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Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Ἔχουσα ὑπ’ ὄψιν:
1) τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 29 παρ. 2 τοῦ ν. 

590/1977 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», ὡς καί τό ἄρθρο 68 
παρ. 1 ὑποπαρ. 5 τοῦ ν. 4235/2014,
2) τίς ὑποχρεώσεις τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας 

πρός τό χριστεπώνυμον πλἤρωμα, τάς ἀπορρέουσας 
ἐκ τῶν Εὐαγγελικῶν ἐπιταγῶν, τῶν Ἱερῶν Κανόνων 
καί τῶν Νόμων τοῦ Κράτους,
3) τάς ὑφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς καί 

πνευματικάς ἀνάγκας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς  
Ἀθηνῶν,
4) τήν ἀριθμ. 940/8.2.2018 πρότασιν τοῦ Μακα-

ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλ-
λάδος κ. Ἱερωνύμου Παύλου,
5) τήν ὑπ’ ἀριθμ. 6/9.2.2018 Γνωμοδότησιν τοῦ 

Εἰδικοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
6) τήν ἀπό 14.3.2018 ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς 

Ἱε-ρᾶς Συνόδου, 
 Ἀποφασίζει:

συνιστᾶ Ἐκκλησιαστικόν Ἵδρυμα ὑπό τήν ἐπωνυ-
μίαν «Κέντρο Γεροντολογίας & Προνοιακῆς Ὑπο-
στηρίξεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἁθηνῶν – 
Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα», ἡ λειτουργία τοῦ ὁποίου 
θά ρυθμίζεται ἀπό τόν επόμενο Κανονισμό:

Κανονισμός συστάσεως, διοικήσεως καί 
λειτουργίας ἐκκλησιαστικοῦ ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς 

Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀθηνῶν μέ τήν επωνυμία: 
«Κέντρο Γεροντολογίας & Προνοιακῆς 

Ὑποστηρίξεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἁθηνῶν 
– Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα»

Κανονισμός συστάσεως ἐκκλησιαστικοῦ 
ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀθηνῶν 

μέ τήν ἐπωνυμίαν: «Κέντρο Γεροντολογίας 
& Προνοιακῆς Ὑποστηρίξεως τῆς Ἱερᾶς 

Ἀρχιεπισκοπῆς Ἁθηνῶν – Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα»

ἀριθμ. 574/1646

Ἄρθρο  1ο 
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα

1. Συστήνεται στήν Ἱερά Αρχιἐπισκοπή Ἀθηνῶν 
Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα μέ τήν επωνυμία «Κέντρο 
Γεροντολογίας & Προνοιακῆς Ὑποστηρίξεως τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἁθηνῶν – Ἐκκλησιαστικό 
Ἵδρυμα», ὡς Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικοῦ Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.), μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα, αὐτο-
τελοῦς διαχείρισης, ὑπαγόμενο στήν πνευματική 
δικαιοδοσία καί διοικητική ἐποπτεία τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀθηνῶν, διεπόμενο: α) ἀπό τίς 
διατάξεις τοῦ ἄρθρου 59 παρ. 2 καί τοῦ ἄρθρ. 29 
παρ. 2 τοῦ Ν. 590/1977, ὅπως αὐτό ἰσχύει μετά 
τήν τροποποίηση τοῦ ἀπό τό ἄρθρο 68 παρ. 1 
ὑποπαρ. 5 τοῦ Ν. 4235/2014, καί β) ἀπό τίς ρυθ-
μίσεις τοῦ παρόντος Κανονισμού. 
2. τό ὡς ἄνω Ἵδρυμα θά ἐπικουρεῖ τό ἔργο 

τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀθηνῶν στόν τομέα τῆς 
κοινωνικῆς πρόνοιας γιά τήν τρίτη ἡλικία. Ἕδρα 
του ορίζεται ἡ Ἀθήνα. Τό Ἵδρυμα δύναται νά 
λειτουργεῖ παράρτημα σέ ἔκταση πού ἔχει παρα-
χωρηθεῖ στήν Ἱερά Αρχιἐπισκοπή Ἀθηνῶν ἀπό τήν 
Ἱερά Μητρόπολη Θηβῶν &  Λεβαδείας, κειμένη 
στή θέση «Μαλιζόνια ἤ Ἀγριλέζα» τῆς κτηματικῆς 
περιφέρειας Δηλεσίου  Βοιωτίας. 
3. τό Ἵδρυμα διαθέτει δική του σφραγίδα, στήν 

ὁποία ἀναγράφεται ἡ ἐπωνυμία καί τό ἔτος σύστα-
σης.

Ἄρθρο  2ο
Σκοπός τοῦ ἱδρύματος

Σκοπός τοῦ ἱδρύματος εἶναι ἡ ανάπτυξη καί 
λειτουργία Κέντρου Γεροντολογίας καί Μονάδων 
Προνοιακῆς ὑποστηρίξεως, Φροντίδας Ὑγείας, 
ἀντιμετώπισης νόσου Alzheimer καί συναφῶν 



παθήσεων, καθώς ἡ παροχή συναφῶν ὑπηρεσιῶν 
γιά ἡλικιωμένους καί εὐπαθεῖς ὁμάδες πληθυσμοῦ, 
καί ἡ ανάπτυξη ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, σύμφωνα 
μέ τήν κείμενη νομοθεσία.
  

Ἄρθρο  3ο
Μέσα ἐπίτευξης τῶν σκοπῶν

Γιά τήν επίτευξη τῶν σκοπῶν του τό Ἐκκλησια-
στικό Ἵδρυμα θά δύναται:
1. Νά πραγματοποιεῖ ὁλοκληρωμένα προνοιακά, 

ἀναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, ἐπι-
στημονικά, ἐκπαιδευτικά καί ἐρευνητικά προγράμ-
ματα σέ ἐθνικό καί διεθνές ἐπίπεδο πού θά ἄπτον-
ται τῶν ἀνωτέρω σκοπῶν του, αὐτοδύναμα ἤ 
σέ συνεργασία μέ ἄλλους ἐκκλησιαστικούς καί 
δημόσιους ἤ ἰδιωτικούς φορεῖς, στούς ὁποίους 
μπορεῖ νά ἀναθέτει τήν ἐκπόνηση τέτοιων προ-
γραμμάτων ἤ καί νά παραχωρεῖ τή λειτουργία 
τῶν σχετικῶν ὡς ἄνω μονάδων προνοιακῆς ὑπο-
στηρίξεως σέ ὁποιαδήποτε μορφή τους, μετά 
ἀπό σχετική ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. καί σύμφωνη 
γνώμη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀθηνῶν.
2. Νά συμμετέχει σέ ἐθνικά, εὐρωπαϊκά καί 

διεθνῆ προγράμματα μέ περιεχόμενο συναφές μέ 
τούς σκοπούς τοῦ ἱδρύματος ἤ σέ νομικά πρόσωπα 
ἡμεδαπά ἤ ἀλλοδαπά γιά τήν ἀξιοποίηση τέτοιων 
προγραμμάτων. 
3. Νά παρέχει ἐνημέρωση, ἐκπαίδευση, κατάρτιση, 

εὐαισθητοποίηση, διεξαγωγή συνεδρίων καί 
ἡμερίδων σχετικά μέ τούς ἐπιδιωκόμενους σκοπούς 
του.
4. Νά ἐκδίδει σχετικά μέ τούς σκοπούς του 

ἔντυπα (ἐφημερίδες, βιβλία, λευκώματα, ἀφίσες, 
φυλλάδια), νά παράγει ὀπτικοακουστικά καί 
ἠλεκτρονικά μέσα (κινηματογραφικές καί τηλεο-
πτικές παραγωγές, ντοκιμαντέρ, πολυμέσα, πολυ-
θεάματα, ἱστοσελίδες, ραδιοφωνικές ἐκπομπές 
καί κάθε ἄλλο ὀπτικοακουστικό καί ἠλεκτρονικό 
μέσο) ἤ νά συμμετέχει σέ νομικά πρόσωπα πού ἡ 
δραστηριότητά τους σχετίζεται μέ τά ἀνωτέρω.
5. Νά σχεδιάζει καί ὑλοποιεῖ μηχανισμούς 

προσέλκυσης, ὑποδοχῆς καί ἐξυπηρέτησης 
θρησκευτικοῦ καί λοιπῶν μορφῶν τουρισμοῦ, συμ-
περιλαμβανομένου καί τοῦ συνεδριακοῦ.

6. Νά ὀργανώνει ἡμερίδες, ἐκθέσεις καί φεστι-
βάλ γιά τήν πολιτιστική καί Ἐκκλησιαστική κληρο-
νομιά.
7. Νά ἐκπαιδεύει ἐθελοντές γιά τήν συμπαράσταση 

στό ὡς ἄνω ἔργο.
8. Νά διενεργεῖ ἐράνους καί λαχειοφόρους ἀγορές 

καί δημοπρασίες,
9. Νά συνάπτει μέ νομικά ἤ καί φυσικά πρόσω-

πα συμβάσεις, οἱ ὁποῖες ἔμμεσα ἤ ἄμεσα θά ἐξυπη-
ρετοῦν τούς σκοπούς του.
10. Νά συμμετέχει σέ δίκτυα μή κυβερνητικῶν 

ὀργανισμῶν μέ παρεμφερεῖς σκοπούς. 
11. Νά ἀποδέχεται δωρεές, κληρονομίες, κλη-

ροδοσίες κινητῶν καί ἀκινήτων, νά ἀγοράζει, 
κατασκευάζει ἤ καί μισθώνει ἀκίνητα καί νά τά 
διαμορφώνει σύμφωνα μέ τίς λειτουργικές ανάγκες 
τοῦ ἱδρύματος καθώς καί νά ἀγοράζει τόν ἀπα-
ραίτητο  ἐξοπλισμό ἀλλά καί κάθε ἄλλο ἀναγκαῖο 
μέσο.
12. Νά μελετᾶ, ἐκτελεῖ ἤ καί ἐνισχύει, ἀκόμη 

καί μέ ἐθελοντική ἐργασία, ἔργα, προμήθειες καί 
ὑπηρεσίες καί ἐν γένει προγράμματα τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Ἑλλάδος καί κάθε φορέα τοῦ δημοσίου 
τομέα, τά ὁποῖα συμβάλλουν στήν ἐθνική, κοι-
νωνική, οἰκονομική καί πολιτιστική πρόοδο τοῦ 
τόπου μέ κάθε νόμιμο μέσο, ἰδίως δυνάμει προ-
γραμματικῶν συμβάσεων μεταξύ τοῦ ἱδρύματος 
καί τοῦ Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί 
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, Ἱ. Μονῶν καί Ἐνοριῶν 
καθώς καί τῶν Ν.Π.Δ.Δ. καί ἄλλων μή Κυβερ-
νητικῶν Ὀργανώσεων τῆς Ἐκκλησίας καί μή, καί 
ἐν γένει μέ κάθε φορέα τοῦ δημοσίου τομέα, μέ 
χρηματοδότηση ἀπό τό Πρόγραμμα Δημοσίων 
Ἐπενδύσεων ἤ ἀπό προγράμματα καί πρωτοβου-
λίες τῶν διαρθρωτικῶν ταμείων τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἕνωσης ἤ ἀπό τούς προϋπολογισμούς τῶν συμ-
βαλλομένων φορέων.
13. Θα δύναται γενικότερα τό Ἵδρυμα νά 

συνεργάζεται μέ άλλους φορεῖς ἤ νά συμμετέχει 
σέ νομικά πρόσωπα κάθε μορφῆς, πού ἐπιδιώκουν 
τούς ἴδιους ἤ παρεμφερεῖς μέ αὐτό σκοπούς, νά 
συμμετέχει σέ κοινοπραξίες, νά συνεργάζεται μέ 
ἐπιχειρήσεις δημόσιες ἤ ἰδιωτικές, ὀργανισμούς 
κοινῆς ὠφέλειας καί ἄλλα φυσικά ἤ νομικά πρόσωπα 
ἰδιωτικοῦ ἤ δημοσίου δικαίου, στήν Ἑλλάδα καί 
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τό ἐξωτερικό γιά τήν ἐκτέλεση τῶν σκοπῶν του. 
Ἐπίσης, δύναται νά ἱδρύει καί νά συμμετέχει ἤ 
καί νά ἀποκτᾶ ἀστικές μή κερδοσκοπικές ἑταιρείες, 
ἐφόσον ἡ ενέργεια αὐτή ἐξυπηρετεῖ  τούς σκοπούς 
του.
14. Νά συμμετέχει σέ ἐθνικούς καί διεθνεῖς ἀνα-

γνωρισμένους ὀργανισμούς μέ συναφεῖς σκοπούς 
καί κοινή δράση μέ τό Ἵδρυμα, ὅπως π.χ. στήν 
Ἑλληνική  Ἐθνική  ἐπιτροπή τῆς UNESCO καί τίς 
συναφεῖς ἐπιτροπές τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης. 

Ἄρθρο  4ο
Διοίκηση τοῦ ἱδρύματος

1. Τό Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα «Κέντρο Γεροντολο-
γίας & Προνοιακῆς Ὑποστηρίξεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχι-
επισκοπῆς Ἁθηνῶν – Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα» 
τό ὁποῖο θά λειτουργεῖ ὡς αὐτοτελές νομικό 
πρόσωπο ἰδιωτικοῦ δικαίου μή κερδοσκοπικοῦ 
χαρακτήρα, ὑπαγόμενο στή διοικητική ἐποπτεία 
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀθηνῶν, διοικεῖται ἀπό τριμελές 
Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος τοῦ ὁποίου εἶναι 
ὁ Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, ἀνα-
πληρούμενος γιά τήν περίπτωση κωλύματός του 
ἀπό τόν εκάστοτε Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀθηνῶν.
2. Ἡ θητεία τοῦ Δ.Σ. εἶναι τριετής, ἐνῶ τά δύο 

(2) τακτικά μέλη του, μαζί μέ τά ἀναπληρωματικά 
τους, διορίζονται ἀπό τόν Αρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος.
3. Κατά τήν πρώτη συνεδρίαση τοῦ Δ.Σ., μετά 

τόν διορισμό του, συγκροτεῖται σέ σῶμα καί 
ἐκλέγονται ὁ Γραμματέας καί ὁ Ταμίας. 
4. Τό Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά κάθε 

τρίμηνο, καί ἔκτακτα κάθε φορά πού τό ἐπιβάλ-
λουν οἱ ἀνάγκες. Ἡ σύγκληση τοῦ ἐκτάκτου Δ.Σ. 
γίνεται εἴτε ἀπό τόν Πρόεδρο ἤ Προεδρεύοντα, 
εἴτε ἐφόσον τό ζητήσουν ἐγγράφως τά ἄλλα δύο 
(2) μέλη τοῦ ΔΣ.
5. Σέ περίπτωση κωλύματος τοῦ Προέδρου, στή 

συνεδρίαση προεδρεύει ὁ νόμιμος ἀναπληρωτής 
του, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς  
Ἀθηνῶν.
6. Οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

Ἄρθρο  5ο
Ἁρμοδιότητες τοῦ Δ.Σ. τοῦ ἱδρύματος

1. Τό Δ.Σ. ἀποφασίζει γιά κάθε θέμα πού ἀφορᾶ 
τήν ὀργάνωση, τή διοίκηση, τή λειτουργία καί τή 
διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν καί τῶν περιουσιακῶν 
θεμάτων τοῦ ἱδρύματος. Ἡ διαχείριση τῆς περι-
ουσίας τοῦ ἱδρύματος γίνεται μέ ἀποφάσεις τοῦ 
Δ.Σ. μέ γνώμονα τήν λυσιτελή, ταχύτερη καί 
ἀσφαλέστερη ἐκπλήρωση τῶν σκοπῶν τοῦ ἱδρύ-
ματος, τηρουμένων τῶν αρχῶν τῆς χρηστῆς διαχει-
ρίσεως τῶν πόρων του καί τῆς διαφάνειας. 
2. Πρός τόν σκοπό αὐτό, τό Δ.Σ. δύναται νά 

συνάπτει μέ τούς ὅρους πού αὐτό προκρίνει ὡς 
καταλληλότερους τίς ἀναγκαῖες γιά τή λειτουργία 
τοῦ ἱδρύματος συμβάσεις καί εἰδικότερα νά ἀναθέτει 
μελέτες καί νά συνάπτει συμβάσεις τεχνικοῦ ἔργου 
καί παροχῆς ὑπηρεσιῶν, κατά τούς ὅρους τοῦ 
Κανονισμοῦ Διαδικασίας Ἀναθέσεως καί Ἐκτελέσεως 
Ἔργων, Μελετῶν καί Συναφῶν ὑπηρεσιῶν τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀθηνῶν (ΦΕΚ 2612/Β 
/́2015), ἤ ὅποιου ἄλλου σέ ἰσχύ Κανονισμοῦ τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀφορᾶ 
τά ἐκκλ. Ἱδρύματα γενικῶς, ἐπίσης νά συνάπτει 
ἐλευθέρως τίς κατά τήν κρίση του ἀπαραίτητες γιά 
τή λειτουργία τοῦ ἱδρύματος συμβάσεις μίσθωσης 
ἔργου, ἐργασίας ἤ παροχῆς ἀνεξαρτήτων ὑπηρεσιῶν 
καί ὁποιαδήποτε ἄλλη σύμβαση κρίνεται ἀναγκαία 
γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν σκοπῶν τοῦ ἱδρύματος, 
νά παρακολουθεῖ τήν ἐφαρμογή τους καί νά τίς 
ἐκτελεῖ, καί νά ἐκπροσωπεῖ τό Ἵδρυμα ἐνώπιον 
παντός τρίτου καί νά διενεργεῖ κάθε ἀπαραίτητη 
κατά τήν κρίση του νομική καί ὑλική πράξη καί 
ἐνέργεια, στό πλαίσιο τῶν ἁρμοδιοτήτων του.
3. Τό Δ.Σ. συντάσσει τόν ἐτήσιο Προϋπολογισμό 

καί τόν Ἀπολογισμό τοῦ ἱδρύματος καί ὑποβάλλει 
αὐτούς πρός ἔγκριση στό Μητροπολιτικό Συμβούλιο 
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀθηνῶν, προσλαμβάνει καί 
ἀπολύει τό ἀπαραίτητο γιά τή λειτουργία τοῦ 
ἱδρύματος προσωπικό, σύμφωνα μέ τίς κείμενες 
διατάξεις, καί καθορίζει τό ὕψος τῆς μισθοδοσίας 
αὐτοῦ, σύμφωνα μέ τίς κείμενες διατάξεις.
4. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. καί σέ περίπτωση 

κωλύματός του ὁ νόμιμος ἀναπληρωτής του ἐκ-
προσωπεῖ τό Ἵδρυμα ἐνώπιον πάσης διοικητικῆς, 
δικαστικῆς, Ἐκκλησιαστικῆς καί οἱασδήποτε ἄλλης 



ἀρχῆς, καί ὑπογράφει τήν ἀλληλογραφία τοῦ 
ἱδρύματος, λαμβάνει γνώση ὅλων τῶν εισερχομένων 
καί ἐξερχομένων ἐγγράφων καί συντονίζει τά μέλη 
τοῦ Δ.Σ. γιά τήν ὑλοποίηση  τῶν σκοπῶν τοῦ 
ἱδρύματος.
5. Τό Δ.Σ. ὑπόκειται στήν ἐποπτεία τῆς Ἱερᾶς 

Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀθηνῶν, τούς σκοπούς τῆς ὁποίας 
ἐπικουρεῖ. Τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο δύναται νά 
ὁρίσει κατάλληλο ὁρκωτό ἤ μή ἐλεγκτή δυνάμενο 
νά ἀσκεῖ τόν ἔλεγχο διαχειρίσεως τοῦ Δ.Σ.

Ἄρθρο  6ο
Πόροι τοῦ ἱδρύματος

1. Πόροι τοῦ ἱδρύματος είναι:
α) Οἱ ὑπέρ αὐτοῦ προσφορές τῆς Ἱερᾶς Ἀρχι-

επισκοπῆς  Ἀθηνῶν, τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν 
Ἱερῶν Ναῶν αὐτῆς.
β) Οἱ ἐπιχορηγήσεις τοῦ Κράτους καί τῶν 

εἰδικῶν προγραμμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, 
τίς ὁποῖες τό Ἵδρυμα θά εἰσπράττει βάσει τῆς 
κειμένης νομοθεσίας.
γ) Δωρεές, κληρονομίες καί χρηματοδοτήσεις 

ἀπό κάθε φυσικό ἤ νομικό πρόσωπο δημοσίου ἤ 
ἰδιωτικοῦ δικαίου.
δ) Τόκοι ἀπό καταθέσεις καί κάθε ἄλλο νόμιμο 

ἔσοδο.
2. Ἡ διαχείριση καί κατανομή τῶν οἰκονομικῶν 

πόρων γίνεται ἀπό τό Δ.Σ. τοῦ ἱδρύματος, ὁ δέ 
ἔλεγχος ἀπό τά ἁρμόδια ἐλεγκτικά ὄργανα τῆς 
ΙΑΑ, κατά τίς κείμενες διατάξεις.
3. Τό Δ.Σ. τοῦ ἱδρύματος ὑποχρεοῦται νά συν-

τάσσει τόν ἐτήσιο Προϋπολογισμό καί Ἀπολο-
γισμό, τούς ὁποίους ὑποβάλλει γιά ἔγκριση στό 
Μητροπολιτικό Συμβούλιο.

Ἄρθρο  7ο
Ἐσωτερικός Κανονισμός

Γιά ὁποιοδήποτε θέμα πού δέν ρυθμίζεται 
εἰδικῶς ἀπό τόν παρόντα Κανονισμό διοικήσεως 
καί λειτουργίας τοῦ ἱδρύματος, ἰσχύει τεκμήριο 
ἁρμοδιότητος τοῦ Δ.Σ. νά τό ρυθμίζει μέ σχετικές 
ἀποφάσεις του, ἐνῶ γιά λεπτομέρειες ἐφαρμογῆς 
τοῦ παρόντος, ὡς πρός τά εἰδικότερα θέματα 

διευθύνσεως, ἐσωτερικῆς ὀργανώσεως τῆς προ-
νοιακῆς δραστηριότητας, διαχειρίσεως καί 
ἐσωτερικῆς λειτουργίας τοῦ Κέντρου καί τῶν 
Μονάδων Προνοιακῆς Ὑποστηρίξεως & Φροντίδας 
Ὑγείας, ἤ ἀντιμετώπισης τῆς νόσου Alzheimer καί 
Συναφῶν Παθήσεων, θά δύναται νά ἐκδοθεῖ Ἐσω-
τερικός Κανονισμός μέ ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. τοῦ 
ἱδρύματος ἤ τοῦ Δ.Σ. τοῦ φορέα στόν ὁποῖο θά 
ἔχει παραχωρηθεῖ ἡ λειτουργία τῆς ἀντίστοιχης 
μονάδας, κατόπιν προηγούμενης σύμφωνης γνώμης 
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιε-
πισκοπῆς  Ἀθηνῶν καί ἐγκρίσεως τῆς ΔΙΣ κατά τό 
ἄρθρο 29 τοῦ ν. 590/1977.

Ἄρθρο  8ο
Τροποποίηση τοῦ Κανονισμοῦ

Ὁ παρών Κανονισμός τροποποιεῖται μέ ἀπόφαση 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
ὕστερα ἀπό πρόταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, κατόπιν 
σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ. καί σύμφωνης 
γνώμης τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀθηνῶν.

Ἄρθρο  9ο
Διάλυση τοῦ ἱδρύματος – Τύχη τῆς περιουσίας του

1. Τό παρόν Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα καταργεῖται, 
ὅταν καθίσταται ἀδύνατη ἡ λειτουργία του, ἤ δέν 
ἐκπληρώνει τίς Ἐκκλησιολογικές προϋποθέσεις καί 
τήν ἀποστολή του, ἤ παρεκκλίνει τῶν σκοπῶν 
του. Ἡ ἀπόφαση καταργήσεώς του λαμβάνεται 
ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο, ὕστερα ἀπό εἰσήγηση τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου, κατόπιν γνώμης τοῦ Δ.Σ. τοῦ 
ἱδρύματος καί τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀθηνῶν. Τό Ἵδρυμα 
καταργεῖται ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς ἀποφάσεως 
τῆς ΔΙΣ στήν Εφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καί τό 
περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
2. Σέ περίπτωση διαλύσεως τοῦ ἱδρύματος, μετά 

ἀπό αιτιολογημένη ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. αὐτοῦ, 
ὁλόκληρη ἡ κινητή καί ἀκίνητη περιουσία του 
περιέρχεται αὐτοδικαίως στό Νομικό Πρόσωπο 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, δύναται ὡστόσο 
πρό τῆς διαλύσεως τοῦ ἱδρύματος νά περιέλθει 
ὁλόκληρη ἤ μέρος τῆς περιουσίας του σέ ἄλλο 
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Ἐκκλησιαστικό ἵδρυμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀθηνῶν, 
μέ ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, κατόπιν 
εἰσηγήσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
καί γνώμης τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς 
Ἀρχιεπισκοπῆς.

Ἄρθρο  10ο
Ἰσχύς τοῦ Κανονισμοῦ

Ἡ ἰσχύς τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἀρχίζει ἀπό 
τή δημοσίευσή του στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερ-
νήσεως. Ὁ παρών Κανονισμός νά δημοσιευθεῖ 
στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καί στό ἐπίσημο 
Δελτίο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἄρθρο  11ο
Πρόκληση δαπάνης

Ἀπό τίς διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέν 
προκαλεῖται δαπάνη σέ βάρος τοῦ Προϋπολογισμοῦ 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀθηνῶν. 
Κάθε μελλοντική δαπάνη θά προβλεφθεῖ ἀπό τίς 

οἰκεῖες διοικητικές πράξεις καί θά ἐγγραφεῖ στόν 
οἰκεῖο προϋπολογισμό.

Ἡ ἀπόφαση αὐτή νά δημοσιευθεῖ στήν Ἐφημερίδα 
τῆς Κυβερνήσεως καί στό ἐπίσημο Δελτίο τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἀθήνα, 14 Μαρτίου 2018
Ὁ Πρόεδρος

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Ἀκριβές ἀντίγραφον
Ἀθήνα, 1η Αὐγούστου 2018

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης ΚΛΗΜΗΣ

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 20.9.2018



Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἔχοντες ὑπ ̓ ὄψιν:
1. τό ἄρθρον 25 παρ. 1 τοῦ Ν. 4301/2014,
2. τήν ὑπ ̓ ἀριθ. 5894/1.8.2018 εἰσήγησιν τοῦ 

Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου,
3. τήν ἀπό 28.8.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς 

Ἱερᾶς Συνόδου,

Ἀριθμ. 3956/1748 Διαπιστωτική πράξις
Ἀναγνώρισις συστάσεως τῆς Ἱερᾶς 

Μονῆς «Ἄξιον Ἐστίν» Βαρνάβα Ἀττικῆς, 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, συμφώνως 

πρός τό ἄρθρον 25 του Ν. 4301/2014

διαπιστοῦμεν τήν σύστασιν, πρό τῆς ἐνάρξεως 
ἰσχύος τοῦ Νόμου 590/1977, τῆς Ιεράς Μονῆς 
«Ἄξιον Ἐστίν» Βαρνάβα Ἀττικῆς, τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μέ ἕδραν τήν Τοπικήν 
Κοινότητα Βαρνάβα, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Βαρ-
νάβα, τοῦ Δήμου Μαραθῶνος, τῆς Περιφερειακής 
Ἑνότητος Ἀνατολικής Ἀττικῆς, τῆς Περιφερείας 
Ἀττικῆς, συσταθείσης τό ἔτος 1959 ὑπό τοῦ μακα-
ριστοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καί Φα-
ναριοφερσάλων κυροῦ Κλεόπα, ὡς ἐμφαίνεται ἐξ 
ἰδιοχείρου αὐτοῦ εὐχετηρίου ἐπιστολῆς τοῦ ἔτους 
1973.

Ἡ παρούσα Διαπιστωτική Πράξις νά δημοσιευθῆ εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28ῃ Αὐγούστου 2018

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
Ὁ Αρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης ΚΛΗΜΗΣ

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 20.9.2018
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