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ΠΊΝΆΞ ΥΠΌΨΉΦΊΏΝ
Συμπληρωματικός Πίναξ Ὑποψηφίων πρός Ἀρχιερατείαν

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Πρωτ. 958
Ἀριθ.

Ἀθῆναι, 12ῃ Μαρτίου 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ
ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΝ ΕΚΛΟΓΙΜΩΝ
1.

∆ιαβιβ. 478
Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τό ἄρθρον 19 παρ. 3 τοῦ
ν. 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», δημοσιεύομεν κατωτέρω «Συμπληρωματικόν Προκαταρκτικόν Πίνακα Κληρικῶν», ὑποψηφίων δι’ ἐγγραφήν εἰς τόν
Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων
καί κεκτημένων τά ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί
τοῦ Νόμου ὁριζόμενα τυπικά καί οὐσιαστικά
προσόντα.
Συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 20 παρ. 1 τοῦ ν. 590/1977,
ἐντός δύο (2) μηνῶν ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τοῦ
Πίνακος εἰς τόν ἡμερήσιον τύπον τῶν Ἀθηνῶν,
δύναται παρ’ οἱουδήποτε κληρικοῦ ἤ λαϊκοῦ τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά ἀσκηθῇ
ἔνστασις κατά τῆς ἐγγραφῆς ὑποψηφίου τινός ἐκ
τῶν κατωτέρω, ἐπί τῷ λόγῳ ὅτι οὗτος στερεῖται
τῶν πρός Ἀρχιερατείαν οὐσιαστικῶν ἤ τυπικῶν
προσόντων.
Ἡ ἔνστασις αὕτη ὑποβάλλεται εἴτε πρός τόν
οἰκεῖον Μητροπολίτην εἴτε πρός τήν Ἀρχιγραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διά τά περαιτέρω.

2.
3.
4.
5.
6.

Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Κυριαζῆς, κληρικός τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θηβῶν καί
Λεβαδείας.
Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Μπίρδας, κληρικός τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βεροίας,
Ναούσης καί Καμπανίας.
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Νανακούδης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας,
Σπετσῶν καί Αἰγίνης.
Ἀρχιμ.
Φιλόθεος
Ὀρφανουδάκης,
κληρικός τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Ἀρχιμ. Εὐγένιος Παντζαρίδης, κληρικός τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Σέττας, κληρικός τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου,
Κέας καί Μήλου.
Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 15.3.2019
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ΚΆΝΌΝΊΣµΌΊ - ΑΠΌΦΆΣΈΊΣ
Ἀριθμ. 510/326

Ἐσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος μέ τήν ἐπωνυμία
«Κέντρο Γεροντολογίας καὶ προνοιακῆς ὑποστηρίξεως
τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν “Ἅγιος Πορφύριος”Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα»

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
πνευματικάς ἀναγκας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν,
4) τήν ὑπ’ ἀριθμ. 718/31.1.2019 πρότασιν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερωνύμου,
5) τήν ὑπ’ ἀριθμ. 129/4.2.2019 γνωμοδότησιν τῆς
Νομικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος,
6) τήν ἀπό 7.2.2019 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου,
Ἀποφασίζει
τροποποιεῖ καί κωδικοποιεῖ τόν Κανονισμόν
λειτουργίας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος ὑπό τήν
ἐπωνυμίαν «Κέντρο γεροντολογίας καί προνοιακῆς
ὑποστηρίξεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα» (ΦΕΚ Β ́ 3226/7.8.2018), ὡς
ἑξῆς:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
‘‘ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ’’ -ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ»
Ἄρθρο 1ο
Σύσταση – Ἐπωνυμία – Διακριτικός Τίτλος - Ἕδρα
– Σφραγίδα
1. Συστήνεται στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν
Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα μέ τήν ἐπωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ
ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ‘‘ΑΓΙΟΣ
ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ’’ -ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ» καί διακριτικό
τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ»,
ὡς Νομικό Πρόσωπο Ἰδιωτικοῦ Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μή
κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρα, αὐτοτελοῦς 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
τροποποίησή του ἀπό τό ἄρθρο 68 παρ. 1 ὑποπαρ. 5 τοῦ
Ν. 4235/2014, καί β) ἀπό τίς ρυθμίσεις τοῦ παρόντος
Κανονισμοῦ.
2. Τό ὡς ἄνω Ἵδρυμα θά ἐπικουρεῖ τό ἔργο τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν στόν τομέα τῆς κοινωνικῆς
πρόνοιας γιά τήν τρίτη ἡλικία. Ἕδρα του ὁρίζεται ἡ
Ἀθήνα. Τό Ἵδρυμα δύναται νά λειτουργεῖ παράρτημα σέ
ἔκταση πού ἔχει παραχωρηθεῖ στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή
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 ἤ ὁ διακριτικός τίτλος καί τό
ἔτος σύστασης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ἄρθρο 2ο
Σκοπός τοῦ Ἱδρύματος
Σκοπός τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ ἀνάπτυξη καί λειτουργία
Κέντρου Γεροντολογίας καί Μονάδων Προνοιακῆς
Ὑποστήριξης, Φροντίδας Ὑγείας, ἀντιμετώπισης νόσου
Alzheimer καί συναφῶν παθήσεων, καθώς καί ἡ παροχή
συναφῶν ὑπηρεσιῶν, γιά ἡλικιωμένους καί εὐπαθεῖς
ὁμάδες πληθυσμοῦ, καί ἡ ἀνάπτυξη ἐπιστημονικῆς
ἔρευνας, σύμφωνα μέ τήν κείμενη νομοθεσία.
Ἄρθρο 3ο
Μέσα ἐπίτευξης τῶν σκοπῶν
Γιά τήν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν του τό Ἐκκλησιαστικό
Ἵδρυμα θά δύναται:
1. Νά πραγματοποιεῖ ὁλοκληρωμένα προνοιακά,
ἀναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, ἐπιστημονικά,
ἐκπαιδευτικά καί ἐρευνητικά προγράμματα, σέ ἐθνικό
καί διεθνές ἐπίπεδο, πού θά ἅπτονται τῶν ἀνωτέρω
σκοπῶν του, αὐτοδύναμα ἤ σέ συνεργασία μέ ἄλλους
ἐκκλησιαστικούς καί δημόσιους ἤ ἰδιωτικούς φορεῖς,
στούς ὁποίους μπορεῖ νά ἀναθέτει τήν ἐκπόνηση τέτοιων
προγραμμάτων ἤ καί νά παραχωρεῖ τή λειτουργία τῶν
σχετικῶν ὡς ἄνω μονάδων προνοιακῆς ὑποστήριξης 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 τηλεοπτικές παραγωγές,
ντοκιμαντέρ, πολυμέσα, πολυθεάματα, 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, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ
συνεδριακοῦ.
6. Νά ὀργανώνει ἡμερίδες, ἐκθέσεις καί φεστιβάλ γιά
τήν πολιτιστική καί ἐκκλησιαστική κληρονομιά.

7. Νά ἐκπαιδεύει ἐθελοντές γιά τή συμπαράσταση
στό ὡς ἄνω ἔργο.
8. Νά διενεργεῖ ἐράνους καί λαχειοφόρους ἀγορές
καί δημοπρασίες.
9. Νά συνάπτει μέ νομικά ἤ καί φυσικά πρόσωπα
συμβάσεις, οἱ ὁποῖες ἔμμεσα ἤ ἄμεσα θά ἐξυπηρετοῦν
τούς σκοπούς του.
10. Νά συμμετέχει σέ δίκτυα μή κυβερνητικῶν
ὀργανισμῶν μέ παρεμφερεῖς σκοπούς.
11. Νά ἀποδέχεται δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες
κινητῶν καί ἀκινήτων, νά ἀγοράζει, κατασκευάζει ἤ καί
μισθώνει ἀκίνητα καί νά τά διαμορφώνει σύμφωνα μέ
τίς λειτουργικές ἀνάγκες τοῦ Ἱδρύματος, καθώς καί
νά ἀγοράζει τόν ἀπαραίτητο 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 Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
κάθε φορέα τοῦ δημοσίου τομέα, τά ὁποῖα συμβάλλουν
στήν ἐθνική, κοινωνική, οἰκονομική καί πολιτιστική
πρόοδο τοῦ τόπου μέ κάθε νόμιμο μέσο, ἰδίως δυνάμει
προγραμματικῶν 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 Κυβερνητικῶν 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 πρωτοβουλίες τῶν διαρθρωτικῶν ταμείων τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἤ ἀπό τούς προϋπολογισμούς
τῶν συμβαλλομένων φορέων.
13. Θά δύναται γενικότερα τό Ἵδρυμα νά συνεργάζεται
μέ ἄλλους 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 τό ἐξωτερικό, γιά τήν ἐκτέλεση τῶν σκοπῶν του.
Ἐπίσης, δύναται νά ἱδρύει καί νά συμμετέχει ἤ καί νά
ἀποκτᾷ ἀστικές μή κερδοσκοπικές ἐταιρίες, ἐφόσον ἡ
ἐνέργεια αὐτή ἐξυπηρετεῖ τούς σκοπούς του.
14. Νά συμμετέχει σέ ἐθνικούς καί διεθνεῖς
ἀναγνωρισμένους 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.
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Ἄρθρο 4ο
Διοίκηση τοῦ Ἱδρύματος
1. Τό Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα «ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΤΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ‘‘ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥ-ΡΙΟΣ’’
-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ», τό ὁποῖο θά λειτουργεῖ
ὡς αὐτοτελές Νομικό Πρόσωπο Ἰδιωτικοῦ Δικαίου μή
κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρα, ὑπαγόμενο στή διοικητική
ἐποπτεία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, διοικεῖται
ἀπό τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος τοῦ
ὁποίου εἶναι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν,
ἀναπληρούμενος γιά τήν περίπτωση κωλύματός
του ἀπό τόν ἑκάστοτε 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 Ἀρχιεπίσκοπο 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 ἐπιβάλλουν οἱ
ἀνάγκες. Ἡ σύγκληση τοῦ ἐκτάκτου Δ.Σ. γίνεται εἴτε
ἀπό τόν Πρόεδρο ἤ Προεδρεύοντα, εἴτε ἐφόσον τό
ζητήσουν ἐγγράφως τά ἄλλα δύο (2) μέλῃ τοῦ Δ.Σ.
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 περιουσίας τοῦ Ἱδρύματος
γίνεται μέ ἀποφάσεις τοῦ Δ.Σ. μέ γνώμονα τήν λυσιτελῆ,
ταχύτερη καί ἀσφαλέστερη ἐκπλήρωση τῶν σκοπῶν
τοῦ Ἱδρύματος, τηρουμένων τῶν ἀρχῶν τῆς χρηστῆς
διαχείρισης 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
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Κανονισμοῦ Διαδικασίας Ἀναθέσεως καί Ἐκτελέσεως
Ἔργων, Μελετῶν καί Συναφῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (Φ.Ε.Κ. 2612/Β́/2015), ἤ ὅποιου
ἄλλου σέ ἰσχύ Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀφορᾶ τά Ἐκκλησιαστικά
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, 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, ἐκπροσωπεῖ τό Ἵδρυμα
ἐνώπιον πάσης διοικητικῆς, δικαστικῆς, ἐκκλησιαστικῆς
καί οἱασδήποτε ἄλλης ἀρχῆς, καί ὑπογράφει τήν
ἀλληλογραφία τοῦ Ἱδρύματος, λαμβάνει γνώση ὅλων
τῶν εἰσερχομένων 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 εἶναι:
α) Οἱ ὑπέρ αὐτοῦ προσφορές τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν, τῶν Ἱ. 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, κληρονομιές καί χρηματοδοτήσεις ἀπό
κάθε φυσικό ἤ νομικό πρόσωπο δημοσίου ἤ ἰδιωτικοῦ
δικαίου.
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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 Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν, κατά τίς κείμενες διατάξεις.
Ἄρθρο 7ο
Ἐσωτερικός Κανονισμός
Γιά ὁποιοδήποτε θέμα πού δέν ρυθμίζεται εἰδικῶς
ἀπό τόν παρόντα Κανονισμό διοίκησης καί λειτουργίας
τοῦ Ἱδρύματος, ἰσχύει τεκμήριο ἁρμοδιότητας τοῦ
Δ.Σ. νά τό ρυθμίζει μέ σχετικές ἀποφάσεις του, ἐνῶ
γιά λεπτομέρειες ἐφαρμογῆς τοῦ παρόντος, ὡς
πρός τά εἰδικότερα θέματα διεύθυνσης, ἐσωτερικῆς
ὀργάνωσης
τῆς
προνοιακῆς
δραστηριότητας,
διαχείρισης καί ἐσωτερικῆς λειτουργίας τοῦ Κέντρου
καί τῶν Μονάδων Προνοιακῆς Ὑποστηρίξεως καί
Φροντίδας Ὑγείας, ἤ ἀντιμετώπισης τῆς νόσου Alzheimer καί Συναφῶν Παθήσεων, θά δύναται νά ἐκδοθεῖ
Ἐσωτερικός 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 Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν καί ἐγκρίσεως τῆς Δ.Ι.Σ. 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 ἀπόφασης 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 κατάργησής 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 τή δημοσίευση τῆς
ἀπόφασης τῆς Δ.Ι.Σ. στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως
καί τό περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
2. Σέ περίπτωση διάλυσης τοῦ Ἱδρύματος, μετά ἀπό
αἰτιολογημένη ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. αὐτοῦ, ὁλόκληρη
ἡ κινητή καί ἀκίνητη περιουσία του περιέρχεται
αὐτοδικαίως στό νομικό πρόσωπο τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, δύναται ὡστόσο πρίν τήν
διάλυση τοῦ Ἱδρύματος νά περιέλθει ὁλόκληρη ἤ μέρος
τῆς περιουσίας του σέ ἄλλο ἐκκλησιαστικό ἵδρυμα τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μέ ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς
Ἱερᾶς Συνόδου, κατόπιν εἰσήγησης 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 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.
Ὁ παρών Κανονισμός νά δημοσιευθεῖ στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καί στό ἐπίσημο δελτίο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
Ἀθήναι, 7.2.2019
† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης
Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τήν 15.3.2019
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Ἀριθμ. 304-2018/486

Ἀπόφασις τροποποήσεως
τοῦ Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ τῆς Γυναικείας
Κοινοβιακῆς Ἱ. Μ. Γενεθλίου Θεοτόκου (Πελαγίας),
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας

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
Ἑλλάδος», 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.Ά/30.6.1972),
3. τήν ὑπ’ ἀριθ. 62/17.1.2018 Πρότασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.
Γεωργίου,
4. τήν ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 6/22.2.2019 Γνωμοδότησιν τῆς
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Μοναχικοῦ Βίου,
5. τήν ἀπό 5.3.2019 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς
Συνόδου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ἐγκρίνει τήν τροποποίησιν τῆς παραγράφου α ́ τοῦ
ἄρθρου 1 καί τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ
τῆς Γυναικείας Κοινοβιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου
Θεοτόκου (Πελαγίας), τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν
καί Λεβαδείας, ὡς ἑξῆς:

Ἄρθρον 2
Τό ἄρθρον 3 συμπληροῦται διά τῆς προσθέσεως τῆς
διατυπώσεως: «Ἡ Ἱερά Μονή, ὡς Νομικόν Πρόσωπον
Δημοσίου Δικαίου μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος,
πρός ἐκπλήρωσιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν της σκοπῶν
καί δή τοῦ ἐπιτελουμένου ὑπ’ αὐτῆς πνευματικοῦ καί
ἱεραποστολικοῦ ἔργου, ἐκδίδει ἔντυπα καί βιβλία σέ
κλασσικήν ἤ σύγχρονον (ψηφιακήν κ.λπ.) μορφήν,
πνευματικοῦ περιεχομένου πρός διάδοσιν, διατήρησιν
καί μαρτυρίαν μέσῳ αὐτῶν τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας
καί Παραδόσεως καί τῆς ἐν γένει πνευματικῆς καί
πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς».
Ἄρθρον 3
Ἡ τροποποίησις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἄρχεται
ἀπό τῆς δημοσιεύσεως αὐτοῦ εἰς τό Ἐπίσημον Δελτίον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
Ἡ Ἀπόφασις αὐτή νά δημοσιευθῇ εἰς τό περιοδικόν
«ΕΚΚΛΗΣΙΑ»
Ἀθῆναι, 5 Μαρτίου 2019
† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

Ἄρθρον 1
Εἰς τό ἄρθρον 1 τοῦ Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ τῆς
Γυναικείας Κοινοβιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου
Θεοτόκου (Πελαγίας), τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν
καί Λεβαδείας, τοῦ ἐσφαλμένου ἀριθμοῦ 63/24.2.1983
τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς, εἰς τό ὀρθόν 65/24.2.1983.

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 27.3.2019
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Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης
Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαπιστωτική Πρᾶξις: Ἀναγνώρισις συστάσεως Ἐνοριῶν
Ἀριθμ. 739/465/2019
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας
συμφώνως πρός τό ἄρθρον 25 τοῦ Ν. 4301/2014
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν:
1. τό ἄρθρον 25 πάρ. 1 τοῦ Ν. 4301/2014,
2. τήν ὑπ’ ἀριθμ. 142/20.2.2019 εἰσήγησιν τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ,
3. τήν ἀπό 6.3.2019 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς
Συνόδου,
διαπιστοῦμεν
τήν σύστασιν πρό τῆς ἐνάρξεως ἰσχῦος τοῦ Νόμου
590/1977 τῶν ὡς κάτωθι Ἐνοριῶν τῆς Ἱ. Μ. Καστορίας:
Ἐνορίαι
Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης (παλαιά ὀνομασία «Κοιμήσεως Θεοτόκου»)
Ἀκοντίου, μέ ἕδρα τήν τοπικήν Κοινότητα Πτεριᾶς,
τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μεσοποταμίας, τοῦ Δήμου
Καστορίας, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Καστορίας,
τῆς Περιφερείας Δυτικῆς Μακεδονίας, ἱδρυθεῖσα πρό
τοῦ ἔτους 1972, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῶν Διπτύχων της
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῶν ἐτῶν 1972-1976 (ἐκδόσεις
Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος).
Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου (παλαιά
ὀνομασία «Ἁγίου Γεωργίου») Βαρικοῦ, μέ ἕδρα τήν
τοπική Κοινότητα Βαρικοῦ, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος
Βαρικοῦ, τοῦ Δήμου Ἀμυνταίου, τῆς Περιφερειακῆς
Ἑνότητος Φλωρίνης, τῆς Περιφερείας Δυτικῆς
Μακεδονίας, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1931, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 360/τ. Ά/ 1931 Φ.Ε.Κ.
Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου
(παλαιά ὀνομασία «Ἁγίου Νικολάου») Βέργας, μέ ἕδρα
τήν τοπική Κοινότητα Βασιλειάδος, τῆς Δημοτικῆς
Ἑνότητος Ἁγίων Ἀναργύρων, τοῦ Δήμου Καστοριᾶς, τῆς
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Καστοριᾶς, τῆς Περιφερείας
Δυτικῆς Μακεδονίας, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1931,
ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 360 / τ. Ά/ 1931 Φ.Ε.Κ.
Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου (παλαιά
ὀνομασία «Ἁγίας Ματρώνης») Καστανοφύτου, μέ ἕδρα
τήν τοπική Κοινότητα Καστανοφύτου, τῆς Δημοτικῆς
Ἑνότητος Ἄργους Ὀρεστικοῦ, τοῦ Δήμου Ἄργους

Ὀρεστικοῦ, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Καστοριᾶς,
τῆς Περιφερείας Δυτικῆς Μακεδονίας, ἱδρυθεῖσα πρό
τοῦ ἔτους 1931, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 360/τ.
Ά/ 1931 Φ.Ε.Κ.
Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενέσεως Θεοτόκου (παλαιά
ὀνομασία «Ἁγίου Γεωργίου») Κομνηνάδων, μέ ἕδρα
τήν τοπική Κοινότητα Κομνηνάδων, τῆς Δημοτικῆς
Ἑνότητος Ἀκριτῶν, τοῦ Δήμου Νεστορίου, τῆς
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Καστοριᾶς, τῆς Περιφερείας
Δυτικῆς Μακεδονίας, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1931,
ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 360/τ. Ά/1931 Φ.Ε.Κ.
Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ
(παλαιά ὀνομασία «Ἁγίου Νικολάου») Κορομηλέας, μέ
ἕδρα τήν τοπική Κοινότητα Κορομηλέας, τῆς Δημοτικῆς
Κοινότητος Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Δήμου Καστοριᾶς, τῆς
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Καστοριᾶς, τῆς Περιφερείας
Δυτικῆς Μακεδονίας, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1931,
ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 360 / τ. Ά/ 1931 Φ.Ε.Κ.
Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου (παλαιά
ὀνομασία «Γενεθλίου Θεοτόκου») Κωσταραζίου, μέ
ἕδρα τήν τοπική Κοινότητα Κωσταραζίου, τῆς Δημοτικῆς
Ἑνότητος Ἴωνος Δραγούμη, τοῦ Δήμου Ἄργους
Ὀρεστικοῦ, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Καστοριᾶς,
τῆς Περιφερείας Δυτικῆς Μακεδονίας, ἱδρυθεῖσα πρό
τοῦ ἔτους 1931, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 360/τ.
Ά/ 1931 Φ.Ε.Κ.
Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου (παλαιά
ὀνομασία «Κοιμήσεως Θεοτόκου») Λαχανοκήπων, μέ
ἕδρα τήν τοπική Κοινότητα Λακκωμάτων, τῆς Δημοτικῆς
Ἑνότητος Ἄργους Ὀρεστικοῦ, τοῦ Δήμου Ἄργους
Ὀρεστικοῦ, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Καστοριᾶς,
τῆς Περιφερείας Δυτικῆς Μακεδονίας, ἱδρυθεῖσα πρό
τοῦ ἔτους 1931, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 360/τ.
Ά/ 1931 Φ.Ε.Κ.
Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος (παλαιά
ὀνομασία «Ἁγίου Χριστοφόρου») Λεύκης, μέ ἕδρα
τήν τοπική Κοινότητα Λεύκης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Δήμου Καστοριᾶς, τῆς
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Καστοριᾶς, τῆς Περιφερείας
Δυτικῆς Μακεδονίας, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1931,
ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 360/τ. Ά/1931 Φ.Ε.Κ.
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Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου (παλαιά ὀνομασία
«Κοιμήσεως Θεοτόκου») Μαυροκάμπου, μέ ἕδρα
τήν τοπική Κοινότητα Μαυροκάμπου, τῆς Δημοτικῆς
Ἑνότητος Κορεστείων, τοῦ Δήμου Καστο-ριᾶς, τῆς
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Καστοριᾶς, τῆς Περιφερείας
Δυτικῆς Μακεδονίας, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1931,
ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 360/τ. Ά/1931 Φ.Ε.Κ.
Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου (παλαιά
ὀνομασία «Ἁγίου Σπυρίδωνος») Μελισσοτόπου,
μέ ἕδρα τήν τοπική Κοινότητα Μελισσοτόπου, τῆς
Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἁγίων Ἀναργύρων, τοῦ Δήμου
Καστοριᾶς, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Καστοριᾶς,
τῆς Περιφερείας Δυτικῆς Μακεδονίας, ἱδρυθεῖσα πρό
τοῦ ἔτους 1931, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 360/τ.
Ά/1931 Φ.Ε.Κ.
Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου (παλαιά
ὀνομασία «Κοιμήσεως Θεοτόκου») Μεσοβράχου, μέ
ἕδρα τήν τοπική Κοινότητα Διποταμίας, τῆς Δημοτικῆς
Ἑνότητος Ἀκριτῶν, τοῦ Δήμου Νεστορίου, τῆς
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Καστοριᾶς, τῆς Περιφερείας
Δυτικῆς Μακεδονίας, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1931,
ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 360/τ. Ά/1931 Φ.Ε.Κ.
Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου
(παλαιά ὀνομασία «Ἁγίας Παρασκευῆς») Οἰνόης, μέ
ἕδρα τήν τοπική Κοινότητα Οἰνόης, τῆς Δημοτικῆς
Ἑνότητος Μεσοποταμίας, τοῦ Δήμου Καστοριᾶς, τῆς
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Καστοριᾶς, τῆς Περιφερείας
Δυτικῆς Μακεδονίας, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1931,
ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 360/τ. Ά/1931 Φ.Ε.Κ.
Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου (παλαιά
ὀνομασία «Ἁγίου Νικολάου») Πενταβρύσου, μέ ἕδρα
τήν τοπική Κοινότητα Πενταβρύσου, τῆς Δημοτικῆς
Ἑνότητος Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Δήμου Καστοριᾶς, τῆς
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Καστοριᾶς, τῆς Περιφερείας
Δυτικῆς Μακεδονίας, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1931,
ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 360/τ. Ά/1931 Φ.Ε.Κ.
Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου (παλαιά
ὀνομασία «Ἁγίου Δημητρίου») Πτελέας, μέ ἕδρα τήν
τοπική Κοινότητα Πτελέας, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος
Νεστορίου, τοῦ Δήμου Νεστορίου, τῆς Περιφερειακῆς
Ἑνότητος Καστοριᾶς, τῆς Περιφερείας Δυτικῆς
Μακεδονίας, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1931, ὡς
ἐμφαίνεται εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 360/τ. Ά/1931 Φ.Ε.Κ.
Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου (παλαιά
ὀνομασία «Ἁγίου Νικολάου») Ἄνω Πτεριᾶς, μέ

ἕδρα τήν τοπική Κοινότητα Πτεριᾶς, τῆς Δημοτικῆς
Ἑνότητος Μεσοποταμίας, τοῦ Δήμου Καστοριᾶς, τῆς
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Καστοριᾶς, τῆς Περιφερείας
Δυτικῆς Μακεδονίας, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1931,
ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 360/τ. Ά/1931 Φ.Ε.Κ.
Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου (παλαιά
ὀνομασία «Κοιμήσεως Θεοτόκου») Κάτω Πτεριᾶς, μέ
ἕδρα τήν τοπική Κοινότητα Πτεριᾶς, τῆς Δημοτικῆς
Ἑνότητος Μεσοποταμίας, τοῦ Δήμου Καστοριᾶς, τῆς
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Καστοριᾶς, τῆς Περιφερείας
Δυτικῆς Μακεδονίας, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1931,
ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 360/τ. Ά/1931 Φ.Ε.Κ.
Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος (παλαιά
ὀνομασία «Ἁγίου Νικολάου») Σταυροποτάμου, μέ ἕδρα
τήν τοπική Κοινότητα Μελισσοτόπου, τῆς Δημοτικῆς
Ἑνότητος Ἁγίων Ἀναργύρων, τοῦ Δήμου Καστοριᾶς, τῆς
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Καστοριᾶς, τῆς Περιφερείας
Δυτικῆς Μακεδονίας, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1931,
ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 360/τ. Ά/1931 Φ.Ε.Κ.
Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου
(παλαιά ὀνομασία «Εἰσοδίων Θεοτόκου») Τοιχιοῦ, μέ
ἕδρα τήν τοπική Κοινότητα Τοιχιοῦ, τῆς Δημοτικῆς
Ἑνότητος Βιτσίου, τοῦ Δήμου Καστοριᾶς, τῆς
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Καστοριᾶς, τῆς Περιφερείας
Δυτικῆς Μακεδονίας, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1931,
ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 360/τ. Ά/1931 Φ.Ε.Κ.
Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς (παλαιά
ὀνομασία «Κοιμήσεως Θεοτόκου») Φωτεινῆς, μέ ἕδρα
τήν τοπική Κοινότητα Μεταμορφώσεως, τῆς Δημοτικῆς
Ἑνότητος Βιτσίου, τοῦ Δήμου Καστοριᾶς, τῆς
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Καστοριᾶς, τῆς Περιφερείας
Δυτικῆς Μακεδονίας, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1931,
ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 360/τ. Ά/1931 Φ.Ε.Κ.
Ἡ παροῦσα Διαπιστωτική Πρᾶξις νά δημοσιευθῆ εἰς
τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 6ῃ Μαρτίου 2019
† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 27.3.2019
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Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ἐν Ἀθήναις τῇ 8.3.2019
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαπιστωτική Πρᾶξις: Ἀναγνώρισις συστάσεως Ἐνοριῶν
Ἀριθμ. 741, 742, 743/442 καί Ἱ. Μονῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορίνθου
συμφώνως πρός τό ἄρθρον 25 τοῦ Ν. 4301/2014
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἔχοντες ὕπ ὄψιν:
1. τό ἄρθρον 25 πάρ. 1 τοῦ Ν. 4301/2014,
2. τάς ὑπ’ ἀριθμ. 93/25.1.2019, 94/25.1/2019 καί 95/
24.5.2018 εἰσηγήσεις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κορίνθου
κ. Διονυσίου,
3. τήν ἀπό 6.3.2019 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου,
διαπιστοῦμεν
τήν σύστασιν πρό τῆς ἐνάρξεως ἰσχῦος τοῦ Νόμου
590/1977, τῶν ὡς κάτωθι Ἐνοριῶν καί Ἱερῶν Μονῶν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορίνθου:
Ἐνορίαι
Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης
χωρίου Ταρσινῶν, μέ ἕδραν τήν Τοπικήν Κοινότητα
Ταρσινῶν, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Βέλου, τοῦ Δήμου
Βέλου-Βόχας, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Κορινθίας,
τῆς Περιφερείας Πελοποννήσου, ἱδρυθεῖσα πρό
τοῦ ἔτους 1973, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῶν Διπτύχων τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔτους 1973, σελ. 365 (ἔκδοσις
Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος).
Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Δάφνη,
μέ ἕδραν τήν τοπικήν Κοινότητα Δάφνης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Νεμέας, τοῦ Δήμου Νεμέας, τῆς
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Κορινθίας, τῆς Περιφερείας
Πελοποννήσου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1973, ὡς
ἐμφαίνεται ἐκ τῶν Διπτύχων της Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ἔτους 1973, σελ. 363 (ἔκδοσις Ἀποστολικῆς
Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος).
Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης
χωρίου Δένδρον, μέ ἕδραν τήν Τοπικήν Κοινότητα
Δένδρου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ξυλοκάστρου, τοῦ
Δήμου Ξυλοκάστρου-Εὐρωστίνης, τῆς Περιφερειακῆς
Ἑνότητος Κορινθίας, τῆς Περιφερείας Πελοποννήσου,
ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1973, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῶν
Διπτύχων της Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔτους 1973, σελ.
363 (ἔκδοσις Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος).

Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (παλαιά
ὀνομασία «Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου») Κιάτου, μέ ἕδραν
τήν Δημοτικήν Κοινότητα Κιάτου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Σικυωνίων, τοῦ Δήμου Σικυωνίων (Κιάτου), τῆς
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Κορινθίας, τῆς Περιφερείας
Πελοποννήσου, ἱδρυθεῖσα τό ἔτος 1964, ὡς ἐμφαίνεται
ἐκ τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Φ.Ε.Κ. 174/τ.Α/10.10.1964.
Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου (παλαιά ὀνομασία
«Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ») χωρίου Κάτω Λουτροῦ,
μέ ἕδραν τήν Τοπικήν Κοινότητα Κάτω Λουτροῦ,
τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ξυλοκάστρου, τοῦ Δήμου
Ξυλοκάστρου-Εὐρωστίνης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Κορινθίας, τῆς Περιφερείας Πελοποννήσου, ἱδρυθεῖσα τό ἔτος 1912, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ ὕπ ἀριθμ.
Φ.Ε.Κ. 9/τ.Ά/12.1.1912.
Ἱερά Μονή
Ἱερά Μονή Ἁγίου Κωνσταντίνου Γελληνίου, μέ ἕδραν
τήν τοπικήν Κοινότητα Λαγκαδαίικων, τῆς Δημοτικῆς
Ἑνότητος Ξυλοκάστρου, τοῦ Δήμου ΞυλοκάστρουΕὐρωστίνης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Κορινθίας,
τῆς Περιφερείας Πελοποννήσου, ἱδρυθεῖσα τό
ἔτος 1050, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς Ἀπογραφῆς τῆς ἐν
Πελοποννήσῳ Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας κατά τήν Β
́Ἐνετοκρατίαν (1697-1700) καί ἀπό τά βιβλία: Ἱστορικά
του Ξυλόκαστρου τοῦ Σ. Κουτίβα, 1962, σελ. 69-78 καί
Ἱστορία τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου
ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι σήμερον, τοῦ Μητροπολίτου Πισιδίας
Μεθοδίου, ἔκδ. «Νέα Σύνορα» Α. Λιβάνη, Ἀθήνα 1997,
σελ. 343-344.
Ἡ παροῦσα Διαπιστωτική Πρᾶξις νά δημοσιευθῆ εἰς
τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 6η Μαρτίου 2019
† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης
Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ἐν Ἀθήναις τῇ 7.3.2019
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 27.3.2019
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ΠΡΌΚΉΡΎΞΈΊΣ - ΚΛΉΤΉΡΊΆ ΕΠΊΚΡΊµΆΤΆ
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΕΔΟΘΗ ΤΗΝ ......................
ΕΙΣ ΤΟΝ .............................
ΕΝ ...................................
ΔΙΑ ..................................
Ο ΕΠΙΔΟΥΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ
ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ 34/2018

Τό Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν διά Πρεσβυτέρους,
Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστήριον τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τῆς 162ας Συνοδικῆς Περιόδου,
συγκείμενον ἐκ τοῦ Προέδρου Αὐτοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου
καί ἐκ τῶν τακτικῶν Μελῶν Αὐτοῦ Σεβασμιωτάτων
Μητροπολιτῶν: α) Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ,
β) Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεωργίου, γ) Ἐλασσῶνος κ.
Χαρίτωνος καί δ) Γρεβενῶν κ. Δαβίδ.
Συνελθόν εἰς Συνεδρίαν τῇ 11ῃ Δεκεμβρίου 2018,
ἡμέρᾳ τῆς ἑβδομάδος Τρίτη καί ὥρᾳ 5:00 ἀπογευματινῇ,
ἐν τῷ Συνοδικῷ Μεγάρῳ κειμένῳ ἐν Ἀθήναις ἐπί
τῶν ὁδῶν Ἰωάννου Γενναδίου 14 καί Ἰασίου 1 καί τῇ
συνήθει τῶν Συνεδριῶν Αἰθούσῃ, ἐπί παρουσίᾳ καί
τοῦ Γραμματέως Αὐτοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σεβαστιανοῦ
Σωμαράκη, ἵνα κρίνῃ καί δικάσῃ τόν Ἀρχιμανδρίτην
Βαρθολομαῖον Τσιούμαν, κατά κόσμον Χρῆστον τοῦ
Κωνσταντίνου, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, κατηγορούμενον
ἐπί: .............................................. καί συγκεκριμένως ὅτι
Κληρικός τυγχάνων τῆς Ὀρθοδόξου κατ ̓ Ἀνατολάς
Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί δή Ἀρχιμανδρίτης
Αὐτῆς ἐφημερεύων ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Βαρβάρας
Λυκοβρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας,
Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, ................................................
.........., τῆς ὑποθέσεως αὐτοῦ παραπεμφθείσης ἐνώπιον
Αὐτοῦ, λόγῳ ἁρμοδιότητος, δυνάμει τῆς ὑπ’ ἀριθμ.
2/2018 ἀποφάσεως τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί
Ὠρωποῦ.
Δικάζον ἐρήμην τοῦ κατηγορουμένου νομίμως
κληθέντος δυνάμει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 3333/1916/11-922

2018 Κλητηρίου Θεσπίσματος καί καί δημοσιευθέντος
συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρ. 55 τοῦ Ν.
5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς
πρό Αὐτῶν Διαδικασίας» ὡς ἀγνώστου διαμονῆς δίς εἰς
το περιοδικόν “ΕΚΚΛΗΣΙΑ” μηνῶν Ὀκτωβρίου τοῦ 2018
καί Νοεμβρίου τοῦ 2018 ὡς καί εἰς τήν ἐφημερίδα τῶν
Ἀθηνῶν “ΕΣΤΙΑ” φύλλα 2ας καί 3ης Ὀκτωβρίου 2018,
καί μή προσελθόντος καί μή παραστάντος κατά τήν
σημερινήν δικάσιμον.
Διεξελθόν καί ἐπισταμένως μελετῆσαν ἅπαντα τά ἐν
τῇ δικο-γραφίᾳ ἔγγραφα καί στοιχεῖα.
Λαβόν ὑπ’ ὄψιν καί τήν εἰσήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου
Δικαστικοῦ Συνέδρου Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ.
Δαβίδ.
Σκεφθέν κατά τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνας καί
τούς Νόμους τοῦ Κράτους.
Ἐπειδή ............................
Ἐπειδή ............................
Ἐπειδή ..............................
Ἐπειδή ..............................
Ἐπειδή ἐκ τῆς ἐπισταμένης μελέτης καί ἀξιολογήσεως
τοῦ συνόλου τῶν στοιχείων τῆς δικογραφίας, τῶν
μαρτυρικῶν καταθέσεων τῆς περί τήν ἀπόδειξιν
διαδικασίας περιλαμβανούσης καί τά στοιχεῖα τῆς
προδικασίας, ὡς καί ἐκ τῶν ἀναγνωσθέντων ἐγγράφων
ἀπεδείχθησαν ὡς πραγματικά περιστατικά κατά τήν
κρίσιν τοῦ Δικαστηρίου καί κατ’ ἐλευθέραν ἐκτίμησιν,
συνῳδά τῷ ἄρθρῳ 57 τοῦ Νόμου 5383/1932 «Περί
Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό Αὐτῶν
διαδικασίας», ὅτι ὁ κατηγορούμενος Κληρικός
τυγχάνων τῆς Ὀρθοδόξου κατ’ Ἀνατολάς Καθολικῆς
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί δή Ἀρχιμανδρίτης Αὐτῆς,
ἐφημερεύων ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Βαρβάρας
Λυκοβρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας,
Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, ................................................
...................................
Ἐπειδή τά ἀνωτέρω ἀδικήματα τοῦ κατηγορητηρίου
σαφῶς προβλέπονται καί ρητῶς τιμωροῦνται ὑπό τῶν
Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων................................................
.......................................................................
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
1) Κηρύσσει ὁμοφώνως ἔνοχον τόν Ἀρχιμανδρίτην
Βαρθολομαῖον Τσιούμαν, κατά κόσμον Χρῆστον τοῦ
Κωνσταντίνου, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΚΛΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΡΙΜΑΤΑ
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, ἐπί: ..........................
....................................., καί συγκεκριμένως ὅτι Κληρικός
τυγχάνων τῆς Ὀρθοδόξου κατ ̓ Ἀνατολάς Καθολικῆς
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί δή Ἀρχιμανδρίτης Αὐτῆς
ἐφημερεύων ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Βαρβάρας
Λυκοβρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας,
Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, .......................................,
ἐπί ἀδικήμασι σαφῶς προβλεπομένοις καί ρητῶς
τιμωρουμένοις ὑπό τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων ......
..............................................................................................
......................................
2)
Ἐπιβάλλει αὐτῷ παμψηφεί τήν ποινήν
τῆς καθαιρέσεως ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ τῆς ἱερωσύνης
ὑπουργήματος, ἀπογυμνοῦν αὐτόν τέλεον παντός
ἱερατικοῦ βαθμοῦ καί τίτλου, ἐπαναφέρον αὐτόν εἰς
τήν τάξιν τῶν λαϊκῶν, προσφωνούμενον τοῦ λοιποῦ
διά τοῦ λαϊκοῦ αὐτοῦ ὀνόματος, καταδικάζον ἅμα εἰς
βάρος αὐτοῦ καί ὑπέρ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου τήν ἐκ
τριάκοντα ΕΥΡΩ (30 Ε) δικαστικήν δαπάνην.
3) Συνῳδά ταῖς διατάξεσι τῶν ἄρθρων 125, 126,
127, 128, 130, 133, 134, 136 καί 151 τοῦ Νόμου 5383/
1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό
Αὐτῶν διαδικασίας», ἡ παροῦσα ἀπόφασις ὑπόκειται
εἰς τά ἔνδικα μέσα τῆς ἀνακοπῆς ἐρημοδικίας, ἥτις
ἀσκεῖται ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ διά
Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστηρίου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί τῆς ἐφέσεως ἥτις
ἀσκεῖται ἐνώπιον τοῦ Δευτεροβαθμίου Συνοδικοῦ διά
Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστηρίου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί ἀσκοῦνται διαδοχικῶς
καί οὐχί ταὐτοχρόνως.
Δυνάμει τῶν ἄρθρων 127, 128 καί 134 τοῦ ν. 5383/
1932:
«Ἡ ἀνακοπή ἐπιτρέπεται ἐντός δέκα ἡμερῶν ἀπό τῆς
εἰς τόν καταδικασθέντα ἐπιδόσεως τῆς ἀνακοπτομένης
ἀποφάσεως.
Ἄν ὁ καταδικασθείς κατοικῇ ἤ διατρίβῃ εἰς ἄλλον
τόπον παρά τόν τῆς ἕδρας τοῦ Δικαστηρίου, ἡ πρός
ἀνακοπήν προθεσμία ἐπεκτείνεται κατά ὀκτώ μέν ἡμέρας
ἄν οὗτος κατοικῇ ἐκτός τῆς ἕδρας τοῦ Δικαστηρίου, ἐν
τῇ αὐτῇ ὅμως περιφερείᾳ τῆς Μητροπόλεως, κατά δέκα
πέντε δέ ἡμέρας ἄν κατοικῇ ἐν ἑτέρᾳ Μητροπόλει. Ἄν
ὁ καταδικασθείς κατοικῇ ἤ διατίβῃ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ,
ἡ πρός ἀνακοπήν προθεσμία ἐπεκτείνεται ἐπί ἡμέρας
ἑξήκοντα»,
«Ἡ ἡμέρα τῆς ἐπιδόσεως τῆς ἀποφάσεως δέν
συνυπολογίζεται εἰς τήν προθεσμίαν.

Ἡ πρός ἀνακοπήν προθεσμία λήγει τήν 6ην ὥραν
μ.μ. τῆς τελευταίας ἡμέρας, ἤ ἐάν ἡ τελευταία ἡμέρα
εἶναι Κυριακή ἤ ἄλλη ὑπό τοῦ Κράτους διά τά Δημόσια
Γραφεῖα ἀνεγνωρισμένη ἑορτή, τήν 6ην ὥραν μ.μ. τῆς
ἐπιούσης.
Ἐκπρόθεσμος ἀνακοπή εἶναι δεκτή μόνον ἐάν ἡ
προθεσμία παρῆλθεν ἐξ ἀνωτέρας βίας εἰδικῶς ἠτιολογημένης ἐν τῇ ἀποφάσει», καί
«Ἡ πρός ἔφεσιν προθεσμία εἶναι δεκαήμερος,
ἀρχομένη ἐπί μέν τῆς κατ̓ ἐρήμην ἀποφάσεως ἀπό τῆς
κοινοποιήσεως εἰς τόν καταδικασθέντα, ἐπί δέ τῆς κατ̓
ἀντιμωλίαν ἀπό τῆς δημοσίευσεως τῆς ἀποφάσεως.
Ὡς πρός τόν ὑπολογισμόν τῆς προθεσμίας καί
τήν ἐπέκτασιν αὐτῆς ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τῶν
ἄρθρων 127-128».
Δυνάμει δέ τῆς παρ. α ́ τοῦ ἄρθρου 55 τοῦ ὡς ἄνω
νόμου:
«Ἐπί κατηγορουμένων ἀγνώστου διαμονῆς ἡ ἐπίδοσις λογίζεται γενομένη, ἐάν τό περιεχόμενον τοῦ
ἐπιδοτηρίου ἐγγράφου γνωστοποιηθῇ δίς διά τοῦ
περιοδικοῦ τῆς «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» καί μιᾶς ἐφημερίδος
καί ἀπό τῆς τελευταίας δημοσιεύσεως παρέλθωσι δύο
ἑβδομάδες».
Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ἀσκήσεως
κατά τῆς παρούσης ἀποφάσεως τῶν ἀνωτέρω ἐνδίκων
μέσων, αὕτη καθίσταται τελεσίδικος, ἀμετάκλητος
καί ἐκτελεστή. Ἡ προθεσμία αὕτη ἀναστέλλει τήν
ἐκτέλεσιν τῆς ἐπιβληθείσης ποινῆς.
Εἰς περίπτωσιν παραλείψεως τῆς ὑπό τοῦ καταδικασθέντος ἀσκήσεως ἐφέσεως κωλύεται ἡ παραδεκτή
ἄσκησις ἐνδίκου βοηθήματος κατά τῆς παρούσης ἀποφάσεως.
Ἐκρίθη, ἀπεφασίσθη καί ἐδημοσιεύθη αὐθημερόν.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Πρωτοβαθμίου
Συνοδικοῦ Δικαστηρίου.
† Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Νικόλαος
ΤΑ ΜΕΛΗ
† Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς
† Ὁ Κίτρους καί Κατερίνης Γεώργιος
† Ὁ Ἐλασσῶνος Χαρίτων
† Ὁ Γρεβενῶν Δαβίδ
Ὁ Γραμματεύς
Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Σωμαράκης
Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τήν 15.2.2019 καί τήν 15.3.2019
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ΕΚΚΛΉΣΊΆ 3 [ΜΆΡΤΊΌΣ 2019]
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΕΔΟΘΗ ΤΗΝ ......................
ΕΙΣ ΤΟΝ .............................
ΕΝ ...................................
ΔΙΑ ..................................
Ο ΕΠΙΔΟΥΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ
ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ 34/2018
Τό Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν διά Πρεσβυτέρους,
Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστήριον τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τῆς 162ας Συνοδικῆς Περιόδου,
συγκείμενον ἐκ τοῦ Προέδρου Αὐτοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου
καί ἐκ τῶν τακτικῶν Μελῶν Αὐτοῦ Σεβασμιωτάτων
Μητροπολιτῶν: α) Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ,
β) Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεωργίου, γ) Ἐλασσῶνος κ.
Χαρίτωνος καί δ) Γρεβενῶν κ. Δαβίδ.
Συνελθόν εἰς Συνεδρίαν τῇ 11ῃ Δεκεμβρίου 2018,
ἡμέρᾳ τῆς ἑβδομάδος Τρίτη καί ὥρᾳ 5:00 ἀπογευματινῇ,
ἐν τῷ Συνοδικῷ Μεγάρῳ κειμένῳ ἐν Ἀθήναις ἐπί
τῶν ὁδῶν Ἰωάννου Γενναδίου 14 καί Ἰασίου 1 καί τῇ
συνήθει τῶν Συνεδριῶν Αἰθούσῃ, ἐπί παρουσίᾳ καί
τοῦ Γραμματέως Αὐτοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σεβαστιανοῦ
Σωμαράκη, ἵνα κρίνῃ καί δικάσῃ τόν Ἀρχιμανδρίτην
Βαρθολομαῖον Τσιούμαν, κατά κόσμον Χρῆστον τοῦ
Κωνσταντίνου, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, κατηγορούμενον
ἐπί: .............................................. καί συγκεκριμένως ὅτι
Κληρικός τυγχάνων τῆς Ὀρθοδόξου κατ ̓ Ἀνατολάς
Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί δή Ἀρχιμανδρίτης
Αὐτῆς ἐφημερεύων ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Βαρβάρας
Λυκοβρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας,
Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, ................................................
.........., τῆς ὑποθέσεως αὐτοῦ παραπεμφθείσης ἐνώπιον
Αὐτοῦ, λόγῳ ἁρμοδιότητος, δυνάμει τῆς ὑπ’ ἀριθμ.
2/2018 ἀποφάσεως τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί
Ὠρωποῦ.
Δικάζον ἐρήμην τοῦ κατηγορουμένου νομίμως
κληθέντος δυνάμει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 3333/1916/11-92018 Κλητηρίου Θεσπίσματος καί καί δημοσιευθέντος
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συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρ. 55 τοῦ Ν.
5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς
πρό Αὐτῶν Διαδικασίας» ὡς ἀγνώστου διαμονῆς δίς εἰς
το περιοδικόν “ΕΚΚΛΗΣΙΑ” μηνῶν Ὀκτωβρίου τοῦ 2018
καί Νοεμβρίου τοῦ 2018 ὡς καί εἰς τήν ἐφημερίδα τῶν
Ἀθηνῶν “ΕΣΤΙΑ” φύλλα 2ας καί 3ης Ὀκτωβρίου 2018,
καί μή προσελθόντος καί μή παραστάντος κατά τήν
σημερινήν δικάσιμον.
Διεξελθόν καί ἐπισταμένως μελετῆσαν ἅπαντα τά ἐν
τῇ δικο-γραφίᾳ ἔγγραφα καί στοιχεῖα.
Λαβόν ὑπ’ ὄψιν καί τήν εἰσήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου
Δικαστικοῦ Συνέδρου Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ.
Δαβίδ.
Σκεφθέν κατά τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνας καί
τούς Νόμους τοῦ Κράτους.
Ἐπειδή ............................
Ἐπειδή ............................
Ἐπειδή ..............................
Ἐπειδή ..............................
Ἐπειδή ἐκ τῆς ἐπισταμένης μελέτης καί ἀξιολογήσεως
τοῦ συνόλου τῶν στοιχείων τῆς δικογραφίας, τῶν
μαρτυρικῶν καταθέσεων τῆς περί τήν ἀπόδειξιν
διαδικασίας περιλαμβανούσης καί τά στοιχεῖα τῆς
προδικασίας, ὡς καί ἐκ τῶν ἀναγνωσθέντων ἐγγράφων
ἀπεδείχθησαν ὡς πραγματικά περιστατικά κατά τήν
κρίσιν τοῦ Δικαστηρίου καί κατ’ ἐλευθέραν ἐκτίμησιν,
συνῳδά τῷ ἄρθρῳ 57 τοῦ Νόμου 5383/1932 «Περί
Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό Αὐτῶν
διαδικασίας», ὅτι ὁ κατηγορούμενος Κληρικός
τυγχάνων τῆς Ὀρθοδόξου κατ’ Ἀνατολάς Καθολικῆς
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί δή Ἀρχιμανδρίτης Αὐτῆς,
ἐφημερεύων ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Βαρβάρας
Λυκοβρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας,
Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, ................................................
...................................
Ἐπειδή τά ἀνωτέρω ἀδικήματα τοῦ κατηγορητηρίου
σαφῶς προβλέπονται καί ρητῶς τιμωροῦνται ὑπό τῶν
Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων................................................
.......................................................................

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
1) Κηρύσσει ὁμοφώνως ἔνοχον τόν Ἀρχιμανδρίτην
Βαρθολομαῖον Τσιούμαν, κατά κόσμον Χρῆστον τοῦ
Κωνσταντίνου, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, ἐπί: ..........................
....................................., καί συγκεκριμένως ὅτι Κληρικός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΚΛΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΡΙΜΑΤΑ
τυγχάνων τῆς Ὀρθοδόξου κατ ̓ Ἀνατολάς Καθολικῆς
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί δή Ἀρχιμανδρίτης Αὐτῆς
ἐφημερεύων ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Βαρβάρας
Λυκοβρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας,
Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, .......................................,
ἐπί ἀδικήμασι σαφῶς προβλεπομένοις καί ρητῶς
τιμωρουμένοις ὑπό τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων ......
..............................................................................................
......................................
2)
Ἐπιβάλλει αὐτῷ παμψηφεί τήν ποινήν
τῆς καθαιρέσεως ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ τῆς ἱερωσύνης
ὑπουργήματος, ἀπογυμνοῦν αὐτόν τέλεον παντός
ἱερατικοῦ βαθμοῦ καί τίτλου, ἐπαναφέρον αὐτόν εἰς
τήν τάξιν τῶν λαϊκῶν, προσφωνούμενον τοῦ λοιποῦ
διά τοῦ λαϊκοῦ αὐτοῦ ὀνόματος, καταδικάζον ἅμα εἰς
βάρος αὐτοῦ καί ὑπέρ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου τήν ἐκ
τριάκοντα ΕΥΡΩ (30 Ε) δικαστικήν δαπάνην.
3) Συνῳδά ταῖς διατάξεσι τῶν ἄρθρων 125, 126,
127, 128, 130, 133, 134, 136 καί 151 τοῦ Νόμου 5383/
1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό
Αὐτῶν διαδικασίας», ἡ παροῦσα ἀπόφασις ὑπόκειται
εἰς τά ἔνδικα μέσα τῆς ἀνακοπῆς ἐρημοδικίας, ἥτις
ἀσκεῖται ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ διά
Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστηρίου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί τῆς ἐφέσεως ἥτις
ἀσκεῖται ἐνώπιον τοῦ Δευτεροβαθμίου Συνοδικοῦ διά
Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστηρίου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί ἀσκοῦνται διαδοχικῶς
καί οὐχί ταὐτοχρόνως.
Δυνάμει τῶν ἄρθρων 127, 128 καί 134 τοῦ ν. 5383/
1932:
«Ἡ ἀνακοπή ἐπιτρέπεται ἐντός δέκα ἡμερῶν ἀπό τῆς
εἰς τόν καταδικασθέντα ἐπιδόσεως τῆς ἀνακοπτομένης
ἀποφάσεως.
Ἄν ὁ καταδικασθείς κατοικῇ ἤ διατρίβῃ εἰς ἄλλον
τόπον παρά τόν τῆς ἕδρας τοῦ Δικαστηρίου, ἡ πρός
ἀνακοπήν προθεσμία ἐπεκτείνεται κατά ὀκτώ μέν ἡμέρας
ἄν οὗτος κατοικῇ ἐκτός τῆς ἕδρας τοῦ Δικαστηρίου, ἐν
τῇ αὐτῇ ὅμως περιφερείᾳ τῆς Μητροπόλεως, κατά δέκα
πέντε δέ ἡμέρας ἄν κατοικῇ ἐν ἑτέρᾳ Μητροπόλει. Ἄν
ὁ καταδικασθείς κατοικῇ ἤ διατίβῃ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ,
ἡ πρός ἀνακοπήν προθεσμία ἐπεκτείνεται ἐπί ἡμέρας
ἑξήκοντα»,
«Ἡ ἡμέρα τῆς ἐπιδόσεως τῆς ἀποφάσεως δέν
συνυπολογίζεται εἰς τήν προθεσμίαν.
Ἡ πρός ἀνακοπήν προθεσμία λήγει τήν 6ην ὥραν
μ.μ. τῆς τελευταίας ἡμέρας, ἤ ἐάν ἡ τελευταία ἡμέρα

εἶναι Κυριακή ἤ ἄλλη ὑπό τοῦ Κράτους διά τά Δημόσια
Γραφεῖα ἀνεγνωρισμένη ἑορτή, τήν 6ην ὥραν μ.μ. τῆς
ἐπιούσης.
Ἐκπρόθεσμος ἀνακοπή εἶναι δεκτή μόνον ἐάν ἡ
προθεσμία παρῆλθεν ἐξ ἀνωτέρας βίας εἰδικῶς ἠτιολογημένης ἐν τῇ ἀποφάσει», καί
«Ἡ πρός ἔφεσιν προθεσμία εἶναι δεκαήμερος,
ἀρχομένη ἐπί μέν τῆς κατ̓ ἐρήμην ἀποφάσεως ἀπό τῆς
κοινοποιήσεως εἰς τόν καταδικασθέντα, ἐπί δέ τῆς κατ̓
ἀντιμωλίαν ἀπό τῆς δημοσίευσεως τῆς ἀποφάσεως.
Ὡς πρός τόν ὑπολογισμόν τῆς προθεσμίας καί
τήν ἐπέκτασιν αὐτῆς ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τῶν
ἄρθρων 127-128».
Δυνάμει δέ τῆς παρ. α ́ τοῦ ἄρθρου 55 τοῦ ὡς ἄνω
νόμου:
«Ἐπί κατηγορουμένων ἀγνώστου διαμονῆς ἡ ἐπίδοσις λογίζεται γενομένη, ἐάν τό περιεχόμενον τοῦ
ἐπιδοτηρίου ἐγγράφου γνωστοποιηθῇ δίς διά τοῦ
περιοδικοῦ τῆς «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» καί μιᾶς ἐφημερίδος
καί ἀπό τῆς τελευταίας δημοσιεύσεως παρέλθωσι δύο
ἑβδομάδες».
Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ἀσκήσεως
κατά τῆς παρούσης ἀποφάσεως τῶν ἀνωτέρω ἐνδίκων
μέσων, αὕτη καθίσταται τελεσίδικος, ἀμετάκλητος
καί ἐκτελεστή. Ἡ προθεσμία αὕτη ἀναστέλλει τήν
ἐκτέλεσιν τῆς ἐπιβληθείσης ποινῆς.
Εἰς περίπτωσιν παραλείψεως τῆς ὑπό τοῦ καταδικασθέντος ἀσκήσεως ἐφέσεως κωλύεται ἡ παραδεκτή
ἄσκησις ἐνδίκου βοηθήματος κατά τῆς παρούσης ἀποφάσεως.
Ἐκρίθη, ἀπεφασίσθη καί ἐδημοσιεύθη αὐθημερόν.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Πρωτοβαθμίου
Συνοδικοῦ Δικαστηρίου.
† Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Νικόλαος
ΤΑ ΜΕΛΗ
† Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς
† Ὁ Κίτρους καί Κατερίνης Γεώργιος
† Ὁ Ἐλασσῶνος Χαρίτων
† Ὁ Γρεβενῶν Δαβίδ
Ὁ Γραμματεύς
Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Σωμαράκης
Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τήν 15.2.2019 καί τήν 15.3.2019
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ΕΚΚΛΉΣΊΆ 3 [ΜΆΡΤΊΌΣ 2019]
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΕΔΟΘΗ ΤΗΝ ......................
ΕΙΣ ΤΟΝ .............................
ΕΝ ...................................
ΔΙΑ ..................................
Ο ΕΠΙΔΟΥΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ
ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ 35/2018
Τό Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν διά Πρεσβυτέρους,
Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστήριον τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τῆς 162ας Συνοδικῆς Περιόδου,
συγκείμενον ἐκ τοῦ Προέδρου Αὐτοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου
καί ἐκ τῶν τακτικῶν Μελῶν Αὐτοῦ Σεβασμιωτάτων
Μητροπολιτῶν: α) Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ,
β) Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεωργίου, γ) Ἐλασσῶνος κ.
Χαρίτωνος καί δ) Γρεβενῶν κ. Δαβίδ.
Συνελθόν εἰς Συνεδρίαν τῇ 11ῃ Δεκεμβρίου 2018,
ἡμέρᾳ τῆς ἑβδομάδος Τρίτη καί ὥρᾳ 5:00 ἀπογευματινῇ,
ἐν τῷ Συνοδικῷ Μεγάρῳ κειμένῳ ἐν Ἀθήναις ἐπί
τῶν ὁδῶν Ἰωάννου Γενναδίου 14 καί Ἰασίου 1 καί τῇ
συνήθει τῶν Συνεδριῶν Αἰθούσῃ, ἐπί παρουσίᾳ καί
τοῦ Γραμματέως Αὐτοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σεβαστιανοῦ
Σωμαράκη, ἵνα κρίνῃ καί δικάσῃ τόν Πρεσβύτερον
Γρηγόριον-Ἐρωτόκριτον Ἰωσηφίδην τοῦ Γεωργίου,
Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πολυανῆς καί
Κιλκισίου, κατηγορούμενον ἐπί: ................................
...., καί συγκεκριμένως ὅτι Κληρικός τυγχάνων τῆς
Ὀρθοδόξου κατ ̓ Ἀνατολάς Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησίας καί δή Πρεσβύτερος Αὐτῆς, ἐφημερεύων
ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἰσώματος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πολυανῆς καί Κιλκισίου, .......
................................................., ἐπί ἀδικήμασι σαφῶς
προβλεπομένοις καί ρητῶς τιμωρουμένοις ὑπό τῶν
Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων ...............................................
........, τῆς ὑποθέσεως αὐτοῦ παραπεμφθείσης ἐνώπιον
Αὐτοῦ, λόγῳ ἁρμοδιότητος, δυνάμει τῆς ὑπ’ ἀριθμ.
1/2017 ἀποφάσεως τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πολυανῆς καί Κιλκισίου.
Δικάζον ἐρήμην τοῦ κατηγορουμένου νομίμως
κληθέντος δυνάμει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 5377/1913/11-92018 Κλητηρίου Θεσπίσματος καί καί δημοσιευθέντος
26

συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρ. 55 τοῦ Ν.
5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς
πρό Αὐτῶν Διαδικασίας» ὡς ἀγνώστου διαμονῆς δίς εἰς
το περιοδικόν “ΕΚΚΛΗΣΙΑ” μηνῶν Ὀκτωβρίου τοῦ 2018
καί Νοεμβρίου τοῦ 2018 ὡς καί εἰς τήν ἐφημερίδα τῶν
Ἀθηνῶν “ΕΣΤΙΑ” φύλλα 2ας καί 3ης Ὀκτωβρίου 2018,
καί μή προσελθόντος καί μή παραστάντος κατά τήν
σημερινήν δικάσιμον.
Διεξελθόν καί ἐπισταμένως μελετῆσαν ἅπαντα τά ἐν
τῇ δικογραφίᾳ ἔγγραφα καί στοιχεῖα.
Λαβόν ὑπ’ ὄψιν καί τήν εἰσήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου
Δικαστικοῦ Συνέδρου Μητροπολίτου Κίτρους καί
Κατερίνης κ. Γεωργίου.
Σκεφθέν κατά τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνας καί
τούς Νόμους τοῦ Κράτους.
Ἐπειδή, ...........................
Ἐπειδή, .........................
Ἐπειδή, .........................
Ἐπειδή ...........................
Ἐπειδή, ..........................
Ἐπειδή ...........................
Ἐπειδή, ..........................
Ἐπειδή, ..........................
Ἐπειδή, ...........................
Ἐπειδή ἐκ τῆς ἐπισταμένης μελέτης καί
ἀξιολογήσεως τοῦ συνόλου τῶν στοιχείων τῆς
δικογραφίας, τῶν μαρτυρικῶν καταθέσεων τῆς περί τήν
ἀπόδειξιν διαδικασίας περιλαμβανούσης καί τά στοιχεῖα
τῆς προδικασίας, ὡς καί ἐκ τῶν ἀναγνωσθέντων
ἐγγράφων ἀπεδείχθησαν ὡς πραγματικά περιστατικά
κατά τήν κρίσιν τοῦ Δικαστηρίου καί κατ’ ἐλευθέραν
ἐκτίμησιν, συνῳδά τῷ ἄρθρῳ 57 τοῦ Νόμου 5383/1932
«Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό Αὐτῶν
διαδικασίας», ὅτι ὁ κατηγορούμενος Κληρικός τυγχάνων
τῆς Ὀρθοδόξου κατ̓ Ἀνατολάς Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησίας καί δή Πρεσβύτερος Αὐτῆς ἐφημερεύων ἐν
τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἰσώματος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Πολυανῆς καί Κιλκισίου, .........................
..........................................................................................
Ἐπειδή τά ἀνωτέρω ἀδικήματα τοῦ κατηγορητηρίου
σαφῶς προβλέπονται καί ρητῶς τιμωροῦνται ὑπό τῶν
Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων................................................
.......................................................................
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
1) Κηρύσσει ὁμοφώνως ἔνοχον τόν Πρεσβύτερον
Γρηγόριον-Ἐρωτόκριτον Ἰωσηφίδην τοῦ Γεωργίου,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΚΛΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΡΙΜΑΤΑ
Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πολυανῆς καί
Κιλκισίου, ἐπί: .............................................., καί συγκεκριμένως ὅτι Κληρικός τυγχάνων τῆς Ὀρθοδόξου
κατ ̓ Ἀνατολάς Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί
δή Πρεσβύτερος Αὐτῆς ἐφημερεύων ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ
Ἁγίου Ἀθανασίου Ἰσώματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Πολυανῆς καί Κιλκισίου, .............................................
...................... ἐπί ἀδικήμασι σαφῶς προβλεπομένοις
καί ρητῶς τιμωρουμένοις ὑπό τῶν Θείων καί Ἱερῶν
Κανόνων .............................................................................
........................................
2) Ἐπιβάλλει αὐτῷ παμψηφεί τήν ποινήν τῆς
καθαιρέσεως ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ τῆς ἱερωσύνης
ὑπουργήματος, ἀπογυμνοῦν αὐτόν τέλεον παντός
ἱερατικοῦ βαθμοῦ καί τίτλου, καί ἐπαναφέρον εἰς τήν
τάξιν τῶν λαϊκῶν, καταδικάζον ἅμα εἰς βάρος αὐτοῦ καί
ὑπέρ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου τήν ἐκ τριάκοντα ΕΥΡΩ
(30 Ε) δικαστικήν δαπάνην.
3) Συνῳδά ταῖς διατάξεσι τῶν ἄρθρων 125, 126,
127, 128, 130, 133, 134, 136 καί 151 τοῦ Νόμου 5383/
1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό
Αὐτῶν διαδικασίας», ἡ παροῦσα ἀπόφασις ὑπόκειται
εἰς τά ἔνδικα μέσα τῆς ἀνακοπῆς ἐρημοδικίας, ἥτις
ἀσκεῖται ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ διά
Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστηρίου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί τῆς ἐφέσεως ἥτις
ἀσκεῖται ἐνώπιον τοῦ Δευτεροβαθμίου Συνοδικοῦ διά
Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστηρίου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί ἀσκοῦνται διαδοχικῶς
καί οὐχί ταὐτοχρόνως.
Δυνάμει τῶν ἄρθρων 127, 128 καί 134 τοῦ ν. 5383/
1932:
«Ἡ ἀνακοπή ἐπιτρέπεται ἐντός δέκα ἡμερῶν ἀπό τῆς
εἰς τόν καταδικασθέντα ἐπιδόσεως τῆς ἀνακοπτομένης
ἀποφάσεως.
Ἄν ὁ καταδικασθείς κατοικῇ ἤ διατρίβῃ εἰς ἄλλον
τόπον παρά τόν τῆς ἕδρας τοῦ Δικαστηρίου, ἡ πρός
ἀνακοπήν προθεσμία ἐπεκτείνεται κατά ὀκτώ μέν ἡμέρας
ἄν οὗτος κατοικῇ ἐκτός τῆς ἕδρας τοῦ Δικαστηρίου, ἐν
τῇ αὐτῇ ὅμως περιφερείᾳ τῆς Μητροπόλεως, κατά δέκα
πέντε δέ ἡμέρας ἄν κατοικῇ ἐν ἑτέρᾳ Μητροπόλει. Ἄν
ὁ καταδικασθείς κατοικῇ ἤ διατίβῃ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ,
ἡ πρός ἀνακοπήν προθεσμία ἐπεκτείνεται ἐπί ἡμέρας
ἑξήκοντα»,
«Ἡ ἡμέρα τῆς ἐπιδόσεως τῆς ἀποφάσεως δέν
συνυπολογίζεται εἰς τήν προθεσμίαν.
Ἡ πρός ἀνακοπήν προθεσμία λήγει τήν 6ην ὥραν

μ.μ. τῆς τελευταίας ἡμέρας, ἤ ἐάν ἡ τελευταία ἡμέρα
εἶναι Κυριακή ἤ ἄλλη ὑπό τοῦ Κράτους διά τά Δημόσια
Γραφεῖα ἀνεγνωρισμένη ἑορτή, τήν 6ην ὥραν μ.μ. τῆς
ἐπιούσης.
Ἐκπρόθεσμος ἀνακοπή εἶναι δεκτή μόνον ἐάν
ἡ προθεσμία παρῆλθεν ἐξ ἀνωτέρας βίας εἰδικῶς
ἠτιολογημένης ἐν τῇ ἀποφάσει», καί
«Ἡ πρός ἔφεσιν προθεσμία εἶναι δεκαήμερος,
ἀρχομένη ἐπί μέν τῆς κατ̓ ἐρήμην ἀποφάσεως ἀπό τῆς
κοινοποιήσεως εἰς τόν καταδικασθέντα, ἐπί δέ τῆς κατ̓
ἀντιμωλίαν ἀπό τῆς δημοσίευσεως τῆς ἀποφάσεως.
Ὡς πρός τόν ὑπολογισμόν τῆς προθεσμίας καί
τήν ἐπέκτασιν αὐτῆς ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τῶν
ἄρθρων 127-128».
Δυνάμει δέ τῆς παρ. α ́ τοῦ ἄρθρου 55 τοῦ ὡς ἄνω
νόμου:
«Ἐπί κατηγορουμένων ἀγνώστου διαμονῆς ἡ ἐπίδοσις λογίζεται γενομένη, ἐάν τό περιεχόμενον τοῦ
ἐπιδοτηρίου ἐγγράφου γνωστοποιηθῇ δίς διά τοῦ
περιοδικοῦ τῆς «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» καί μιᾶς ἐφημερίδος
καί ἀπό τῆς τελευταίας δημοσιεύσεως παρέλθωσι δύο
ἑβδομάδες».
Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ἀσκήσεως
κατά τῆς παρούσης ἀποφάσεως τῶν ἀνωτέρω ἐνδίκων
μέσων, αὕτη καθίσταται τελεσίδικος, ἀμετάκλητος
καί ἐκτελεστή. Ἡ προθεσμία αὕτη ἀναστέλλει τήν ἐκτέλεσιν τῆς ἐπιβληθείσης ποινῆς.
Εἰς περίπτωσιν παραλείψεως τῆς ὑπό τοῦ καταδικασθέντος ἀσκήσεως ἐφέσεως κωλύεται ἡ παραδεκτή
ἄσκησις ἐνδίκου βοηθήματος κατά τῆς παρούσης ἀποφάσεως.
Ἐκρίθη, ἀπεφασίσθη καί ἐδημοσιεύθη αὐθημερόν.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Πρωτοβαθμίου
Συνοδικοῦ Δικαστηρίου.
† Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Νικόλαος
ΤΑ ΜΕΛΗ
† Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς
† Ὁ Κίτρους καί Κατερίνης Γεώργιος
† Ὁ Ἐλασσῶνος Χαρίτων
† Ὁ Γρεβενῶν Δαβίδ
Ὁ Γραμματεύς
Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Σωμαράκης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τήν 15.2.2019 καί τήν 15.3.2019
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ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΕΔΟΘΗ ΤΗΝ ......................
ΕΙΣ ΤΟΝ .............................
ΕΝ ...................................
ΔΙΑ ..................................
Ο ΕΠΙΔΟΥΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ
ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ 36/2018
Τό Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν διά Πρεσβυτέρους,
Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστήριον τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τῆς 162ας Συνοδικῆς Περιόδου,
συγκείμενον ἐκ τοῦ Προέδρου Αὐτοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου
καί ἐκ τῶν τακτικῶν Μελῶν Αὐτοῦ Σεβασμιωτάτων
Μητροπολιτῶν: α) Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ,
β) Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεωργίου, γ) Ἐλασσῶνος κ.
Χαρίτωνος καί δ) Γρεβενῶν κ. Δαβίδ.
Συνελθόν εἰς Συνεδρίαν τῇ 11ῃ Δεκεμβρίου 2018,
ἡμέρᾳ τῆς ἑβδομάδος Τρίτη καί ὥρᾳ 5:00 ἀπογευματινῇ,
ἐν τῷ Συνοδικῷ Μεγάρῳ κειμένῳ ἐν Ἀθήναις ἐπί
τῶν ὁδῶν Ἰωάννου Γενναδίου 14 καί Ἰασίου 1 καί τῇ
συνήθει τῶν Συνεδριῶν Αἰθούσῃ, ἐπί παρουσίᾳ καί
τοῦ Γραμματέως Αὐτοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σεβαστιανοῦ
Σωμαράκη, ἵνα κρίνῃ καί δικάσῃ τόν Μοναχόν Μωυσέα
Τάσσην, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ
Πρεβέζης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί
Πρεβέζης, κατηγορούμενον ἐπί: .............................. καί
συγκεκριμένως ὅτι Μοναχός τυγχάνων τῆς Ὀρθοδόξου
κατ̓ Ἀνατολάς Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί δή
Ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ Πρεβέζης
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης,
..................................................., ἐπί ἀδικήμασι σαφῶς
προβλεπομένοις καί ρητῶς τιμωρουμένοις ὑπό τῶν
Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων ...............................................
........, τῆς ὑποθέσεως αὐτοῦ παραπεμφθείσης ἐνώπιον
Αὐτοῦ, λόγῳ ἁρμοδιότητος, δυνάμει τῆς ὑπ’ ἀριθμ.
6/2018 ἀποφάσεως τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
Δικάζον ἐρήμην τοῦ κατηγορουμένου νομίμως
κληθέντος δυνάμει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 558/1914/11-9-2018
Κλητηρίου Θεσπίσματος καί καί δημοσιευθέντος
συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρ. 55 τοῦ Ν.
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5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς
πρό Αὐτῶν Διαδικασίας» ὡς ἀγνώστου διαμονῆς δίς εἰς
το περιοδικόν “ΕΚΚΛΗΣΙΑ” μηνῶν Ὀκτωβρίου τοῦ 2018
καί Νοεμβρίου τοῦ 2018 ὡς καί εἰς τήν ἐφημερίδα τῶν
Ἀθηνῶν “ΕΣΤΙΑ” φύλλα 2ας καί 3ης Ὀκτωβρίου 2018,
καί μή προσελθόντος καί μή παραστάντος κατά τήν
σημερινήν δικάσιμον.
Διεξελθόν καί ἐπισταμένως μελετῆσαν ἅπαντα τά ἐν
τῇ δικογραφίᾳ ἔγγραφα καί στοιχεῖα.
Λαβόν ὑπ’ ὄψιν καί τήν εἰσήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου
Δικαστικοῦ Συνέδρου Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κ.
Χαρίτωνος.
Σκεφθέν κατά τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνας καί
τούς Νόμους τοῦ Κράτους.
Ἐπειδή, .............................................
Ἐπειδή, .............................................
Ἐπειδή, .............................................
Ἐπειδή, .............................................
Ἐπειδή, .............................................
Ἐπειδή, .............................................
Ἐπειδή, .............................................
Ἐπειδή, .............................................
Ἐπειδή, ..............................................
Ἐπειδή, ............................................
Ἐπειδή, ..............................................
Ἐπειδή, ..............................................
Ἐπειδή, ..............................................
Ἐπειδή, .............................................
Ἐπειδή ἐκ τῆς ἐπισταμένης μελέτης καί
ἀξιολογήσεως τοῦ συνόλου τῶν στοιχείων τῆς
δικογραφίας, τῶν μαρτυρικῶν καταθέσεων τῆς περί τήν
ἀπόδειξιν διαδικασίας περιλαμβανούσης καί τά στοιχεῖα
τῆς προδικασίας, ὡς καί ἐκ τῶν ἀναγνωσθέντων
ἐγγράφων ἀπεδείχθησαν ὡς πραγματικά περιστατικά
κατά τήν κρίσιν τοῦ Δικαστηρίου καί κατ’ ἐλευθέραν
ἐκτίμησιν, συνῳδά τῷ ἄρθρῳ 57 τοῦ Νόμου 5383/
1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό
Αὐτῶν διαδικασίας», ὅτι ὁ κατηγορούμενος, Μοναχός
τυγχάνων τῆς Ὀρθοδόξου κατ̓ Ἀνατολάς Καθολικῆς τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί δή Ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Προφήτου Ἠλιοῦ Πρεβέζης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Νικοπόλεως καί Πρεβέζης, ..............................................
............................................................................................
Ἐπειδή
τά
ἀνωτέρω
ἀδικήματα
τοῦ
κατηγορητηρίου σαφῶς προβλέπονται καί ρητῶς
τιμωροῦνται ὑπό τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων: ........
............................................................................................

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΚΛΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΡΙΜΑΤΑ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
1) Ἀπαλάσσει ὁμοφώνως τόν Μοναχόν Μωυσέα
Τάσσην, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ
Πρεβέζης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί
Πρεβέζης τῶν κατηγοριῶν ἐπί ........................................
..............................................................................................
...
2) Κηρύσσει ὁμοφώνως ἔνοχον τόν Μοναχόν
Μωυσέα Τάσσην, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου
Ἠλιοῦ Πρεβέζης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως
καί Πρεβέζης, τῶν κατηγοριῶν ἐπί: .........................
............καί συγκεκριμένως ὅτι Μοναχός τυγχάνων
τῆς Ὀρθοδόξου κατ ̓ Ἀνατολάς Καθολικῆς τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί δή Ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Προφήτου Ἠλιοῦ Πρεβέζης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Νικοπόλεως καί Πρεβέζης, ................................................
.........., ἐπί ἀδικήμασι σαφῶς προβλεπομένοις καί ρητῶς
τιμωρουμένοις ὑπό τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων ......
..............................................................................................
......................................
3) Ἐπιβάλλει αὐτῷ παμψηφεί τήν ποινήν τῆς
ἀφαιρέσεως τοῦ μοναχικοῦ σχήματος, τῆς διαγραφῆς
αὐτοῦ ἐκ τοῦ μοναχολογίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου
Ἠλιοῦ Πρεβέζης, ἐπαναφέρον αὐτόν εἰς τήν τάξιν τῶν
λαϊκῶν, προσφωνούμενον τοῦ λοιποῦ διά τοῦ λαϊκοῦ
αὐτοῦ ὀνόματος, καταδικάζον ἅμα εἰς βάρος αὐτοῦ καί
ὑπέρ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου τήν ἐκ τριάκοντα ΕΥΡΩ
(30 Ε) δικαστικήν δαπάνην.
4) Συνῳδά ταῖς διατάξεσι τῶν ἄρθρων 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, καί 151 τοῦ Νόμου 5383/1932
«Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό
Αὐτῶν διαδικασίας», ἡ παροῦσα ἀπόφασις ὑπόκειται
εἰς τό ἔνδικον μέσον τῆς ἀνακοπῆς ἐρημοδικίας, ἥτις
ἀσκεῖται ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ διά
Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστηρίου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Δυνάμει τῶν ἄρθρων 127 καί 128 τοῦ ν. 5383/1932:
«Ἡ ἀνακοπή ἐπιτρέπεται ἐντός δέκα ἡμερῶν ἀπό τῆς
εἰς τόν καταδικασθέντα ἐπιδόσεως τῆς ἀνακοπτομένης
ἀποφάσεως.
Ἄν ὁ καταδικασθείς κατοικῇ ἤ διατρίβῃ εἰς ἄλλον
τόπον παρά τόν τῆς ἕδρας τοῦ Δικαστηρίου, ἡ
πρός ἀνακοπήν προθεσμία ἐπεκτείνεται κατά ὀκτώ
μέν ἡμέρας ἄν οὗτος κατοικῇ ἐκτός τῆς ἕδρας
τοῦ Δικαστηρίου, ἐν τῇ αὐτῇ ὅμως περιφερείᾳ τῆς
Μητροπόλεως, κατά δέκα πέντε δέ ἡμέρας ἄν κατοικῇ
ἐν ἑτέρᾳ Μητροπόλει. Ἄν ὁ καταδικασθείς κατοικῇ ἤ
διατίβῃ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ, ἡ πρός ἀνακοπήν προθεσμία

ἐπεκτείνεται ἐπί ἡμέρας ἑξήκοντα», καί «Ἡ ἡμέρα τῆς
ἐπιδόσεως τῆς ἀποφάσεως δέν συνυπολογίζεται εἰς
τήν προθεσμίαν.
Ἡ πρός ἀνακοπήν προθεσμία λήγει τήν 6ην ὥραν
μ.μ. τῆς τελευταίας ἡμέρας, ἤ ἐάν ἡ τελευταία ἡμέρα
εἶναι Κυριακή ἤ ἄλλη ὑπό τοῦ Κράτους διά τά Δημόσια
Γραφεῖα ἀνεγνωρισμένη ἑορτή, τήν 6ην ὥραν μ.μ. τῆς
ἐπιούσης.
Ἐκπρόθεσμος ἀνακοπή εἶναι δεκτή μόνον ἐάν
ἡ προθεσμία παρῆλθεν ἐξ ἀνωτέρας βίας εἰδικῶς
ἠτιολογημένης ἐν τῇ ἀποφάσει».
Δυνάμει δέ τῆς παρ. α ́ τοῦ ἄρθρου 55 τοῦ ὡς ἄνω
νόμου:
«Ἐπί κατηγορουμένων ἀγνώστου διαμονῆς ἡ ἐπίδοσις λογίζεται γενομένη, ἐάν τό περιεχόμενον τοῦ
ἐπιδοτηρίου ἐγγράφου γνωστοποιηθῇ δίς διά τοῦ
περιοδικοῦ τῆς «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» καί μιᾶς ἐφημερίδος
καί ἀπό τῆς τελευταίας δημοσιεύσεως παρέλθωσι δύο
ἑβδομάδες».
Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ἀσκήσεως
κατά τῆς παρούσης ἀποφάσεως τοῦ ἀνωτέρω ἐνδίκου
μέσου, αὕτη καθίσταται τελεσίδικος, ἀμετάκλητος
καί ἐκτελεστή. Ἡ προθεσμία αὕτη ἀναστέλλει τήν ἐκτέλεσιν τῆς ἐπιβληθείσης ποινῆς.
Ἐκρίθη, ἀπεφασίσθη καί ἐδημοσιεύθη αὐθημερόν.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Πρωτοβαθμίου
Συνοδικοῦ Δικαστηρίου.
† Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Νικόλαος
ΤΑ ΜΕΛΗ
† Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς
† Ὁ Κίτρους καί Κατερίνης Γεώργιος
† Ὁ Ἐλασσῶνος Χαρίτων
† Ὁ Γρεβενῶν Δαβίδ
Ὁ Γραμματεύς
Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Σωμαράκης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τήν 15.2.2019 καί τήν 15.3.2019
29

ΕΚΚΛΉΣΊΆ 3 [ΜΆΡΤΊΌΣ 2019]
Ἱερά Μητρόπολις Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου

Ἱερά Μητρόπολις Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου

Άριθμ. Πρωτ.: 27

Άριθμ. Πρωτ.: 28

Καλεῖσαι ἵνα ἐμφανισθῆς αὐτοπροσώπως ἐνώπιον
ἐμοῦ τοῦ π. Σεραφείμ Μουστακούδη ἐνεργοῦντος ὡς
Ἀνακριτοῦ συνῳδά τῇ ὑπ’ ἀριθμ. 39/27/8/2018 ἐντολῇ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου ἐν τοῖς
γραφείοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λήμνου τῇ 5ῇ
Ἀπριλίου 2019 καί ὥραν 10:00 π.μ. ἵνα ἀπολογηθῇς ἐπί
τῶν κατηγοριῶν εἰς βάρος σου.
Προσεπιδηλοῦμέν σοι ὅτι ἐν περιπτώσει ἀπειθείας
σου καί μή ἐμφανίσεώς σου τῇ ὡς ἄνω ἡμέρα τε και
ὥρα, θέλεις δικασθῆ ἐρήμην.

Καλεῖσαι ἵνα ἐμφανισθῆς αὐτοπροσώπως ἐνώπιον
ἐμοῦ τοῦ π. Σεραφείμ Μουστακούδη ἐνεργοῦντος ὡς
Ἀνακριτοῦ συνῳδά τῇ ὑπ’ ἀριθμ. 39/27/8/2018 ἐντολῇ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου ἐν τοῖς
γραφείοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λήμνου τῇ 5ῇ
Ἀπριλίου 2019 καί ὥραν 10:00 π.μ. ἵνα ἀπολογηθῇς ἐπί
τῶν κατηγοριῶν εἰς βάρος σου.
Προσεπιδηλοῦμέν σοι ὅτι ἐν περιπτώσει ἀπειθείας
σου καί μή ἐμφανίσεώς σου τῇ ὡς ἄνω ἡμέρα τε και
ὥρα, θέλεις δικασθῆ ἐρήμην.

Ὁ Γραμματεύς Ἱερεύς Πολυχρόνης Διαμαντόπουλος
Ὁ Ἀνακριτής Ἱερεύς Σεραφείμ Μουστακούδης

Ὁ Γραμματεύς Ἱερεύς Πολυχρόνης Διαμαντόπουλος
Ὁ Ἀνακριτής Ἱερεύς Σεραφείμ Μουστακούδης

Κλῆσις
Πρός τόν Διάκονον Σώζοντα Ἀναγνωστόπουλον
κατά κόσμον Κωνσταντίνον τοῦ Νικολάου
Κληρικόν τῆς Ἰ. Μητροπόλεως Λῆμνου
και Ἀγίου Εὐστρατίου (ἀγνώστου διαμονῆς)

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τήν 25.2.2019 και την 15.3.2019

Ἱερά Μητρόπολις Μαντινείας καί Κυνουρίας
Ἀρ. Πρωτ. 110
Προκήρυξις πληρώσεως Ἐφημεριακῶν θέσεων
1. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀλωνισταίνης Μαντινείας
2. Ἁγίου Νικολάου Διαβιῶν Μαντινείας
3. Ἁγίου Γεωργίου Ἀλεποχωρίου Μαντινείας
4. Ἁγίου Νικολάου Ἀλέας Μαντινείας
5. Τιμίου Προδρόμου Δορίζης Μαντινείας
6. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βλαχοκερασέας Μαντινείας
7. Ἁγίου Παντελεήμονος Κερασέας Μαντινείας
8. Ἁγίας Τριάδος Ἀμυγδαλιᾶς Κυνουρίας
9. Ζωοδόχου Πηγῆς Βλυσιδιᾶς Κυνουρίας
10. Ἁγίου Πανετελεήμονος Χούνης Κυνουρίας
Ἐν Τριπόλει τῇ 22ᾳ Φεβρουαρίου 2019
† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τήν 15.3.2019
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Κλῆσις
Πρός
τόν Πρεσβύτερον Κυριάκον Ἀργυρίδην τοῦ Νικολάου
Κληρικόν τῆς Ἰ. Μητροπόλεως Λῆμνου
και Ἀγίου Εὐστρατίου (ἀγνώστου διαμονῆς)

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τήν 25.2.2019 και την 15.3.2019
Ἱερά Μητρόπολις Ἱερισσοῦ,
Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου
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’ ἀριθμ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
«Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων», προκειμένου να
πληρώσωμεν τήν κενήν ὀργανικήν θέσιν τακτικοῦ
Ἑφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Σταγείρων,
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 Ἀρναίᾳ τῇ 18ῃ Μαρτίου 2019
†Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τήν 27.3.2019

