άπό 
τό τέλος του συντάσσει ἔκθεση, μέ τήν ὁποία ἐκφέρει 
τή γνώμη της γιά τό σύμφορο ἤ ὄχι τῆς προσφορᾶς 
τοῦ πλειοδότη καί προτείνει τήν κατακύρωση ἤ ὄχι τοῦ 
ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας.

10. Στόν διαγωνισμό μέ ἔγγραφες προσφορές οἱ 
οἰκονομικές προσφορές πρέπει νά περιέχονται σέ 
σφραγισμένους φακέλους, οἱ ὁποῖοι κατατίθενται στήν 
Ἐπιτροπή διενέργειας τοῦ διαγωνισμοῦ ἐντός τοῦ ὁρι-
ζόμενου ἀπό τή διακήρυξη χρονικοῦ διαστήματος. 
Συνοδεύονται ἀπό τήν ἐγγύηση καί τά νομιμοποιητικά 
καί λοιπά ἔγγραφα, πού ὁρίζονται στή διακήρυξη. Οἱ 
προσφορές ὑποχρεωτικά ἀναγράφουν τό ὀνοματεπώ-
νυμο, τήν ἐπωνυμία καί τή διεύθυνση τοῦ προσφέ-
ροντος, τό προσφερόμενο μίσθωμα ὁλογράφως καί 
ἀριθμητικῶς καί εἶναι ὑπογεγραμμένες ἀπό τόν ὑπο-
ψήφιο. Μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς κατάθεσης τῶν ἔγγρα-
φων 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 ἀκολου-
θεῖ στάδιο βελτίωσης τῶν ἔγγραφων προσφορῶν μέ 
προφορικές βελτιώσεις, τό πρακτικό ὁλοκληρώνεται μέ 
τήν ἀνακήρυξη ὡς προσωρινοῦ πλειοδότη τοῦ προσφέ-
ροντα τό μεγαλύτερο μίσθωμα καί ὑπογράφεται ἀπό 
τήν ἐπιτροπή καί τόν πλειοδότη. Ἔπειτα ἡ ἐπιτροπή 
συντάσσει ἔκθεση, διά τῆς ὁποίας ἐκφέρει τή γνώμη 
της γιά τό σύμφορο ἤ ὄχι τῆς τελικῆς προσφορᾶς καί 
προτείνει τήν κατακύρωση ἤ ὄχι τοῦ ἀποτελέσματος.

11. Ἄλλως, κατά τήν ἴδια ἤ ἑπομένη δημόσια συν-
εδρίαση τῆς ἐπιτροπῆς συνεχίζεται ὁ διαγωνισμός μέ 
τήν ὑποβολή προφορικῶν προσφορῶν κατά τά προ-
βλεπόμενα στήν παράγραφο 7 τοῦ παρόντος ἄρθρου 
πλήν ἀντίθετης πρόβλεψης στή διακήρυξη. Ἡ ὑποβολή 
τῶν προφορικῶν προσφορῶν διεξάγεται καί τελειώνει 
χωρίς διακοπή μέσα στόν χρόνο, τόν ὁποῖο προέβλε-
ψε ἡ διακήρυξη. Γιά τή διενέργεια τῶν προφορικῶν 
πλειοδοσιῶν συντάσσεται πρακτικό, τηρεῖται δέ ἡ δι-
αδικασία τῶν τελευταίων περιόδων τῆς προηγούμενης 
παραγράφου.
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Ἄρθρο 8
Κατακύρωση ἀποτελέσματος 

Ἐπανάληψη διαγωνισμοῦ
1. Γιά τήν κατακύρωση τοῦ ἀποτελέσματος τοῦ 

διαγωνισμοῦ ἀποφασίζει, μέ ἐλεύθερη κρίση, τό δι-
οικοῦν τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ὄργανο.

2. Σέ κάθε περίπτωση ἡ ἔγκριση ἤ ὄχι τοῦ ἀποτελέ-
σματος μπορεῖ νά γίνει ἐντός προθεσμίας ἑνός (1) 
μῆνα ἀπό τή διενέργεια τοῦ διαγωνισμοῦ.

3. Σέ περίπτωση ἄρνησης τοῦ τελευταίου πλειοδότη 
νά ὑπογράψει τό πρακτικό διεξαγωγῆς τῆς δημοπρα-
σίας ἤ τό μισθωτήριο συμβόλαιο ἤ νά προσκομίσει ἐγ-
γύηση καλῆς ἐκτέλεσης τῶν ὅρων τῆς μίσθωσης ἐντός 
τῆς προθεσμίας, πού ὁρίστηκε ἀπό τήν ἔγγραφη εἰδο-
ποίησή του, περί τῆς ὁποίας γίνεταιμνεία στό πρακτι-
κό, καταπίπτει ἡ ἐγγύηση συμμετοχῆς στόν διαγωνισμό 
ὑπέρ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου λόγῳ 
ποινικῆς ρήτρας. Ἐπιπλέον, τό ἀκίνητο ἐπαναδημο-
πρατεῖται σέ βάρος τοῦ τελευταίου πλειοδότη, ἐπι-
φυλασσόμενου τοῦ δικαιώματος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
νομικοῦ προσώπου νά ἐπιδιώξει τήν ἀποκατάσταση 
κάθε περαιτέρω θετικῆς ἤ ἀποθετικῆς ζημίας.

4. Κατά τήν περίπτωση τῆς ἀνωτέρω παραγράφου, 
ἀντί ἐπανάληψης τοῦ διαγωνισμοῦ, ἐπιτρέπεται κα-
τόπιν αἰτιολογημένης ἀπόφασης τοῦ διοικοῦντος τό 
ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ὀργάνου, ὅταν συν-
τρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος ἤ ἐκκλησιαστι-
κῆς ὠφελείας, ἰδίως ὅταν ἡ μισθωτική ἀξία εἶναι μικρή, 
νά καλεῖται ὁ δεύτερος πλειοδότης γιά τήν ὑπογραφή 
μισθωτηρίου, ἐάν θέλει, μέ τήν τιμή τῆς προσφοράς 
του. Στήν περίπτωση αὐτή τά δικαιώματα τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου γιά κατάπτωση τῆς ἐγ-
γύησης τῆς προηγούμενης παραγράφου παραμένουν 
ἀναλλοίωτα.

5. Ὁ κατά τά ὡς ἄνω ἐπαναληπτικός διαγωνισμός σέ 
βάρος τοῦ τελευταίου πλειοδότη διενεργεῖται ἐντός 
εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπό τήν ἡμέρα διεξαγωγῆς τοῦ ἀρ-
χικοῦ διαγωνισμοῦ, καί στήν περίπτωση τῆς ἄρνησης 
ὑπογραφῆς τοῦ πρακτικοῦ διενέργειας αὐτοῦ ἤ ἀπό τή 
λήξη τῆς προθεσμίας ὑπογραφῆς τοῦ μισθωτηρίου.

6. Κατά τόν ἐπαναληπτικό διαγωνισμό δέν δικαιοῦται 
νὰ λάβει μέρος ὁ τελευταῖος πλειοδότης σέ βάρος τοῦ 
ὁποίου γίνεται ἡ ἐπαναδημοπράτηση. Κατά τά λοιπά 
ἰσχύουν οἱ ὅροι τοῦ ἀρχικοῦ διαγωνισμοῦ. Ὡς τιμή ἐκ-

κίνησης στόν ἐπαναληπτικό διαγωνισμό ὁρίζεται ἡ ἴδια 
τῆς προηγούμενης δημοπρασίας, ἐκτός ἐάν ἀποφασί-
σει διαφορετικά τό διοικοῦν τό ἐκκλησιαστικό νομικό 
πρόσωπο ὄργανο.

7. Οἱ ἐπαναληπτικοί διαγωνισμοί, οἱ ὁποῖοι πραγμα-
τοποιοῦνται εἴκοσι (20) τοὐλάχιστον ἡμέρες ἀπό τή 
δημοσίευση τῆς περιληπτικῆς διακήρυξης, προκηρύσ-
σονται μέ περιληπτική διακήρυξη ἀναφερόμενη στούς 
ὅρους τῆς ἀρχικῆς καί διεξάγονται κατά τήν ἴδια διαδι-
κασία τοῦ ἀρχικοῦ διαγωνισμοῦ.

8. Σέ περίπτωση πού ὁ ἐπαναληπτικός διαγωνισμός 
ἀποβεῖ ἄγονος ἤ ἐπιτευχθεῖ μικρότερο μίσθωμα, μέ 
ἀπόφαση τοῦ διοικοῦντος τό ἐκκλησιαστικό νομικό 
πρόσωπο ὀργάνου μπορεῖ νά ἀποφασιστεῖ ἡ προκή-
ρυξη νέου διαγωνισμοῦ μέ διαφορετικούς πλέον ὅρους 
ἐνῶ ἐπέρχεται κατάπτωση τῆς ἐγγύησης τοῦ ἀρχικοῦ 
διαγωνισμοῦ.

Ἄρθρο 9
Σύμβαση Μίσθωσης

1. Ἐντός πέντε (5) ἡμερῶν ἀπό τήν κατακύρωση τοῦ 
ἀποτελέσματος τοῦ διαγωνισμοῦ, καλεῖται ἐγγράφως 
ὁ πλειοδότης πού ἀναδείχθηκε καί ἐντός προθεσμίας 
ὄχι μακρότερης τῶν τριάντα (30) ἡμερῶν ἀπό τήν πα-
ραλαβή τῆς πρόσκλησης νὰ προσέλθει πρός ὑπογραφή 
τῆς μισθωτικῆς σύμβασης, προσκομίζοντας τήν προ-
βλεπομένη ἐγγύηση σέ μετρητά ἤ ἐγγυητική ἐπιστολή 
καλῆς ἐκτέλεσης τῆς σύμβασης κατά τά προβλεπόμενα 
στίς παραγράφους 3 καί 4 τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ παρόντος 
Κανονισμοῦ, ποσοῦ ἴσου τοὐλάχιστον πρός τά μισθώ-
ματα δύο μηνῶν, διάρκειας μεγαλύτερης τοὐλάχιστον 
ἐπί τρίμηνο τοῦ χρόνου γιά τόν ὁποῖο μισθώνεται τό 
ἀκίνητο, πλήν τυχόν ἀντίθετης καί αὐστηρότερης πρό-
βλεψης τῆς διακήρυξης. Ἀπό τήν κατάθεση αὐτῆς τῆς 
ἐγγύησης ἐπιστρέφεται ἡ ἐγγύηση συμμετοχῆς στόν δι-
αγωνισμό. Ἡ ἐγγύηση καλῆς ἐκτέλεσης ἐπιστρέφεται 
ἄτοκα ἐντός μηνός ἀπό τήν ἐπιστροφή τῆς χρήσης τοῦ 
ἀκινήτου στό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο καί τή 
διαπίστωση ἐκπλήρωσης ὅλων τῶν συμβατικῶν ὑπο-
χρεώσεων τοῦ μισθωτῆ.

2. Μέ τήν ὑπογραφή τῆς μισθωτικῆς σύμβασης, ἡ 
ὁποία καταρτίζεται σύμφωνα μέ τούς ὅρους τῆς διακή-
ρυξης, ὁ μισθωτής θεωρεῖται ὅτι παραλαμβάνει ταυτό-
χρονα τή χρήση τοῦ μισθίου, ἐνῶ τό ἐκκλησιαστικό νο-
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μικό πρόσωπο δέν ὑποχρεοῦται στήν ἐγκατάσταση καί 
ἀρχίζει ἡ ὑποχρέωση τοῦ μισθωτῆ πρός καταβολή τοῦ 
μισθώματος καί πρός τήρηση ὅλων τῶν λοιπῶν ὅρων 
τῆς σύμβασης. Ὅλοι οἱ ὅροι τῆς μισθωτικῆς σύμβα-
σης εἶναι οὐσιώδεις. Ἡ μή τήρηση ἔστω καί ἑνός ἀπό 
αὐτούς δημιουργεῖ νόμιμο λόγο ἀποβολῆς τοῦ μισθωτῆ 
ἀπό τό μίσθιο. Ὁ μισθωτής δέν ἀπαλλάσσεται ἀπό τήν 
ὑποχρέωση καταβολῆς τοῦ μισθώματος σέ περίπτω-
ση μή χρήσης τοῦ μισθίου, ἡ ὁποία δέν ὀφείλεται σέ 
ἀποκλειστική ὑπαιτιότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομι-
κοῦ προσώπου. Μεταβολή ἤ καθ’ οἱονδήποτε τρόπο 
ἐπέκταση τῆς συμφωνημένης χρήσης τοῦ μισθίου ἀπα-
γορεύεται ἀπολύτως.

3. Τά ἔξοδα δημοπρασίας καί δημοσιεύσεων βαρύ-
νουν τόν μισθωτή καί ἐξοφλοῦνται ταυτόχρονα μέ τήν 
ὑπογραφή τῆς μισθωτικῆς σύμβασης.

4. Τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δέν φέρει καμ-
μία ἀπολύτως ὑποχρέωση γιά ὁποιεσδήποτε δαπάνες, 
οὔτε γιά τίς ἀναγκαῖες ἐπί τοῦ μισθίου δαπάνες,οὔτε 
εὐθύνεται γιά τήν πραγματική ἤ νομική κατάσταση τοῦ 
μισθίου ἀπέναντι τοῦ μισθωτῆ. Θεωρεῖται ὅτι ὁ μισθω-
τής λαμβάνει γνώση τῆς κατάστασης 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.

5. Ὁ μισθωτής ὀφείλει νά διατηρεῖ σέ καλή κατάσταση 
τό μίσθιο καί δέν μπορεῖ νά ἐπιφέρει μετατροπές σέ 
τοῦτο χωρίς προηγουμένη ἔγγραφη συναίνεση τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου. Ὁποιαδήποτε 
προσθήκη, οἰκοδόμημα, καί ἐν γένει βελτίωση τοῦ 
μισθίου ἀπό τόν μισθωτή παραμένει μετά άπό τή λήξη 
τῆς μίσθωσης σέ ὄφελος τοῦ μισθίου, χωρίς καμμιά 
ἀξίωση ἀποζημίωσης ἀπό τόν μισθωτή, ὁ ὁποῖος δέν 
δικαιοῦται νά προβεῖ σέ ἀφαίρεση αὐτῶν ἤ σέ συμ-
ψηφισμό τῆς ἀξίας τους πρός ὁποιαδήποτε ἄλλη χρη-
ματική ὑποχρέωσή του ἔναντι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
νομικοῦ προσώπου.

Ἄρθρο 10
Παράταση − Ἀναμίσθωση − Λύση τῆς μίσθωσης

1. Σιωπηρή παράταση τῆς μίσθωσης ἤ ἀναμίσθωση δέν 
ἐπιτρέπεται. Ἐπίσης δέν ἐπιτρέπεται ἡ ὑπεκμίσθωση, 
ὅλου ἤ μέρους τοῦ μισθίου, οὔτε ἡ μερική ἤ ὁλική πα-
ραχώρηση τῆς χρήσης τοῦ μισθίου, μετά ἤ ἄνευ ἀντ-

αλλάγματος. Ὁ μισθωτής ὑποχρεοῦται μετά άπό τή 
λήξη τῆς μίσθωσης νά ἐκκενώσει καί νά παραδώσει τό 
μίσθιο ἀμέσως καί ἀπροφασίστως, ἄλλως ὑπόκειται σέ 
ἔξωση, μέ τίς ἰσχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

2. Κατ’ ἐξαίρεση, ἐπί ἐπαγγελματικῶν μισθώσεων ἐπι-
τρέπεται ἡ παραχώρηση τῆς χρήσης τοῦ μισθίου, πρός 
ἑταιρία προσωπική ἤ περιορισμένης εὐθύνης, ἡ ὁποία 
θά συσταθεῖ μέ συμμετοχή τοῦ μισθωτῆ μέ τούς ἴδιους 
ἰσχύοντες μετά τοῦ ἀρχικοῦ μισθωτῆ συμβατικούς 
ὅρους. Ἔναντι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου 
εὐθύνονται ἀλληλεγγύως καί εἰς ὁλόκληρο ὁ μισθωτής 
καί ἡ ἑταιρία πρός τήν ὁποία παραχωρήθηκε ἡ χρήση 
τοῦ μισθίου. Ἐπιτρέπεται μία φορά συμβατική μετα-
βολή στά πρόσωπα τῆς ἑταιρίας, ἐφ’ ὅσον δέν ἀφορᾶ 
τόν ἀρχικό μισθωτή. Ἡ παραχώρηση τῆς χρήσης τοῦ 
μισθίου κατά τίς περιπτώσεις αὐτές γνωστοποιεῖται 
πρός τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπον ἐγγράφως 
ἐντός τριάντα (30) ἡμερῶν ἀπό τή μεταβολή. Ἡ ἀνω-
τέρω ὑποχρέωση γνωστοποίησης περιλαμβάνει καί τό 
ἀντίγραφο τῆς σχετικῆς σύμβασης ὅσο καί τά στοιχεῖα 
ἐκείνων, πρός τούς ὁποίους γίνεται ἡ παραχώρηση.

3. Στήν περίπτωση ἐκποίησηςἐκμισθωμένου ἀπό τό 
ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ἀκινήτου, ἡ μίσθωση 
λύεται ἀζημίως γιά τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο 
καί ὁ μισθωτής ὑποχρεοῦται νά ἀποδώσει τή χρήση 
τοῦ μισθίου μετά τήν πάροδο εὔλογης προθεσμίας τρι-
ῶν μηνῶν ἀπό τήν ἔγγραφη εἰδοποίησή του. Σχετικός 
ὅρος πρέπει νά περιλαμβάνεται στή διακήρυξη τῆς μί-
σθωσης καί στό μισθωτήριο συμβόλαιο. Ἡ παροῦσα 
διάταξη δέν ἐφαρμόζεται γιά τίς εἰδικές ἐκμισθώσεις 
ἐκμετάλλευσης ἀκινήτων τοῦ ἄρθρου 4 καί τίς ἐπαγ-
γελματικές μισθώσεις.
4. Τή λύση τῆς μίσθωσης γιά κάθε παράβαση τῶν 
ὅρων τοῦ μισθωτηρίου, ἀφοῦ ὁ καθένας ἀπό αὐτούς 
θεωρεῖται οὐσιώδης, ἀποφασίζει τό διοικοῦν τό ἐκκλη-
σιαστικό νομικό πρόσωπο ὄργανο ἤ τό ἁρμόδιο ἐξουσι-
οδοτημένο ὄργανο. Ἀκολούθως, καταπίπτει ἡ ἐγγύηση 
τῆς καλῆς ἐκτέλεσης, καταγγέλλεται ἡ μίσθωση καί ὁ 
μισθωτής ἀποβάλλεται ἀπό τό μίσθιο σύμφωνα μέ τίς 
ἰσχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
Ἄρθρο 11

Περιπτώσεις παραχώρησης χρήσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ



ΕΚΚΛΉΣΊΆ 9 [ΟΚΤΏΒΡΊΌΣ 2018]

648

1. Ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δύναται νά παρα-
χωρεῖ τή χρήση ἀκινήτων του γιά ὁρισμένο ἤ ἀόριστο 
χρόνο, 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 ἐκπληρώνουν κοινωφελεῖς 
σκοπούς, γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν στεγαστικῶν καί 
ἄλλων σχετικῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν γιά τήν ἐκπλή-
ρωση τῶν σκοπῶν τους. Κοινωφελής σκοπός γιά τήν 
ἐφαρμογή τῆς παρούσας διάταξης εἶναι ὁ προσδιοριζό-
μενος κατ’ ἄρθρο 2 παρ. 2 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ.

2. Τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δύναται νά πα-
ραχωρεῖ ἀκίνητά του γιά ὁρισμένο ἤ ἀόριστο χρόνο σέ 
Ο.Τ.Α. ἤ ἄλλους φορεῖς τοῦ δημοσίου τομέα μέ δυνα-
τότητα ἀνέγερσης κτηρίων ἤ μετατροπῶν στά ὑπάρ-
χοντα κτήρια, μέ δαπάνες τοῦ χρήστη, κατόπιν ρητῆς 
προέγκρισης ἀπό τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο 
ἤ καί ἀπό τήν Ὑπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Ἑλλάδος ἤ τή Διεύθυνση Οἰκοδομικῶν καί 
Κτιριακῶν Κανονισμῶν (Δ.Ο.Κ.Κ.) τοῦ Υ.ΠΕ.ΚΑ. (ὅπου 
πρέπει) τῶν σχετικῶν σχεδίων. Στούς ὅρους τῆς πα-
ραχώρησης θά περιλαμβάνεται ὑποχρεωτικά ὅτι τό ἐκ-
κλησιαστικό νομικό πρόσωπο δέν στερεῖται τοῦ δικαι-
ώματος ἄρσης τῆς παραχώρησης ἄνευ ἀποζημιώσεως 
τοῦ χρήστη, ἐκτός ἐάν ὁ χρήστης ἀπαιτήσει τή σύντα-
ξη συμβολαιογραφικοῦἐγγράφου γιά τήν παραχώρηση, 
στό ὁποῖο θά ἀναγράφονται ρητά οἱ προϋποθέσεις καί 
οἱ ὅροι τῆς ἀποζημίωσής του καθώς καί οἱ ὅροι τῆς 
ἀνάκλησής της.

3. Οἱ πάσης φύσης φόροι, δαπάνες, τέλη κ.λπ., τά 
ὁποῖα βαρύνουν τό ἀκίνητο, καταβάλλονται ἀποκλει-
στικά ἀπό τόν χρήστη.

Ἄρθρο 12
Διαδικασία παραχώρησης τῆς χρήσης – Ἀνάκληση
1.Ἡ παραχώρηση τῆς χρήσης ἀκινήτων ἐκκλησιαστι-

κῶν νομικῶν προσώπων γίνεται μέ ἀπόφαση τοῦ δι-
οικοῦντος ὀργάνου ἤ τοῦ ἁρμοδίως ἐξουσιοδοτημένου 
ὀργάνου, μέ τήν ὁποία προσδιορίζονται ἐπακριβῶς 
ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο πρόκειται νά χρησιμοποιηθεῖ 
τό ἀκίνητο, ὁ χρόνος διάρκειας τῆς παραχώρησης, τό 
ποσό τοῦ τυχόν καταβλητέου ἐφ’ ἅπαξ ἤ καταβαλλό-
μενου περιοδικῶς ἀνταλλάγματος, οἱ ὅροι ἀναπροσαρ-
μογῆς τοῦ ἀνταλλάγματος, ὅπως καί κάθε ἄλλος ἀνα-
γκαῖος ὅρος κατά τήν κρίση τοῦ διοικοῦντος ὀργάνου 

ἤ τοῦ ἁρμοδίως ἐξουσιοδοτημένου ὀργάνου.
2. Τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ἔχει τό δικαίω-

μα νά ἀνακαλεῖ μονομερῶς κάθε παραχώρηση χρήσης 
ἀκινήτου του, ἀνεξαρτήτως πότε ἤ ἀπό ποῖον ἔγινε 
γιά ἐγκατάλειψη τῆς χρήσης ἤ λόγῳ μή τήρησης 
τῶν ὅρων τοῦ παραχωρητηρίου. Κάθε προσθήκη ἤ 
βελτίωση στό ἀκίνητο παραμένει πρός ὄφελος αὐτοῦ, 
ἄνευ ὑποχρέωσης πρός καταβολή ἀποζημίωσης πρός 
ὁποιονδήποτε, ἐκτός ἐάν ἄλλως ὁρίστηκε στή σύμβαση 
παραχώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ἄρθρο 13

Τρόπος ἐκποιήσεων
1.Ἡ ἐκποίηση τῶν ἀκινήτων τῶν ἐκκλησιαστικῶν νο-

μικῶν προσώπων διενεργεῖται κατά κανόνα μέ δημόσιο 
πλειοδοτικό διαγωνισμό, τοῦ ὁποίου οἱ ὅροι καθορίζον-
ται μέ ἀπόφαση τοῦ διοικοῦντος τό νομικό πρόσωπο 
ὀργάνου καί ἀναφέρονται στή διακήρυξη.

2. Κατ’ ἐξαίρεση ἐπιτρέπεται ἡ ἄνευ διαγωνισμοῦ ἐκ-
ποίηση ἀκινήτων πρός τό Ἑλληνικό Δημόσιο, Ο.Τ.Α., 
Ν.Π.Δ.Δ., Δημόσιες Ἐπιχειρήσεις καί ἄλλα νομικά 
πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου, τά ὁποῖα ἐκπληρώνουν 
σκοπούς κοινῆς ὠφελείας, ὅπως νοοῦνται κατά τά ἀνα-
φερόμενα στό ἄρθρο 2 παρ. 2 τοῦ παρόντος Κανονι-
σμοῦ. Ἐπιπλέον, εἶναι ἐπιτρεπτή ἡ ἄνευ διαγωνισμοῦ 
ἐκποίηση, ὅταν δέν εἶναι δυνατόν ἤ συμφέρον νά γίνει 
διαγωνισμός, ὅπως π.χ. ἐπί συνιδιοκτήτων οἰκοπέδων 
ἤ συνιδιοκτήτων παλαιῶν οἰκημάτων. Οἱ ἀπευθείας 
ἐκποιήσεις γίνονται κατόπιν ἀπόφασης τοῦ διοικοῦν-
τος ὀργάνου μέ τήν ὁποία καθορίζονται οἱ ὅροι τῆς 
πώλησης καί ὁ τρόπος καταβολῆςτοῦ τιμήματος. Σέ 
καμμία περίπτωση τό ζητούμενο τίμημα δέν δύναται 
νά ὑπολείπεται τῆς προσδιοριζόμενης ἀγοραίας ἀξίας 
ἀπό τόν ἀνεξάρτητο ἐκτιμητή τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 τοῦ 
παρόντος.

3. Κατ’ ἐξαίρεση, ἐφ’ ὅσον ἐπί ἐκκλησιαστικῶν ἀκι-
νήτων δημιουργήθηκαν νομικές καί πραγματικές κα-
ταστάσεις, πού παρακωλύουν τήν ἄσκηση νομῆς καί 
κατοχῆς καί ἐν γένει τήν ἐλεύθερη διαχείρισή τους 
κατά τήν κρίση τοῦ διοικοῦντος τό ἐκκλησιαστικό νο-
μικό πρόσωπο ὀργάνου, ἐπιτρέπεται, ἐφ’ ὅσον κριθεῖ 
σύμφορη ἀπό τό διοικοῦν ὄργανο, ἡ πρός συμβιβασμό 
καί διακανονισμό τῆς ὑπόθεσης ἀπευθείας ἐκποίηση 
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ἀκινήτου στίς ἑκάστοτε τρέχουσες τιμές πρός ἰδιῶτες, 
τηρουμένης τῆς διαδικασίας ἐπίκαιρης ἐκτίμησης τῆς 
ἀγοραίας ἀξίας του πρίν ἀπό τήν ἐκποίηση κατά τά 
ἐν ἄρθρῳ 2 παρ. 4 διαλαμβανόμενα, ἐφ’ ὅσον ὅμως ὁ 
ἀγοραστής διατηρεῖ ἐπί τριάντα (30) ἔτη ἀδιατάρακτη 
νομή καί κατοχή τοῦ ἀκινήτου ὁ ἴδιος ἤ οἱ δικαιοπάρο-
χοί του στή νομή τοῦ ἀκινήτου. Ἡ τιμή τῆς ἐκποίησης 
εἶναι δυνατόν ὕστερα ἀπό ἀπόφαση τοῦ διοικοῦντος 
ὀργάνου νὰ μειώνεται ἔναντι τῆς ἐκτιμηθείσας τιμῆς 
κατά ποσοστό ἕνα τοῖς ἑκατό (1%) ἀνά ἔτος ἄσκησης 
νομῆς ἀπό τόν ἀγοραστή ἤ τῶν δικαιοπαρόχων του γιά 
τό πέραν τῆς εἰκοσαετίας διάστημα παραμονῆς του 
στό ἀκίνητο καί πάντως ἕως ποσοστοῦ μείωσης τριάν-
τα τοῖς ἑκατό (30%) κατ’ ἀνώτατο ὅριο.

4. Γιὰ περιπτώσεις ἀκινήτων ἐκκλησιαστικῶν νομι-
κῶν προσώπων πού βρίσκονται στήν ἀλλοδαπή, ἐφαρ-
μόζονται ὅσες διατάξεις περί ἐκποιήσεων τῶν στήν 
ἡμεδαπή κειμένων ἀκινήτων εἶναι δυνατόν νά τύχουν 
ἐφαρμογῆς συμβατῶς κατά περίπτωση, λαμβανομένων 
ὑπόψη τῶν ἐντόπιων πραγματικῶν καί νομικῶν συν-
θηκῶν δυνάμει αἰτιολογημένης ἀπόφασης τοῦ διοικοῦν-
τος ὀργάνου. Με αὐτή τήν ἀπόφαση προσδιορίζονται 
ἀνά συγκεκριμένο ἀκίνητο οἱ ὅροι τῆς ἐκποίησης καί 
τά ὄργανα ἤ τά πρόσωπα ἐνώπιον τῶν ὁποίων θά διε-
νεργηθεῖ ἡ ἐκποίηση.

5. Εἰδικές διατάξεις νόμων πού προβλέπουν τήν 
ἄνευ διαγωνισμοῦ ἐκποίηση ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων 
ἐξακολουθοῦν νά ἰσχύουν.

6. Στήν ἔννοια τῆς ἐκποίησης περιλαμβάνεται καί ἡ 
παραχώρηση κυριότητας ἀκινήτου μέ τό σύστημα τῆς 
ἀντιπαροχῆς, ἡ ὁποία διενεργεῖται μέ δημόσιο διαγω-
νισμό, καθώς ἐπίσης καί ἡ παραχώρηση σέ τρίτο, γιά 
ὁρισμένο χρονικό διάστημα, «δικαιώματος ἐπιφανείας» 
ἐπί ἐκκλησιαστικοῦ ἀκινήτου, κατ’ ἄρθρο 47 παρ. 3 τοῦ 
Ν. 5901977, ὅπως τροποποιήθηκε μέ τό ἄρθρο 68 παρ. 
1 ὑποπαρ. 5 τοῦ Ν. 4235/2014.

7. Πρίν ἀπό κάθε ἐκποίηση συντάσσεται ἀπό τήν ἁρ-
μόδια Οἰκονομική Ὑπηρεσία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομι-
κοῦ προσώπου ἤ ἀπό ἐπιλεγμένο ἀνεξάρτητο ἐκτιμητή 
(φυσικοῦ ἤ νομικοῦ προσώπου) πού ἀσκεῖ μέ ἄδεια 
καί κατ’ ἐπάγγελμα τό ἔργο τοῦτο καί μέ τά προσόντα 
τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 τοῦ παρόντος Ἔκθεση Καταμέ-
τρησης καθώς καί Ἐκτίμησης τῆς ἀγοραίας ἀξίας 
τοῦ πρός ἐκποίηση ἐκκλησιαστικοῦ ἀκινήτου. Στήν 

Ἔκθεση ἀναφέρονται ὁ Ο.Τ.Α., ὁ οἰκισμός, ἡ θέση, ἡ 
τυχόν ἐπωνυμία, ἡ ἀκριβής διεύθυνση καί ἡ ὑπάρχουσα 
χρήση τοῦ ἀκινήτου. Εἰδικότερα ἐπί μή οἰκοδομημένων 
οἰκοπέδων, γηπέδων ἤ ἐκτάσεων συντάσσεται πλῆρες 
τοπογραφικό διάγραμμα, μέ πρόσθετες πληροφορίες 
ὁδοιπορικοῦ πρόσβασης, τοπογραφικῆς διαμόρφωσης 
τοῦ ἀκινήτου καί τῆς περιοχῆς στήν ὁποία βρίσκεται, 
τυχόν καλλιέργειας ἤ ἄρδευσης. Γιά οἰκοδομημένα 
γήπεδα ἤ ἀστικά ἀκίνητα πέραν τοῦ τοπογραφικοῦ, 
πρέπει νὰ ὑφίστανται καί σχέδια κατόψεων ὅλων τῶν 
ὀρόφων, τά ὁποῖα ἐμφανίζουν τή συνολική οἰκοδο-
μημένη ἐπιφάνεια καί τόν ὄγκο τῶν κτισμάτων. Σέ 
καμμία περίπτωση τό ζητούμενο τίμημα δέν μπορεῖ νά 
ὑπολείπεται τῆς προσδιοριζόμενης ἀγοραίας ἀξίας τοῦ 
ἀκινήτου, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν ἀνωτέρω ἔκθεση.

8. Ἐπιτρέπεται ἡ λόγῳ δωρεᾶς παραχώρηση ἄνευ 
ἀνταλλάγματος ἐμπράγματου δικαιώματος ἐπί ἀκινή-
του ἀπό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο σέ ἄλλο ἐκ-
κλησιαστικό νομικό πρόσωπο.

Ἄρθρο 14
Προκήρυξη, χρόνος,τόπος καί τρόπος διενέργειας 

διαγωνισμοῦ / Κατακύρωση ἀποτελέσματος − 
Ἐπαναληπτικός διαγωνισμός

1. Οἱ αναφερόμενες στίς ἐκμισθώσεις ρυθμίσεις τῶν 
ἄρθρων 5, 6, 7 καί 8 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἐφαρ-
μόζονται καί ἐπί τῶν ἐκποιήσεων μέ τήν ἀναγκαία 
ἀνάλογη ἐφαρμογή τῶν λεκτικῶν προσαρμογῶν.

2. Γιά τίς ἐκποιήσεις ἡ διακήρυξη πρέπει νά παρα-
πέμπει σέ πλήρη τοπογραφική ἀποτύπωση καί ἀκριβές 
ἐμβαδόν τοῦ ἀκινήτου, γιά οἰκοδομημένα γήπεδα 
ἤ ἀστικά ἀκίνητα, σχέδια κατόψεων, στά ὁποῖα νά 
ἀποτυπώνεται τό ἐμβαδόν, ὁ ὄγκος τῶν κτισμάτων, ὁ 
προσδιορισμός τῆς θέσης, ἔτσι ὥστε νά χωροθετεῖται 
τό ἀκίνητο πλήρως γιά τούς ἐνδιαφερομένους πλειο-
δότες.

3. Ἡ ἐξόφληση τοῦ τιμήματος προβλέπεται ἀπό τή 
διακήρυξη καί μπορεῖ νά γίνει μέ ἐφ’ ἅπαξ καταβολή ἤ 
τμηματικῶς σέ ἄτοκες ἤ ἔντοκες δόσεις. Ἡ μέ ὁποιον-
δήποτε τρόπο πίστωση μέρους ἤ συνόλου τοῦ τιμήμα-
τος ἐπιτρέπεται μόνο ὑπό τόν ὅρο παρακράτησης τῆς 
κυριότητος ἕως ὁλοσχεροῦς ἐξόφλησης τοῦ τιμή-
ματος.

4. Ὁ φόρος μεταβίβασης, τά τέλη χαρτοσήμου καί 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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ὅλοι οἱ ἕτεροι συναφεῖς φόροι καί τέλη, τά συμβολαι-
ογραφικά δικαιώματα, οἱ δικηγορικές ἀμοιβές, τά δι-
καιώματα Ταμείου νομικῶν, τά δικαιώματα δικηγορικῶν 
συλλόγων καί ὁποιοδήποτε ἄλλο ἔξοδο, ἀκόμη καί ἐάν 
δέν ἀναφέρεται στόν παρόντα Κανονισμό, ὅπως καί τά 
ἔξοδα μεταγραφῆς βαρύνουν πάντοτε καί ἀνεξαρτήτως 
ὕψους τόν ἀγοραστή. Τά ἔξοδα δημοσιεύσεων καί δη-
μοπρασίας, τά ὁποῖα συγκεκριμένα, τό καθένα αὐτο-
τελῶς, ἀναφέρονται σέ ἀπόλυτο ἀριθμό στή διακήρυξη 
καί ἀφοροῦν μόνο στό συγκεκριμένο διαγωνισμό, 
βαρύνουν τόν ἀγοραστή.

5. Ἡ ἐκποίηση τῶν ἀκινήτων τοῦ ἄρθρου 47 παρ. 1 
τοῦ ν. 590/1977 καί τῶν ἀκινήτων τῶν Ἱερῶν Μονῶν 
ὑπόκειται στή διαδικασία ἐγκρίσεως τῆς προκηρύξεως 
καί τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας ἀπό τή Διαρ-
κῆ Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἄρθρο 15
Σύμβαση Ἐκποίησης

1. Κατόπιν τῆς κατακύρωσης τοῦ ἀποτελέσματος τῆς 
δημοπρασίας, γνωστοποιεῖται ἀμέσως στόν πλειοδό-
τη ἡ ἀπόφαση κατακύρωσης καί καλεῖται ἐγγράφως 
ἀμελλητί νά προσέλθει ἐντός προθεσμίας δεκαπέντε 
(15) ἡμερῶν γιά τήν παραλαβή τοῦ χρηματικοῦ κατα-
λόγου ἐξόφλησης τοῦ τιμήματος καί γιά τήν ἑτοιμασία 
τοῦ πωλητηρίου συμβολαίου καί ἐντός προθεσμίας τό 
ἀργότερο τριάντα (30) ἡμερῶν νά ὑπογράψει τό σχετι-
κό πωλητήριο συμβόλαιο.

2. Τό πωλητήριο συμβόλαιο ἀνάλογα μέ τό ἐκκλησια-
στικό νομικό πρόσωπο ὑπογράφεται ἀπό τό ἁρμόδιο 
ὄργανο τοῦ Μητροπολίτη, Ἡγουμένου ἤ Προέδρου 
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου. Ἡ σύμβαση πώλησης 
θεωρεῖται ὁριστικά τελειωμένη ἀπό τήν ὑπογραφή τοῦ 
συμβολαιογραφικοῦ ἐγγράφου καί ἀπό τόν χρόνο αὐ-
τό μετατίθεται ὁ κίνδυνος, ἀλλά καί μεταβιβάζονται τά 
ὀφέλη τοῦ πράγματος πρός τόν ἀγοραστή.

3. Τό τίμημα καταβάλλεται ὁλόκληρο πρίν ἀπό τήν 
ὑπογραφή τοῦ συμβολαίου μεταβίβασης. Σέ περίπτω-
ση πρόβλεψης τῆς διακήρυξης περί καταβολῆς του σέ 
δόσεις, ὁ ἀγοραστής ὑποχρεοῦται νά καταβάλει τήν 
πρώτη δόση πρίν ἀπό τήν ὑπογραφή τοῦ συμβολαίου. 
Στήν περίπτωση αὐτή εἶναι ὑποχρεωτική ἡ ἀναγραφή 
διαλυτικῆς αἵρεσης ὑπέρ τοῦ ἐκκλησ. νομικοῦ προσώπου 
γιά τήν περίπτωση μή ἐμπρόθεσμης ἐξόφλησης δόσης.

4. Καθυστέρηση ἐξόφλησης δύο ὁποιωνδήποτε δόσε-
ων ἀνεξαρτήτως διαδοχικῆς ἤ μόνης τῆς τελευταίας, 
συνεπάγεται αὐτοδίκαια διάλυση τῆς σύμβασης πώ-
λησης, ὁπότε ἡ μέν κυριότητα τοῦ ἀκινήτου ἐπανέρ-
χεται στό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο, οἱ δέ δό-
σεις, πού καταβλήθηκαν, καταπίπτουν λόγῳ ποινικῆς 
ρήτρας ὑπέρ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου. 
Μόνο κατόπιν ἀπόφασης τοῦ διοικοῦντος ὀργάνου τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου εἶναι δυνατόν νά 
θεωρηθεῖ ὅτι δέν ἐκπληρώθηκε ἡ αἵρεση καί νά ἐπιδι-
ωχθεῖ ἡ εἴσπραξη τῆς ληξιπρόθεσμης δόσης πλέον τό-
κων ὑπερημερίας ἤ καί τῶν ἄληκτων δόσεων ἀκόμη, οἱ 
ὁποῖες καθίστανται ἀμέσως ἀπαιτητές, σύμφωνα πρός 
τίς σχετικές περί εἴσπραξης δημοσίων ἐσόδων διατά-
ξεις. Σχετικά πρός τά ἀνωτέρω πρέπει νά περιλαμβά-
νεται σχετικός ρητός ὅρος στή διακήρυξη καί τό περί 
μεταβίβασης συμβολαιογραφικό ἔγγραφο. Κατόπιν τῆς 
ὁλοσχεροῦς ἐξόφλησης τοῦ τιμήματος, ὁ ἀγοραστής 
δύναται νά ζητήσει τή χορήγηση συμβολαιογραφικῆς 
ἐξοφλητικῆς ἀπόδειξης μέ δικές του δαπάνες.

5. Τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ἔχει δικαίωμα 
ἐγγραφῆς ὑποθήκης ἐπί τοῦ πωλουμένου ἀκινήτου, 
στήν περίπτωση πού ὑπάρχει πίστωση τοῦ τιμήματος 
καί δέν ἔχει παρακρατηθεῖ ἡ κυριότητα ἀνεξαρτήτως, 
ἐάν αὐτό προβλέπεται ἀπό τή διακήρυξη. Τά ἔξοδα τῆς 
ὑποθήκης βαρύνουν σέ κάθε περίπτωση τόν ἀγορα-
στή. Τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ἀπό τήν ὑπο-
γραφή τοῦ συμβολαίου πώλησης δέν εὐθύνεται σέ 
καμία ἀπολύτως περίπτωση γιά πραγματικά καί νομικά 
ἐλαττώματα τοῦ πωληθέντος ἀκινήτου ἤ διά ἐπ’ αὐτοῦ 
ὑπάρχοντα βάρη καί δουλεῖες. Μόνο μέ τή συμμετοχή 
στόν ἀντίστοιχο διαγωνισμό 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.

6. Σέ περίπτωση ἐκνίκησης ἐπιστρέφεται τό κατα-
βληθέν τίμημα ἄτοκα καί στήν περίπτωση μερικῆς 
ἐκνίκησης ἐπιστρέφεται στόν ἀγοραστή ἀνάλογο 
ποσό, τό ὁποῖο καθορίζεται ἀπό τό ὄργανο πού διοικεῖ 
τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο.

7. Ἡ ἐκποίηση μισθωμένων ἀκινήτων ἐπιφέρει τίς 
κατά τήν παράγραφο 3 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος 
συνέπειες. Σχετικός ὅρος δέον νά ἀναφέρεταιστή 
διακήρυξη καί νά ἔχει κατοχυρωθεῖ τό σχετικό δικαί-
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ωμα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου γιά τήν 
αὐτοδίκαιη λύση τῆς μίσθωσης στό μισθωτήριο τοῦ 
ἐκποιούμενου μισθωμένου ἀκινήτου. Ἡ παροῦσα διά-
ταξη δέν ἐφαρμόζεται στίς μακροχρόνιες μισθώσεις 
τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ καί στίς 
ἐπαγγελματικές μισθώσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
Ἄρθρο 16

1. Ἐπιτρέπεται ἡ ἀνταλλαγή ἐκκλησιαστικοῦ ἀκινή-
του μέ ἰδιωτικό ἤ ἰδιωτικά ἀκίνητα ἔπειτα ἀπό ἀπό-
φαση τοῦ διοικοῦντος τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρό-
σωπο ὀργάνου, ἡ ὁποία αἰτιολογεῖ τήν ἐπιδιωκόμενη 
ἀνταλλαγή καί καθορίζει τά κριτήρια συγκρισιμότητας 
τῶν πρός ἀνταλλαγή ἀκινήτων, τόν τρόπο ὑποβολῆς 
καί τά προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τόν ἐπιμερισμό 
τῶν ἐξόδων πραγματοποίησης τῆς ἀνταλλαγῆς καί τόν 
τρόπο δημοσιότητας τῆς μελετούμενης ἀνταλλαγῆς. 
Δύναται νά προβεῖ σέ ἀνταλλαγή ἀκινήτου τό νομικό 
πρόσωπο καί στήν περίπτωση πού ἐκ τῶν συνθηκῶν 
ἐπιβάλλεται ἤ ἔχει συμφέρον γιά τήν πραγματοποίηση 
τῶν σκοπῶν του.

2. Τά πρός ἀνταλλαγή ἀκίνητα δέον νά εἶναι ἴσης 
χρηματικῆς ἀξίας ἤ διαφορᾶς ἀξίας ὑπέρ τοῦ ἐκκλησι-
αστικοῦ νομικοῦ πρόσωπου μέχρι 20% βάσει ἐπικαιρο-
ποιημένων ἐκτιμήσεων τοῦ ἀνεξάρτητου ἐκτιμητή κατ’ 
ἄρθρον 2 παρ. 4 τοῦ παρόντος.

3. Στήν προκείμενη περίπτωση δέν ἔχουν ἐφαρμογή 
οἱ διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ περί διενέρ-
γειας δημόσιου πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́ ΑΓΟΡΕΣ
Ἄρθρον 17 

Σκοπός Ἀγορῶν
1. Ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δύναται νά προ-

βαίνει σέ ἀγορές ἐντός τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας γιά 
τήν ἀπόκτηση κτηρίων, οἰκοπέδων ἤ ἐδαφικῶν ἐκτά-
σεων κατάλληλων γιά τήν ἄμεση πραγματοποίηση τῶν 
σκοπῶν του ἤ πρός ἀξιοποίηση καί ἐκμετάλλευση τῆς 
περιουσίας του.

2. Τό ζητούμενο ἀκίνητο δύναται νά ἀγορασθεῖ, σέ 
ὅποια κατάσταση ἔχει καί εὑρίσκεται ἤ ὡς μελλοντικό, 
ἔτοιμο πρός χρήση, συγκεκριμένο τελικό προϊόν, συμ-
φώνως πρός τίς εἰδικές προδιαγραφές καί τά λοιπά 

ἀναφερόμενα στήν πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδια-
φέροντος.

3. Ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο μπορεῖ νά συν-
άπτει συμβάσεις ἀπόκτησης ἐμπράγματων δικαιωμάτων 
γιά κτήρια σέ τρίτες χῶρες γιά τήν προαγωγή τῶν κατά 
τήν παράγραφο 1 σκοπῶν ἤ ἀναγκῶν καί μέ ἀγορά 
μετοχῶν ἐπί ἀκινήτων.

Ἄρθρο 18
Τρόπος ἀγορᾶς

1. Ἡ ἀγορά ἀκινήτων ἀπό τό ἐκκλησιαστικό νομικό 
πρόσωπο πραγματοποιεῖται κατόπιν ἀπόφασης τοῦ 
διοικοῦντος αὐτό ὀργάνου μετά ἀπό δημόσια πρόσκλη-
ση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος.

2. Κατ’ ἐξαίρεση δύναται νά πραγματοποιηθοῦν ἀγο-
ρές μέσῳ ἀπευθείας διαπραγματεύσεων, ἐάν δέν εἶναι 
δυνατόν ἤ δέν εἶναι συμφέρον ἤ δέν εἶναι ἐπιτρεπτό, 
λόγῳ τοῦ ἐπείγοντος τῆς ενέργειας, νά προηγηθεῖ δη-
μοσίευση πρόσκλησης ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος ἤ τό 
πρός ἀγορά ἀκίνητο εἶναι μοναδικό γιά τήν ἐξυπηρέ-
τηση τοῦ συγκεκριμένου σκοποῦ γιά τόν ὁποῖον προ-
ορίζεται, ἤ τό ἀκίνητο ἀνήκει σέ ἄλλο ἐκκλησιαστικό 
νομικό πρόσωπο ἤ τό Δημόσιο ἤ Ο.Τ.Α. ἤ Ν.Π.Δ.Δ. ἤ 
Ν.Π.Ι.Δ. τοῦ εὐρύτερου Δημόσιου Τομέα.

3. Ὅταν ἐπίκειται ἀγορά μέ ἀπευθείας διαπραγμα-
τεύσεις, ἡ ἀπόφαση ἀγορᾶς τοῦ διοικοῦντος τό ἐκ-
κλησιαστικό νομικό πρόσωπο ὀργάνου πρέπει νά εἶναι 
εἰδικῶς αἰτιολογημένη κατά τά ἀνωτέρω.

4. Τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο μπορεῖ νά προ-
βαίνει στίς ἀγορές ἐκπλειστηριαζόμενων ἑκουσίως ἤ 
ἀναγκαστικῶς ἀκινήτων, συμμετέχοντας στούς ἀντί-
στοιχους πλειστηριασμούς κατόπιν ἀπόφασης τοῦ 
διοικοῦντος ὀργάνου, στήν ὁποία θά καθορίζεται τό 
ἀνώτατο ποσόν τῆς προσφορᾶς, μή συμπεριλαμβανο-
μένων τῶν ἐξόδων, τά ὁποῖα βαρύνουν τόν ὑπερθε-
ματιστή. Γιά τή λήψη ἀπόφασης ἀρκεῖ εἰσήγηση μετ’ 
ἐκτίμησης τῆς ἀξίας τοῦ ἀκινήτου κατ’ ἄρθρο 2 παρ. 4 
τοῦ παρόντος.

Ἄρθρο 19
Πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος

1. Ἡ πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος, ἐγκρί-
νεται ἀπό τό διοικοῦν τό ἐκκλησιαστικό Ν.Π. ὄργανο καί 
ἐνδεικτικῶς ἀναφέρει: τήν περιοχή ἐντός τῆς ὁποίας 
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δέον νά εὑρίσκεται τό ἀκίνητο, τήν κατ’ ἐλάχιστο ἤ τήν 
κατά τό δυνατόν μέ μεγαλύτερη προσέγγιση ἔκταση 
− ἐμβαδόν γιά γήπεδα ἤ οἰκόπεδα καί ἐμβαδόν ἤ ὄγκο 
γιά κτίσματα, μέ εἰδικότερη ἀναφορά στούς χώρους 
κύριας χρήσης καί στούς βοηθητικούς, τίς ἐπιθυμητές 
ἤ κατά τόν νόμο προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης, 
ὅπως καί τυχόν ἄλλες πρόσθετες ἐξυπηρετήσεις ἀνα-
γκαῖες γιά τήν προοριζόμενη χρήση του, τό ἀναγκαῖο 
ἤ ἐπιθυμητό ἐπί κτηρίων γιά πλήρη αὐτοτέλεια τοῦ 
κτηρίου ἤ τήν αὐτοτέλεια τμήματος κτηρίου ἤ τή διά-
ταξη τῶν χώρων στό συγκρότημα κτηρίων, τό ἀναγκαῖο 
ἤ ἐπιθυμητό τῆς θέσης τοῦ ἀκινήτου ἐπί ἤ πλησίον 
ὁδικῶν ἀξόνων, κόμβων ὁδικῆς κυκλοφορίας καί μέσων 
μαζικῆς μεταφορᾶς, τόν ἐπιθυμητό μέγιστο χρόνο πα-
λαιότητας ἤ τό καινουργές τῆς κατασκευῆς του, τήν 
προθεσμία ἐντός τῆς ὁποίας πρέπει νά ὑποβληθοῦν 
οἱ προσφορές, τά ἔγγραφα, σχέδια καί λοιπά στοιχεῖα, 
τά ὁποῖα πρέπει νά συνοδεύουν τίς προσφορές καί 
συγκεκριμένα, ἐπί οἰκοπέδων γηπέδων, τοπογραφικό 
διάγραμμα, ὅροι δόμησης, χρήσεις γῆς καί προβλέψεις 
γενικῶν πολεοδομικῶν σχεδίων καί γιά κτήρια καί ἀντί-
γραφο οἰκοδομικῆς ἄδειας, σχέδια κατόψεων, περιγρα-
φή τοῦ κτηρίου μέ ποιοτικά στοιχεῖα οἰκοδομικῶν καί 
Η/Υ ἐγκαταστάσεων, πρόσφατες φωτογραφίες τοῦ ἀκι-
νήτου, τήν οἰκονομική προσφορά, ἡ ὁποία κατατίθεται 
σέ σφραγισμένο φάκελο, στήν ὁποία, ἐκτός τοῦ συνο-
λικοῦ τιμήματος, πρέπει νά ἀναφέρονται οἱ τιμές τῶν 
χώρων κύριας χρήσης, τῶν βοηθητικῶν ἀποθηκευτικῶν 
καί κοινόχρηστων χώρων, ὅπως καί τῶν χώρων στάθ-
μευσης, ὑπεύθυνη δήλωση γιά τήν ἐμπρόθεσμη προ-
σκομιδή, ὅταν ζητηθοῦν, ὅλων τῶν νομιμοποιητικῶν 
στοιχείων τοῦ προσφέροντος, τίτλων τοῦ ἀκινήτου, 
πιστοποιητικοῦ Ὑποθηκοφυλακείου ἤ Κτηματολογικοῦ 
Γραφείου κ.λπ., τόν χρόνο καί τόν τόπον ὑποβολῆς 
τῶν προσφορῶν, τή χρονική διάρκεια ἰσχύος τῆς 
προσφορᾶς, τά ἔξοδα δημοσιότητας τῆς πρόσκλησης, 
τήν τυχόν ἀμοιβή τοῦ ἐκτιμητῆ γιά τήν ἐκτίμηση τοῦ 
ἀκινήτου πού θά προκριθεῖ, (τά ὁποῖα θά ἀναφέρονται 
τό καθένα αὐτοτελῶς καί σέ ἀπόλυτο ἀριθμό), ὅπως καί 
τά συμβολαιογραφικά ἔξοδα ἤ τά πάσης φύσης ἔξοδα, 
τά ὁποῖα βαρύνουν μόνο τόν πωλητή, τόν τρόπο πλη-
ρωμῆς.

2. Στό κείμενο τῆς πρόσκλησης ἤ στό παράρτημα 
αὐτῆς παρατίθενται οἱ ἀπαιτήσεις, τίς ὁποῖες πρέ-

πει νά πληροῦν τά ἀκίνητα, μέ τήν κατά τό δυνατόν 
ἀναλυτικότερη περιγραφή τους, Η/Υ ἐγκαταστάσεις, 
θέρμανσης, κλιματισμοῦ, ἀερισμοῦ, πυρασφάλειας 
πυροπροστασίας, φωτισμοῦ, συστημάτων ἀσφαλείας, 
ἀνελκυστήρων, κ.λπ.

3. Στό κείμενο τῆς πρόσκλησης ἤ στό παράρτημα 
αὐτῆς παρατίθενται τά κριτήρια ἀξιολόγησης, ὁ τρό-
πος βαθμολογίας καί πρόκρισης τοῦ καταλληλότερου 
ἀκινήτου, ὅπως ἀναλυτικά ἀναφέρονται στό ἑπόμενο 
ἄρθρο.

4. Ὅσες προσφορές δέν ἐμφανίζουν ἱκανοποιητικό 
βαθμό πληρότητας ὡς πρός τά προαναφερόμενα ἀπα-
ραίτητα στοιχεῖα, θά ἀπορρίπτονται.

5. Τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο καμμία εὐθύ-
νη δέν φέρει στήν περίπτωση τυπικῆς ἤ οὐσιαστικῆς 
ἀπόρριψης προσφορᾶς ἤ λόγῳ μεταβολῆς τῆς ἐκ τῆς 
πρόσκλησης προβλεπόμενης διαδικασίας ἀγορᾶς ἀκι-
νήτου ἤ λόγῳ ματαίωσης τῆς ἀγορᾶς καθ’ ὁποιοδήποτε 
στάδιο τῆς διαδικασίας καί γιά ὁποιονδήποτε λόγο.

6. Κατά τό διάστημα ἀπό τῆς πρόκρισης τοῦ ἀκινήτου 
ἤ τῆς επικύρωσης τοῦ ἀποτελέσματος τῆς διαδικασί-
ας ἐπιλογῆς καί ἕως τήν ὑπογραφή τοῦ συμβολαίου 
ἀγορᾶς, ὅλες οἱ ἐνέργειες τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ 
προσώπου καί τοῦ ὑποψηφίου πωλητῆ δέν παράγουν 
καμία ὑποχρέωση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώ-
που καί κανένα ἀντίστοιχο δικαίωμα τοῦ πωλητῆ.

7. Γιά τήν τελική λήψη ἀπόφασης τῆς ἀγορᾶς ἀκινήτου 
τό διοικοῦν ὄργανο ἀποφασίζει κατ’ ἐλεύθερη κρίση.

8. Ὁποιοδήποτε πρόσθετο στοιχεῖο κριθεῖ ἀναγκαῖο.
9. Εἰδικότερα γιά ἀγορές κτηρίων καί γιά τήν παροχή 

δυνατότητας στούς ἐνδιαφερόμενους νά ἀνταποκρι-
θοῦν στήν πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος, οἱ 
ὁποῖοι δέν διαθέτουν ἕτοιμο κτήριο κατά τίς ἀπαιτήσεις 
τῆς χρήσης γιά τήν ὁποία θά χρησιμοποιηθεῖ τό ἀκί-
νητο, δύναται νά ληφθοῦν προσφορές γιά ὑπό ἀνέ-
γερση κτήρια ἤ ὑπάρχοντα κτήρια ἤ κτηριακά συγκρο-
τήματα, στά ὁποῖα θά γίνουν μετατροπές ἤ μετασκευές 
καί θά παραδοθοῦν, μελλοντικά, ἕτοιμα πρός χρήση, ὡς 
συγκεκριμένο τελικό προϊόν, κατά τά ζητούμενα τῆς 
πρόσκλησης, καί ἐπιπλέον ζητοῦνται νά ὑποβληθοῦν 
προσθέτα στοιχεῖα:

10. Εἶδος καί καθεστώς ἰδιοκτησίας. Εἶδος ἐκπροσώ-
πησης προσφέροντος.

11. Κατάσταση παλαιότητας τοῦ προσφερόμενου κτη-
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ρίου, σημερινή χρήση, χρόνος κατασκευῆς, συνολική 
νόμιμη δομημένη ἐπιφάνεια, στοιχεῖα ἀδειῶν ἀνέγερ-
σης, ἐπιφάνεια οἰκοπέδου, τεχνική περιγραφή οἰκοδο-
μικῶν καί Η/Υ ἐγκαταστάσεων, κτηριοδομικά καί δομο-
στατικά στοιχεῖα τῆς κατασκευῆς.

12. Συνοπτική περιγραφή τῶν προτεινόμενων παρεμ-
βάσεων καί διαρρυθμίσεων καί τεχνικές προδιαγραφές 
αὐτῶν.

13. Ἀρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, ὄψεις, τομές) 
τῶν ὑπαρχουσῶν κτηριακῶν ἐγκαταστάσεων.

14. Φάκελος τεχνικῆς προσφοράς, ἡ ὁποία πρέπει νά 
περιλαμβάνει, τοὐλάχιστον ἰδέα προτεινόμενης λύσης 
ἀξιοποίησης τοῦ ἀκινήτου, περιγραφή προτεινόμενης 
λύσης, ἀρχιτεκτονική προμελέτη (σέ ἐπίπεδο μελέτης) 
μέ πλήρη σειρά σχεδίων κατόψεων ὅλων τῶν χώρων, 
ὄψεων καί τομῶν, προμελέτες κατασκευῶν, ἐπισκευ-
ῶν, διαρρυθμίσεων καί λοιπῶν ἐργασιῶν, οἱ ὁποῖες θά 
γίνουν στό κτήριο, τεχνική ἔκθεση μέ τεῦχος ὑλικῶν, 
προδιαγραφῶν αὐτῶν καί τρόπο κατασκευῆς (ποιοτικά 
στοιχεῖα), προμελέτες Η/Υ ἐγκαταστάσεων μέ προσεγ-
γιστικό προσδιορισμό τῶν ποσοτικῶν καί ποιοτικῶν 
χαρακτηριστικῶν τους, στοιχεῖα μελετητικῆς ὁμάδος.

15. Χρόνο παράδοσης τοῦ προσφερόμενου κτηρίου 
μέ χρονοδιάγραμμα ἀποπεράτωσης τῶν ἐνδιάμεσων 
διακεκριμένων σταδίων καί προβλεπόμενων ἐργασιῶν 
μέ ἀφετηρία τήν ἡμερομηνία ἔκδοσης τῆς οἰκοδομικῆς 
ἄδειας.

16. Παραλείψεις ἤ τροποποιήσεις τῶν στοιχείων, τά 
ὁποῖα ἀναγράφονται στίς προηγούμενες παραγράφους 
δέν ἐπηρεάζει τήν ἐγκυρότητα τῆς πρόσκλησης ἤ τοῦ 
διαγωνισμοῦ.

17. Πρόσθετες διευκρινίσεις ἐπί ἀμφίβολων σημείων 
τῆς πρόσκλησης δύναται νά παρέχει ἡ Ἐπιτροπή δι-
εξαγωγῆς τοῦ διαγωνισμοῦ πρίν ἀπό τό ἄνοιγμα τῶν 
οἰκονομικῶν προσφορῶν αὐτεπαγγέλτως ἤ ὡς ἀπάντη-
ση σέ ἐρωτήματα τῶν προτιθέμενων νά καταθέσουν 
προσφορά.

Ἄρθρο 20
Κριτήρια ἀξιολόγησης – Βαθμολογία Τεχνικῆς καί

Οἰκονομικῆς προφορᾶς
1. Ἡ πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος γιά 

ἀγορά ἀκινήτου ἤ τό συνοδευτικό παράρτημα ἀνα-
φέρει τά κριτήρια ἀξιολόγησης τῶν προσφορῶν, τά 

ὁποῖα ἀναλυτικά ἤ ὀμαδοποιημένα θὰ ἀφοροῦν: α) 
Θέση ἀκινήτου στήν εὐρύτερη περιοχή, ὅπου εὑρί-
σκεται καί προσβασιμότητα ἀπό ὁδικούς ἄξονες καί 
μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς. β) Περιβάλλων χῶρος καί 
προσπελασιμότητα τῆς ἐγγύτερης περιοχῆς (μέσα 
μαζικῶν μεταφορῶν, ὁδικοί κόμβοι, λεωφόροι κ.λπ.). 
γ) Ἀρχιτεκτονική λύση, λειτουργικότητα, μετατρεψι-
μότητα. δ) Ὑποδομή κτηρίου, ποιότητα κατασκευῆς. 
ε) Ἐπάρκεια καί καταλληλότητα χώρων κύριας χρήσης. 
στ) Ἐπάρκεια βοηθητικῶν χώρων. ζ) Ἐπάρκεια χώρων 
στάθμευσης. η) Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου. θ) 
Χρόνο ἀνέγερσης − Χρόνο διάθεσης.

2. Ἀναφέρεται ὁ συντελεστής βαρύτητας κάθε κριτη-
ρίου ἤ ὁμάδας κριτηρίων.

3. Προσδιορίζεται ἡ κλίμακα βαθμολογίας καί ἡ ἐλα-
χίστη μερική ἤ συνολική βαθμολογία γιά τήν καταλ-
ληλότητα ἤ τήν ἀπόρριψη κάθε προσφορᾶς.

4. Προσδιορίζεται ὁ τρόπος ἀναγωγῆς τῶν προσφε-
ρόμενων ἐπιφανειῶν, ὑπέργειων βοηθητικῶν χώρων, 
ὑπόγειων ἀποθηκῶν, ὑπέργειων ἤ ὑπόγειων χώρων 
στάθμευσης στούς χώρους κύριας χρήσης.

5. Γιά τήν ἀξιόπιστη συγκριτική ἀξιολόγηση τῶν 
προσφορῶν εἶναι δυνατόν νά προσδιορίζεται ὁ τρόπος 
ὑπολογισμοῦ συσχετισμοῦ προσφερόμενων ἀνοιγμέ-
νων ἐπιφανειῶν, τεχνικῆς βαθμολογίας καί οἰκονομικῆς 
προσφορᾶς, βάσει μαθηματικοῦ τύπου, ἐκ τοῦ ὁποίου 
θά προκύπτει ἡ οἰκονομικότερη προσφορά.

Ἄρθρο 21
Διαδικασία Ἀγορῶν

1. Ἡ ἐγκεκριμένη ἀπό τό διοικοῦν τό ἐκκλησιαστικό 
νομικό πρόσωπο ὄργανο πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδια-
φέροντος δημοσιεύεται εἴκοσι (20) τοὐλάχιστον ἡμέρες 
πρίν ἀπό τήν ἡμερομηνία κατάθεσης τῶν προσφορῶν, 
ἐκτός ἐάν ὁρίζεται διαφορετικά στήν πρόσκληση μέ 
ἀνάρτηση στά γραφεῖα τοῦ νομικοῦ προσώπου, στό 
ὁποῖο θά κατατεθοῦν οἱ προσφορές καί στά γραφεῖα 
τοῦ ἀντίστοιχου πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. μέσα στήν πε-
ριφέρεια τῶν ὁποίων ἀναζητεῖται τό πρός ἀγορά ἀκί-
νητο. Περίληψη τῆς πρόσκλησης δημοσιεύεται σέ δύο 
ἤ περισσότερες ἡμερήσιες τοπικές ἐφημερίδες καί στίς 
περιπτώσεις πού ἀπαιτεῖται καί στήν Ἐφημερίδα τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Τό μέγεθος τῆς δημοσιότητας 
πρέπει νά εἶναι ἀνάλογο τοῦ προβλεπόμενου τιμήματος 
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ἀγορᾶς σέ συνάρτηση μέ τό κόστος δημοσιότητας.
2. Γιά τήν ἀξιολόγηση τῶν προσφορῶν ὁρίζεται 

Ἐπιτροπή ἀπό τό διοικοῦν τό ἐκκλησιαστικό νομικό 
πρόσωπο ὄργανο, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπό μέλη τῆς τε-
χνικῆς ὑπηρεσίας του καί, ἐάν κρίνεται σκόπιμο, συμ-
μετέχει καί ἐκπρόσωπος τοῦ φορέα γιά λογαριασμό 
τοῦ ὁποίου θά ἀγοραστεῖ τό ἀκίνητο.

3. Ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι ἡ διαπίστωση τῆς πλη-
ρότητας τῶν προσφορῶν, ἡ τεχνική ἀξιολόγηση καί ἡ 
βαθμολογία αὐτῶν, ἡ ἐξαγωγή τῆς τελικῆς τεχνικῆς 
βαθμολογίας, ἡ ἀποσφράγιση τῶν οἰκονομικῶν προ-
σφορῶν καί ὁ συσχετισμός τελικῆς τεχνικῆς βαθμολο-
γίας καί οἰκονομικῶν προσφορῶν, γιά νά προκύψει ἡ 
πρόκριση τοῦ καταλληλότερου καί οἰκονομικότερου 
γιά ἀγορά ἀκινήτου.

4. Τό πόρισμα τῆς ἐπιτροπῆς μέ τυχόν πρόσθετες 
παρατηρήσεις ὑποβάλλεται στό διοικοῦν τό ἐκκλησι-
αστικό νομικό πρόσωπο ὄργανο γιά λήψη κατ’ ἀρχάς 
ἀπόφασης πρόκρισης καί συνέχισης τῆς διαδικασίας 
ἀγορᾶς.

5. Τό προκριθέν γιά ἀγορά ἀκίνητο, ἀποστέλλεται σέ 
ἀνεξάρτητο ἐκτιμητή τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 τοῦ παρόν-
τος γιά ἐκτίμηση τῆς ἀξίας του, μετά ἀπό ὁριστικο-
ποίηση ὅλων τῶν ποσοτικῶν ἐπιμέρους καί στό σύνολό 
τους μεγεθῶν, τῶν ἀναλυτικῶν ποιοτικῶν στοιχείων 
καί χαρακτηριστικῶν τοῦ κτηρίου, ὁριστικοποίηση τῶν 
προθεσμιῶν σύνταξης ὁριστικῶν μελετῶν, μελετῶν 
ἐφαρμογῆς, ἔγκρισης αὐτῶν ἀπό τό διοικοῦν τό ἐκκλη-
σιαστικό νομικό πρόσωπο ὄργανο καί ἔκδοσης οἰκο-
δομικῆς ἄδειας, ὅπως καί προσδιορισμοῦ ἐγγυητικῶν 
ἐπιστολῶν, ρητρῶν.

6. Ὁλοκληρώνεται ὁ ἔλεγχος τίτλων τοῦ προσφερόμε-
νου ἀκινήτου καί διαπιστώνεται, ἐάν τρίτος, τό Δημό-
σιο ἤ ἕτερο ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπον διεκδικεῖ 
ἤ ὄχι δικαιώματα ἐπ’ αὐτοῦ.

7. Συμφωνεῖται ἡ ὁποιαδήποτε πρόσθετη ὑποχρέωση 
τοῦ πωλητῆ ἀπό μή δυνάμενη νά προβλεφθεῖ ἀπό τήν 
πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος ἰδιαιτερότητα 
τοῦ προσφερομένου ἀκινήτου.

8. Διενεργοῦνται διαπραγματεύσεις ἀπό ἐπιτροπή, ἡ 
ὁποία ὁρίζεται ἀπό τό διοικοῦν τό ἐκκλησιαστικό νο-
μικό πρόσωπο ὄργανο ἤ τό ἁρμοδίως ἐξουσιοδοτημένο 
ὄργανο, ὅπως στήν παρ. 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

9. Ἡ λήψη τελικῆς ἀπόφασης ἀπό τό διοικοῦν τό 

ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ὄργανο γιά ἀγορά 
ἀκινήτου λαμβάνεται κατ’ ἐλεύθερη αὐτοῦ κρίση.

Ἄρθρο 22
Συμβόλαιο Ἀγορᾶς

1. Μετά άπό τή λήψη τελικῆς ἀπόφασης καλεῖται ὁ 
προσφέρων γιά τήν ὑπογραφή τοῦ συμβολαίου ἀγορᾶς, 
στό ὁποῖο, ἐκτός ἀπό τήν περιγραφή τοῦ ἀκινήτου ὡς 
ἔχει καί ἀγοράζεται ἤ ὡς μελλοντικό ἐτοιμο πρός χρήση 
τελικό προϊόν, συμφωνοῦνται: α) Τό τίμημα καί ὁ τρόπος 
καταβολῆς αὐτοῦ. Σέ περίπτωση ἀγορᾶς μελλοντικοῦ 
ἕτοιμου τελικοῦ προϊόντος, γιά τήν ἑκάστοτε καταβολή 
δόσης ὁρίζεται ἡ ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεων τοῦ 
πωλητῆ γιά τήν πρόοδο τῶν ἐργασιῶν, σέ συνάρτηση 
μέ τήν ἐφαρμογή τοῦ χρονοδιαγράμματος ἐκτέλεσης 
αὐτῶν, ὁ τρόπος πιστοποίησης τῆς ἐκτέλεσης αὐτῶν 
καί ὅποιες ἄλλες προϋποθέσεις τυχόν συμφωνηθοῦν. 
β) Ἡ προθεσμία παράδοσης τοῦ κτηρίου ἕτοιμου πρός 
χρήση καί οἱ τμηματικές προθεσμίες προόδου τῶν ἐρ-
γασιῶν. Οἱ χρόνοι προσωρινῆς καί διοικητικῆς παρα-
λαβῆς καί ὁριστικῆςπαραλαβῆς, ὅπως καί ὁ τρόπος 
καί ὁ χρόνος γνωστοποίησης στόν πωλητή τυχόν πα-
ρατηρήσεων τῶν ἐπιτροπῶν παραλαβῆς καί ὁ χρόνος 
ἐκτέλεσης τῶν ἐργασιῶν, πού δέν ἔχουν ἐκτελεσθεῖ. 
γ) Οἱ προθεσμίες ἐκπόνησης τῶν ὁριστικῶν μελετῶν, 
ἔγκρισης αὐτῶν ἀπό τό διοικοῦν τό ἐκκλησιαστικό 
νομικό πρόσωπο ὄργανο, ὑποβολῆς φακέλου γιά 
ἔκδοση οἰκοδομικῆς ἄδειας, ἐκπόνησης μελετῶν 
ἐφαρμογῆς, ἐκπόνησης κατά περίπτωση εἰδικῶν με-
λετῶν καί ὅποιες ἄλλες εἰδικότερες προθεσμίες 
ἔχουν συμφωνηθεῖ γιὰ τήν ὁλοκλήρωση κατασκευῆς 
τοῦ κτηρίου. δ) Οἱ ὑποχρεώσεις τοῦ πωλητῆ γιά τήν 
παροχή τῶν ἀναγκαίων πληροφοριῶν, στοιχείων καί 
διευκολύνσεων πρός τό ὄργανο, πού ὁρίζεται ἀπό τό 
διοικοῦν τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ὄργανο 
γιά τήν παρακολούθηση τῆς κατασκευῆς τοῦ κτηρίου. 
ε) Τό ποσό καί ἡ διάρκεια τῆς ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς 
καλῆς ἐκτέλεσης τῶν ἐργασιῶν, πού συμφωνοῦνται 
μέ τό συμβόλαιο, ὅπως καί τῶν τμηματικῶν, καί τῆς 
τελικῆς παράδοσης τοῦ κτηρίου κ.λπ., πού θά ἀπο-
τελέσουν λόγους κατάπτωσης τῆς ἐγγύησης. στ) Τό 
ποσό τῆς ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς καλῆς ἐκτέλεσης 
τῶν ὅρων τοῦ συμβολαίου σύμφωνα μέ τά προβλε-
πόμενα στίς παραγράφους 3 καί 4 τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ 
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παρόντος Κανονισμοῦ δέν μπορεῖ νά εἶναι κατώτερο 
τοῦ 10% τοῦ συνολικοῦ τιμήματος ἀγορᾶς, ἐκτός ἐάν 
ἀναφέρεται διαφορετικά στήν πρόσκληση ἐκδήλωσης 
ἐνδιαφέροντος. ζ) Οἱ ποινικές ρῆτρες γιά τή μή ἔγκαιρη 
περάτωση τῶν τμηματικῶν προθεσμιῶν καί τῆς 
τελικῆς παράδοσης τοῦ κτηρίου. Οἱ ποινικές ρῆτρες 
παρακρατοῦνται ἀπό τίς τμηματικές καταβολές καί, 
ἐάν τό ποσό αὐτῶν δέν ἐπαρκεῖ, εἰσπράττονται ἀπό τίς 
ἐγγυητικές ἐπιστολές.

2. Σέ περίπτωση παραβίασης συμφωνηθείσας ἡμερο-
μηνίας σταδιακῆς περάτωσης ἐργασιῶν ἤ τμηματικῆς 
ἤ τελικῆς παράδοσης τοῦ κτηρίου ἀπό ὑπαιτιότητα ἤ 
ἀδυναμία τοῦ πωλητῆ, δικαιοῦται αὐτομάτως ὁ ἀγο-
ραστής, χωρίς τήρηση ὁποιουδήποτε ἄλλου ὅρου, 
νά προβαίνει μέ δαπάνες του, συμψηφιζόμενες στό 
τίμημα, στή συνέχιση ἐργασιῶν ἀποπεράτωσης τοῦ 
κτηρίου.

3. Στήν περίπτωση πού καταστεῖ ἀναγκαία ἡ ἀγορά 
ἀπό τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο νέων, πρόσθε-
των καί συμπληρωματικῶν ἐργασιῶν ἤ μελετῶν, οἱ 
ὁποῖες δέν ἦταν δυνατόν νά προβλεφθοῦν μέχρι τήν 
ὑπογραφή τοῦ συμβολαίου, τότε ἡ ἐνέργεια αὐτή: 
α) Εἶναι στή διακριτική εὐχέρεια καί ἐπιλογή τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου. β) Ἀποτελεῖ ὑπο-
χρέωση ἀνάληψης εὐθύνης πώλησης τοῦ πωλητῆ. γ) 
Ἡ ἀγορά τῶν νέων ἐργασιῶν ἤ μελετῶν πραγματο-
ποιεῖται μέ τήν ὑπογραφή νέου συμβολαίου ἀγορᾶς, 
νέου ἀντικειμένου, τό ὁποῖο θά ἀποτελεῖ προέκταση 
τοῦ ἀρχικοῦ συμβολαίου ἀγορᾶς. δ) Ἡ ἀνάθεση 
ἐκτέλεσης ἤ ἐκπόνησης αὐτῶν σέ τρίτη τεχνική 
Ἑταιρία ἤ Μελετητικό γραφεῖο ἀποτελεῖ δικαίωμα τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου καί ὑποχρέωση τοῦ 
πωλητῆ γιά παροχή τῶν ἀπαραίτητων διευκολύνσεων 
καί μή παρεμβολῆς ὁποιωνδήποτε ἐμποδίων ἤ κωλυ-
μάτων στόν τρίτο ἀνάδοχο γιά τήν ἐκτέλεση τῶν νέων 
ἐργασιῶν. ε) Ἡ κοστολόγηση τῶν νέων ἐργασιῶν οἱ 
ὁποῖες πιθανόν νά ἀνατεθοῦν στόν πωλητή μπορεῖ 
νά γίνει μέ κατ’ ἀναλογία ἐφαρμογή τῶν ἰσχυουσῶν 
διατάξεων μέ τιμές ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ καί ΑΤΕΟ κατά τόν 
χρόνο τῆς νέας συμφωνίας, μέ προσυμφωνημένη μέ 
τό ἀρχικό συμβόλαιο, ποσοστιαία ἐπ’ αὐτῶν ἔκπτωση, 
λαμβανομένων ὑπ’ ὄψιν τοῦ ἐμπορικοῦ κέρδους, 
τῶν γενικῶν ἐξόδων καί τοῦ Φ.Π.Α., ἤ μέ ἄλλο τρόπο 
ἐπίσης προσυμφωνημένο μέ τό ἀρχικό συμβόλαιο. 

στ) Ἡ κοστολόγηση νέων μελετῶν οἱ οποῖες πιθα-
νόν νά ἀνατεθοῦν στόν πωλητή, μπορεῖ νά γίνει μέ 
κατ’ ἀναλογία ἐφαρμογή τῶν διατάξεων περί ἀμοιβῶν 
ἐκποίησης Μελετῶν Δημοσίων Ἔργων μέ προσυμφω-
νημένη μέ τό ἀρχικό συμβόλαιο ποσοστιαία ἐπ’ αὐτῶν 
ἔκπτωση ἤ μέ ἄλλο τρόπο ἐπίσης προσυμφωνημένο μέ 
τό ἀρχικό συμβόλαιο. ζ) Οἱ τυχόν αὐξομειώσεις εἰδῶν, 
ὑλικῶν ἤ μηχανημάτων, ποιότητας καί ποσότητας ἐργα-
σιῶν, ἀπό αὐτές πού ἔχουν συμφωνηθεῖ μέ τό ἀρχικό 
συμβόλαιο, συμψηφίζονται στό κόστος τῶν νέων 
ἐργασιῶν γιά τή διαμόρφωση τοῦ κόστους αὐτῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ
Ἄρθρο 23

Τρόποι Ἀντιπαροχῶν − Διαδικασία
Τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο μέ ἀπόφαση τοῦ 

διοικοῦντος ὀργάνου του δύναται νά προβαίνει στήν 
ἀξιοποίηση τῶν οἰκοπέδων, τῶν ὁποίων εἶναι κύριος ἤ 
διαχειριστής, μέ ἀνοικοδόμηση αὐτῶν, μέ τό σύστημα 
ἀντιπαροχῆς ποσοστῶν στό οἰκόπεδο μαζί μέ τίς ὁρι-
ζόντιες ἰδιοκτησίες, οἱ ὁποῖες ἀντιστοιχοῦν σέ αὐτά, 
λόγῳ ἐργολαβικοῦ ἀνταλλάγματος. Ἡ ἀνοικοδόμηση 
μέ ἀντιπαροχή δύναται να πραγματοποιηθεῖ:

1) Μέ δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, μετά ἀπό σύν-
ταξη μέ μέριμνα τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
νομικοῦ προσώπου ἤ τρίτου, πλήρους μελέτης γιά τήν 
ἀνοικοδόμηση τοῦ οἰκοπέδου, στήν ὁποία θά περιλαμ-
βάνεται πλήρης ἀρχιτεκτονική, στατική, γεωλογική, 
ἠλεκτρομηχανολογική καί ὑδραυλική μελέτη, τεχνική 
περιγραφή, συγγραφή ὑποχρεώσεων, προθεσμία ἀπο-
περάτωσης, πίνακας ποσοστῶν συνιδιοκτησίας καί 
κατανομῆς δαπανῶν κοινόχρηστων καί κοινόκτητων 
ἰδιοκτησιῶν, πίνακας ἀποτίμησης τῆς κάθε διηρημένης 
ἰδιοκτησίας ἤ ὀρόφου, προβλεπόμενων νά ἀνεγερθοῦν 
καί θά εἶναι καθορισμένες καί θά λαμβάνονται ὡς πλή-
ρως ἀποπερατωμένες, σχέδιο τῆς καταρτισθησόμενης 
ἐργολαβικῆς σύμβασης, καί προσυμφώνου περί τῆς 
σταδιακῆς μεταβίβασης τῶν ποσοστῶν τοῦ οἰκοπέδου 
περιέχοντος καί διατάξεις γιά τήν καταρτισθησόμενη 
ὀροφοκτησία, ὅπως καί κάθε ἄλλο στοιχεῖο ἐπιβαλ-
λόμενο ἤ κρινόμενο ὡς σκόπιμο κατά τίς ὑπάρχουσες 
συνθῆκες ἤ ἀπαιτούμενων κατά τή φύση τοῦ ἔργου. Ἡ 
ἀποτίμηση τῆς ἀξίας τῶν ἀντιπαρεχόμενων ἰδιοκτησι-
ῶν καί τοῦ συνόλου τῶν ὑπό ἀνέγερση ἰδιοκτησιῶν, θά 
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καθορίζεται σύμφωνα μέ τούς συγκεκριμένους συν-
τελεστές ἀξίας τῆς κάθε διηρημένης ἰδιοκτησίας, θά 
ἐκφράζεται σέ ἀπόλυτες ἤ σχετικές τιμές καί θά ἀνα-
φέρεται στόν σχετικό πίνακα στή διακήρυξη.

2) Μέ προσκλήσεις ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος, ὅπου 
οἱ ἐνδιαφερόμενοι καλοῦνται νά ὑποβάλουν, πλήν τῆς 
προσφορᾶς ποσοστοῦ ἀντιπαροχῆς, ἰδέες περί τοῦ 
τρόπου ἀξιοποίησης τοῦ οἰκόπεδου μέ ἀρχιτεκτονική, 
στατική, ἠλεκτρομηχανολογική, γεωλογική, ὑδραυλική 
προμελέτη, τεχνική συγγραφή ὑποχρεώσεων, πίνακα 
ποσοστῶν συνιδιοκτησίας, κατανομή δαπανῶν, κοινο-
χρήστων και κοινοκτήτων, σχέδιο σταδιακῆς μεταβί-
βασης ποσοστῶν οἰκοπέδου, καί κάθε ἄλλο στοιχεῖο 
ἐπιβαλλόμενο ἀπό τή φύση τοῦ ἔργου. Στή διακήρυξη 
θά καθορίζονται τά κριτήρια καί ὁ τρόπος ἀξιολόγη-
σης προσφορῶν.

3) Μέ ἀπευθείας διαπραγματεύσεις, ὅταν δέν εἶναι 
δυνατόν ἥ συμφέρον νά γίνει διαγωνισμός, ὅπως ἰδίως 
στίς περιπτώσεις συνιδιόκτητων οἰκοπέδων ἥ συνιδιό-
κτητων παλαιῶν οἰκημάτων.

Ἄρθρο 24
Πλειοδοτικοί διαγωνισμοί − Πρόσκληση

ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος
1. Ἡ διακήρυξη ἀναρτᾶται καί δημοσιεύεται κατά τά 

προβλεπόμενα στό ἄρθρο 5 παρ. 2 τοῦ παρόντος Κα-
νονισμοῦ, ἀναφέρει καί καλεῖ τούς ενδιαφερομένους: 
α) Νά ὑποβάλουν ἐντός προθεσμίας ὄχι συντομότε-
ρης τῶν εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπό τῆς δημοσιεύσεως 
προσφορᾶς σέ ἀκέραιες μονάδες τῶν προσφερομένων 
πρός τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ποσοστῶν 
ἀντιπαροχῆς σύμφωνα μέ τόν πίνακα ἀποτίμησης τῆς 
ἀξίας τῶν διηρημένων ἰδιοκτησιῶν καί τόν πίνακα, 
στόν ὁποῖο θά ἀποτυπώνονται οἱ προσφερόμενες ἐπί 
μέρους ἰδιοκτησίες πρός τό νομικό πρόσωπο γιά τήν 
κάλυψη τοῦ ποσοστοῦ τῆς ἀντιπαροχῆς. β) Νά θέσουν 
τούς βασικούς ὅρους σχεδίου τῆς καταρτισθησόμενης 
ἐργολαβικῆς σύμβασης, σχεδίου προσυμφώνου 
περί σταδιακῆς μεταβιβάσεως τῶν ποσοστῶν τοῦ 
οἰκοπέδου, στό ὁποῖο θά περιέχονται καί διατάξεις 
γιά τήν καταρτισθησόμενη ὀροφοκτησία, ὅπως ἐπίσης 
καί κάθε ἄλλο στοιχεῖο ἀνάλογα ἀπαιτούμενο κατά 
τίς συνθῆκες καί τή φύση τοῦ ἔργου. γ) Τά προσ-
όντα αὐτῶν πού δύνανται νά λάβουν μέρος στόν 

διαγωνισμό. δ) Ἐγγυητική ἐπιστολή σύμφωνη πρός 
τά ἀναφερόμενα στό ἄρθρο 7 παρ. 3 καί παρ. 4 τοῦ 
παρόντος Κανονισμοῦ, ποσοῦ ὄχι χαμηλότερου τοῦ 
δέκα τοῖς ἑκατό (10%) τῆς ἀξίας τοῦ οἰκοπέδου, ὅπως 
αὐτή ἀποτιμᾶται δυνάμει τῆς Ἐκτιμητικῆς Ἐκθέσεως 
τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 τοῦ παρόντος. ε) Σχετικά μέ τό 
περιεχόμενο, τόν τύπο τῶν προσφορῶν, τή διαδικασία 
διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας, ἀνακήρυξης πλειοδότη, 
κατακύρωσης τοῦ ἀποτελέσματος τοῦ διαγωνισμοῦ θά 
ἐφαρμόζονται ἀναλόγως οἱ διατάξεις τοῦ παρόντος 
Κανονισμοῦ.

2.Ἡ πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος, ἡ ὁποία 
δημοσιεύεται κατά τά διαλαμβανόμενα στήν προηγου-
μένη παράγραφο, θα ἀναφέρει καί θά καλεῖ τούς ἐν-
διαφερομένους: α) Νά ὑποβάλουν προσφορές ἐντός 
προθεσμίας ὄχι μικρότερης τῶν δέκα (10) ἡμερῶν 
ἀπό τῆς δημοσιεύσεως, ξεχωριστά γιά τά αἰτούμενα 
τεχνικά στοιχεῖα (σχέδια, τεύχη, συγγραφές), ὅπως 
αὐτά ἀναλυτικά θά ζητοῦνται, καί ξεχωριστά σέ 
σφραγισμένο φάκελο μέ τούς οἰκονομικούς ὅρους 
τῆς προσφορᾶς, ἰδίως τό ποσοστό τῆς ἀντιπαροχῆς, 
ὁλογράφως καί ἀριθμητικῶς. β) Νά ὑποβάλουν σχέδιο 
ἐργολαβικῆς σύμβασης πού θά καταρτισθεῖ, σχέδιο 
προσυμφώνου περί σταδιακῆς μεταβίβασης τῶν πο-
σοστῶν τοῦ οἰκοπέδου, στό ὁποῖο θά περιέχονται καί 
διατάξεις γιά τήν ὀροφοκτησία, πού θά καταρτισθεῖ, 
ὅπως ἐπίσης καί κάθε ἄλλο στοιχεῖο, πού ἀπαιτεῖται 
ἀνάλογα μέ τίς συνθῆκες καί τή φύση τοῦ ἔργου. γ) 
Τά κριτήρια ἀξιολόγησης τῶν προσφορῶν, τούς συν-
τελεστές βαρύτητας τῶν κριτηρίων, τή βαθμολογία 
καί τόν τρόπο ὑπολογισμοῦ καί συσχετισμοῦ τῆς τε-
χνικῆς βαθμολογίας μέ τήν οἰκονομική προσφορά 
γιά τή συγκριτική ἀξιολόγηση τῶν προσφορῶν. δ) Τά 
προσόντα αὐτῶν πού μποροῦν νά λάβουν μέρος στόν 
διαγωνισμό. ε) Νά καταθέσουν ἐγγυητική Ἐπιστολή 
σύμφωνα μέ τήν προηγουμένη παράγραφο. στ) Ἀνα-
φορικά μέ τίς διαδικασίες τοῦ διαγωνισμοῦ καί τῆς 
κατακύρωσης ἀποτελέσματος θά ἐφαρμόζονται ἀνά-
λογες διατάξεις τοῦ Κανονισμοῦ.

3.Ὅλα τά ἔξοδα τοῦ διαγωνισμοῦ καί οἱ δημοσιεύσεις, 
τά ὁποῖα τό καθένα χωριστά καί σέ ἀπόλυτες τιμές, 
ἀναφέρονται στή διακήρυξη ἤ τήν πρόσκληση ἐνδια-
φέροντος καί βαρύνουν τόν ἀνάδοχο, ὅπως ἐπίσης 
βαρύνουν τόν ἀνάδοχο καί ὅλα τά ἔξοδα κατάρτισης 
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τῶν σχετικῶν συμβάσεων, τῶν πράξεων σύστασης ὁρι-
ζόντιας ἰδιοκτησίας, τά συμβολαιογραφικά ἔξοδα, τά 
πάσης φύσης ἔξοδα καί τά ἔξοδα μεταγραφῶν. Τό δι-
οικοῦν τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ὄργανο δέν 
ἔχει καμμία οἰκονομική ὑποχρέωση γιά τήν ἐκτέλεση 
τῆς σύμβασης.

4. Τό διοικοῦν τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ὄρ-
γανο ἀποφασίζει κατ’ ἐλεύθερη κρίση.

5. Τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δέν ὑποχρε-
οῦται σέ καμία περίπτωση σέ παροχή ἀποζημίωσης 
πρός τούς ὑποβάλλοντες προσφορά.

Ἄρθρον 25
Σύμβαση Ἀντιπαροχῆς

Ἡ σύμβαση ἀντιπαροχῆς καταρτίζεται σύμφωνα μέ 
τά ὁριζόμενα ἀπό τή διακήρυξη τοῦ διαγωνισμοῦ ἤ τῆς 
πρόσκλησης ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος καί τίς σχετι-
κές διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Δικαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ἄρθρο 26

Διατάξεις Νόμων
Εἰδικές διατάξεις νόμων πού προβλέπουν τή χωρίς 

διαγωνισμό ἐκμίσθωση ἥ ἐκποίηση ἐκκλησιαστικῶν 
ἀκινήτων ἐξακολουθοῦν νά ἰσχύουν.

Ἄρθρον 27
Τροποποίηση Διατάξεων − Ἔναρξη ἰσχύος

1. Οἱ διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ τροπο-
ποιοῦνται ἤ συμπληρώνονται, ἤ καταργοῦνται μέ ἀπό-
φαση τῆς Δ.Ι.Σ., ἡ ὁποία δημοσιεύεται στήν Ἐφημερίδα 
τῆς Κυβερνήσεως.

2. Ὁ παρών Κανονισμός δέν προκαλεῖ δαπάνη σέ βά-
ρος τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ ἤ τοῦ προϋπολογι-
σμοῦ τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς.

3. Ἡ ἰσχύς τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἀρχίζει ἀπό τή 
δημοσίευσή του στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως 
καί στό ἐπίσημο Δελτίο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ ἀπόφαση αὐτή νά δημοσιευθεῖ στήν Ἐφημερίδα 
τῆς Κυβερνήσεως καί στό Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἀθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 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 22.10.2018
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Ἐσωτερικός κανονισμός ὀργανώσεως, 
διοικήσεως καί λειτουργίας Ἱερᾶς Ἀνδρῴας 

κοινοβιακῆς Μονῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου 
καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος-Ἁγ. Νεκταρίου Τερψιθέας

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας

2176/1837/2018

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἔχουσα ὑπ’ ὄψιν:
1.τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 39 παρ. 4 τοῦ Ν. 590/1977 
«Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος», ὅπως ἔχει συμ πλη ρω θεῖ διά τοῦ ἄρθρου 51 
παρ. 3 τοῦ Ν. 4301/2014,
2. τάς διατάξεις τοῦ Κανονισμοῦ 39/1972 «Περί τῶν ἐν 
Ἑλλάδι Ἱερῶν Μονῶν καί Ἡσυχαστηρίων» (ΦΕΚ 103/τ.
Α ́/30.6.1972),
3. τήν ὑπ’ ἀριθ. 543/23.4.2018 Πρότασιν τοῦ Σεβασμι-
ωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. Παύλου,
4. τήν ἀπό 27.8.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
‘Εγκρίνει τόν Ἐσωτερικόν Κανονισμόν τῆς Ἀνδρῴας 
Κοινοβιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί 
Ἀδιαιρέτου Τριάδος-Ἁγίου Νεκταρίου Τερψιθέας, τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας μετά τῶν ἐπενεχθεισῶν 
ὑπό τῆς Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί 
τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Μοναχι-
κοῦ Βίου, διορθώσεων, ἔχοντα οὕτω:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ,
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡῼΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

Α ́ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Σύστασις καί σκοπός

Ἄρθρον 1

α) Ἡ Ἀνδρῴα Κοινοβιακή Ἱερά Μονή «Ἁγίας καί Ὁμο-
ουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος-Ἁγίου Νεκταρίου» εἰς 
τοποθεσίαν Τερψιθέας, Ἥβης 109, Ἄνω Γλυφάδα, 
ἱδρύθη, διά τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος ὑπ’ ἀριθ. 
464/29.11.1993, δημοσιευθέντος εἰς τό ΦΕΚ τ.Α.201/
29.11.1993. β) Ἀποτελεῖ Ἐκκλησιαστικόν Καθίδρυμα 
τῆς κατ’ Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, λειτουργεῖ δέ ἐντός τῶν ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων 
καί Παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας ἀφ’ ἐνός, καί τῶν 
νόμων τοῦ Κράτους ἀφ’ ἐτέρου καθοριζομένων πλαι-
σίων. γ) Τελεῖ κατά τά ὁριζόμενα διά τοῦ ἄρθρου 39 
τοῦ Ν.590/77 ὑπό τήν πνευματικήν ἐποπτείαν τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, 
Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης. δ) Εἶναι ἐκ τοῦ 
νόμου Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου.

Ἄρθρον 2
Ἡ Ἱερά Μονή ἀνήκουσα εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν 

Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βά-
ρης τελεῖ ὑπό τήν κανονικήν δικαιοδοσίαν καί πνευμα-
τικήν ἐποπτείαν τοῦ Κυριάρχου Μητροπολίτου, 
Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί 
Βάρης ὅστις: α) Μνημονεύεται ἐν πάσαις ταῖς Ἱεραῖς 
Ἀκουλουθίαις, ὡς ὁρίζει ἡ τάξις τῆς κατ’ Ἀνατολάς 
Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ἐν τῇ 
Ἱερᾷ Μονῇ. β) Παρακολουθεῖ τήν πιστήν ἐφαρμογήν 
τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ. 
γ) Ἐγκαθιδρύει δι’ εἰδικῆςτελετῆς τόν ὑπό τῆς Ἀδελ-
φότητος ἐκλεγέντα Καθηγούμενον, ἐν τῷ καθολικῷ 
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τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, διά τῆς νενομισμένης Ἱερᾶς Ἀκο-
λουθίας. δ) Ἐγκρίνει τήν κουράν μοναχῶν τῶν ὑπό 
τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου προτεινομένων, ἐκ τῶν 
ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. ε) Ἀσκεῖ πειθαρχικόν 
ἔλεγχον εἰς τούς τυχόν παρεκτρεπομένους ἀδελφούς 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, κατά τούς Ἱερούς Κανόνας καί 
τούς Ἐκκλησιαστικούς Νόμους. στ) Ἐγκρίνει τόν 
οἰκονομικόν προϋπολογισμόν καί ἀπολογισμόν τῆς 
Μονῆς καί ἐλέγχει τήν νομιμότητα τῆς οἰκονομικῆς 
διαχειρίσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. ζ) Ἐπικυρώνει τάς ὑπό 
τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου ἀποφασιζομένας ἑκάστοτε 
τροποποιήσεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ.

Ἄρθρον 3
Σκοπός τῆς λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, συμφώνως 

πρός τήν μακραίωνα Μοναστικήν Παράδοσιν τῶν 
Ὁσίων καί Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν τῶν ἐν ἀσκήσει 
λαμψάντων εἶναι: α) Ὁ ἁγιασμός καί ἡ ἠθική τελείωσις 
τῶν ἐν αὐτῇ ἀσκουμένων μοναχῶν, διά τῆς βιώσεως 
καί μιμήσεως τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καί μάλιστα διά 
τῆς κατορθώσεως τῆς τριπλῆς ἀρετῆς, ἥτις ἀποτελεῖ 
διακριτικόν γνώρισμα τοῦ μοναχοῦ, τῆς παρθενίας, 
τῆς ὑπακοῆς καί τῆς ἀκτημοσύνης καί ἡ τέλεσις τῆς 
νυχθημέρου Ἀκολουθίας, εἰς λατρείαν τοῦ ζῶντος 
Θεοῦ ἡμῶν. β) Ἡ προβολή τοῦ μοναχικοῦ βίου, ὡς 
τῆς τελείας κατά Χριστόν πολιτείας καί ἡ πνευματική 
πρόοδος τῶν εἰς Αὐτόν προσερχομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β ́ Περί Ἀδελφότητος
Ἄρθρον 4

Διοίκησις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
α) Ὁ Καθηγούμενος
β) Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον
γ) Ἡ Σύναξις τῆς Ἀδελφότητος
Ἡ Ἱερά Μονή θεωρεῖται ὑφισταμένη καί λειτουργοῦσα 

καί ἄν ἀκόμη ἀπομείνη ἐν αὐτῇ εἷς μόνον ἀδελφός, εἰς 
τό πρόσωπον τοῦ ὁποίου συγκεντροῦνται ἅπασαι αἱ 
διοικητικαί ἐξουσίαι καί τά καθήκοντα, ὡς ἀναγράφον-
ται εἰς τόν παρόντα Κανονισμόν. Εἰς περίπτωσιν, κατά 
τήν ὁποίαν δέν ἀπομείνει ἐγγεγραμμένος μοναχός, ἡ 
Μονή λογίζεται ὡς ἐρημωθεῖσα καί ἡ διοίκησις αὐτῆς 
μεταβιβάζεται εἰς τήν οἰκείαν Μητροπολιτικήν Ἀρχήν 
μέχρι τῆς ἐκ νέου ἐπανδρώσεως αὐτῆς, διατηροῦσα 
πᾶν ὅ,τι ἀνήκει εἰς αὐτήν.

Ἄρθρον 5
Ὁ Καθηγούμενος: Καθήκοντα καί ἁρμοδιότητες. Ὁ 

Καθηγούμενος παραμένει ἰσόβιος καί εἶναι ἡ κεφαλή 
τοῦ σώματος τοῦ Κοινοβίου, ὁ Πνευματικός Πατήρ τῆς 
Ἀδελφότητος.

Εἶναι ὑπεύθυνος, κατά τόν Μέγαν Βασίλειον, ὅπως 
ἀγρυπνῇ καί μεριμνᾷ μέχρι θανάτου, ὑπέρ τῶν ὑπό τοῦ 
Θεοῦ εἰς αὐτόν ἐμπεπιστευμένων ψυχῶν. Δέον ὅπως 
ἀποτελῇ ἐξαίρετον ὑπόδειγμα πρός μίμησιν μοναχικῆς 
αὐταπαρνήσεως, κοσμεῖται δέ ὑπό τῶν ἀρετῶν τῆς 
ἀγάπης καί ταπεινοφροσύνης, τῆς μακροθυμίας καί 
ἀνεξικακίας, τῆς ἀμεροληψίας καί διακρίσεως, τῆς 
ἀνιδιοτέλειας καί ὑπομονῆς.

Εἰς τύπον Χριστοῦ ὤν, ὀφείλει ἐν ἐπιγνώσει νά 
ἀσκῇ τήν πνευματικήν ἐπιστασίαν ἐπί τῶν ἀδελφῶν 
μετά πάσης πατρικῆς ἀγάπης, στοργῆς καί μερίμνης. 
Ἀσκῶν πᾶσαν τήν πνευματικήν καθοδήγησιν ἐπί πάν-
των τῶν ἀδελφῶν, παρακολουθεῖ καί ἐποπτεύει τήν 
πολιτείαν ἑκάστου, καθοδηγεῖ, συμβουλεύει, ἐμψυχώ-
νει, συμπάσχει ἐν ἀγάπη, συγχαίρει, ἐλέγχει πᾶσαν 
παράβασιν, ἐπιπλήττει, ἐπιτιμᾷ, τοῖς πᾶσι γίνεται τά 
πάντα, ἕως ὅτου μορφωθῇ ὁ Χριστός εἰς τάς ψυχάς 
τῶν μοναχῶν.

Στηρίζει διά τῆς συνεχοῦς διδασκαλίας τούς 
ἀδελφούς, ὥστε νά βαστάζουν τά στίγματα καί τόν 
Σταυρόν τοῦ Ἰησοῦ ἐν ὑπομονῇ καί ἀνδρείᾳ. Ρυθμίζει 
τά διακονήματα τῶν μοναχῶν, μετά διακρίσεως, συμ-
φώνως προς τάς δυνατότητας ἑκάστου ἀδελφοῦ, τό 
διαιτολόγιον, τόν ἀτομικόν κανόνα, τήν ἀνάγνωσιν καί 
οἱανδήποτε προσωπικήν ἄσκησιν, τήν μετά τῶν συγγε-
νῶν ἤ ἄλλων λαϊκῶν ἐπαφήν ἑκάστου καί γενικῶς 
οὐδέν λαμβάνει χώρα ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ ἄνευ γνώσεως 
καί εὐλογίας τοῦ Καθηγουμένου. Ἡ εὐλογία τοῦ Καθ-
ηγουμένου εἶναι ὁ ἄξων περί τόν ὁποῖον στρέφεται 
ἅπασα ἡ ζωή τῆς Ἀδελφότητος. Μνημονεύεται ἐν πά-
σαις ταῖς Ἱεραῖς Ἀκολουθίαις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ὁ Καθηγούμενος δέχεται τήν ἐξαγόρευσιν τῶν λογι-
σμῶν τῶν ἀδελφῶν καί ἐπιβάλλει εἰς τούς παρεκτρε-
πομένους τά δέοντα.

Ἐπιμελεῖται τήν ἀνελλιπῆ τέλεσιν τῶν Ἱερῶν Ἀκολου-
θιῶν.

Προτείνει εἰς τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τήν πρόσ-
ληψιν ἤ ἀποβολήν δοκίμων Μοναχῶν.

Ἐπιλέγει τό μοναχικόν ὄνομα αὐτῶν. Προνοεῖ διά 
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τάς ὑλικάς καί σωματικάς χρείας τῶν ἀδελφῶν. Διά 
δέ τούς ἀσθενοῦντας ὁ Καθηγούμενος ἔχει ὅλην 
τήν μέριμναν καί εὐθύνην ὡς γνήσιος Πατήρ. Ὑπο-
γράφει καί σφραγίζει πᾶν ἔγγραφον ἐξερχόμενον 
τῆς Μονῆς καί τά διπλότυπα πληρωμῶν καί εἰσπράξε-
ων. Ἀποσφραγίζει ἅπασαν τήν ἀλληλογραφίαν. Ἀσκεῖ 
ἀμερολήπτως καί ἐν ταπεινώσει τήν ἐπιστασίαν ἐπί 
τῶν ἀδελφῶν, διαφυλάττων παντί σθένει τήν εἰρήνην 
καί ἑνότητα τῆς Ἀδελφότητος καί τήν ἰσορροπίαν τοῦ 
ὅλου Κοινοβιακοῦ Σώματος.

Κατά τούς Ἱερούς Μοναχικούς Κανόνας ὀφείλεται 
πρός αὐτόν, ὡς ἀπό τοῦ Θεοῦ λαβών τήν διακονίαν 
ταύτην, ἡ κατά Θεόν ὑπακοή, ἡ τιμή καί ὁ σεβασμός 
παρά πάντων τῶν ἐνασκουμένων ἀδελφῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ 
Μονῇ.

Ἐκπροσωπεῖ τήν Ἱεράν Μονήν ἐνώπιον πάσης Ἀρ-
χῆς καί παντός Δικαστηρίου τοῦ Κοινοῦ Δικαίου, 
καί ὑπογράφει πάντα τά ἔγγραφα Αὐτῆς. Δι’ εἰδι-
κάς ὑποθέσεις ἤ διά κατηγορίαν ὑποθέσεων προ-
τάσει τοῦ Καθηγουμένου δύναται, ἀποφάσει τοῦ 
Ἡγουμενοσυμβουλίου, νά ἐκπροσωπῇ, τήν Ἱ. Μονήν 
καί ὁποιοσδήποτε ἄλλος ἀδελφός, ἔτι δέ καί ὁ 
Νομικός Σύμβουλος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Συγκαλεῖ 
τό Ἡγουμενοσυμβούλιον καί τήν Ἱεράν Σύναξιν 
τῆς Ἀδελφότητος καί προεδρεύει αὐτῶν. Τόν Καθ-
ηγούμενον ἀπόντα ἤ κωλυόμενον ἀντικαθιστᾶ ὁ 
ἀναπληρωτής του, ὁριζόμενος ὑπό τοῦ ἰδίου.

Ἄρθρον 6
Χηρεία Θέσεως Καθηγουμένου

α) Ἕνεκα θανάτου. β) Ἕνεκα παραιτήσεως, ἡ 
ὁποία γίνεται δεκτή διά πλειονοψηφίας τῶν 4/5 τῆς 
Ἀδελφότητος. γ) Ἕνεκα ἐκπτώσεως, ἤτοι:

1. Ἐάν παραχαράσσῃ ἤ παραβιάζῃ τά θέσμια τοῦ 
μοναχικοῦ βίου ἤ ἀθετῇ τινάς ἐκ τῶν διατάξεων τοῦ 
παρόντος Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ ἠθελημένως ἤ 
ἐξ ἀμελείας, παρά τάς γενομένας συστάσεις πρός 
βελτίωσιν, μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ, ἅπαξ 
καί πολλάκις ὑπό τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου πρός 
αὐτόν. Ἐάν καί πάλιν ἐμμένῃ εἰς τήν παρατυπίαν, τό 
Ἡγουμενοσυμβούλιον ἐπιλαμβάνεται τοῦ θέματος καί 
συγκαλεῖ τήν Σύναξιν τῆς Ἀδελφότητος.

2. Ἐάν περιπέσῃ εἰς αἵρεσιν ἤ βαρέα ἠθικά καί κα-
νονικά παραπτώματα.

3. Ἐάν περιπέσῃ εἰς ἀνίατον διανοητικήν νόσον. 
δ) Ἡ Σύναξις τῆς Ἀδελφότητος, διά πλειονοψηφίας 
τῶν 4/5 αὐτῆς, δύναται νά παραπέμψῃ τήν ὑπόθεσιν 
μέ τό αἴτημα τῆς ἐκπτώσεως, διά κρίσιν εἰς τόν Μη-
τροπολίτην, ὁ ὁποῖος θά ἀσκήσῃ ἔλεγχον διοικητικῆς 
καί πειθαρχικῆς ὑφῆς κατά τάς κειμένας διατάξεις καί 
θά ἀποφανθῇ ἐπί τῆς οὐσιαστικῆς βασιμότητος τοῦ 
αἰτήματος τῆς Συνάξεως τῆς Ἀδελφότητος.

Ἄρθρον 7
Ἐκλογή Καθηγουμένου

α) Μετά άπό τή χηρεία τῆς θέσεως τοῦ Καθηγουμένου, 
ὡς τοποτηρητής ἀναλαμβάνει ἀμέσως ὁ ἀρχαιότερος 
ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου κατά τά πρε-
σβεῖα ἱερωσύνης καί σέ περίπτωσιν πού οὐδείς ἐκ τῶν 
μελῶν εἶναι κληρικός ὁ ἀρχαιότερος κατά τά πρεσβεῖα 
κουρᾶς. β) Ἡ ἐκλογή διεξάγεται τό ἀργότερον δεκα-
πέντε ἡμέρας μετά ἀπό τή χηρείαν τῆς θέσεως. γ) 
Δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι ἔχουν οἱ Με-
γαλόσχημοι-Μικρόσχημοι ἀδελφοί καί οἱ Ρασοφόροι 
οἱ μονίμως ἐγκαταβιοῦντες εἰς τήν Ἱεράν Μονήν. δ) 
Ἐάν οἱ ἐναπομείναντες ἐγκαταβιοῦντες Ἀδελφοί δέν 
συμπληρώνουν τόν νόμιμο ἀριθμό πού ἀπαιτεῖται διά 
τήν διεξαγωγήν τῶν ἐκλογῶν, ὁ Μητροπολίτης διο-
ρίζει, ὡς Ἡγουμενεύοντα ἕνα ἐξ αὐτῶν, ἤ, τῇ συμφώνῳ 
γνώμῃ των, ἕνα ἐκ τῶν ἐγγεγραμμένων εἰς τό μοναχο-
λόγιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἕως τῆς συμπληρώσεως τοῦ 
νομίμου ἀπαιτουμένου ἀριθμοῦ διά τήν διεξαγωγήν 
τῶν ἐκλογῶν. ε) Τά τῆς προετοιμασίας καί διεξαγωγῆς 
τῶν ἐκλογῶν ἐκτελεῖ ἡ Ἐφορευτική Ἐπιτροπή, ἀπο-
τελουμένη ἐκ τῶν Ἡγουμενοσυμβούλων καί τοῦ 
ἀρχαιοτέρου τῇ τάξει ἀδελφοῦ. Πλήν τῶν ἀδελ-
φῶν, τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου, οὐδέν ἄλλο 
πρόσωπον παρίσταται κατά τήν ἐκλογήν. στ) Ἡ 
Ἐφορευτική Ἐπιτροπή γνωστοποιεῖ τήν ἡμέραν καί 
ὥραν τῶν ἐκλογῶν πέντε ἡμέρας ἐνωρίτερον εἰς 
τόν οἰκεῖον Μητροπολίτην καί εἰς τήν Σύναξιν τῆς 
Ἀδελφότητος. Τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας προηγεῖται 
τριήμερος νηστεία καί ἐκτενής προσευχή. ζ) Ἡ ἐκλογή 
διενεργεῖται ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, μετά 
άπό τήν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ὑπό τοῦ πρώτου 
τῇ τάξει Ἱερομονάχου, διά μυστικῆς ψηφοφορίας καί 
διά ψηφοδελτίων ἐσφραγισμένων, διά τῆς σφραγῖδος 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Διαπιστωθείσης τῆς ἀπαρτίας, ἤτοι 
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τῆς παρουσίας τῶν 4/5 τῶν ἀδελφῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν 
τό δικαίωμα ψήφου, ὑπό τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς, 
ἄρχεται ἡ ἐκλογική διαδικασία, ὡς ἀκολούθως:

Ἕκαστος ἀδελφός καθ’ ἱεραρχικήν τάξιν, ἀρχῆς γε-
νομένης ἐκ τοῦ νεωτέρου κατά τά πρεσβεῖα κουρᾶς, 
προσέρχεται εἰς τό τραπέζιον, περί τό ὁποῖον εἶναι 
ἐγκατεστημένη ἡ Ἐφορευτική Ἐπιτροπή καί λαμβάνει 
φάκελον καί ψηφοδέλτιον ἐσφραγισμένα. Εἰς τό ψηφο-
δέλτιον ἀναγράφονται τά ὀνόματα ὅλων τῶν ἐχόντων 
τό δικαίωμα τοῦ ἐκλέγεσθαι ἀδελφῶν διά τήν θέσιν τοῦ 
Καθηγουμένου. Ἐν συνεχείᾳ ὁ ἀδελφός εἰσέρχεται 
μόνος εἰς τό Ἱερόν Βῆμα, εἰς τό Διακονικόν σημειώνει 
ἐπί τοῦ ψηφοδελτίου ἕνα σταυρόν πρό τοῦ ὀνόματος 
τοῦ ὑποψηφίου τῆς προτιμήσεώς του καί σφραγίζει 
τοῦτο ἐντός τοῦ φακέλου. Περισσότερα τοῦ ἑνός ὀνό-
ματα σημειούμενα καθιστοῦν ἄκυρον τό ψηφοδέλτι-
ον. Ἄκυρα θεωροῦνται καί τά ψηφοδέλτια, τά ὁποῖα 
φέρουν σημεῖα παραβιάσεως τῆς μυστικότητος. Εἰς 
τήν συνέχειαν ὁ ἀδελφός παρουσίᾳ τῆς Ἐφορευτικῆς 
Ἐπιτροπῆς καί τῆς Ἀδελφότητος, ρίπτει αὐτό εἰς τήν 
ψηφοδόχον (κάλπην), ἡ ὁποία εἶναι ἠλεγμένη ὑπό τῆς 
Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς καί ἠσφαλισμένη διά κηροῦ, 
ὑπογράφει δέ, εἰς τόν κατάλογον τῶν ἐκλογέων καί 
παραμένει ἐν τῷ Ναῷ μέχρι τό πέρας τῆς ἐκλογῆς. 
η) Μετά άπό τό τέλος τῆς ψηφοφορίας καί ἐνώπιον 
πάντων τῶν ψηφισάντων Ἀδελφῶν ἡ Ἐφορευτική Ἐπι-
τροπή ἀποσφραγίζει τήν ψηφοδόχον, ἀνοίγει τούς φα-
κέλους, καταμετρᾷ τά ψηφοδέλτια καί ἀνακοινώνει 
τό ἀποτέλεσμα. θ) Καθηγούμενος ἐκλέγεται ὁ λαβών 
πλειονοψηφίαν. Εἰς περίπτωσιν, κατά τήν ὁποίαν οὐ-
δείς τῶν ὑποψηφίων συγκεντρώσει πλειονοψηφίαν, 
ἡ ἐκλογή ἐπαναλαμβάνεται ἄνευ διακοπῆς τῆς Συν-
ελεύσεως. Καθηγούμενος ἐκλέγεται ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος 
ἔλαβε τάς περισσοτέρας ψήφους, ὁ ὁποῖος καί ἀνα-
λαμβάνει εὐθέως τά καθήκοντά του. Ἐπί πρώτης καί 
δευτέρας ἰσοψηφίας τίθεται κλῆρος. ι) Ἐνστάσεις 
διά τό κῦρος τῆς ἐκλογῆς δύνανται νά γίνουν ἅμα τῇ 
ἀνακοινώσει ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν ἀποτελεσμάτων 
καί πρό τῆς εὐχαριστηρίου Δεήσεως ἐν τῷ Ναῷ. Ἐπί τῶν 
τυχόν ἐνστάσεων ἀποφαίνεται καί ἐπιλύει αὐτάς τήν 
ἰδίαν ὥραν ἡ συνέλευσις τῶν ψηφισάντων ἀδελφῶν, 
κατά πλειονοψηφίαν. Ἐάν ᾐτιολογημένα γίνῃ δεκτή μία 
ἔνστασις, τότε ἐπαναλαμβάνεται ἀμέσως ἡ ἐκλογή.

Ἐν συνεχείᾳ ἀκολουθεῖ Εὐχαριστήριος Δέησις ἐν τῷ 

Ναῷ, ὁ νεοεκλεγείς ἀναβιβάζεται ἐπί τοῦ Ἡγουμενικοῦ 
Θρόνου καί ὁ Τοποτηρητής ἐγχειρίζει εἰς αὐτόν τήν 
Ἡγουμενικήν ῥάβδον καί τόν Σταυρόν καί οἱ Ἀδελφοί 
ἀποδίδουν εἰς τόν νεοεκλεγέντα καί νέον Πνευματικόν 
Πατέρα καὶ Καθηγούμενον αὐτῶν τήν ὀφειλομένην 
μετάνοιαν καί ὁ ἐκλεγείς ἀναλαμβάνει ἀμέσως τά 
ἡγουμενικά του καθήκοντα καί μετά τινας ἡμέρας 
γίνεται ἡ ἐπίσημος ἐγκαθίδρυσις αὐτοῦ ὑπό τοῦ 
Μητροπολίτου. ια) Ἀκολούθως ἡἘφορευτική Ἐπιτροπή 
συντάσσει Πρακτικόν Ἐκλογῆς, τό ὁποῖον ὑπογράφε-
ται παρ’ αὐτῆς, ἀλλά καί ὑπό πάντων τῶν ἀδελφῶν, οἱ 
ὁποῖοι ἐψήφισαν, ἀντίγραφον δέ αὐτοῦ κοινοποιεῖται 
ἐντός πέντε ἡμερῶν εἰς τόν Μητροπολίτην Γλυφάδας, 
Ἐλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης, ὁ ὁποῖος 
παρακαλεῖται νά προβῇ εἰς τήν καθιερωμένην ἐκκλη-
σιαστικήν ἀκολουθίαν, χειροθεσίαν καί κατάστασιν 
τοῦ ἐκλεγέντος νέου Κανονικοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς. ιβ) Ἐντός προθεσμίας ἑνός μηνός ἀπό τῆς 
ἐπικυρώσεως τῆς ἐκλογῆς τελεῖται καί ἡ πανηγυρική 
ἐγκατάστασις αὐτοῦ εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, 
δικαιουμένου νά βαστάζῃ ράβδον, νά φέρῃ μανδύαν 
εἰς τάς ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τελουμένας Ἀκολουθίας καί νά 
χοροστατῇ ἀπό τοῦ Ἡγουμενικοῦ θρόνου κατ’ αὐτάς. 
ιγ) Λεπτομέρειαι τῆς διαδικασίας τῆς ἐκλογῆς, μή 
προβλεπόμεναι τυχόν ὑπό τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, 
ῥυθμίζονται ἐν τῷ πλαισίῳ τούτου, δι’ ἀποφάσεως τῆς 
ἀπαρτίας τῆς Ἀδελφότητος, λαμβανομένης κατά τήν 
προκήρυξιν τῆς ἐκλογῆς.

Ἄρθρον 8
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον

Τὸ Ἡγουμενοσυμβούλιον εἶναι τριμελές μετά τοῦ Κα-
θηγουμένου, ἐφ’ ὅσον ὁ ἀριθμός τῶν ἐχόντων δικαίω-
μα ψήφου, εἶναι μικρότερος τῶν 15 καί πενταμελές, 
ὅταν ὁ ἀριθμός τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου εἶναι 
ἀνώτερος τῶν 15 μοναχῶν, τά μέλη αὐτοῦ ἐκλέγονται 
ἀνά τετραετίαν, ἤ καί ἐνωρίτερον κατόπιν ἀποφάσεως 
τῆς ὁλομελείας τῆς Ἀδελφότητος καὶ δύναται νά εἶναι 
ἐπανεκλέξιμα.

Δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καί ἐκλέγεσθαι ἔχουν οἱ Με-
γαλόσχημοι ἀδελφοί καί οἱ Ρασοφόροι οἱ μονίμως ἐγκα-
ταβιοῦντες εἰς τήν Ἱ. Μονήν. Ἡγουμενοσύμβουλοι 
ἐκλέγονται πρόσωπα διακρινόμενα διά τά διοικητικά 
των προσόντα, τήν ἔνθερμον δραστηριότητα διά τήν 
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προαγωγήν τοῦ Κοινοβίου καί πρό παντός πρόσωπα 
δυνάμενα νά συνεργασθοῦν ἐν ταπεινώσει καί ἀγάπῃ 
μετά τοῦ Καθηγουμένου, νά συμβάλλωσι δέ εἰς τήν 
κανονικήν λειτουργίαν καί προαγωγήν τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς.

Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου λαμβάνον-
ται κατά πλειονοψηφίαν.

Ἡ ἐκλογή τῶν Ἡγουμενοσυμβούλων εἶναι ἡ αὐτή 
μέ τήν τοῦ Καθηγουμένου, μέ τή διαφορά: α) Ὁ Καθ-
ηγούμενος συγκαλεῖ τὸ Ἡγουμενοσυμβούλιον πρός 
ὁρισμόν τῆς ἡμερομηνίας ἐκλογῶν. β) Τῆς ἐφορευτικῆς 
ἐπιτροπῆς προεδρεύει ὁ Ἡγούμενος.

Ἕκαστος ψηφοφόρος σημειώνει διά σταυροῦ 
δύο ὀνόματα ἀδελφῶν εἰς τό ψηφοδέλτιον. Ἐάν ὁ 
ψηφοφόρος σημειώσει πλείονα τῶν δύο ὀνομάτων 
τὸ ψηφοδέλτιον θεωρεῖται ἄκυρον. Οἱ συγκεν-
τρώσαντες τάς περισσοτέρας ψήφους (σχετική 
πλειονοψηφία) δύο πρῶτοι Ἀδελφοί ἐκλέγονται ὡς 
Ἡγουμενοσύμβουλοι, οἱ δέ ἑπόμενοι δύο ἐπιλαχόντες, 
ὡς Ἀναπληρωματικά Μέλη τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου. 
γ) Τήν Ἐφορευτικήν Ἐπιτροπήν ἀποτελεῖ τό ἐν ἐνερ-
γείᾳ Ἡγουμενοσυμβούλιον ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Κα-
θηγουμένου. Διά τά περί τήν ἐκλογήν Ἡγουμενοσυμ-
βουλίου ἰσχύουν ἅπαντα τά ἰσχύοντα διά τήν ἐκλογήν 
τοῦ Καθηγουμένου. Διά τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Πρακτικοῦ 
τελειοῦται μέν καί ὁλοκληροῦται ἡ διαδικασία ἐκλογῆς 
τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου, τά μέλη αὐτοῦ ἀναλαμβά-
νουν καθήκοντα μετά ἀπό τρεῖς ἡμέρας ἐνημερωμένα 
ὑπό τῶν ἀπερχομένων ἡγουμενοσυμβούλων. δ) Τήν 
ἑπομένην ἡμέραν ἀπό τῆς ἐκλογῆς, ὁ Καθηγούμενος 
ὑποβάλλει ἔγγραφον εἰς τόν οἱκεῖον Μητροπολίτην, δι’ 
οὗ γνωστοποιοῦνται τά μέλη τοῦ ἀναδειχθέντος νέου 
Ἡγουμενοσυμβουλίου καί ἐκζητοῦνται αἱ εὐλογίαι 
Αὐτοῦ. Περί τῶν ἐνστάσεων ἰσχύουν κατ’ ἀναλογίαν 
τά ἰσχύοντα καί ἐπί τῆς ἐκλογῆς Καθηγουμένου. ε) 
Δύο μέλη τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου μετά τοῦ Καθ-
ηγουμένου ἀποτελοῦν Σῶμα διαρκές, τό ὁποῖον ἀσκεῖ 
τήν διοίκησιν τῆς Μονῆς καί τήν ἐκτελεστικήν δικαι-
οδοσίαν. στ) Κενουμένης δι’ οἱονδήποτε λόγον θέσεως 
Ἡγουμενοσυμβούλου τινός διαρκούσης τῆς θητείας 
αὐτοῦ, καλεῖται εἰς συμπλήρωσην αὐτῆς κατά σειράν 
ὁ ἀναπληρωτής. Τούτου δέ τυχόν μή ὑπάρχοντος 
τήν θέσιν συμπληροῖ ἡ Ἀδελφότης δι’ ἀποφάσεως 
αὐτῆς καί ἐνημερώνεται ἐπί τούτου ὁ Μητροπολίτης. 

Καθήκοντα Ἡγουμενοσυμβουλίου α) Συντάσσει 
τόν ἐτήσιον προϋπολογισμόν καί ἀπολογισμόν τῆς 
Ἱ. Μονῆς καί ὑποβάλλει τοῦτον εἰς τόν οἰκεῖον Ἐπί-
σκοπον πρός ἔγκρισιν. β) Ἀσκεῖ γενικῶς καθήκοντα 
διοικήσεως καί διαχειρίσεως τῆς μοναστηριακῆς 
περιουσίας. γ) Τῇ ἀποφάσει τοῦ Καθηγουμένου ἐπι-
κυρώνει τήν πρόσληψιν ἤ ἀποβολήν δοκίμων, καθώς 
καί τῇ εἰσηγήσει αὐτοῦ ἀποφασίζει περί τῆς κουρᾶς 
τῶν ἀδελφῶν καί περί τῆς χειροτονίας αὐτῶν. δ) 
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς συνε-
δριάζει ἐφ’ ὅσον παρίσταται ἀνάγκη καί κληθῇ ὑπό 
τοῦ Καθηγουμένου ἤ ζητηθῇ ὑπό τινος ἐκ τῶν μελῶν 
αὐτοῦ. ε) Ἀποφασίζει ἐπί παντός θέματος οἰκονομικῆς 
ἤ διαχειριστικῆς ἤ διοικητικῆς φύσεως. στ) Ἀποδέχεται 
τάς πρός τήν Ἱεράν Μονήν πάσης φύσεως δωρεάς. ζ) 
Ἀποφασίζει διά τήν σύναψιν δανείων, ἀδείᾳ καί εὐλογίᾳ 
τοῦ Μητροπολίτου. η) Ἀποφασίζει περί προσλήψεως 
ἐργατικοῦ προσωπικοῦ, πάσης εἰδικότητος, διά τάς 
ἀνάγκας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. θ) Ἑτοιμάζει τά θέματα διά 
τήν Ἱεράν Σύναξιν τῆς Ἀδελφότητος. ι) Διά θέματα 
νομικῆς φύσεως, εἰσηγήσει τοῦ Καθηγουμένου, δύνα-
ται νά ἐξουσιοδοτήσῃ ἤ προσλάβῃ μόνιμον νομικόν 
σύμβουλον πρός ἐκπροσώπησιν καί ὑπεράσπισιν τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς.

Ἄρθρον 9
Ἡ Σύναξις τῆς Ἀδελφότητος

α) Ἡ Ἀδελφότης συγκαλεῖται εἰς τήν Ἱεράν Σύναξιν 
ὑπό τοῦ Καθηγουμένου, ὁ ὁποῖος προεδρεύει, ἤ κατ’ 
ἀπαίτησιν τῶν 4/5 τῆς Ἀδελφότητος. β) Τά θέματα 
πρός συζήτησιν καί ψήφισιν εἰσηγεῖται ὁ Καθηγούμενος. 
γ) Αἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειονοψηφίαν 
καί εἶναι ὑποχρεωτικῶς ἐκτελεσταί ὑπό ἁπάσης τῆς 
Ἀδελφότητος. δ) Εἰς τά Πρακτικά τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως 
τῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου ἀνα-
γράφονται ἡ ἡμέρα καί ὁ τόπος τῆς συνεδρίας, ὁ 
ἀριθμός καί τά ὀνόματα τῶν παρόντων, τά θέματα τῆς 
ἡμερησίας διατάξεως λεπτομερῶς καί μέ σαφῆ ἔνδειξιν 
τῶν ἀπαραιτήτων πρός ἐκτέλεσιν αὐτῶν ἐνεργειῶν, 
καθώς καί αἱ τυχόν κατ’ αὐτῶν ἐνστάσεις. ε) Ἡ Γενική 
Σύναξις τῆς Ἀδελφότητος ἀπαρτίζεται ἐξ ἁπάντων τῶν 
ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ ἀδελφῶν ἐνίοτε δέ καί τῶν δοκίμων 
κατά τήν κρίσιν τοῦ Καθηγουμένου ἄνευ ψήφου.

Συγκαλεῖται δέ:
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α) Εἰς περίπτωσιν λίαν σοβαροῦ θέματος τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς, προκειμένου νά ζητηθῇ ἡ γνώμη τῆς Ἀδελφό-
τητος ἤ πρός ἐνημέρωσιν αὐτῆς διά σοβαρά ἐθνικά 
ἤ ἐκκλησιαστικά ζητήματα. β) Διά τήν προσθήκην ἤ 
ἀφαίρεσιν ἀναγκαίων τινῶν ἄρθρων, εἰς τόν παρόντα 
Κανονισμόν. γ) Ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος ὑπό τοῦ Ἡγουμέ-
νου, δέον ὅπως συγκαλεῖται ἡ Σύναξις τῆς Ἀδελφότητος 
μετά τῶν δοκίμων πρός συζήτησιν πνευματικῶν θεμάτων 
διά τήν οἰκοδομήν τῶν ἀδελφῶν.

Ἄρθρον 10
Δόκιμοι Αδελφοί

Πᾶσα ψυχή ποθοῦσα τήν ἰσόβιον ἀφιέρωσιν εἰς 
τόν Χριστόν γίνεται δεκτή εἰς τήν ἀδελφότητα κατά 
τό Δεσποτικόν λόγιον «τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ 
ἐκβάλω ἔξω».

Ἡ συγκαταρίθμησις αὐτοῦ εἰς τήν τάξιν τῶν Δοκίμων 
διεξάγεται μετά πολλῆς προσοχῆς, διακρίσεως καί 
ἐξετάσεως τῆς κλίσεως αὐτοῦ πρός τόν μοναχισμόν. 
Δόκιμος Μοναχός μικροτέρας τῆς νομίμου ηλικίας 
δύναται νά ἐγγραφῇ εἰς τό δοκιμολόγιον τῆς Ἱ. Μ., 
ἐφ’ ὅσον διαθέτει θερμότητα ζήλου καί ὡριμότητα 
σκέψεως, κατόπιν γραπτῆς συγκαταθέσεως τῶν γονέων 
ἤ τοῦ ἀσκοῦντος τήν ὑπό τοῦ νόμου καθοριζομένη 
κηδεμονίαν.

Πρό τῆς εἰσόδου τοῦ ὑποψηφίου εἰς τήν Ἱεράν Μο-
νήν, ὡς δοκίμου, ἐπιβάλλεται ὅπως ἐπισκέπτηται συ-
χνάκις τήν Μονήν, παραμένῃ εἰς αὐτήν καί ἐπικοινωνῇ 
μετά τοῦ Καθηγουμένου, κυρίως ἐνημερώνων αὐτόν 
περί τοῦ προτέρου βίου του καί ἐξαγορευόμενος τούς 
λογισμούς του ἀλλά καί ἐπικοινωνῶν ἐν φιλαδελφείᾳ 
μετά τῶν ἀδελφῶν.

Δέον νά διαθέτῃ ψυχικήν ὑγείαν κατά τό μέτρον 
πού ἀπαιτεῖται ὡς προληπτικόν μέτρον ὑπέρ τῆς εἰρη-
νικῆς διαβιώσεως μεταξύ τῶν ἀδελφῶν καί πρός ἀπο-
φυγήν προβλημάτων εἰς τήν ὁμαλήν λειτουργίαν τοῦ 
Κοινοβίου.

Ἅμα τῇ εἰσόδῳ αὐτοῦ εἰς τήν Ἱ. Μ., εἰς τόν Καθηγούμε-
νον πλέον, μετά τόν Θεόν, παραδίδει ἑαυτόν, ὅπως 
δοκιμασθῇ διά τῆς ἐκκοπῆς τοῦ ἰδίου θελήματος, τῆς 
ἀπαρνήσεως τοῦ ἑαυτοῦ καί διά τήν σταθεράν ἀπόφα-
σίν του εἰς τήν ἄρσιν τοῦ Σταυροῦ τοῦ μονήρους βίου.

Ἡ εἰσδοχή καί ἐγγραφή αὐτοῦ μεταξύ τῶν δοκίμων θά 
γίνεται κατόπιν ὑποβολῆς ἐγγράφου αἰτήσεως αὐτοῦ, 

εἰς τήν ὁποίαν θά ἀναφέρεται ρητῶς ὅτι ἐλευθέρως καί 
ἀβιάστως προτίθεται νά καταταγῇ εἰς τήν Μοναστικήν 
Πολιτείαν καί ἀποδέχεται τόν κανονισμόν τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς.

Κατά τόν χρόνον τῆς δοκιμασίας ὀφείλει ἀπαραι-
τήτως νά ἐγκαταβιοῖ συνεχῶς ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ. Συμ-
μετέχει εἰς τήν ὅλην ζωήν καί τό πρόγραμμα τοῦ 
Κοινοβίου, ἐπιμελούμενος τῶν ἀνατιθεμένων αὐτοῦ 
διακονημάτων, μετά ζήλου καί ὑποταγῆς πρός πάντας 
τούς ἀδελφούς.

Ἡ Μονή ἀναλαμβάνει τήν κάλυψιν ὅλων τῶν ἀναγκῶν 
αὐτοῦ, ἄνευ ἀπαιτήσεως ἐκ τοῦ ὑποψηφίου χρημάτων 
ἤ περιουσίας.

Ὁ χρόνος δοκιμασίας διαρκεῖ δύο ἔτη, δυνάμενος νά 
συντμηθῇ ἤ παραταθῇ, κατά τήν κρίσιν τοῦ Καθηγου-
μένου. Παραδίδει πάντα τά ἑαυτοῦ ὑπάρχοντα εἰς τόν 
Ἡγούμενον πρός φύλαξιν.

Ἐάν ἀπέλθῃ ἤ ἀποβληθῇ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, λαμβάνει 
μόνον, ὅ,τι παρέδωσεν κατά τήν προσέλευσιν του.

Ἄρθρον 11
Καθήκοντα τῶν ἀδελφῶν

Κατά τήν Δεσποτικήν φωνήντήν λέγουσαν, «ὅστις θέ-
λει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω 
τὸν Σταυρόν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι», ὀφείλει ἕκα-
στος μοναχός, ἔχων Αὐτόν Τόν Χριστόν τέλειον πρότυ-
πον πρός μίμησιν, νά ἐφαρμόζῃ μέ ἀκρίβειαν τούς περί 
Κοινοβιακοῦ Μοναχισμοῦ Ἱερούς Κανόνας καί Ἱεράς 
Παραδόσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἅπαντες 
οἱ ἀδελφοί ὑποχρεοῦνται νά γίνουν «σύμψυχοι τὸ ἔν 
φρονοῦντες», μετά τοῦ Καθηγουμένου, ὥστε νά κα-
ταστῇ ἡ Ἀδελφότης μία ψυχή εἰς πολλά σώματα καί τά 
πολλά σώματα νά ἔχουν τήν αὐτήν θέλησιν καί γνώμην. 
Διά νά ἐπιτευχθῇ τοῦτο ὀφείλουν πρωτίστως οἱ ἀδελ-
φοί νά τηροῦν ἐλευθέρως καί αὐτοβούλως ἀδιάκριτον 
ὑπακοήν, ὡς εἰς τόν Δεσπότην Χριστόν ὑπεσχέθησαν, 
καί ἐκκοπήν τοῦ ἰδίου θελήματος καί φρονήματος, 
κατά τό τοῦ Κυρίου παράδειγμα, ὅστις «ἐγένετο ὑπή-
κοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ Σταυροῦ», καθ’ ὅτι 
«ὁ κεκτημένος τὴν ὑπακοὴν εἰσακουσθήσεται ὑπὸ τοῦ 
Θεοῦ καὶ μετὰ παρρησίας τῷ Σταυρωθέντι παραστή-
σεται».

Οἱ Θεῖοι Πατέρες διαγορεύουσι: «Ὡς Αὐτὸν Τὸν Χρι-
στὸν καὶ ὁρῶν καὶ λαλῶν, οὕτω σεβάσθητι τὸν Πνευ-
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ματικόν σου Πατέρα καὶ οὕτω διδάχθητι παρ’ αὐτοῦ τὰ 
συμφέροντα», συνεπῶς, πᾶσαν ἐντολήν, ὑπόδειξιν ἤ 
καί γνώμην τοῦ Καθηγουμένου ὀφείλουν οἱ ἀδελφοί νά 
δέχωνται, ὡς παρά Θεοῦ δοθεῖσαν καί νά ὑπακούουν 
ἀδιακρίτως, ἄνευ ἀντιλογίας τινός.

Ὁ λόγος καί ἡ εὐλογία τοῦ Καθηγουμένου εἶναι ἡ 
ἔκφρασις καί ἡ γνῶσις τοῦ θείου θελήματος, διά τήν 
Ἀδελφότητα. Ὥστε οἱ ἀδελφοί οὐδέν δικαίωμα κέκτην-
ται, οὔτε ἀποφασίζουν ἤ πράττουν τι, ἄνευ εὐλογίας 
τοῦ Καθηγουμένου.

Καθαράν καί εἰλικρινῆ ἐξαγόρευσιν ὀφείλουν οἱ 
ἀδελφοί εἰς τόν Καθηγούμενον. Κοινόν καί ἰσόβιον 
χρέος μεταξύ τῶν ἀδελφῶν παραμένει ἡ ἐν Χριστῷ 
ἀγάπη, ἀποκλειομένης παντελῶς τῆς ἐπαράτου μερι-
κῆς φιλίας, ἥτις ὑποσκάπτει τά θεμέλια τῆς ἑνότητος 
τοῦ Κοινοβίου. Ἅπαντες οἱ ἀδελφοί ὀφείλουν νά 
συμμετέχουν εἰς τάς κοινάς Συνάξεις, τάς ὑπό τοῦ 
Καθηγουμένου ὁριζομένας.

Διά τήν εὔρυθμον λειτουργίαν τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου, 
οἱ ἀδελφοί εἰς τάς μεταξύ των σχέσεις, εἰς τάς 
ἀκουλουθίας καί πάσας τάς ἐκδηλώσεις, τηροῦν 
τήν ἱεραρχικήν σειράν κατά τά πρεσβεῖα κουρᾶς. 
Οἱ νεώτεροι τῇ τάξει δέον νά ἀπονέμουν τόν ὀφει-
λόμενον σεβασμόν εἰς τούς ἀρχαιοτέρους, οἱ ὁποῖοι 
ὡσαύτως πρέπει νά περιβάλλουν μετ’ ἀγάπης καί κα-
τανοήσεως τούς νεωτέρους.

Ἕκαστος μοναχός ὑποχρεοῦται νά ἔχῃ τελείαν ἀπο-
ταγήν καί ξενητείαν, κατά τάς συνθήκας, ἅς ἔδωκε εἰς 
τόν Χριστόν. Ἔχων κατά νοῦν τό τοῦ Ἁγίου Συμεών 
«ἔσεσθαι δὲ τῷ λογισμῷ τοιαύτην πληροφορίαν, μετὰ 
τὴν εἰς τὸ Κοινόβιον εἴσοδον, τεθνᾶναι πάντας, γονεῖς 
τε καί φίλοι καὶ μόνον ἡγεῖσθαι Πατέρα τε καί Μη-
τέρα τόν Θεὸν καὶ τὸν προεστῶτα». Ὅθεν ὁφείλουν 
οἱ ἀδελφοί νά ἀποφεύγουν πᾶσαν προσκόλλησιν καί 
προσπάθειαν εἰς πρόσωπα καί πράγματα. Μία ἐκ τῶν 
πρωταρχικῶν ὑποσχέσεων καί ἐπιδιώξεων τῶν μοναχῶν 
εἶναι ἡ διατήρησις τῆς παρθενίας, τῆς ἁγνότητος 
καί καθαρότητος ἀπό παντός μολυσμοῦ σαρκός καί 
πνεύματος.

Διά τήν κουράν τῶν ἀδελφῶν δέν εἶναι ἀπαραίτητον 
νά τηρῆται ἡ σειρά ἱεραρχίας. Τοῦτο ἐπαφίεται εἰς τήν 
κρίσιν τοῦ Καθηγουμένου, ὁ ὁποῖος καί κάμνει σχετι-
κήν πρότασιν εἰς τό Ἡγουμενοσυμβούλιον καί οὕτω 
λαμβάνεται ἡ ἀπόφασις.

Μοναχός ἀποχωρῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, γίνεται ἐκ 
νέου δεκτός ἐάν ἐπιστρέψῃ μετά εἰλικρινοῦς μετανοί-
ας καί ἐφ’ ὅσον θά ἀποφασίσῃ ὁ Καθηγούμενος μετά 
τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου. Ἐγγεγραμμένος ἀδελφός, 
ὁ ὁποῖος ἑπιθυμεῖ νά ἐγκαταβιώσῃ ἐντός τῆς Μονῆς, 
ὑποχρεοῦται νά ἀποδεχθῇ καί νά τηρῇ τόν ἐσωτερικόν 
Κανονισμόν αὐτῆς.

Ἄρθρον 12
Περιουσίαι Μοναχῶν

Ὁ Μοναχός ἐν τῇ Ἀδελφότητι οὐδέν ἴδιον κέκτηται 
κατά τήν ἀρχήν καί ἀρετήν τῆς ἀκτημοσύνης. Τά πάντα 
χρησιμοποιεῖ τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Καθηγουμένου καί οὐδέν 
δωρίζει ἤ λαμβάνει ἄνευ γνώμης καί εὐλογίας αὐτοῦ. 
Πρό τῆς κουρᾶς ὑπενθυμίζεται εἰς τόν ὑποψήφιον 
Μοναχόν, ὅτι δύναται νά διαθέσῃ κατά βούλησιν τήν 
ἀτομικήν (ἐκ κληρονομίας ἤ ἄλλως πως κτηθεῖσαν) 
περιουσίαν του. Μετά άπό τήν κουράν ἡ τυχόν περιου-
σία του θά ἀνήκει εἰς τήν Ἱεράν Μονήν, συμφώνως πρός 
τούς ἰσχύοντας Νόμους. Ἐάν συμβῇ Μοναχός τις κε-
καρμένος νά ζητήσῃ ἀπολυτήριον καί εἶχεν περιουσί-
αν, ἀφίεται εἰς τήν κρίσιν τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου 
νὰ ἐπιστραφῇ ἤ ὄχι εἰς τόν ἀποχωροῦντα τμῆμα αὐτῆς. 
Ὁ ἀποχωρῶν δόκιμος Μοναχός δύναται νά λαμβάνῃ 
πάντα τά ἀτομικά του εἴδη, τά ὁποῖα ἔφερε εἰσερχό-
μενος εἰς τήν Μονήν.

Οἱαδήποτε κινητή ἤ ἀκίνητη περιουσία ἤθελεν 
εὑρεθῆ εἰς τὴν κατοχήν τοῦ ἀποβιώσαντος Μοναχοῦ ἤ 
φέρεται ἐπ ̓ ὀνόματί του, περιέρχεται κατά κυριότητα 
εἰς τήν Ἱεράν Μονήν, κατά τάς ἰσχυούσας διατάξεις.

Ἄρθρον 13
Λατρευτική Ζωή

«Τάξις συνέχει ἐπίγεια καὶ ἐπουράνια». Ὡσαύτως οἱ 
ἀδελφοί ὀφείλουν νά τηροῦν τό πρόγραμμα τοῦ Ἱεροῦ 
Κοινοβίου, ὥστε νά μή διασαλεύηται ἡ μοναχική τάξις. 
Μέ τήν κροῦσιν τοῦ ταλάντου ὑποχρεοῦνται ἅπαντες, 
ὅπως σπεύδουν ἐν μοναχικῇ περιβολῇ φέροντες ἀπα-
ραιτήτως ρᾶσον καί σκοῦφον, μετὰ κουκουλίου ἐν τῷ 
Ἱερῷ Ναῷ, εἰς τήν λατρείαν τοῦ Θεοῦ, δι’ ὅν ὕψιστον 
σκοπόν ζῇ ὁ μοναχός.

Ἡ Δοξολογία τοῦ Θεοῦ ἐπιβάλλεται ὑφ’ ἑκάστου τῶν 
ἀδελφῶν ἐν παντί καιρῷ καί τόπω, διά τῆς καλλιεργεί-
ας τῆς εὐχῆς τοῦ Ἰησοῦ.
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Ἕκαστος μοναχός εἶναι ὑποχρεωμένος νά ἐκτελῇ καθ’ 
ἡμέραν τόν ἀτομικόν του Κανόνα, ὁ ὁποῖος καθορίζε-
ται ὑπό τοῦ Καθηγουμένου, βάσει τῆς μοναχικῆς Πα-
ραδόσεως καί τῶν Πατερικῶν Κανόνων. Ἀγρυπνίαι τε-
λοῦνται εἰς τάς Δεσποτικάς καί Θεομητορικάς ἑορτάς, 
καθώς καί εἰς μνήμας μεγάλων Ἁγίων τῇ ἀποφάσει τῆς 
Ἀδελφότητος.

Ἄρθρον 14
Ἡ Τράπεζα

Ἅπαντες οἱ ἀδελφοί μετέχουν εἰς τήν Τράπεζαν καί 
ἐσθίουν πᾶν τό παρατιθέμενον, ἄνευ μεμψιμοιρίας 
καί γογγυσμοῦ, ἀλλά μετ’ εὐχαριστίας καί ἐν σιω-
πῇ, ἀκροώμενοι τήν ἐπιβεβλημένην ἀνάγνωσιν. Νη-
στεῖαι τηροῦνται πᾶσαι αἱ κεκανονισμέναι ὑπό τῶν ἐκ-
κλησιαστικῶν καί μοναστικῶν διατάξεων.

Ἄρθρον 15
Διακονήματα

Ἡ ἄσκησις τῶν μοναχῶν εἰς τά διακονήματα ἀποτελεῖ 
ἀπαραίτητον καί βασικήν προϋπόθεσιν, διά τήν πνευ-
ματικήν ὁλοκλήρωσιν αὐτῶν. Κατά συνέπειαν πάντες 
οἱ ἀδελφοί ὀφείλουν νά ἐργάζωνται μετά ζήλου καί 
ἐπιμελείας, «ὡς τῷ Χριστῷ διακονοῦντες», ἀπροφασί-
στως καί ἀδιαμαρτυρήτως ἐκτελοῦντες καί τά εὐτελέ-
στερα διακονήματα.

Κύριον μέλημα τῶν ἀδελφῶν ἡ ἐπιδίωξις τῆς εἰρήνης 
κατά τήν ἐργασίαν, ἥτις ἐπιτυγχάνεται μέ τήν ὑποχω-
ρητικότητα, τό πνεῦμα συνεργασίας καί δή καί κατά 
τήν ἐφαρμογήν τοῦ Προδρομικοῦ λόγου, «αὐτὸν δεῖ 
αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι».

Τυχόν ἔσοδα ἐξ αὐτοῦ ἤ ἐκ συντάξεων ἤ ἄλλης 
πηγῆς ἀνήκουν εἰς τό Κοινόβιον, ἄνευ οὐδεμίας δικαιο-
δοσίας τοῦ μοναχοῦ ἐπ’ αὐτῶν.

Ἕκαστος ἀδελφός δέον νά χρησιμοποιῇ μεθ ̓ ὑπευ-
θυνότητος, προσοχῆς καί οἰκονομίας, πᾶν ὅ,τι ἀνήκει 
εἰς τήν περιουσίαν τῆς Μονῆς, σκεύη, ἐργαλεῖα, ἀντι-
κείμενα καί οἰκήματα, τά ὁποῖα ἀπεκτήθησαν μετά 
πολλῶν κόπων, τῶν ἀρχαιοτέρων ἀδελφῶν καί δωρεᾶς 
τῶν πιστῶν.

Ἄρνησις ἀναλήψεως διακονήματος, θεωρεῖται 
ἀπόρριψις τῆς μακαρίας ὑπακοῆς καί ταπεινώσεως. 
Τήν ἐποπτείαν ἐπί τῶν διακονημάτων ἀσκεῖ ὁ Καθη-
γούμενος ἤ ὁ ἐντεταλμένος ὑπ’ αὐτοῦ.ἀδελφός. Ὁ 

Οἰκονόμος οὐδέν ἐνεργεῖ, ἄνευ ἐντολῆς τοῦ Καθη-
γουμένου καί ὑποχρεοῦται νά εἶναι πάντοτε ἕτοιμος 
νά «ἀποδώσῃ λόγον περὶ τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ».

Ἄρθρον 16
Φιλοξενία

Ἡ Ἱερά Μονή, ἀκολουθοῦσα τήν μακραίωνα παράδο-
σιν, παρέχει κατά τό μέτρον τῶν δυνατοτήτων φιλοξε-
νίαν ὑπό τάς κάτωθι προϋποθέσεις:

Τούς προσκυνητάς ὑποδέχεται ὁ τεταγμένος ἀδελ-
φός, μετά συνέσεως, προσηνείας, σοβαρότητος καί 
κυρίως μοναχικοῦ ἤθους.

Οἱ φιλοξενούμενοι ὀφείλουν νά μετέχουν εἰς τάς 
Ἱεράς Ἀκολουθίας καί νά συμμετέχουν εἰς τάς ἐργα-
σίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Οἱ προσκυνηταί δέον νά προσέρχωνται μέ εὐπρεπῆ 
περιβολήν καί νά φέρωνται κοσμίως. Ἡ Ἱερά Μονή 
παραμένει ἀνοικτή κατά τάς ὥρας, καθ’ ἅς ἀποφασίζει 
τό Ἡγουμενοσυμβούλιον, ἀναλόγως τῆς ἐποχῆς.

Ἀπαγορεύονται αἱ διανυκτερεύσεις τῶν γυναικῶν 
ἐντός τῶν χώρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ἄρθρον 17
Πειθαρχικός Ἔλεγχος – Ποιναί

Ἐπιτιμικόν ἔλεγχο ἐπί τῶν ἀδελφῶν διά τήν μή τήρη-
σιν τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ καί τήν τέλεσιν κανονι-
κῶν παραπτωμάτων πού ἀντιμετωπίζονται μέ ἐπιτίμιον 
ἀσκεῖ ὁ Ἡγούμενος, πέραν τῆς γενικῆς ἁρμοδιότητος 
τοῦ Μητροπολίτου.

Ἄρθρον 18
Σφραγίς

Ἡ σφραγίς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἶναι κυκλική, φέρουσα 
εἰς τό κέντρον αὐτῆς τήν μορφήν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου 
καί κυκλόθεν τήν ἐπωνυμίαν Ι. ΚΟΙΝ. ΜΟΝΗ ΑΓ. ΤΡΙ-
ΑΔΟΣ – ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Ἄρθρον 19
Τηρούμενα Βιβλία

α) Βιβλίον Πρακτικῶν Ἡγουμενοσυμβουλίου
β) Δοκιμολόγιον
γ) Μοναχολόγιον
δ) Πρωτόκολλον, βιβλίον εἰσερχομένων καί ἐξερχο-

μένων ἐγγράφων
ε) Βιβλίον Ταμείου
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στ) Καθολικόν βιβλίον ἐσόδων-ἐξόδων 
ζ) Κτηματολόγιον 
η) Βιβλίον Ὑλικοῦ, Ἁγίων Λειψάνων, Ἱερῶν Κειμηλίων, 

Ἱερῶν Σκευῶν, κ.ἄ.

Ἄρθρον 20
Πᾶν θέμα μή προβλεπόμενον ὑπό τοῦ παρόντος 

Κανονισμοῦ, ρυθμίζεται ὑπό τοῦ Ἡγουμενοσυμβου-
λίου συμφώνως πρός τήν Μοναστικήν Παράδοσιν 
καί τά ὑπό τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί τῶν ἄλλων 
Ἁγίων Πατέρων παραδεδομένα. Ὁ παρών Ἐσωτερικός 
Κανονισμός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς «ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ» ἐψηφίσθη καί ἐνεκρίθη κατ ̓ ἄρθρον καί 
ἐν τῷ συνόλω, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς 14ης Ἰανουαρίου 
2018 τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱ. Μονῆς (Πρᾶξις 
1/14.1.2018).

Ἄρθρον 21
Τροποποίησις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ

Ἐάν παραστῇ ἀνάγκη τροποποιήσεως, συμπληρώ-
σεως ἤ καί καταργήσεως ἄρθρου ἤ ἄρθρων τοῦ 
παρόντος Κανονισμοῦ, ἀποφασίζει ἡ Ἱερά Σύνοδος, 
ἐπί προτάσεως τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου, κατόπιν 
ᾐτιολογημένης εἰσηγήσεως τοῦ Καθηγουμένου, ἐφ’ 
ὅσον συμφωνήσουν πρός τοῦτο τά 2/3 τῶν μελῶν 
αὐτοῦ, πλήν τῶν θεμελιωδῶν ἄρθρων τῶν ἀφορώντων 
εἰς τήν σύστασιν, τήν κανονικήν ὑπόστασιν, τόν 
σκοπόν, τόν κοινοβιακόν τρόπον ζωῆς, τήν ἐκλογήν 
Καθηγουμένου, διά τήν τροποποίησιν τῶν ὁποίων 
ἀπαιτεῖται ἡ σύμφωνος γνώμη ἁπάντων τῶν μελῶν 
τῆς Ἀδελφότητας, τῇ ἐπικυρώσει τοῦ Μητροπολίτου 

Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί 
Βάρης.

Ἄρθρον 22
Ὁ παρών Ἐσωτερικός Κανονισμός συνετάγη ἐπί 

Ἡγουμενίας τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Νήφωνος Βατοπαι-
δινοῦ καί Ἀρχιερατεύοντος Α´́ Μητροπολίτου Γλυ-
φάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης 
κ. Παύλου Τσαούσογλου καί ἔτυχε τῆς ἀπολύτου 
ἀποδοχῆς καί ἐγκρίσεως τῆς Ὁλομελείας τῆς 
Ἀδελφότητας. Ὁ παρών Κανονισμός, ὡς καί πᾶσα 
μεταγενεστέρα τροποποίησις αὐτοῦ, ἰσχύει μετά άπό 
τήν δημοσίευσιν εἰς τό Ἐπίσημον Δελτίον τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Ὑπεύθυνοι διά 
τήν πιστήν καί ἀπαρέγκλιτον ἐφαρμογήν τῶν δια-
τάξεων, εἶναι ὁ ἑκάστοτε οἰκεῖος Μητροπολίτης, ὁ 
Καθηγούμενος, τό Ἡγουμενοσυμβούλιον, ἀλλά καί ἡ 
Ὁλομέλεια τῆς Ἀδελφότητος. Ἡ ἰσχύς αὐτοῦ ἄρχεται 
ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς του εἰς τὸ ἐπίσημον περιοδικὸν 
«ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἡ Ἀπόφασις αὐτή νά δημοσιευθῇ εἰς τό περιοδικόν 
«ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἀθῆναι, 27 Αὐγούστου 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 24.10.2018
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Ἐσωτερικός κανονισμός
Ὀργανώσεως Διοικήσεως καί λειτουργίας 

Ἱ. Ἀνδρῴας Κοινοβιακῆς Μονῆς Τιμίου Σταυροῦ Μαυρατζαίων 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας

3327/1838/6.9.2018

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἔχουσα ὑπ’ ὄψιν:
1. τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 39 παρ. 4 τοῦ Ν. 590/1977 
«Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος», ὅπως ἔχει συμπληρωθεῖ διά τοῦ ἄρθρου 51 
παρ. 3 τοῦ Ν. 4301/2014,
2. τάς διατάξεις τοῦ Κανονισμοῦ 39/1972 «Περί τῶν ἐν 
Ἑλλάδι Ἱερῶν Μονῶν καί Ἡσυχαστηρίων» (ΦΕΚ 103/
τ.Α /30.6.1972),
3. τήν ὑπ’ ἀριθ. 357/12.7.2018 Πρότασιν τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐ-
σεβίου,
4. τήν ἀπό 5.9.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
‘Εγκρίνει τόν Ἐσωτερικόν Κανονισμόν τῆς Ἀνδρῴας 

Κοι νο βι α κῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Σταυροῦ Μαυρατζαί-
ων, τῆς Ἱε ρᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας μετά 
τῶν ἐπενεχθεισῶν ὑπό τῆς Νομικοῦ Συμβούλου τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
ἐπί τοῦ Μοναχικοῦ Βίου, διορθώσεων, ἔχοντα οὕτω:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ́
Ἄρθρον 1

Ἡ Ἱερά Μονή Τιμίου (Μεγάλου) Σταυροῦ, ἡ ἐν τῇ 
νήσῳ Σάμῳ κτισθεῖσα, ἱδρύθη ὑπό τοῦ ὁσίου Μονα-
χοῦ Νείλου, ἐκ τοῦ ὄρους Λάτρους ὁρμωμένου κατά 

τά τέλη τοῦ δεκάτου ἕκτου αἰῶνος, ἤγουν πρό τοῦ χι-
λιοστοῦ πεντακοσιοστοῦ ἐννενηκοστοῦ δευτέρου ἔτος 
(1. 592). Ἔκτοτε ἡ Ἱερά Μονή ἐλειτουργήθη συνεχῶς 
καί ἀδιαλείπτως ἀνά τούς αἰῶνας καί ἀνέδειξε σπου-
δαίας μοναστικάς μορφάς, αἱ ὁποῖαι διά τῆς βιοτῆς 
αὐτῶν κατέστησαν αὐτήν ἄσβεστον φάρον, καταυγά-
ζοντα ἕως τῆς σήμερον.

Ἡ Ἱερά Μονή ἀποτελεῖ Ἱεράν Ἀνδρῴαν Κοινοβιακήν 
Μονήν, Ν.Π.Δ.Δ., ὑφισταμένης τῆς ὑποστάσεως αὐτῆς, 
ἀπό τῆς συστάσεώς της, ἀμεταβλήτου.

Ἄρθρον 2
Ἡ Ἱερά Μονή Τιμίου (Μεγάλου) Σταυροῦ ἐπέχει, ὡς 

πρός τάς νομικάς αὐτῆς σχέσεις, θέσιν ἐκκλησιαστικοῦ 
Νομικοῦ Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Ἡ Μοναστική 
Ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς συγκροτεῖται ὑπό πάντων 
τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ ἐγγεγραμμένων Μοναχῶν, θεω-
ρεῖται δέ ὑφισταμένη καί λειτουργοῦσα καί ἐάν ἀκόμη 
ἀπομείνῃ ἐν τῇ Μονῇ εἷς μοναχός. Ἐν τοιαύτῃ τῇ περι-
πτώσει ἅπασαι αἱ ἐξουσίαι καί τά καθήκοντα, τά ἀνα-
γραφόμενα εἰς τόν παρόντα Κανονισμόν, συγκεντροῦν-
ται εἰς τό πρόσωπον αὐτοῦ, οὗτος δέ ἐκπροσωπεῖ τήν 
Ἱεράν Μονήν εἰς ἁπάσας τάς πρός τρίτους σχέσεις, 
συναλλαγάς, συνεργασίας, διαχειριστικάς πράξεις, καθ’ 
ὅσον ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται τό Νομικόν Πρόσωπον 
Δημοσίου Δικαίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐφ’ ὅσον ὁ Νόμος 
καί τυχόν Γενικός Κανονισμός καταρτισθείς κατ’ ἐφαρ-
μογήν τῆς παραγράφου 4 τοῦ ἄρθρου 39 τοῦ Νόμου 
590/77, ἤ ὁ ἑκάστοτε ἰσχύων Καταστατικός Χάρτης τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, δέν ὁρίζουν ἄλλως.

Ἄρθρον 3
Σκοπός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἶναι: Ὁ ἁγιασμός καί ἡ ἐν 
Χριστῷ τελείωσις καί σωτηρία τῶν Ἀδελφῶν αὐτῆς διά 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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τῆς ἀσκήσεως, τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς καί πραγ-
ματώσεως τῶν Ἱερῶν Μοναχικῶν Ἀρετῶν, ἤτοι τῆς 
ὑπακοῆς, τῆς παρθενίας καί τῆς ἀκτημοσύνης καί ἐν 
γένει τῆς ἀκριβοῦς ἐν σωφροσύνῃ τηρήσεως τῆς μονα-
χικῆς πολιτείας κατά τό ὑπόδειγμα καί τήν διδασκαλί-
αν τῶν Ὁσίων καί Θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἁγιωτάτης 
ἡμῶν κατ’ Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β ́
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ

Ἄρθρον 4
Ὁ Δόκιμος Μοναχός δέον ὅπως, κατά τούς Ἱερούς 

Κανόνας, ἔχῃ τήν νόμιμον διά τήν ἄσκησιν πάσης δι-
καιοπραξίας ἡλικίαν. Ἡ συγκαταρίθμησίς του εἰς τήν 
τάξιν τῶν Δοκίμων ἐνεργεῖται μετά πολλῆς προσοχῆς, 
διακρίσεως καί ἐξετάσεως τῆς κλίσεως αὐτοῦ πρός 
τόν μοναχισμόν.

Εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν ὑπάρχει συγκατάθεσις γονέων 
δύναται νά ἐγγραφῇ ὡς Δόκιμος καί μικροτέρας ἡλικί-
ας ἐφ’ ὅσον διαθέτει θερμότητα ζήλου καί ὡριμότητα 
σκέψεως.

Ὁ χρόνος δοκιμασίας διαρκεῖ ἐπί τριετίαν, δυνάμενος 
νά συντμηθῇ ἕως ἕξ μῆνας εἰς ἐξαιρετικάς περιπτώ-
σεις, περί ὧν προβλέπει ὁ Ε´ κανών τῆς Πρωτοδευ-
τέρας Συνόδου. Ὁ Δόκιμος Μοναχός ἀπό τῆς κατόπιν 
αἰτήσεώς του ἐγγραφῆς του εἰς τό Μοναχολόγιον-Δο-
κιμολόγιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐνδύεται μαῦρα λαϊκά 
ἐνδύματα, μετά δέ τήν πάροδον ἕξ τουλάχιστον μηνῶν 
τό ζωστικόν, τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Ἡγουμένου καί Πνευμα-
τικοῦ πατρός.

Πᾶς Δόκιμος ὀφείλει, τακτικῶς καί εἰλικρινῶς, νά 
ἐμπιστεύεται τούς λογισμούς του εἰς τόν Καθηγούμε-
νον δεικνύων τελείαν ὑπακοήν εἰς αὐτόν καί νά φέρε-
ται μετά σεβασμοῦ, τόσον εἰς τόν Καθηγούμενον, ὅσον 
καί εἰς τούς ἄλλους ἀδελφούς. Ὀφείλει νά ἐργάζεται 
μετά ζήλου εἰς πάντα τά διακονήματα καί μετά προ-
θυμίας νά θέτῃ μετάνοιαν καί νά ζητῇ συγχώρησιν 
διά πᾶσαν παρακοήν ἤ παράβασίν του. Ἡ ὀλιγωρία καί 
ἀπροθυμία τοῦ Δοκίμου εἰς θέματα τῆς μετανοίας καί 
τῆς συγχωρήσεως ἤ ἔλλειψις πνεύματος συνεργασίας 
μετά τῶν πρεσβυτέρων Μοναχῶν ἀποτελεῖ λόγον 
ἀπομακρύνσεώς του ἐκ τῆς Ἀδελφότητος. Μετά 
άπό τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς δοκιμασίας, προτάσει τοῦ 
Ἡγουμένου καί ἀποφάσει τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου, 

ἐγκρίσει δέ καί εὐλογίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν, ὁ Δόκιμος χειροθε-
τεῖται Ρασοφόρος ἤ κείρεται Μοναχός (Μικροῦ σχήμα-
τος) καί ἐγγράφεται εἰς το Μοναχολόγιον. Ἡ αὐτή 
διαδικασία ἀπαιτεῖται καί διά τήν εἰς Μεγαλόσχημον 
χειροθεσίαν Μοναχοῦ.

Ἡ προαγωγή γίνεται κατά τήν σειράν τῶν πρεσβείων 
ρασοφορίας. Ἐάν τις Μοναχός ἀρνηθῇ τήν προτεινομέ-
νην προαγωγήν ὑπό τοῦ Ἡγουμένου εἰς Μεγαλόσχημον 
Μοναχόν, τότε ἡ πρότασις μεταφέρεται εἰς τόν ἀμέσως 
ἑπόμενον, κατά τήν κρίσιν τοῦ Ἡγουμένου. Ὁ ἀρνηθείς 
τήν πρότασιν Μοναχός, ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, διατη-
ρεῖ τά πρεσβεῖα ἔναντι τῶν ἐναπομεινάντων Ρασοφό-
ρων τῆς Ἀδελφότητος.

Ἡ σειρά τῶν πρεσβείων παραβλέπεται ἐπίσης εἰς 
τούς Ρασοφόρους, ὁσάκις ἐπί σειράν ἐτῶν ὁ Ἡγούμε-
νος καί τό Ἡγουμενοσυμβούλιον κρίνουν τινὰ Μονα-
χόν, ἀνέτοιμον πρός προαγωγήν, παρά τάς ἐπανειλημ-
μένας παραινέσεις αὐτῶν.

Δόκιμος Μοναχός, ἐάν ἔχῃ ἐγκαταλείψει τήν Μονήν 
καί ἐπιθυμεῖ νά ἐπιστρέψῃ, γίνεται δεκτός μόνον ἐφ’ 
ὅσον ἐγκρίνει τοῦτο ὁ Ἡγούμενος μετά τοῦ Ἡγουμενο-
συμβουλίου, ἐντάσσεται δέ εἰς τήν σειράν πρεσβείων 
Δοκίμου, ὡς ἐάν προσήρχετο κατ’ ἐκείνην τήν ἡμέραν 
καί διά πρώτην φοράν εἰς τήν Μονήν. Ἡ προαγωγή 
τῶν Δοκίμων εἰς Ρασοφόρους δέν γίνεται κατά σειράν 
προσελεύσεως, ἀλλά κατά τήν κρίσιν τοῦ Ἡγουμένου 
καί τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ ́
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἄρθρον 5
Πάντες οἱ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ ἐγκαταβιοῦντες Μοναχοί, 

Ρασοφόροι καί Δόκιμοι, ὀφείλουν νά βιοῦν κατά τούς 
ὅρους τοῦ Ἀνατολικοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ, ἐν 
νηστείᾳ καί προσευχῇ, ἐν ἀγάπῃ καί ὁμοφροσύνῃ, ἐν 
ταπεινοφροσύνῃ καί ἀκτημοσύνῃ.

Πάντες οἱ ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ ἀδελφοί ὀφείλουν νά προσ-
φέρουν ἐργασίαν κατά τό ἐπιτασσόμενον Διακόνημα. 
Δέν ἐπιτρέπεται ἄρνησις ἀδελφοῦ εἰς τό ὁριζόμενον 
διακόνημα, ἡ δέ τυχόν ἐμμονή εἰς τήν ἄρνησιν συνεπά-
γεται ἐπιτίμιον, ὡς καί ἡ ἀμετανοησία συνεπάγεται τήν 
συζήτησιν ἐν τῷ Ἡγουμενοσυμβουλίῳ τῆς θέσεώς του 
ἐν τῇ Ἀδελφότητι.
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Οἱ νεώτεροι ἀδελφοί ὀφείλουν νά ἀπονέμουν τόν 
ὀφειλόμενον σεβασμόν εἰς τούς πρεσβυτέρους, οἱ 
ὁποῖοι ὡσαύτως ὀφείλουν νά περιβάλλουν μετ’ ἀγάπης 
καί κατανοήσεως τούς νεωτέρους. Ἡ τάξις τῶν πρε-
σβείων δοκιμῆς, ρασοφορίας ἤ κουρᾶς τηρεῖται ἀπο-
λύτως εἴς τε τήν Τράπεζαν, τήν Ἐκκλησίαν καί εἰς 
πᾶσαν Σύναξιν.

Εἰδικῶς διά τούς Ἱερομονάχους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς προ-
βλέπεται, ὅπως οὗτοι διαμένουν ἐν τῷ Μοναστηρίῳ, 
μηδενί τρόπῳ ἀποκοπτόμενοι ἐκ τῆς συνόλου Ἀδελ-
φότητος ἤ ἰδιορρυθμοῦντες ἀπέναντι αὐτῆς. Εἰς περί-
πτωσιν κατά τήν ὁποίαν οὗτοι εἶναι ἔμμισθοι, ὁ μισθός 
των συνυπολογίζεται ὡς ἔσοδον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, εἰς 
τό ἀνάλογον κεφάλαιον τοῦ Προϋπολογισμοῦ, χωρίς νά 
ἔχουν καμμίαν ἰδιαιτέραν δικαιοδοσίαν ἐπ’ αὐτοῦ, αἱ δέ 
ἀνάγκαι των καλύπτονται ὡς καί τῶν λοιπῶν Ἀδελφῶν 
– Μοναχῶν ἐκ τοῦ κοινοῦ ταμείου, ὅπως προβλέπεται 
ἐκ τοῦ κοινοβιακοῦ συστήματος καί ἐκ τοῦ παρόντος 
Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ.

Οἱ Ἱερομόναχοι τῆς Ἀδελφότητος θά ἀσκοῦν 
ἐφημεριακά–ἐνοριακά καθήκοντα, ἐφ̓᾽ ὅσον οἱ δυνατό-
τητες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τό ἐπιτρέπουν, χωρίς νά δια-
ταράσσεται ἡ εὔρυθμος λειτουργία της, καί ἐάν πρός 
τοῦτο συναινεῖ πιστῶς τό Ἡγουμενοσυμβούλιον. Εἰς 
περιπτώσεις κατά τάς ὁποίας τό Ἡγουμενοσυμβούλιον 
διαπιστώσει δυσχέρειαν εἰς τήν ὁμαλήν λειτουργίαν 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἤ ἄλλους λόγους, ὁ Ἱερομόναχος, 
ὁ ἀσκῶν ἐφημερικά καθήκοντα, κατόπιν ἀποφάσεως 
τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου καί μετά ἀπό σχετικήν 
ἐνημέρωσιν τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, περιορίζεται 
ἀποκλειστικῶς εἰς τά μοναχικά του καθήκοντα.

Ἅμα τῇ κρούσει τοῦ σημάντρου, οἱ Μοναχοί ὀφείλουν 
νά προσέρχωνται ἐγκαίρως εἰς τόν Ναόν καί τήν Τρά-
πεζαν, πάντοτε εὐπρεπῶς ἐνδεδυμένοι καί ἅπασαι αἱ 
κινήσεις των ἐν τῇ Μονῇ νά χαρακτηρίζωνται ὑπό ἀν-
δρικοῦ φρονήματος, κοσμιότητος καί σεμνότητος. 
Ὁ Ἡγούμενος δύναται νά ἐπιβάλῃ ἐπιτίμιον εἰς τούς 
ἄνευ ἀποχρῶντος λόγου ἀπουσιάζοντας ἤ βραδύνον-
τας, διά τήν ἀπροθυμίαν αὐτῶν.

Αἱ κεκανονισμέναι νηστεῖαι τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας 
εἶναι ὑποχρεωτικαί δι’ ἅπαντας τούς Μοναχούς, οἱ 
ὁποῖοι ὑποχρεοῦνται νά τρώγουν ἐν σιωπῇ, ἀκούοντες 
τήν ἀνάγνωσιν Πατερικῶν κειμένων καί ἐν κοινῇ τρα-
πέζῃ. Ἡ ἀπουσία ἀπό τήν κοινήν τράπεζαν ἐπιτρέπεται 

μόνον κατόπιν εὐλογίας τοῦ Ἡγουμένου διά λόγους 
ἀσθενείας ἤ ἀφεύκτου ἐργασίας.

Οὐδέν διακόνημα εἶναι ἰσόβιον ἤ ὁριστικόν. Κατά 
τήν κρίσιν τοῦ Ἡγουμένου, τά διακονήματα δύνανται 
νά ἐναλλάσωνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα καί 
συμφώνως πάντοτε πρός τάς ἀπαιτήσεις τῆς Μονῆς.

Ἡ συμπεριφορά τῶν ἀδελφῶν εἰς τάς κοινάς συνάξεις 
τῆς Ἀδελφότητος πρέπει νά διέπεται ὑπό πνεύματος 
ἀπολύτου σεβασμοῦ ἔναντι ἀλλήλων. Αἱ ἀπόψεις 
ἑκάστου ἐκτίθενται κατόπιν εὐλογίας τοῦ Ἡγουμένου, 
δυναμένου νά ἀφαιρῇ τόν λόγον ὁσάκις διαπιστώνει 
ἐκτροπήν. Αἱ διαφωνίαι πρέπει νά διατυποῦνται ἐν 
σαφηνείᾳ καί πραότητι καί ἐν πνεύματι σεβασμοῦ καί 
εὐλαβείας.

Ἄρθρον 6
Ἡ ἔξω τῆς Ἱ. Μονῆς καί ἡ εἰς ἑτέραν Ἱ. Μονήν παρα-

μονή μοναχοῦ ἄνευ ἀδείας ἀπαγορεύεται, ἐν ἐναντίᾳ 
δέ περιπτώσει καί ἐφ ̓ ὅσον ἀποτύχωσιν αἱ διά τῆς 
πειθοῦς προσπάθειαι τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου, τῇ 
συνδρομῇ τῆς ἁρμοδίας ἀρχῆς ἐπαναφέρεται οὕτως 
εἰς τήν Ἱ. Μονήν.

Εἰς περίπτωσιν ὅπου ἀδελφός τις ἀποχωρήσῃ ἄνευ 
ἀδείας καί ἐπιστρέψῃ ἐντός μηνός μετ ̓ εἰλικρινοῦς με-
τανοίας, ἀπόλλυσι την σειράν τῶν πρεσβείων καί τίθε-
ται εἰς τήν τελευταίαν θέσιν τῆς τάξεως, εἰς ἥν ἀνήκει. 
Εἰς περίπτωσιν ἀναιτιολογήτου ἀπουσίας Μοναχοῦ ἐκ 
τῆς Ἱ. Μονῆς πέραν τοῦ μηνός ἐπισύρονται περαιτέ-
ρω κανονικαί κυρώσεις, ἐπιλαμβάνεται δέ τοῦ θέματος 
ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης, ὁ ὁποῖος ἀσκεῖ πειθαρχικόν 
ἔλεγχον εἰς τούς τυχόν παρεκτρεπομένους Μονα-
χούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ ́ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

Ἄρθρον 7 
Ἡ Ἱερά Μονή Τιμίου (Μεγάλου) Σταυροῦ, ἀνήκουσα 

εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορ-
σεῶν, τελεῖ ὑπό τήν κανονικήν δικαιοδοσίαν τοῦ κυρι-
άρχου Μητροπολίτου. Συγκεκριμένως ὁ Μητροπολίτης 
Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν:

α) Μνημονεύται ἐν πᾶσαις ταῖς Ἱεραῖς Ἀκολουθίαις, 
ὡς ὁρίζει ἡ τάξις τῆς κατ’ Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου 
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. β) Ἀσκεῖ πατρικῶς καί 
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προστατευτικῶς πνευματικήν ἐποπτείαν ἐπί τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς, διά τήν κατά τούς Ἱερούς Κανόνας λειτουργίαν 
αὐτῆς. γ) Χειροθετεῖ τόν ἐκλεγέντα Ἡγούμενον καί 
ἐγκαθιστᾶ αὐτόν δι’ εἰδικῆς τελετῆς ἐν τῷ Καθολικῷ 
τῆς Μονῆς. δ) Ἐγκρίνει τάς κουράς τῶν Μοναχῶν καί 
παρέχει τήν εὐλογίαν του διά τήν χειροθεσίαν τῶν 
Ρασοφόρων καί Μεγαλοσχήμων Ἀδελφῶν. ε) Παρέχει 
ἄδειαν ἀπουσίας εἰς τόν Ἡγούμενον καί ἐνημερώνεται 
διά τάς ὑπ’ αὐτοῦ διδομένας πέραν τῶν 30 ἡμερῶν 
ἀδείας εἰς τούς Ἀδελφούς, κατ’ ἐφαρμογήν τῆς παρα-
γράφου 3 τοῦ ἄρθρου 56 τοῦ Νόμου 590/77 καί ἐφ’ ὅσον 
αὐτή ἐξακολουθεῖ νά τελεῖ ἐν ἰσχύ. Παρέχει ἐπίσης 
ὡς μόνος ἁρμόδιος, εἰς τούς Μοναχούς ἄδεια πέραν 
τοῦ διμήνου ἐντός τοῦ αὐτοῦ ἡμερολογιακοῦ ἔτους, 
συνεχῶς ἤ διακεκομμένως. στ) Ἀσκεῖ πειθαρχικόν 
ἔλεγχον κατά παντός τυχόν παρεκτρεπομένου Μονα-
χοῦ κατά τούς Ἱερούς Κανόνας καί τούς Ἐκκλησια-
στικούς Νόμους, ἐάν δέν θεραπεύωνται διά τῶν πνευ-
ματικῶν παρεμβάσεων τοῦ Ἡγουμένου. ζ) Θεωρεῖ τά 
τηρούμενα παρά τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου Βιβλία τῆς 
Ἱ. Μονῆς. η) Ἐλέγχει τήν νομιμότητα τῆς οἰκονομικῆς 
διαχειρίσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς (Προϋπολογισμόν - 
Ἀπολογισμόν ἐσόδων καί ἐξόδων). θ) Ἐγκρίνει τάς ὑπό 
τῆς Ὁλομελείας τῆς Ἀδελφότητος τροποποιήσεις τοῦ 
παρόντος Κανονισμοῦ. ι) Φροντίζει διά τόν ἀπρόσκοπον 
πνευματικόν βίον τῶν Μοναχῶν κατά τά πρότυπα καί τάς 
παραδόσεις τοῦ Ἀνατολικοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε ́
ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Ἄρθρον 8
Ὄργανα διοικήσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἶναι: 1) Ὁ 

Ἡγούμενος 2) Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον 3) Ἡ Σύναξις 
τῆς Ἀδελφότητος.

Ὁ Ἡγούμενος εἶναι ἡ ἀνωτέρα ἀρχή καί διοικητική 
ἐξουσία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ἀσκεῖ τά καθήκοντά του 
ἰσοβίως. Κατά τούς Ἱερούς Κοινοβιακούς Κανόνας 
ὀφείλεται αὐτῷ ἡ κατά Θεόν ὑπακοή παρά πάντων 
τῶν ἐν αὐτῇ ἐνασκουμένων Ἀδελφῶν, διότι ὀφείλει 
κατά τόν Ἀπόστολον νά ἐπαγρυπνῇ ὑπέρ τῆς σωτηρί-
ας τῶν ἐμπεπιστευμένων αὐτῷ παρά τοῦ Θεοῦ πνευ-
ματικῶν αὐτοῦ τέκνων, ὡς λόγον ἀποδώσων Αὐτῷ. Ὁ 
Ἡγούμενος εἶναι ὁ πνευματικός ἀρχηγός τοῦ Κοινο-
βίου, ἀσκεῖ δέ πᾶσαν πνευματικήν ἐξουσίαν ἐφ’ ὅλων 

τῶν ἀδελφῶν-μελῶν τῆς Μοναστικῆς Ἀδελφότητος.
Παρακολουθεῖ ἀγρύπνως καί ἐποπτεύει τήν ζωήν ἑκά-

στου τούτων φροντίζων διά τήν πνευματικήν κατάρτι-
σιν καί προαγωγήν αὐτῶν καί τήν καθ’ ὅλου λειτουργίαν 
τοῦ Κοινοβίου, ρυθμίζων τήν ἐν ἀφοσιώσει, εὐσεβείᾳ 
καί φόβῳ Θεοῦ ἐγκαταβίωσιν αὐτῶν.

Ὁ Ἡγούμενος ὀφείλει νά εἶναι τύπος καί ὑπογραμμός 
εἰς τούς Μοναχούς, ἐκφράζων τό Ὀρθόδοξον φρόνημα, 
βιῶν τήν ὁδόν τῆς ἀσκήσεως, τῆς ταπεινώσεως, ἐνισχύ-
ων τούς Μοναχούς εἰς τούς κατά τοῦ ἀντιπάλου πο-
λέμους μέ τάς ὑπέρ αὐτῶν προσευχάς καί νουθεσίας 
πρός αὐτούς.

Ὁ Ἡγούμενος πρέπει νά προέρχεται ἐκ τῆς τάξεως 
τῶν Ἱερομονάχων ἤ τῶν Μοναχῶν καί νά ἐγκαταβιοῖ 
ἀδιαλείπτως ὡς Ἀδελφός εἰς τήν Μονήν. Ὁ Ἡγού-
μενος, ἐν περιπτώσει ἀπουσίας ἤ ἀσθενείας αὐτοῦ, 
ἀναπληροῦται ὑπό τοῦ ὁριζομένου κατά τήν κρίσιν 
αὐτοῦ Μοναχοῦ, κατά προτίμησιν ἐκ τῶν μελῶν τοῦ 
Ἡγουμενοσυμβουλίου.

Ὁ ἐκλεγείς Ἡγούμενος εἶναι ἰσόβιος, ἐπιφυλασσομέ-
νων τῶν διατάξεων τοῦ νόμου περί Ἐκκλησιαστικῶν 
Δικαστηρίων. Ἡ Δ.Ι.Σ. δύναται δι’ ᾐτιολογημένης ἀπο-
φάσεως νά ἐγκρίνῃ τήν διενέργειαν νέας ἐκλογῆς πρός 
ἀνάδειξιν Ἡγουμένου τῇ προτάσει εἴτε τοῦ οἰκείου Ἀρ-
χιερέως ἤ τῆς οἰκείας Μοναστικῆς Ἀδελφότητος, ἐάν, 
εἰς τήν τελευταίαν περίπτωσιν, ὁ Ἡγούμενος ἀποδει-
χθῇ ἀνεπαρκής σωματικῶς ἤ καί πνευματικῶς ἤ ἐκτρα-
πῇ σοβαρῶς περί τήν πίστιν ἤ τήν ἠθικήν καί μετά ἀπό 
δύο ἐγγράφους παρατηρήσεις τῶν Συμβούλων καί μιᾶς 
τῆς Συνελεύσεως τῆς Ἀδελφότητος, ἥτις συγκαλεῐται 
πρός τοῦτο, οὗτος παραμείνει ἐκτρεπόμενος (Ἄρθρ. 
39 παρ. 5 ν. 590/1977).

Ἄρθρον 9
Ἐκλογή Ἡγουμένου

Ὁ Ἡγούμενος ἐκλέγεται διά μυστικῆς ψηφοφορίας 
ὑπό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν ἐχόντων δικαίωμα 
ψήφου Ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἤτοι ὑπό πάντων 
τῶν ἐγγεγραμμένων Μεγαλοσχήμων καί Ρασοφόρων 
Μοναχῶν, οἵτινες ἐγκαταβιοῦν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν, 
καί διά τῆς πλειονοψηφίας τῶν 2/3 τῶν ἐγκύρων ψη-
φοδελτίων. Ἐκλόγιμοι πρέπει νά εἶναι οἱ διακρινόμενοι 
διά τά πνευματικά καί διοικητικά χαρίσματά των Ἱερο-
μόναχοι καί Μοναχοί, οἱ ἔχοντες ἐμπειρίας πνευματι-
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κάς, ἀρετήν, ἐκκλησιαστικήν μόρφωσιν, ἀγάπην διά τό 
Κοινόβιον καί χάρισμα τοῦ ποιμαίνειν ψυχάς. Ἡ ἐκλογή 
διενεργεῖται ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Μονῆς ἀμέσως μετά 
άπό τήν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, διά ψηφο-
δελτίου δακτυλογραφημένου καί ἐσφραγισμένου 
διά τῆς Σφραγῖδος τῆς Μονῆς, εἰς τό ὁποῖον εἶναι 
ἀναγεγραμμένα τά ὀνόματα ὅλων τῶν Ἀδελφῶν τῶν 
ἐχόντων τό δικαίωμα τοῦ ἐκλέγεσθαι καί τό ὁποῖον δι-
ανέμεται εἰς ὅλους τούς παρευρισκομένους Ἀδελφούς, 
εὐθύνῃ τῆς ἐφορευτικῆς ἐπιτροπῆς. Ἕκαστος ψηφο-
φόρος Μοναχός δύναται νά ἐπιλέξῃ διά τοῦ σημείου 
τοῦ Σταυροῦ, ἕναν μόνον ὑποψήφιον ἐκ τοῦ εἰς χεῖ-
ρας του ψηφοδελτίου. Ὁ φάκελοςμετά τοῦ ἐν αὐτῷ 
ψηφοδελτίου ρίπτεται ἐντός ψηφοδόχου ἠλεγμένης 
ὑπό τῆς ἐφορευτικῆς ἐπιτροπῆς καί ἐσφραγισμένης 
διά τῆς σφραγῖδος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Οἱ Ἀδελφοί ψηφίζουσιν κατά σειράν πρεσβείων, ση-
μειοῦσιν δέ τό ὄνομά των καί ὑπογράφουσιν εἰς εἰδικόν 
πρωτόκολλον ψηφοφορίας. Εἰς τό πέρας τῆς ψηφοφο-
ρίας ἀποσφραγίζεται ἡ ψηφοδόχος καί ἀνοίγονται οἱ 
φάκελοι ἐνώπιον ὅλης τῆς Ἀδελφότητος ὑπό τῆς Ἐφο-
ρευτικῆς Ἐπιτροπῆς. Ἐκ τῆς καταμετρήσεως κατά τήν 
ὁποίαν οὐδείς τῶν ὑποψηφίων ἤθελε συγκεντρώσει τό 
ἀπαιτούμενον ποσοστόν τῶν 2/3 τῶν ἐγκύρων ψήφων, 
ἡ ἐκλογή ἐπαναλαμβάνεται ἄνευ διακοπῆς τῆς Συνε-
λεύσεως. Εἰς τήν ἐπαναληπτικήν ἐκλογήν συμμετέχουν 
οἱ δύο λαβόντες τάς περισσοτέρας ψήφους κατά τήν 
πρώτην ψηφοφορίαν, ἐκλέγεται δέ ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος 
θά πλειονοψηφήσῃ τοῦ ἑτέρου ἔστω καί κατά μίαν ψῆ-
φον. Ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας τῶν δύο, Ἡγούμενος 
ἀνακηρύσσεται ὁ ἔχων τά πρεσβεῖα κουρᾶς. Ἅμα 
τῷ πέρατι τῆς ὅλης ψηφοφορίας καί ἐκλογῆς συν-
τάσσεται πρακτικόν μετά τῶν ὀνοματεπωνύμων τῶν 
ἐψηφισμένων. Τό πρακτικόν τοῦτο ὑπογράφεται ὑπό 
τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς καί ὑπό πάντων τῶν ψη-
φισάντων ἀδελφῶν. Τοῦτο ἐν ἀντιγράφῳ κοινοποιεῖται 
ἐντός τριῶν ἡμερῶν εἰς τόν οἰκεῖον Μητροπολίτην Σά-
μου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν, ὁ ὁποῖος παρακαλεῖται νά 
προβῇ εἰς τήν καθιερωμένην χειροθεσίαν καί κατάστα-
σιν τοῦ ἐκλεγέντος Νέου Κανονικοῦ Ἡγουμένου τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς.

Ἐνστάσεις διά τό κῦρος τῆς ἐκλογῆς δύνανται νά 
γίνουν ἅμα τῇ ἀνακοινώσει ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν 
ἀποτελεσμάτων καί πρό τῆς εὐχαριστηρίου Δεήσεως 

ἐν τῷ Καθολικῷ. Ἐπί τῶν τυχόν ἐνστάσεων ἀποφαί-
νεται ἡ Συνέλευσις τῶν Ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
διά τῆς πλειονοψηφίας τῶν 2/3 τῶν ψηφισάντων. Ἐάν 
ἡ ἀπόρριψις μιᾶς ἐνστάσεως δέν συγκεντρώσῃ τά 2/3 
τῶν ψηφισάντων, τότε παραπέμπεται πρός τόν Μη-
τροπολίτην, ὁ ὁποῖος ὀφείλει νά ἀποφανθῇ ἐντός πέν-
τε ἡμερῶν. Ἐν περιπτώσει ἐπαρκῶς ᾐτιολογημένης δι-
καιώσεως τῶν ἐνισταμένων, ὁ Μητροπολίτης διατάσσει 
τήν διενέργειαν νέων ἐκλογῶν ἐντός δέκα ἡμερῶν. 
Ἐν συνεχείᾳ ἀκολουθεῖ εὐχαριστήριος Δέησις ἐν 
τῷ Καθολικῷ, ὁ τοποτηρητής τῆς Ἡγουμενίας καί οἱ 
Ἀδελφοί θέτουν εἰς τόν νεοεκλεγέντα τήν ὀφειλομένην 
μετάνοιαν εἰς τόν νέον Πνευματικόν Πατέρα καί Καθη-
γούμενον αὐτῶν καί ἀκολουθεῖ ἡ ἐπίσημος ἐγκατάστα-
σις αὐτοῦ ὑπό τοῦ Μητροπολίτου.

Ἄρθρον 10
Ἐκλογή Ἡγουμενοσυμβουλίου

Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον ἀποτελεῖται ἐκ δύο Συμ-
βούλων μελῶν καί τοῦ Ἡγουμένου. Τά δύο μέλη τοῦ 
Ἡγουμενοσυμβουλίου ἐκλέγονται ἀνά τριετίαν, μέ 
δυνατότητα ἐπανεκλογῆς. Οἱ Ἡγουμενοσύμβουλοι 
ἐκλέγονται κατά τήν ἰδίαν διάταξιν μέ τήν ἐκλογήν 
τοῦ Ἡγουμένου ὑφ’ ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφό-
τητος (Μεγαλοσχήμων-Ρασοφόρων). Οἱ δύο Μοναχοί, 
οἱ ὁποῖοι θά λάβουν τούς περισσοτέρους σταυρούς 
προτιμήσεως, θεωροῦνται ἐκλελεγμένοι Ἡγουμενο-
σύμβουλοι.

Ἡγουμενοσύμβουλοι ἐκλέγονται πρόσωπα διακρινό- 
μενα διά τά διοικητικά των προσόντα, τήν ἔνθερμο 
δραστηριότητα διά τήν προαγωγήν τοῦ Κοινοβίου καί 
πρό παντός πρόσωπα δυνάμενα νά συνεργασθοῦν ἐν 
ταπεινώσει καί ἀγάπῃ μετά τοῦ Ἡγουμένου, νά συμβά-
λωσι δέ εἰς τήν εὐρυθμοτέραν λειτουργίαν καί προαγω-
γήν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Μετά άπό τό πέρας τῆς ἐκλογῆς ἡ Ἐφορευτική 
Ἐπιτροπή συντάσσει πρακτικόν ἐκλογῆς τοῦ Ἡγουμενο-
συμβουλίου, τό ὁποῖον ὑπογράφει τόσον ἡ Ἐπιτροπή, 
ὅσον καί ὅλοι οἱ ψηφίσαντες Μοναχοί.

Ἀντίγραφον τοῦ πρακτικοῦ ὑποβάλλεται, μερίμνῃ 
τοῦ Ἡγουμένου, ἐντός τριῶν ἡμερῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς 
εἰς τόν Μητροπολίτην πρός εὐλογίαν καί ἔγκρισιν. Διά 
τάς ἐνστάσεις ἰσχύουν κατ’ ἀναλογίαν τά ἰσχύοντα καί 
ἐπί τῆς ἐκλογῆς Ἡγουμένου. Ἐάν δέν ὑπάρξουν ἐν-
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στάσεις, ὁ Μητροπολίτης προέρχεται εἰς ἔγκρισιν τῆς 
γενομένης ἐκλογῆς. Μέχρι ἐγκρίσεως τῆς ἐκλογῆς 
τῶν νέων Ἡγουμενοσυμβούλων, οἱ ἀπερχόμενοι συν-
εχίζουν ἀσκοῦντες τά καθήκοντά των.

Περί τῆς ἐκπτώσεως Ἡγουμενοσυμβούλου δι’ ἀπο-
χρῶντα λόγον ἀποφαίνεται δι’ ἀπολύτου πλειονοψη-
φίας ἡ Ὁλομέλεια τῆς Ἀδελφότητος, τῇ εἰσηγήσει τοῦ 
Ἡγουμένου.

Ἐν περιπτώσει θανάτου, παραιτήσεως ἤ ἐκπτώσεως 
Ἡγουμενοσυμβούλου διενεργεῖται ἐκλογή νέου 
μέλους. Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον ἀποφασίζει περί 
πάντων ὅσα προβλέπει ὁ παρών Κανονισμός.

Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου λαμβάνον-
ται κατά πλειονοψηφίαν.

Οἱ Σύμβουλοι μετά τοῦ Ἡγουμένου ἀποφασίζουν διά 
τάς διοικητικάς ὑποθέσεις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ὑπο-
γράφουν εἰς τό βιβλίον Πράξεων. Ἐπίσης, μετά τοῦ 
Ἡγουμένου τοῦ καί Πνευματικοῦ τῆς Μονῆς ἀποφα-
σίζουν: α) διά τήν πρόσληψιν τῶν Δοκίμων, β) διά τήν 
προαγωγήν τῶν Δοκίμων εἰς Ρασοφόρους, γ) διά τήν 
προαγωγήν τῶν Ρασοφόρων εἰς Μεγαλοσχήμους, 
δ) διά τήν χειροτονίαν ἀδελφοῦ εἰς Διάκονον ἤ 
Πρεσβύτερον. Καταρτίζουν ἐπίσης τόν οἰκονομικόν 
ἀπολογισμόν ἑκάστου ἔτους καί τόν προϋπολογισμόν 
διά τό ἐρχόμενον ἔτος. Ὁμοῦ μετά τοῦ Ἡγουμένου 
ἀποφασίζουν ἀνακαινιστικά ἔργα, δαπάνας, ἀγοράς 
τῆς Μονῆς καθώς καί δωρεάς, κατ’ ἔτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ ́
Ἄρθρον 11

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
Ὁ Ἡγούμενος, ὡς Πνευματικός Πατήρ τῆς Ἀδελφότη-

τος, ἀσκεῖ πᾶσαν πνευματικήν ἐξουσίαν ἐν τῷ κοινο-
βίῳ. Παρακολουθεῖ ἀγρύπνως καί ἐποπτεύει τήν ζωήν 
τῶν Ἀδελφῶν, οὕς τοῦ ἐνεπιστεύθῃ ὁ Κύριος, ὡς καί 
τήν ἐν γένει λειτουργίαν τῆς Μονῆς.

Καθοδηγεῖ, βοηθεῖ, στηρίζει, διαφωτίζει, ἐλέγχει, 
ἐπιτιμᾷ, ἐν ἁπλότητι καί ἀγάπῃ Χριστοῦ, ρυθμίζων τήν 
ἐν φόβῳ Θεοῦ, εὐσεβείᾳ καί ὑπακοῇ ἐγκαταβίωσιν τῶν 
Ἀδελφῶν.

Μεριμνᾷ διά τήν ἀκριβῆ ἐφαρμογήν τῶν Κανόνων τῆς 
ἀσκήσεως καί τῶν διατάξεων τοῦ Κανονισμοῦ αὐτοῦ. 
Κανονίζει τό πρόγραμμα λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, 
Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί Διακονημάτων, τό ὁποῖον τίθε-

ται ὑπό τήν κρίσιν τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου. Ὁρίζει 
δι’ ἀποφάσεως αὐτοῦ τόν πρῶτον τῇ τάξει ἐκ τῶν 
Ἡγουμενοσυμβούλων ὠς ἀναπληρωτήν αὐτοῦ, κω-
λυομένου δέ τούτου τό ἕτερον τῶν μελῶν, δύναται δέ 
νά ὁρίζει ὡς ἀναπληρωτήν αὐτοῦ τόν κατά τήν κρίσιν 
αὐτοῦ ἱκανότερον ἐκ τῶν Ἀδελφῶν.

Συγκαλεῖ τό Ἡγουμενοσυμβούλιον εἰς συνεδρίασιν 
δίς τουλάχιστον τοῦ μηνός, προεδρεύει αὐτοῦ καί εἰ-
σηγεῖται εἰς αὐτό τήν σύγκλησιν τῆς Ὁλομέλειας τῆς 
Ἀδελφότητος εἰς συνάξεις.

Καθορίζει τά Διακονήματα ἑκάστου Ἀδελφοῦ καί 
ὁρίζει τόν ταμίαν καί τόν γραμματέα τῆς Μονῆς. 
Χορηγεῖ ἀδείας εἰς τούς Ἀδελφούς τῆς Μονῆς μέχρι 
καί 30 ἡμερῶν. Πέραν δέ τούτων ἡ ἄδεια χορηγεῖται 
ὑπό τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου καί ἐγκρίνεται ὑπό τοῦ 
κυριάρχου Μητροπολίτου.

Ἐκπροσωπεῖ τήν Ἱεράν Μονήν ἐνώπιον πάσης ἀρ-
χῆς, Διοικητικῆς ἤ Δικαστικῆς, παντός βαθμοῦ ἤ δι-
καιοδοσίας ἤ ἀναθέτει τήν ἐκπροσώπησιν ἐγγράφως 
εἰς Ἀδελφόν τῆς Μονῆς, κατά προτίμησιν Ἡγουμενο-
συμβούλου.

Προτείνει εἰς τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τούς πρός 
κουράν ἑτοίμους Δοκίμους Ἀδελφούς καί τούς 
Ρασοφόρους εἰς Μεγαλοσχήμους καθώς καί τούς 
πρός χειροτονίαν εἰς Διακόνους ἤ Πρεσβυτέρους. 
Ὑπογράφει πᾶν ἔγγραφον ἐξερχόμενον ἐκ τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς, πᾶσαν τήν ἀλληλογραφίαν καί τά ἐντάλματα 
πληρωμῆς καί φυλάσσει τήν σφραγῖδα τῆς Μονῆς. 
Μεριμνᾶ διά τήν διατροφήν, ἐνδυμασίαν καί νοσηλείαν 
πάντων τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητος.

Ἄρθρον 12
Δικαιοδοσίαι Ἡγουμενοσυμβουλίου

Συγκαλεῖ, προτάσει τοῦ Ἡγουμένου, τάς συνάξεις 
τῆς Ὁλομέλειας τῆς Ἀδελφότητος.

Συντάσσει τόν προϋπολογισμόν καί ἀπολογισμόν τῆς 
διαχειρίσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον μετά τοῦ Ἡγουμένου ἀσκεῖ 
τήν ἐν γένει διαχείρισιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἀποφασίζει 
δέ διά πᾶσαν δαπάνην. Τά μέλη τοῦ Ἡγουμενοσυμβου-
λίου λογοδοτοῦν καί συνευθύνονται διά πᾶσαν ἐν-
δεχομένην διαχειριστικήν ἐκτροπήν ἤ ἀτασθαλίαν. 
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον ἀποφασίζει ἐπί παντός σο-
βαροῦ θέματος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τῆς ἀποφάσεώς του 
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καταχωριζομένης εἰς τό τηρούμενον Βιβλίον Πρακτικῶν 
τῶν συνεδριάσεων αὐτοῦ. Τό Βιβλίον Πρακτικῶν ὑπο-
γράφεται ὑπό τοῦ Ἡγουμένου καί τῶν Ἡγουμενοσυμ-
βούλων, καταγράφεται δέ εἰς αὐτό πᾶσα ἀντίρρησις 
ἤ ἐπιφύλαξις μέλους τινός. Εἰς περίπτωσιν ἀρνήσεως 
ὑπογραφῆς ἑνός τῶν Ἡγουμενοσυμβούλων, παρά τήν 
σημείωσιν τῆς ἀντιρρήσεως αὐτοῦ, ἡ σχετική ἀπόφασις 
τῆς πλειονοψηφίας εἶναι ἰσχυρά καί νόμιμος.

Συνεργάζεται μετά τοῦ Ἡγουμένου ἐπί παντός θέ-
ματος, τό ὁποῖον ἀφορᾶ εἰς τήν Μονήν καί εἰς τήν 
Ἀδελφότητα γενικώτερον, μεριμνᾷ δέ διά πάσας 
τάς ἀνάγκας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί τῶν Ἀδελφῶν καί 
ἀποφαίνεται ἐπί παντός θέματος ἀφορῶντος εἰς τήν 
περιουσίαν τῆς Μονῆς.

Ἔχει τήν εὐθύνην τῆς ἐν γένει διαχειρίσεως τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς καί τήν πρόκρισιν τῆς σκοπιμότητος τῶν 
προϋπολογισθεισῶν δαπανῶν.

Συνεδριάζει ἐν τῷ γραφείῳ τῆς Ἱ. Μονῆς καί φρον-
τίζει διά τήν ἐφαρμογήν τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ. 
Ἐγκρίνει τάς ἐνεργείας τοῦ Ἡγουμένου δι’ ἀποφάσεών 
του, ὁσάκις οὗτος ἐνεργεῖ συμφώνως πρός τούς 
Ἱερούς Κανόνας, τάς μοναστικάς παραδόσεις, τήν 
ἰσχύουσαν νομοθεσίαν καί τόν παρόντα Κανονισμόν. 
Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου λαμβάνονται 
κατά πλειονοψηφίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ ́ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
Ἄρθρον 13

Ἡ Ὁλομέλεια τῆς Ἀδελφότητος συγκροτεῖται ἀπό 
τό σύνολο τῶν Μοναχῶν τοῦ Κοινοβίου (Ρασοφόροι 
- Μεγαλόσχημοι) πλήν τῶν Δοκίμων καί εἶναι τό 
ἀνώτατον ὄργανον καί ἡ ἀνωτάτη ἐξουσία τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς. Ἡ Ὁλομέλεια συνεδριάζει ἐν ἀπαρτίᾳ ὁσάκις 
συμμετέχουν τοὐλάχιστον τά 2/3 τῶν μελῶν αὐτῆς 
ὑπό την προϋπόθεσιν ὅτι ἔχουν προσκληθῆ ἅπαντες 
οἱ ἀδελφοί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ἀποφαίνεται ἐπί τῶν 
πλέον σοβαρῶν ζητημάτων ἤ προβλημάτων τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς. Συνέρχεται εἰς συνεδρίαν κατόπιν προτάσεως 
τοῦ Ἡγουμένου καί κατ’ αἴτησιν τοῦ 1/4 τῶν μελῶν τῆς 
Ἀδελφότητος.

Ἀποφασίζει διά τήν τροποποίησιν τοῦ παρόντος Κα-
νονισμοῦ μετά ἀπό ἀπόφασιν τοὐλάχιστον τῶν 2/3 τῶν 
μελῶν της καί ᾐτιολογημένην εἰσήγησιν τοῦ Ἡγουμε-
νοσυμβουλίου.

Εἰδικῶς διά τήν πρότασιν ἐκπτώσεως τοῦ Ἡγουμένου 
ἀπαιτεῖται ἡ ηὐξημένη πλειοψηφία τῶν 2/3 τῶν μελῶν 
αὐτῆς.

Τήν ἐκτέλεσιν τῶν ἀποφάσεων τῆς Ὁλομελείας 
ἐπιμελεῖται πάντοτε τό Ἡγουμενοσυμβούλιον, αἱ δέ 
ἀποφάσεις αὐτῆς καταχωρίζονται εἰς τό Βιβλίον Πρα-
κτικῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς διά ρητῆς ἀναγραφῆς εἰς 
αὐτό τοῦ προκύψαντος ἀποτελέσματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η ́
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Ἄρθρον 14
Ἔσοδα τῆς Μονῆς εἶναι:
1) Τά ἐκ τῆς πωλήσεως κηροῦ προερχόμενα.
2) Τά ἐκ μισθωμάτων ποτιστικῶν ἀγρῶν καί βοσκοτό-

πων.
3) Τά ἐκ δωρεῶν ἤ κληρονομιῶν.
4) Τά ἐκ μισθῶν τῶν Ἱερομονάχων.
5) Τά ἐξ ἐκδόσεων προερχόμενα.
6) Τά ἐξ ἐργοχείρων ὡς καί ἐκ πάσης ἄλλης χρηστῆς 

καί νομίμου πηγῆς.

Ἄρθρον 15
Διάθεσις τῶν πόρων

Οἱ πόροι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς διατίθενται:
1) διά τήν συντήρησιν τῆς Μοναστικῆς Ἀδελφότη-

τος,
2)  διά τήν συντήρησιν, ἐξωραϊσμόν καί  ἀνακαίνισιν 

τοῦ Καθολικοῦ, τῶν Ἱ. Παρεκκλησίων καί τῶν λοιπῶν 
κτισμάτων τοῦ μοναστηριακοῦ συγκροτήματος,

3) διά τήν ἀνέγερσιν ἤ προσθήκην νέων ἐγκαταστά-
σεων,

4) διά φιλοξενίαν,
5) δι’ ἀγροτοκαλλιέργειαν,
6) δι’ ἐκδόσεις ἤ ἀγοράν ἀναμνηστικῶν ἀντικειμένων 

καί εἰδῶν εὐλαβείας,
7) δι’ ἐλεημοσύνας, δωρεάς ὡς καί φιλανθρωπικούς 

σκοπούς γενικώτερον.

Ἄρθρον 16
Πᾶσα δαπάνη ἐνεργεῖται δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ἡγουμε-

νοσυμβουλίου, ἐφ’ ὅσον περί αὐτῆς ὑφίσταται σχετική 
πρόβλεψις ἐν τῷ ἐγκεκριμένῳ προϋπολογισμῷ. Ἐπί μή 
προϋπολογισθείσης ἐν τῷ προϋπολογισμῷ δαπάνης, 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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ἀπαιτεῖται ἀπόφασις τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου.
Ἅπαντα τά διαχειριστικά στοιχεῖα καί λογιστικά 

βιβλία φυλάσσονται ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ καί ἀποτελοῦν 
παραστατικά τῆς καθόλου διαχειρίσεως.

Δι’ ἕκαστον οἰκονομικόν ἔτος συντάσσεται προϋπο-
λογισμός καί ἀπολογισμός, ὡς ὁρίζει ὁ Κανονισμός 
περί τῶν Ἱερῶν Μοναστηρίων (Β.Δ. 28.7/15-1858 ΦΕΚ 
42), οἵτινες ὑποβάλλονται ἁρμοδίως τῇ οἰκείᾳ ἐκκλη-
σιαστικῇ ἀρχῇ πρός ἔγκρισιν ἐντός τῶν νομίμων 
προθεσμιῶν.

Ἄρθρον 17
Τηρούμενα Βιβλία καί Σφραγίς ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ 

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τηροῦνται ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτῆς τά 
κάτωθι:

1) Βιβλίον Κτηματολογίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
2) Βιβλίον Μοναχολογίου - Δοκιμολογίου
3) Βιβλίον τῆς ἐν γένει μοναστηριακῆς ἀποσκευῆς 

τῆς προσδιοριζομένης διά τε τήν Ἱεράν Μονήν καί διά 
κοινήν χρῆσιν

4) Βιβλίον Πρακτικῶν τῶν συνεδριάσεων καί ἀπο-
φάσεων τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου καί τῆς Ὁλομελείας 
τῆς Ἀδελφότητος

5) Βιβλίον Πρωτοκόλλου ἀλληλογραφίας
6) Βιβλίον Ταμείου
7) Βιβλίον γενικόν Καθολικόν
8) Βιβλίον Βιβλιοθήκης
9) Κατάλογος ἁγίων Λειψάνων καί Ἱερῶν Κειμηλίων
10) Πᾶν ἕτερον Βιβλίον προβλεπόμενον ὑπό τῶν 

ἰσχυουσῶν διατάξεων διά τά Ν.Π.Δ.Δ.
11) Ἡ σφραγίς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἶναι κυκλική φέρου-

σα εἰς τό κέντρον αὐτῆς τήν ἱεράν παράστασιν τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ καί κύκλῳ τήν ἔνδειξιν «Ἱερά Μητρό-
πολις Σάμου, Ἱκαρίας καί Κορσεῶν - Ἱερά Μονή Τιμίου 
Σταυροῦ Σάμου».

Διά πάντα ταῦτα δύο Ἀδελφοί ὁριζόμενοι ὑπό τοῦ 
Ἡγουμενοσυμβουλίου τελοῦσι χρέη, α) γραμματέως 
καί β) ταμίου. Ὁ Ἡγούμενος δέν τελεῖ χρέη ταμίου, 
ἐποπτεύει ὅμως τήν διαχείρισιν.

Ὁ ταμίας τηρεῖ τά ἀπαιτούμενα λογιστικά βιβλία περί 
τῆς διαχειρίσεως τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. 
Ἐνεργεῖ εἰσπράξεις καί πληρωμάς ἐπί τοῦ ἐτησίου 
προϋπολογισμοῦ, τοῦ ἐγκεκριμένου ὑπό τοῦ Ἡγουμε-
νοσυμβουλίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, 

ἐκδίδων τά οἰκεῖα διπλότυπα. Καταρτίζει τόν προϋ-
πολογισμόν καί ἀπολογισμόν ἐσόδων καί ἐξόδων κα-
θώς καί τόν ἰσολογισμόν καθ’ ἕκαστον ἔτος. Ὁ ἀπο-
λογισμός, ὁ ἰσολογισμός καθώς καί ὁ προϋπολογισμός 
ἐγκρίνονται ὑπό τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου καί τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου. Χρηματικαί καταβολαί 
πρός τήν Ἱεράν Μονήν ἐνεργοῦνται εἰς χεῖρας τοῦ τα-
μίου ἤ τοῦ εἰδικοῦ, δι’ ὡρισμένην κατηγορίαν εἰσπρά-
ξεων, ἐντολοδόχου ὁριζομένου ὑπό τοῦ Ἡγουμενοσυμ-
βουλίου. Ἀναλήψεις καταθέσεων παρά Τραπέζης καί 
λοιπῶν Ὀργανισμῶν ἐνεργοῦνται ὑπό τοῦ ταμίου ἤ 
ἑτέρου προσώπου κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Ἡγουμε-
νοσυμβουλίου διά γραπτῆς ἐξουσιοδοτήσεως. Ὁ 
Γραμματεύς φυλάττει ἐπιμελῶς τά Ἀρχεῖα καί τήν 
Σφραγῖδα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Καταρτίζει τά Πρακτικά 
τῶν Συνεδριάσεων τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου καί τῶν 
ἄλλων Συνάξεων καί τά ὑπογράφει μετά τοῦ Ἡγουμέ-
νου καί τῶν Ἡγουμενοσυμβούλων. Συντάσσει τήν ἔκ-
θεσιν πεπραγμένων ἑκάστου ἔτους καί πᾶν ἔγγραφον 
ἀφορῶν εἰς τήν Μονήν καί τήν Ἀδελφότητα.

Ἄρθρον 18
Πρόσληψις Νομικοῦ Συμβούλου

Διά τήν ἐν γένει παροχήν νομικῶν συμβουλῶν, γνωμο-
δοτήσεων, ἀντιμετώπισιν καί ὑπεράσπισιν τῶν δικαίων 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐνώπιον Δικαστικῶν, Διοικητικῶν, 
Ἐκκλησιαστικῶν ἤ ἄλλων ἀρχῶν, ἐπί θεμάτων καί ζη-
τημάτων νομικῆς μορφῆς, χρησιμοποιεῖται κατάλληλος 
καί εἰδικός δικηγόρος, δύναται δέ νά προσληφθῇ διά 
συμβάσεως ἐμμίσθου ἐντολῆς (ἐπί παγίᾳ ἀντιμισθίᾳ ἤ 
μή) Νομικός Σύμβουλος μετά σύμφωνον γνώμην τοῦ 
Ἡγουμενοσυμβουλίου, κατόπιν προτάσεως τοῦ Ἡγου-
μένου καί σχετικήν ἔγκρισιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου. Ὁ προσλαμβανόμενος ἐπιβάλλεται νά εἶ-
ναι Χριστιανός Ὀρθόδοξος καί νά διακρίνεται διά τήν 
χριστιανικήν ἀγωγήν, τήν εὐσέβειαν καί τόν σεβασμόν 
πρός τάς χριστιανικάς καί ἐθνικάς παραδόσεις. Ἡ σύμ-
βαση αὕτη δύναται νά λυθῇ ὁποτεδήποτε κρίνει τό 
Ἡγουμενοσυμβούλιον.

Ἄρθρον 19
Περιουσίαι Μοναχῶν

Ὁ Μοναχός ἐν τῇ Ἀδελφότητι οὐδέν ἴδιον κέκτηται 
κατά τήν ἀρχήν καί ἀρετήν τῆς ἀκτημοσύνης. Τά 
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πάντα χρησιμοποιεῖ τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Ἡγουμένου καί 
οὐδέν δωρίζει ἤ λαμβάνει ἄνευ γνώμης καί εὐλογίας 
αὐτοῦ. Πρό τῆς κουρᾶς εἰς Ρασοφόρον ὑπενθυμίζεται 
εἰς τόν ὑποψήφιον Μοναχόν, ὅτι δύναται νά διαθέσῃ 
κατά βούλησιν τήν ἀτομικήν ἐκ κληρονομίας ἤ ἄλλως 
πώς κτηθεῖσαν περιουσίαν του. Μετά άπό τήν κουράν 
ἡ τυχόν περιουσία του θά ἀνήκῃ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν, 
συμφώνως πρός τούς ἰσχύοντας Νόμους. Ἡ τοιαύτη 
ὑπενθύμισις γίνεται ὑπό τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου 
ἕνα μῆνα τουλάχιστον πρό τῆς κουρᾶς τοῦ Δοκίμου 
δι’ ἐγγράφου καταχωριζομένου ἐν τῷ Πρωτοκόλλῳ, 
συμφώνως τῷ ἀριθμ. 11 παρ. γ ́, Κανον. 39/1972.

Ὁ ἀποχωρῶν Μοναχός δύναται νά λαμβάνῃ πάντα 
τά ἀτομικά του εἴδη, τά ὁποῖα ἔφερε εἰσερχόμενος εἰς 
τήν Μονήν ἤ ἀπέκτησε μετά ταῦτα.

Ἐξαίρεσις γίνεται, ἐάν ἀφιέρωσέ τι εἰς τόν Ναόν ἤ 
παρέδωσε εἰς χρῆσιν τῆς Ἀδελφότητος, ὁπότε παραμέ-
νουν ταῦτα εἰς τήν κυριότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. 
Ἐπίσης ἐάν εἰσερχόμενος εἰς τήν Ἀδελφότητα εἶχε ἐπ’ 
ὀνόματί του βιβλιάριον καταθέσεων καί προσέφερεν 
τά χρήματα διά τάς ἀνάγκας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, εἰς 
περίπτωσιν λήψεως ἀπολυτηρίου, οὐδέν δύναται νά 
διεκδικήσῃ. Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον ὅμως δύναται 
κατά τήν κρίσιν του νά προσφέρῃ εἰς τόν ἀποχωροῦντα 
Μοναχόν χρηματικόν ποσόν τοῦ ὁποίου κατά τήν 
κρίσιν τοῦ Συμβουλίου ἔχει ἀνάγκην ὁ ἀποχωρῶν καί 
ἐφ’ ὅσον ἐπιτρέπουν τοῦτο τά οἰκονομικά τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς. Οἱαδήποτε κινητή ἤ ἀκίνητος περιουσία ἤθελε 
εὑρεθῆ εἰς τήν κατοχήν ἀποβιώσαντος Μοναχοῦ ἤ 
φέρεται ἐπ’ ὀνόματί του περιέρχεται κατά κυριότητα 
εἰς τήν Ἱεράν Μονήν κατά τάς ἰσχύουσας διατάξεις.

Ἄρθρον 20
Φιλοξενία

Ἡ Ἱερά Μονή ἀκολουθοῦσα τήν μακραίωνα παράδο-
σιν παρέχει ἐν τῷ μέτρῳ τῶν δυνατοτήτων της φιλοξε-
νίαν ὑπό τάς κάτωθι προϋποθέσεις: α) Ἄγνωστα 
πρόσωπα δέν φιλοξενοῦνται ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ. β) 
Γυναῖκες φιλοξενοῦνται μόνον αἱ μητέρες τῶν Μο-
ναχῶν, εἰς εἰδικούς ξενῶνας. γ) Οἱ φιλοξενούμενοι 
ὀφείλουν νά μετέχουν εἰς τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας καί 
νά συνδράμουν εἰς τάς ἐργασίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. 
δ) Ἐάν ζητηθῇ ὑπό ἀνηλίκων νέων ἄσυλον ἐν τῇ Ἱερᾷ 
Μονῇ, φιλοξενοῦνται μέν ἐν τῷ ξενῶνι νουθετούμενοι 

ἁρμοδίως, εἰδοποιοῦνται δέ ἀμέσως ὑπό τοῦ Ἡγουμέ-
νου οἱ γονεῖς αὐτῶν καί ἡ τοπική ἀστυνομική ἀρχή. 
ε) Οἱ φιλοξενούμενοι παραμένουν ἐν τῷ ξενῶνι καί 
δέν εἰσέρχονται εἰς τήν τράπεζαν ἤ ἄλλους χώρους 
ἀπασχολήσεως τῶν Μοναχῶν. Ζητοῦν τήν ἄδειαν 
τοῦ Ἡγουμένου διά πᾶσα ἐπικοινωνίαν ἤ ἐνέργειαν 
αὐτῶν καί ἀνακοινώνουν τήν ἔξοδον αὐτῶν ἐκ τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς. στ) Ἅπαντες οἱ φιλοξενούμενοι εἶναι 
ὑποχρεωμένοι νά δίδουν τά στοιχεῖα ταυτότητος 
αὐτῶν εἰς τόν Ἡγούμενον ἤ τόν ὑπεύθυνον Ἀδελφόν 
τοῦ ξενῶνος, ἐάν τούς ζητηθοῦν.

Ἡ φιλοξενία ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ δέν ὑπερβαίνει τήν 
μίαν διανυκτέρευσιν, πλήν εἰδικῶν περιπτώσεων, 
διά τάς ὁποίας ἀποφασίζει ὁ Ἡγούμενος. η) Βασική 
προϋπόθεσις παραμονῆς τῶν φιλοξενουμένων εἰς 
τήν Ἱεράν Μονήν εἶναι ἡ εὐπρεπής διαγωγή, ἡ κοσμία 
συμπεριφορά, ἡ συμμόρφωσις πρός τάς ὑποδείξεις 
καί παραγγελίας τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητος καί ἡ ἐν 
γένει θεάρεστος παράστασις αὐτῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ. 
Πᾶσα ἐκτροπή συνεπάγεται τήν ἄμεσον ἀπομάκρυσιν 
τοῦ φιλοξενουμένου ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ἄρθρον 21
Συμπεριφορά τῶν ἐπισκεπτῶν - Προσκυνητῶν 

Ἅπαντες οἱ ἐπισκέπται ἤ προσκυνηταί ὀφείλουν νά 
σέβωνται τό πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, πλήν τῶν 
εἰδικῶν περιπτώσεων περί τῶν ὁποίων ἀποφαίνεται 
ὁ Ἡγούμενος κατ’ ἀπόλυτον διακριτικήν εὐχέρειαν, 
ἄνευ ὑποχρεώσεως αἰτιολογήσεως τῆς προκρίσεως ἤ 
τῶν ἐνεργειῶν αὐτοῦ.

Ἀπαγορεύεται τό κάπνισμα ἀπολύτως εἰς ὅλους 
τούς χώρους τοῦ μοναστηριακοῦ συγκροτήματος 
εἰς πάντας. Ἡ ἐμφάνισις καί ἡ συμπεριφορά ἁπάντων 
τῶν ἐπισκεπτῶν–προσκυνητῶν ἐπιβάλλεται νά εἶναι 
κοσμία καί ἀνάλογος πρός τήν ἱερότητα τοῦ χώρου. Ἡ 
ἀμφίεσις δέον νά εἶναι σεμνή, μή προκαλοῦσα τήν ἀπ’ 
αἰώνων κρατήσασαν παράδοσιν.

Ἀπαγορεύεται ἀπολύτως ἡ εἴσοδος εἰς τόν μονα-
στηριακόν χῶρον προσώπων ἐνδεδυμένων δι’ ἐξεζητη-
μένης ἤ προκλητικῆς ἐν γένει ἀμφιέσεως.

Εἰς τήν κρίσιν τοῦ Ἡγουμένου ἤ τοῦ ὑπευθύνου 
Ἀδελφοῦ ἐπαφίεται ἡ ἐκτίμησις τοῦ προκλητικοῦ τῆς 
ἀμφιέσεως γυναικῶν τε καί ἀνδρῶν καί ἐπιλογή τῶν 
περαιτέρω ἐνεργειῶν.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Ἀπαγορεύονται τά ἀπᾴδοντα εἰς τήν ἱερότητα τοῦ 
χώρου ᾄσματα καί φωνασκίαι.

Ἐπισκεπτήριον πραγματοποιεῖται εἰς χώρους, τούς 
ὁποίους ἔχει προκαθορίσει ἡ Ἱερά Μονή. Ἡ εἴσοδος 
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν ἐπιβάλλει τόν σεβασμόν πρός τήν 
ἱερότητα τοῦ χώρου τόσον ὑπό τῶν ὁμοθρήσκων, 
ὅσον καί ἀλλοθρήσκων. Οἱ ξεναγοί ὀργανωμένων 
ὁμάδων ἐπισκεπτῶν ὀφείλουν νά ἐπισημαίνουν 
καί νά συνιστοῦν τήν δέουσαν συμπεριφοράν τῆς 
ὁμάδος των εἰς ὅλους τούς χώρους τῆς Ἱερᾶς Μο-
νῆς, κυρίως δέ ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Οἱ ξεναγοί 
ὀφείλουν ἐπίσης νά κινοῦνται καί νά συμπεριφέρωνται 
κοσμίως, νά σέβωνται τόν Ἡγούμενον καί τά μέλη 
τῆς Ἀδελφότητος καί νά συμμορφώνονται εἰς τάς 
ὑποδείξεις αὐτῶν ἀπροφασίστως. Εἰδικότερον, ἐπειδή 
ὁ Ἱερός Ναός εἶναι τόπος λατρείας, ἡ ξενάγησις ἐν 
αὐτῷ ἀποτελεῖ διακόνημα τῶν Μοναχῶν καί ἐν ὥρᾳ 
καθ’ ἥν δεν τελεῖται οἱαδήποτε Ἱερά Ἀκολουθία. Ἡ ἐν 
αὐτῷ ξενάγησις ὑπό τῶν ξεναγῶν ἐπαφίεται εἰς τήν 
διακριτικήν εὐχέρειαν τοῦ Ἡγουμένου. Οἱ ξεναγοί, 
ὡς συνοδεύοντες ὀργανωμένας ὁμάδας ἐπισκεπτῶν, 
ὀφείλουν νά φροντίζουν, ἐν τῷ μέτρῳ τῶν δυνατοτήτων 
των, διά τόν σεβασμόν τῆς ἱερότητος τοῦ χώρου 
καί διά τήν ἀποφυγήν οἱασδήποτε προκλήσεως τοῦ 
Ὀρθοδόξου θρησκευτικοῦ αἰσθήματος. Διά λόγους 
ἀσφαλείας ὀφείλουν νά δηλώνουν τά στοιχεῖα τῆς 
ταυτότητος αὐτῶν, ὅταν τούς ζητηθοῦν, προκειμένου 
νά ἐντοπίζωνται αἱ ὀργανωμέναι ὁμάδαι, αἱ ὁποῖαι ἐπι-
σκέπτονται τήν Ἱεράν Μονήν. Πᾶς μή συμμορφούμενος 
πρός τάς διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἤ δημι-
ουργῶν προβλήματα ἀπομακρύνεται τοῦ μοναστηρια-
κοῦ συγκροτήματος τῇ ἐντολῇ τοῦ Ἡγουμένου ἤ τοῦ 
ὑπευθύνου Μοναχοῦ.

Ἄρθρον 22
Ἡ Ἱερά Μονή πανηγυρίζει: α) Τῇ 14ῃ Σεπτεμβρίου ἐπί 

τῇ ἑορτῆ τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ β) Τῇ Γ ́ Κυριακῇ τῶν νηστειῶν ἤτοι τῆς Σταυρο-
προσκυνήσεως. γ) Τῇ 8ῃ Νοεμβρίου εἰς τήν Σύναξιν τῶν 

Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ. δ) Τῇ Παρασκευῇ 
τῆς Διακαινισήμου εἰς τά ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς Ὑπε-
ραγίας Θεοτόκου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. ε) Τῇ 7ῃ Ἱα-
νουαρίου, τοῦ Τιμίου Ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου 
καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. στ) Τῇ 1η Αὐγούστου ἐπί τῇ 
Προόδῳ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ἄρθρον 23
Κατόπιν ᾐτιολογημένης εἰσηγήσεως τοῦ Ἡγουμενο-

συμβουλίου εἶναι δυνατόν, ἐάν παρίσταται ἀνάγκη, 
νά καταργοῦνται, τροποποιοῦνται ἤ συμπληροῦνται 
ἄρθρα τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ μετ’ ἀποφάσεως τῆς 
πλειοψηφίας τῶν 2/3 τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητος καί 
κατά τήν αὐτήν διαδικασίαν τῆς ἀρχικῆς ἐγκρίσεώς 
του.

Ἄρθρον 24
Ὁ παρών Ἐσωτερικός Κανονισμός συνετάγη ἐπί 

Ἡγουμενίας τοῦ Ἱερομονάχου Ἀιμανδρίτου Μακαρίου 
Δελιογλάνη καί ἔτυχε τῆς ἀπολύτου ἀποδοχῆς καί 
ἐγκρίσεως τῆς Ὁλομελείας τῆς Ἀδελφότητος. Ὑπεύ-
θυνοι διά τήν πιστήν καί ἀπαρέγκλιτον ἐφαρμογήν 
τῶν διατάξεών του εἶναι ὁ ἑκάστοτε Ἡγούμενος, τό 
Ἡγουμενοσυμβούλιον, ἀλλά καί ἡ Ὁλομέλεια τῆς 
Ἀδελφότητος. Ἡ ἰσχύς αὐτοῦ ἄρχεται ἀπό τῆς δη-
μοσιεύσεώς του εἰς τό ἐπίσημον περιοδικόν «ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑ».

Ἡ Ἀπόφασις αὐτή νά δημοσιευθῇ εἰς τό περιοδικόν
«ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

Ἀθῆναι, 5 Σεπτεμβρίου 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 29.10.2018
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Κανονισμός περί
διαρθρώσεως τῶν ὀργανικῶν

θέσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Ἀριθμ.3355/1988/2018

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 «Περὶ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (ΦΕΚ 146/Α ́/1977),
3. τά ἄρθρα 2 παρ. 1 καί 3 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979 «Περὶ 
Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν» (ΦΕΚ 1/Α ́/1980),
4. τά ἄρθρα 3 καί 6 τοῦ Κανονισμοῦ 305/2018 «Περὶ 
Ἐφημερίων καὶ Διακόνων» (ΦΕΚ 153/Α ́/2018),
5. τό ἄρθρο 5 παρ. 1 περίπτ. δ ́ καί ε ́ τοῦ Κανονισμοῦ 
263/2014 «Περὶ συγκροτήσεως ἁρμοδιοτήτων καὶ 
λειτουργίας τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων τῶν 
Ἱερῶν 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. τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 329/11.7.2018 ἀπόσπασμα πρα-
κτικῶν συνεδριάσεως τῆς ὑπ’ ἀριθ. 635/12.4.2018, θέμα 
16ο, τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Μεσσηνίας,
8. τήν ὑπ’ ἀριθ. 329/11.7.2018 πρότασιν τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου 
καί
9. τήν ἀπό 6.9.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου, διαπιστοῦμεν τήν ὑφισταμένην διάρθρωσιν 
τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν Ἐφημερίων, 
Ἱεροκηρύκων καί Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Μεσσηνίας, καθώς καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων 
αὐτῆς, τῶν ὁποίων ἡ μισθοδοσία βαρύνει τόν κρατικό 
προϋπολογισμό, ὡς ἑξῆς:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ἄρθρο 1
ΕΝΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Ἄρθρο 2
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΩΝ 

Τρεῖς (3) θέσεις Ἱεροκηρύκων ΠΕ Κατηγορίας καί 
εἰδικότητος Θεολόγων, συσταθεῖσες διά τοῦ ἄρθρου 25 
τοῦ N. 817/1978 καί κατανεμηθεῖσες α) οἱ δύο (2) διά τοῦ 
αὐτοῦ ἄρθρου καί β) ἡ μία (1) διά τοῦ Π.Δ. 582/1980.

Ἄρθρο 3
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΩΝ

Πέντε (5) ὀργανικές θέσεις Διακόνων, κατηγορίας ΔΕ 
ΠΕ. Ἐκ τῶν ἀρχικῶς εἴκοσι (20) θέσεων Διακόνων (ΝΔ 
1398/1973) ἀνακατενεμήθησαν μέ τόν ν. 673/1977 τελικῶς 
δώδεκα (12), ἐκ τῶν ὁποίων α) δύο (2) μετετράπησαν 
σέ θέσεις Ἱεροκηρύκων (ἄρθρο 25 ν. 817/1978), β) μία 
(1)μετεφέρθη εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Γλυφάδας (Π.Δ. 
218/2017, Α ́  247) καί γ) τέσσερις (4) μετετράπησαν σέ 
θέσεις ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, ὡς ἑξῆς:

Ἄρθρο 4
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

πού βαρύνουν τόν κρατικό προϋπολογισμό
i) Τρεῖς (3) θέσεις ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, 

κλάδου ΠΕ Διοικη τικοῦ, ΔΕ Γραφέων Δακτυλογράφων, 
ΔΕ Ὁδηγοῦ, αἱ ὁποῖαι συνεστήθησαν διά τοῦ ἄρθρου 
20 τοῦ ν. 1476/1984 καί κατενεμήθησαν μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. 
Υ.Α. Φ.031/259/Α1/31 (ΦΕΚ 128/Β ́/1231985).

ii) Μία (1) θέσις ἐκκλησιαστικοῦ ὑπαλλήλου κλάδου 
ΔΕ Διοικητικοῦ, ἡ ὁποία συνεστήθη διά τοῦ ἄρθρου 
19 παρ. 5 τοῦ ν. 2819/2000 καί κατενεμήθη διά τῆς ὑπ’ 
ἀριθ. Υ.Α. 20052/Α/1/1152004 (ΦΕΚ 726/ Β ́/1452004).

Ἄρθρο 5
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Τά τῆς πληρώσεως τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν 

προηγουμένων ἄρθρων ὡς καί τά τῆς ἐν γένει ὑπηρε-
σιακῆς 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 Ἐκ-
κλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων» (ΦΕΚ Α ́ 48), 305/2018 «Περί 
Ἐφημερίων καί Διακόνων» (ΦΕΚ Α ́  153) 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 ἀπό-
φαση 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 χαρακτῆρα 
καί κατά τοῦτο ἰσχύει ἀπό τῆς ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΦΑ-
ΣΕΙΣ 694 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 
προκαλεῖται δαπάνη εἰς βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἤ τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς Ἱ. Μ. 
Μεσσηνίας. Ἡ παροῦσα Ἀπόφασις νά δημοσιευθῆ στήν 
Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καί στό ἐπίσημο δελτίο 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».                 

       Ἀθῆναι, 6η Σεπτεμβρίου 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 29.10.2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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ΠΡΌΚΉΡΎΞΈΊΣ - ΚΛΉΤΉΡΊΆ ΕΠΊΚΡΊµΆΤΆ
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 ἀπευθείας 
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 20/9/2018

Ὁ Ἀνακριτής
Ἀρχιμανδρίτης Ἀγαθάγγελος Σφονδυλιᾶς

 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 αύτοπροσώπως ἐνώπιον 
ἐμοῦ τοῦ π.Σεραφείμ Μουστακούδη ἐνεργοῦντος ὡς 
Ἀνακριτοῦ συνῳδά τῇ ὑπ’ἀριθμ. 39/27/82018 ἐντολῇ 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Ἱεροθέου ἐν 
τοῖς γραφείοις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Μυρίνης 
τῇ 4η Δεκεμβρίου 2018 καί ὥραν 18:00 ἵνα δικασθῇς 
κατηγορούμενος ἐπί ἀντικανονικοῖς ἀδικήμασι ἅτινα 
προσάπτονται σοι ἐν τῷ κατηγορητηρίῳ ἐγγράφῳ καί 
κρίνεται σκόπιμον ὅπως μή ἀναγραφῶσιν ἐν τῷ παρόντι 
κλητηρίῳ θεσπίσματι δυνάμει τῶν διατάξεων τῆς παρ. 3 
τοῦ ἄρθρου 110 τοῦ Ν. 5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν 
Δικαστηρίων καί τῆς πρό ΑὐτῶνΔιαδικασίας».

Προσεπιδηλοῦμεν σοι ὅτι ἐν περιπτώσει ἀπειθείας 
σου καί μή ἐμφανίσεως σου τῆ ὡς ἄνω ἡμέρα τε καί 
ὥρα , θέλεις δικασθῆ ἐρήμην.

   Ἐν Μυρίνῃ τῇ 21/9/2018

Ὁ Ἀνακριτής
Ἱερεύς Σεραφείμ Μουστακούδης

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, 

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 5.10.2018
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Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν Δικαστήριον

Κλητήριον Θέσπισμα 

Πρός τόν Πρεσβύτερον 
Γρηγόριον-Ἐρωτόκριτον Ἰωσηφίδην τοῦ Γεωργίου
Κληρικόν τῆς Ἱ. Μ. Πολυανῆς καί Κιλκισίου
(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, θέλει δικασθῇς ἐρήμην.

Ἀθῆναι, 11ῃ Σεπτεμβρίου 2018
Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 5.10.2018

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 σχη-
ματισθέντι φακέλλῳ, συνωδᾴ καί τῇ παρ. 3 τοῦ ἄρ-
θρου 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, θέλει δικασθῇς 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

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 Μωυσέαν Τάσσην,
κατά κόσμον Γεώργιον τοῦ Σπυρίδωνος,
Ἀδελφόν τῆς Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ 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, θέλει δικασθῇς 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
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Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 5.10.2018

Ἱερά Μητρόπολις Ἰωαννίνων

Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38, παρ. 
2 τοῦ Ν.590/1977, «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» ὡς καί τάς διατάξεις τῶν 
ἄρθρων 4 ἕως 7 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 305/2018 Κανονισμοῦ 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί 
Ἐφημερίων καί Διακόνων» καί ἵνα προβῶμεν εἰς ἀνακή-
ρυξιν ὑποψηφίων πρός πλήρωσιν τῶν κενῶν θέσεων Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 

τῆς Ἑλλάδος τήν 11.10.2018

Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησιας 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, θέλει δικασθῇς 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 Μητρόπολις Μαντινείας και Κυνουρίας

Ἔχοντες ὑπ ̓  ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38 παρ. 
2 τοῦ Ν. 590/1977, περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν ἄρθρων 4-7 τοῦ ὑπ’ 
ἀριθ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Περί 
Ἐφημερίων καί Διακόνων», προκειμένου νά πληρώσωμεν 
τάς κενάς ὀργανικάς θέσεις τακτικῶν Ἐφημερίων τῶν 
Ἱ. Ναῶν, 1) Ἁγ. Παρασκευῆς Ἁλωνισταίνης Μαντινείας, 
2) Ἁγ. Νικολάου Δαβιῶν Μαντινείας, 3) Ἁγ. Γεωργίου 
Ἀλεποχωρίου Μαντινείας, 4) Ἁγ. Νικολάου Ἀλέας 
Μαντινείας, 5) Τιμίου Προδρόμου Δορίζης Μαντινείας, 
6) Κοιμήσεως Θεοτόκου Βλαχοκερασέας Μαντινείας, 
7) Ἁγ. Παντελεήμονος Κερασέας Μαντινείας, 8) Ἁγ. 
Τριάδος Ἀμυγδαλιᾶς Κυνουρίας, 9) Ζωοδόχου Πηγῆς 
Βλυσιδιᾶς Κυνουρίας, 10) Ἁγ. Παντελεήμονος Χούνης 
Κυνουρίας καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας 
τά κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός 
ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν 
τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῶν 
ἀνωτέρω κενῶν θέσεων.

Ἐν Τριπόλει τῇ 19ῃ Σεπτεμβρίου 2018

† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος

τακτικῶν ἐφημεριῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν:1) Ἁγ. Δημητρίου, 
ἐνορίας Ἀβγοῦ Ἰωαννίνων, 2) Ἁγ.Παρασκευῆς, ἐνορίας 
Ἀετόπετρας Ἰωαννίνων, 3) Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, 
ἐνορίας Ἀναργύρων Ἰωαννίνων, 4) Ἁγ. Νικολάου, ἐνορίας 
Ποτιστικῶν Ἰωαννίνων καλοῦμεν τούς βουλομένους 
ἵνα καταλάβωσι τάς Ἐφημεριακάς ταύτας θέσεις καί 
ἔχοντας τά ὑπό τοῦ ὑπ̓ ἀριθ. 305/2018 Κανονισμοῦ 
«Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» προβλεπόμενα κανονι-
κά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά 
νενομισμένα δικαιολογητικά διά τά περαιτέρω.

Ἐν Ἰωαννίνοις, τῇ 27ῃ Σεπτεμβρίου 2018

† Ὁ Ιωαννίνων Μάξιμος

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 11.10.2018
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Ἱερά Μητρόπολις Φωκίδος

Ἔχοντες ὑπ ̓ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38, παρ.2, 
τοῦ Ν.590/1977, «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί τῶν ἄρθρων 47 τοῦ ὑπ’ 
ἀριθ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, «Περί 
Ἐφημερίων καί Διακόνων», προκειμένου νά πληρώσωμεν 
τάς κενάς ὀργανικάς θέσεις τακτικῶν Ἐφημερίων τῶν 
Ἱερῶν Ναῶν: Ἁγ. Παρασκευῆς, Προσηλίου, Παμμεγίστων 
Ταξιαρχῶν, Πενταγιῶν, Ἁγ. Παντελεήμονος Μπράλλου, 
Ἁγ. Κωνσταντίνου Λευκαδιτίου, Ζωοδόχου Πηγῆς Τρι-
ταίας, Ἁγ. Νικολάου Στρώμης, Ἁγ. Γεωργίου Τριζονίων, 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πυρρᾶς, Ἁγ. Δημητρίου Κου-
πλαίων, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βραΐλας, καλοῦμεν 
τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανονικά καί νόμιμα 
προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς 
παρούσης εἰς τό Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ὑποβάλωσιν 
ἡμῖν τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν 
τῶν ἀνωτέρω κενῶν θέσεων.

Ἐν Ἀμφίσσῃ τῇ 23ῃ Ὀκτωβρίου 2018

† Ὁ Φωκίδος Θεόκτιστος

Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρών καί Οἰνουσσῶν

Ἔχοντες ὑπ ̓ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 29, 
παρ.1, τοῦ ἄρθρου 38, παρ.2, τοῦ Ν.590/1977, «Περί 
τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος» καί τῶν ἄρθρων 47 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 305/2018 Κανο-
νισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, «Περί Ἐφημερίων καί 
Διακόνων», προκειμένου νά πληρώσωμεν τάς κενάς 
ὀργανικάς θέσεις τακτικῶν Ἐφημερίων τῶν Ἱερῶν 
Ναῶν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ 
Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Λειβαδίων, πό-
λεως Χίου Ἁγίου Γεωργίου Σταφυλᾶ, πόλεως Χίου, 
καί Κοιμήσεως Θεοτόκου Μ. Διδύμας καλοῦμεν τούς 
βουλομένους καί ἔχοντας τά κανονικά καί νόμιμα 
προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς δημοσιεύσεως 
τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά ἀπαιτούμενα 
δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῶν ἀνωτέρω κενῶν 
θέσεων.                          Ἐν Χίῳ τῇ 27ῃ Σεπτεμβρίου 2018

† Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 11.10.2018

Ἱερά Μητρόπολις Ἠλείας

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τἀς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38, 
παράγρ. 2 τοῦ Νόμου 590/77 «Περί Καταστατικοῦ Χάρ-
του τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί τῶν ἄρθρων 47 
τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
«Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων», προκειμένου νά 
πληρώσωμε τάς κενάς ὀργανικάς θέσεις Ἐφημερίων: 
α) Ἁγ. Ἰωάννου Ἀκροποταμιᾶς. β) Ἁγ. Χαραλάμπους 
Χανακίων, γ) Ἁγ. Δημητρίου Ἀρβανιτίου, δ) Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου Ροδιᾶς, ε) Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
Ὑψηλοῦ καί στ) Ἁγ. Ἀνδρέου Ἁγ. Τριάδος (Μπουκο-
βίνα) καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντες τά 
κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό 
τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ἐν τῷ Περιοδικῷ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ὑποβάλλωσι τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά 
διά τήν κατάληψιν τῶν ἀνωτέρω θέσεων.

Ἐν Πύργῳ τῇ 5ῃ Ὀκτωβρίου 2018

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Ἠλείας Γερμανός

Ἱερά Μητρόπολις Ἀργολίδος

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38, 
παράγρ. 2 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 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί Ἐφημερίων καί 
Διακόνων», προκειμένου νά πληρώσωμεν τήν κενήν 
ὀργανικήν θέσιν Ἐφημερίου τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱ. Ναοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου Ἥρας καλοῦμεν τούς βουλομένους 
καί ἔχοντας τά κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως 
ἐντός μηνός ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης, 
ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά 
τήν κατάληψιν τῆς ἀνωτέρω κενῆς θέσεως.

Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 1ῃ Ὀκτωβρίου 2018

† Ὀ Ἀργολίδος Νεκτάριος

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 22.10.2018

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 22.10.2018
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Ἱερά Μητρόπολις Ἄρτης

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38 παρ. 
2 τοῦ Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου 
τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί τῶν ἄρθρων 4 καί 
20 τοῦ ὑπ ́  ἀριθ. 305/2018/18 (Φ.Ε.Κ 153 Α/22-8-2018) 
Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Περί Ἐφημερίων καί 
Διακόνων», προκειμένου νά πληρώσωμεν τάς κενάς 
ὀργανικάς θέσεις Διακόνων τῶν Ἱερῶν Ναῶν: Ἁγ. 
Δημητρίου Ἄρτης, Ἁγ. Γεωργίου Ἄρτης, Ἁγ. Νικολάου 
Ἄρτης, καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά 
κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό 
τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά 
ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῶν 
ἀνωτέρω κενῶν θέσεων.

Ἐν Ἄρτῃ τῇ 17ῃ Ὀκτωβρίου 2018

† Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος

Ἱερά Μητρόπολις Χαλκίδος
ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 235/
2012 Κανονισμοῦ «Περί διοικήσεως, διαχειρίσεως καί 
λειτουργίας τοῦ ἐν Προκοπίῳ Εὐβοίας Ἱεροῦ προσκυ-
νήματος τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεως Χαλκίδος» ἄρθρ. 7, παρ. 1 και 3 (ΦΕΚ 207/30-
10-2012, τ. Α ́),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ
Διορίζομεν τακτικά μέλη τοῦ ὑπό τήν προεδρίαν μας 

τελοῦντος Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ὡς ἄνω Προ-
σκυνήματος, τούς: 1. Ἀρχιμ. Νικόδημον Εὐσταθίου, 
Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, 2. κ. Σπυρίδωνα 
Ἀγγελῆ, Δικηγόρον, 3. κ. Χρῆστον Γιακομίδην καί 4. κ. 
Πρόδρομον Ἐνωτιάδην.

Ἡ θητεία τοῦ παρόντος Διοικητικοῦ Συμβουλίου 
ἔσεται τριετής, ἤτοι ἀπό 1-11-2018 ἕως καί 31-10-2021.

Ἡ ἰσχύς τῆς παρούσης ἄρχεται ἀπό τῆς δημοσιεύσεώς 
της εἰς τό περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἐν Χαλκίδι τῇ 1ῃ Ὀκτωβρίου 2018

† Ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 24.10.2018
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ΕΚΚΛΉΣΊΆΣΤΊΚΆ ΧΡΌΝΊΚΆ

Οἱ ἐργασίες τῆς πρώτης συνεδρίας
τῆς ΔΙΣ τῆς 8.10.2018

Συνῆλθε τή ∆ευτέρα 8 Ὀκτωβρίου 2018, στήν 
πρώτη Συνεδρία Της γιά τόν μῆνα Ὀκτώβριο, 
ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος τῆς 162ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπό 
τήν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

Κατά τή Συνεδρία αὐτή:
Ἡ ∆ιαρκής Ἱ. Σύνοδος ἐπικύρωσε τά Πρακτικά 

τῆς Ἐξουσιοδοτήσεως. Ἀκολούθως ἐνημερώθηκε 
περί τῆς ἐπίσημης ἐπίσκεψης τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἑτεροδόξου Συροϊακωβίτου Πατριάρχου Ἀντιο-
χείας στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία θά 
πραγματοποιηθεῖ περί τά μέσα Νοεμβρίου.

Ἐπίσης ἐνημερώθηκε ἀπό τήν Εἰδική Συνοδική 
Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος περί τοῦ Ζ ́ 
∆ιεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου γιά τό 1821 
μέ θέμα: «Οἱ φιλελεύθεροι θεσμοί τοῦ Ἀγῶνος 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως», τό ὁποῖο θα 
διοργανωθεῖ ἀπό τίς 18 ἕως τίς 20 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. 
στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Κατόπιν ἐνημερώθηκε 
ἀπό τήν Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Λειτουργικῆς 
Ἀναγεννήσεως γιά τά Πορίσματα καί τίς Προ-
τάσεις τοῦ ΙΖ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμ-
ποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, μέ κεν-
τρικό θέμα: «Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες στήν περίοδο 
τῆς «Παρακλητικῆς», τοῦ «Τριῳδίου» καί τοῦ 
«Πεντηκοσταρίου», τό ὁποῖο διοργανώθηκε στήν 
Ἱ. Μητρόπολη Κορίνθου, ἀπό τίς 17 ἕως τίς 19 
Σεπτεμβρίου 2018.

Ἡ ∆.Ι.Σ. ἐνέκρινε τό αἴτημα τοῦ Ἱδρύματος 
Βυζαντινῆς Μουσικολογίας περί τῆς διοργανώ-
σεως τοῦ Ζ´ ∆ιεθνοῦς Συνεδρίου Βυζαντινῆς 
Μουσικολογίας καί Ψαλτικῆς Τέχνης, τό ὁποῖο θά 
διοργανωθεῖ ἀπό τίς 18 ἕως τίς 20 Οκτωβρίου ἐ.ἔ. 
στό Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν, μέ γενικό θέμα «Θεωρία καί Πράξη τῆς 

Ψαλτικῆς Τέχνης: Μορφολογία – Αἰσθητική».
Τέλος, ἔλαβε ἀποφάσεις σχετικά μέ τά τρέχοντα 

ὑπηρεσιακά θέματα.

Ἐκ τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου 

Οἱ ἐργασίες τῆς Δ.Ι.Σ τῆς 9.10.2018 

Συνῆλθε τήν Τρίτη 9 Ὀκτωβρίου 2018, ἡ ∆ιαρκής 
Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 
162ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπό τήν Προεδρία 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

Κατά τή Συνεδρία αὐτή:
Ἡ ∆ιαρκής Ἱ. Σύνοδος ἐνέκρινε τήν πρόταση τῆς 

Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονο-
μικῶν (Ε.Κ.Υ.Ο.) περί τῆς καταβολῆς σέ πέντε 
ἰσόποσες μηνιαῖες δόσεις τοῦ ἀναλογοῦντος 
στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος Ἑνιαίου Φόρου 
Ἰδιοκτησίας Ἀκινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ἔτους 2018, ὁ 
ὁποῖος συνολικῶς ἀνέρχεται στό ποσό τοῦ ἑνός 
ἑκατομμυρίου ὀκτακοσίων τεσσαράκοντα ὀκτώ 
χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα ὀκτώ εὐρώ 
καί ἑξήκοντα ἑνός λεπτῶν (1.848.248,61€).

Ἀκολούθως ἀσχολήθηκε μέ τό θέμα τῆς προ-
ετοιμασίας τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ προστάτου τῆς 
Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἁγ. 
Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, στήν 
Ἱ. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης, τήν 6η 
Φεβρουαρίου 2019.

Ἐπίσης, σύμφωνα μέ τήν Ἡμερησία ∆ιάταξη, 
ἐνέκρινε ὀργανογράμματα τῶν Ἱ. Μητροπόλεων 
γιά τήν εὔρυθμη λειτουργία τους, ἀσχολήθηκε μέ 
τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα καί τέλος ἐνέκρινε 
ἀποσπάσεις κληρικῶν.

Ἐκ τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου
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Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ 
Ἐπισκόπου Τανάγρας κυροῦ Πολυκάρπου 

Στήν Ἱ. Μονή Ἀναλήψεως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
Θηβῶν καί Λεβαδείας (Σκοῦρτα Βοιωτίας), τελέ-
σθηκε ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ 
Ἐπισκόπου Τανάγρας κυροῦ Πολυκάρπου προ-
εξάρχοντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πά-
σης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου. (14.10.2018)

Παρέστησαν Ἀρχιερεῖς, ἐκπρόσωποι τῶν τοπι-
κῶν ἀρχῶν, φορέων καί ὀργανισμῶν, κληρικοί 
καί λαϊκοί ἀπό διάφορες περιοχές ἀπό ὅλη τήν 
Ἑλλάδα.

Τόν ἐπικήδειο ἐκφώνησε ὁ Μητροπολίτης 
Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, ὁ ὁποῖος μί-
λησε γιά τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ μακαριστοῦ 
Ἐπισκόπου, ἐνῷ στήν προσωπικότητα τοῦ 
μακαριστοῦ ἀναφέρθηκε καί ὁ Μητροπολίτης 
Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος.

Ὁ μακαριστός γεννήθηκε στίς 25 ∆εκεμβρίου 
1933 στήν Αὐλίδα. Τό 1957 ἀπεφοίτησε ἀπό τή 
Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 
καί κατετάγη στόν Στρατό, ὅπου ὑπηρέτησε ἐπί 
διετία στήν Τ.Υ.Σ. Μετά άπό τήν ἀπόλυσή του 
τό 1959 ἐκάρη Μοναχός, ἀφοῦ προηγουμένως 
ἐνεγράφη στό μοναχολόγιο τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου 
∆αυίδ Γέροντος στή Λίμνη Εὐβοίας. Στίς 8 
Ἰουλίου 1959 χειροτονήθηκε ∆ιάκονος καί στίς 

26 Ὀκτωβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους Πρεσβύτερος ὑπό 
τοῦ τότε Μητροπολίτου Χαλκίδος Γρηγορίου, 
ὁ ὁποῖος τοῦ ἀπένειμε καί τό ὀφφίκιο τοῦ 
Ἀρχιμανδρίτου. Στή συνέχεια διωρίσθηκε Ἐφ-
ημέριος τοῦ Ἱδρύματος Ὅσιος Ἰωάννης ὁ 
Ρῶσσος ἕως τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1960, ὅταν μετα-
κινήθηκε στή Χαλκίδα καί ἀνέλαβε τή θέση 
τοῦ Πρωτοσυγκέλλου (καί Ἱεροκήρυκος), ὅπου 
καί παρέμεινε ἐπί 33 ἔτη. Στό διάστημα αὐτό 
ἐργάστηκε γιά τήν πνευματική ἀναβάθμιση τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεως, ὀργανώνοντας δράσεις κυρίως 
γιά νέους (κατηχητικά, ὁμάδες, κατασκηνώσεις 
κλπ.). Παράλληλα, ὑπηρέτησε ὡς Σχολάρχης 
στήν Ἱερατική Σχολή μονοετοῦς φοίτησης 
τῆς Ἱ. Μ. Χαλκίδος, ἐνῷ ἀνέπτυξε ἰδιαίτερη 
ἱεραποστολική δράση καί στήν Ἀλβανία. Τό 
1992 συνταξιοδοτήθηκε ὡς Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεως Χαλκίδος καί μετετέθη στήν Ἱ. 
Μητρόπολη Θηβῶν καί Λεβαδείας, ὅπου, μέ τίς 
εὐλογίες τοῦ τότε Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Θηβῶν καί Λεβαδείας –καί νῦν Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος– κ. 
Ἱερωνύμου, θεμελίωσε τήν Ἱ. Μονή Ἀναλήψεως 
Σκούρτων Βοιωτίας. Στίς 10 Μαΐου 2010 ἐξελέγη 
ἀπό τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
Τιτουλάριος Ἐπίσκοπος παρά τῇ Ἱ. Ἀρχι-
επισκοπῇ Ἀθηνῶν, μέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ 
διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Τανάγρας.
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Ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου 
γιά τό Οὐκρανικό ζήτημα 

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ. Παν-
αγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς 
τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας κατά τάς ἡμέρας 9-11 
τ.μ. Ὀκτωβρίου 2018. Κατ ̓  αὐτήν ἐξητάσθησαν 
καί συνεζητήθησαν τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει 
περιλαμβανόμενα θέματα.

Τό ἱερόν σῶμα ἠσχολήθη ἰδιαιτέρως καί διά 
μακρῶν μέ τό ἐκκλησιαστικόν θέμα τῆς Οὐκρανίας, 
παρόντων καί τῶν Ἐξάρχων τῶν ἀποσταλέντων 
εἰς Οὐκρανίαν, ἤτοι τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου 
Παμφίλου κ. ∆ανιήλ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου 
Edmonton κ. Ἱλαρίωνος, καί, κατόπιν διεξοδικῶν 
συζητήσεων, ἀπεφάσισε:

1) Νά ἀνανεώσῃ τήν ἤδη εἰλημμένην ἀπόφασιν 
ὅπως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον χωρήσῃ εἰς 
τήν χορήγησιν αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν 
τῆς Οὐκρανίας.

2) Νά ἀνασυστήσῃ τό ἐν Κιέβῳ τό γε νῦν Σταυ-
ροπήγιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἕν ἐκ 
τῶν πολλῶν ἐν Οὐκρανίᾳ Σταυροπηγίων Αὐτοῦ 
ἐκ τῶν παρελθόντων αἰώνων.

3) Κατά τάς κανονικάς προνομίας τοῦ Πα-
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ὅπως δέχηται 
ἐκκλήτους προσφυγάς ἀρχιερέων καί ἄλλων 
κληρικῶν ἐκ πασῶν τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκ-
κλησιῶν, νά δεχθῇ τάς σχετικάς αἰτήσεις τοῦ 
Φιλαρέτου Ντενισένκο καί τοῦ Μακαρίου Μα-

λετίτς καί τῶν σύν αὐτοῖς, οἵτινες εὑρέθησαν 
ἐν σχίσματι ὄχι διά δογματικούς λόγους, καί νά 
ἀποκαταστήσῃ αὐτούς μέν εἰς τόν ἀρχιερατικόν ἤ 
ἱερατικόν αὐτῶν βαθμόν, τούς δέ πιστούς αὐτῶν 
εἰς ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν.

4) Νά ἄρῃ τήν ἰσχύν τοῦ Συνοδικοῦ Γράμματος 
Ἐκδόσεως τοῦ ἔτους 1686, τοῦ ἐκδοθέντος διά 
τάς τότε περιστάσεις, διά τοῦ ὁποίου ἐδίδετο, 
κατ ̓ οἰκονομίαν, τό δικαίωμα εἰς τόν Πατριάρχην 
Μόσχας νά χειροτονῇ τόν ἑκάστοτε Μητροπολί-
την Κιέβου, ἐκλεγόμενον ὑπό τῆς Κληρικολαϊκῆς 
Συνελεύσεως τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ καί ὀφείλοντα 
νά μνημονεύῃ «ἐν πρώτοις» τοῦ ὀνόματος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς ἔνδειξιν κανονικῆς 
ἐξαρτήσεως.

5) Νά κάμῃ ἔκκλησιν πρός πάσας τάς ἐμ-
πλεκομένας πλευράς νά ἀποφεύγουν καταλήψεις 
Ναῶν, Μονῶν καί ἄλλων περιουσιακῶν στοιχείων, 
ὡς καί πᾶσαν πρᾶξιν βίας καί ἐκδικητικότητος, 
εἰς ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης τοῦ 
Χριστοῦ.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 11ῃ Ὀκτωβρίου 2018

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
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Μετά ἀπό πρόταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ ἡ Ἁγία καί 
Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
ἐξέλεξε τήν Τρίτη 9 Ὀκτωβρίου παμψηφεί τόν 
Ἀρχιμ. Μάξιμο Παφίλη βοηθό Ἐπίσκοπο τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γαλλίας, μέ τόν τίτλο Μελι-
τηνῆς.

Βιογραφικό Σημείωμα

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μελιτηνῆς κ. 
Μάξιμος (Παφίλης) γεννήθηκε τό 1978 στήν 
Καρδίτσα καί σπούδασε Θεολογία, Ἱστορία καί 
Ἐπικοινωνία, στήν Ἑλλάδα, τίς ΗΠΑ καί τή Γαλ-
λία. Ὁλοκλήρωσε τίς Μεταπτυχιακές του σπουδές 
μέ εἰδίκευση στή Θρησκευτική ∆ιπλωματία τοῦ 

∆ιεθνοῦς Τμήματος Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ 
Πανεπιστημίου τοῦ Στρασβούργου.

Χειροτονήθηκε τό 2003 καί διακόνησε ὡς 
ἐφημέριος καί ἱεροκήρυκας στήν Ἑλλάδα, τίς 
ΗΠΑ καί τή Γαλλία. Ὑπηρέτησε γιά 10 ἔτη ὡς 
γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος. Ἀπό τό 2016 ὑπηρετεῖ ὡς Γενικός 
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί γραμματεύς τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γαλλίας. 

Ἔχει λάβει μέρος σέ πολλές ἐξωτερικές ἐκ-
κλησιαστικές ἀποστολές καί ἐκπροσωπήσεις 
καί τό 2016 συμμετεῖχε ὡς εἰδικός σύμβουλος 
στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας ἐν Κρήτῃ. 

Βοηθός Ἐπίσκοπος Μελιτηνῆς, παρά τῷ Σέβ. 
Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἐξελέγη 
τήν 9ην Ὀκτωβρίου 2018. 

Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γαλλίας 
ἐξελέγη  ὁ Ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Παφίλης


