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 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 314/2019 (1)

Περί Εκκλησιαστικών Υποτροφιών της Ιεράς Συ-

νόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Έλαβε υπόψη:
1. Τα άρθρα 43 παρ. 3 του ν. 590/1977 «Περί του Κα-

ταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ 
146/Α/1977) και 19 κεφ. Β΄ παρ. 4 του υπ’ αριθ. 160/2004 
Κανονισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί λειτουρ-
γίας των Συνοδικών Επιτροπών»,

2. την υπ' αριθ. 71/3.9.2019 Εισήγηση της Συνοδικής 
Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων,

3. την υπ' αριθ. 168/5.11.2019 Γνωμοδότηση της Νο-
μικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος,

4. την από 5.11.2019 Απόφαση της Διαρκούς Ιεράς 
Συνόδου, αποφασίζει:

Ψηφίζει τόν Κανονισμό 314/2019 «Περί Εκκλησιαστι-
κών Υποτροφιών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος», έχοντα ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 314/2019
Περί Εκκλησιαστικών Υποτροφιών της Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Φορέας, Σκοπός, Αριθμός Υποτροφιών

Άρθρο 1

Η Εκκλησία της Ελλάδος χορηγεί υποτροφίες (άρθρο 
43 παρ. 3 του ν. 590/1977). Οι Εκκλησιαστικές Υποτροφί-
ες χορηγούνται από την Εκκλησία της Ελλάδος για καθα-
ρά εκκλησιαστικούς σκοπούς, δηλαδή: α) την κατάρτιση 
και επιμόρφωση στελεχών (κληρικών και λαϊκών) της 
Εκκλησίας της Ελλάδος και β) τη σύσφιξη και προαγω-
γή των διορθοδόξων και διαχριστιανικών σχέσεων της 
Εκκλησίας της Ελλάδος (Κεφ. Β΄, άρθρο 19, παρ. 4 του 
160/2004 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, ΦΕΚ 100/ τ.Α΄/20.5.2004).

Οι Εκκλησιαστικές Υποτροφίες που χορηγούνται κατά 
τον παρόντα Κανονισμό είναι οι χορηγούμενες από την 
Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος: α) σε Έλληνες 
Ορθοδόξους κληρικούς, υποψηφίους κληρικούς ή λαϊ-
κούς, για μεταπτυχιακές θεολογικές σπουδές πρωτίστως 
και δευτερευόντως για σπουδές σε τομείς ζωτικούς, κατά 
την κρίση της Ιεράς Συνόδου, για τη ζωή και τη δράση 
της Εκκλησίας, που θα πραγματοποιηθούν αποκλειστι-
κά σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, και β) σε 
αλλοδαπούς Ορθοδόξους και μη, για προπτυχιακές ή 
μεταπτυχιακές θεολογικές σπουδές στην Ελλάδα.

Άρθρο 2

Τα θέματα των Εκκλησιαστικών Υποτροφιών αποτε-
λούν τομέα δραστηριότητας της Συνοδικής Επιτροπής 
Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων (άρθρο 19 
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κεφ. Β΄ παρ. 4 του 160/2004 Κανονισμού της Ιεράς Συνό-
δου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ΦΕΚ 100/τ.Α΄/20.5.2004). 
Για την αντιμετώπιση όλων των σχετικών θεμάτων συνί-
σταται Υποεπιτροπή Υποτροφιών (άρθρο 10 παρ. 3 και 
4 του ν. 590/1977).

α) Η Υποεπιτροπή Υποτροφιών συγκροτείται από τον 
Πρόεδρο της Συνοδικής Επιτροπής επί των Διορθοδό-
ξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων και από δύο (2) Μέλη 
των Συνοδικών Επιτροπών ι) Διορθοδόξων και Διαχρι-
στιανικών Σχέσεων και ιι) Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, 
οριζόμενα από τους Προέδρους αυτών.

β) Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο 
κατά πρεσβεία της αρχιερωσύνης επόμενος και τούτου 
κωλυομένου ο επόμενος και καθ’ εξής.

γ) Χρέη Γραμματέα της Υποεπιτροπής Υποτροφιών 
εκτελεί ο Γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής Διορθο-
δόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, αναπληρούμενος 
από Ειδικό Συνεργάτη της Επιτροπής.

Έργο της Υποεπιτροπής Υποτροφιών είναι: 1) η έκδο-
ση προκήρυξης χορήγησης Υποτροφιών, το σχέδιο της 
οποίας εγκρίνεται από τη Δ.Ι.Σ., 2) η συγκέντρωση των 
υποβαλλομένων Αιτήσεων για χορήγηση ή παράταση 
υποτροφίας, 3) η εξέταση και γνωμοδότηση για τις πα-
ραπάνω Αιτήσεις σε τακτική Συνεδρία, 4) η διατύπωση 
γνώμης για τα πρόσωπα στα οποία θα χορηγηθούν οι 
υποτροφίες, 5) η εξέταση και γνωμοδότηση για ύπαρ-
ξη ή όχι λόγων παράτασης ή διακοπής της υποτροφίας, 
6) η υποβολή των εισηγήσεών της στα προαναφερθέντα 
ζητήματα προς έγκριση στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, 7) η 
εξέταση κάθε θέματος σχετιζομένου με υποτροφίες και 
υποτρόφους και η εισήγηση προς τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο 
για τη ρύθμισή του.

Άρθρο 3

α) Ανώτατος αριθμός χορηγουμένων υποτροφιών από 
την Εκκλησία της Ελλάδος για κάθε χρόνο καθορίζεται 
συνολικά στις εκατόν πενήντα (150), χωρίς δυνατότη-
τα υπέρβασης του συγκεκριμένου αριθμού. Ο ακριβής 
αριθμός των χορηγουμένων υποτροφιών για κάθε χρόνο 
προσδιορίζεται από την Υποεπιτροπή ύστερα από έγ-
γραφη γνώμη της Διευθύνσεως Οικονομικών της Ε.Κ.Υ.Ο.

β) Οι 150 υποτροφίες κατανέμονται ως εξής: 1) Μέ-
χρι ογδόντα (80) υποτροφίες σε Έλληνες κληρικούς και 
υποψηφίους κληρικούς ή λαϊκούς (άρρενες ή θήλεις) 
προερχομένους από την Εκκλησία της Ελλάδος. 2) Μέχρι 
εβδομήντα (70) υποτροφίες σε αλλοδαπούς κληρικούς 
ή λαϊκούς (άρρενες ή θήλεις).

γ) Οι παραπάνω υποτροφίες κατανέμονται ειδικότερα 
ως εξής:

Ι. ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ:
1. Εξήντα (60) υποτροφίες σε κληρικούς ή υποψηφίους 

κληρικούς ή λαϊκούς (άρρενες ή θήλεις) προερχομένους 
από την Εκκλησία της Ελλάδος, για μεταπτυχιακές θεο-
λογικές σπουδές αποκλειστικά σε Ανώτατα Εκπαιδευτι-
κά Ιδρύματα του εξωτερικού αναγνωρισμένα από τον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

2. Δέκα (10) υποτροφίες σε κληρικούς ή υποψηφίους 
κληρικούς ή λαϊκούς (άρρενες ή θήλεις) για μεταπτυχι-
ακές σπουδές αποκλειστικά σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
του εξωτερικού αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για 
συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, οι οποίες ορίζονται 
από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ύστερα από πρόταση της 
Υποεπιτροπής Υποτροφιών.

3. Δέκα (10) υποτροφίες σε κληρικούς ή υποψηφίους 
κληρικούς ή λαϊκούς (άρρενες ή θήλεις) για μεταπτυχια-
κές σπουδές σε ζωτικούς τομείς της ζωής και της δράσης 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, αποκλειστικά σε Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύματα του εξωτερικού αναγνωρισμένα από τον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ύστερα από πρόταση της Υποεπιτροπής 
Υποτροφιών και έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

ΙΙ. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ:
1. Εξήντα πέντε (65) υποτροφίες σε κληρικούς ή λαϊ-

κούς, οι οποίοι προέρχονται από τα Πατριαρχεία και τις 
λοιπές Ορθόδοξες Εκκλησίες (ενδεικτικά Κωνσταντινου-
πόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων, Ρωσί-
ας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, Πολω-
νίας, Αλβανίας, Τσεχίας - Σλοβακίας), για προπτυχιακές 
ή μεταπτυχιακές θεολογικές σπουδές στην Ελλάδα. Σε 
κάθε μία από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες παρέχονται μέχρι 
πέντε υποτροφίες.

2. Πέντε (5) υποτροφίες σε προερχομένους από άλλες 
χριστιανικές ομολογίες για μεταπτυχιακές θεολογικές 
σπουδές στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Υποτροφίες σε Έλληνες υποτρόφους, κληρικούς 
ή λαϊκούς (άρρενες ή θήλεις) για σπουδές στο 
εξωτερικό

Άρθρο 4

Οι χορηγούμενες υποτροφίες από την Ιερά Σύνοδο 
της Εκκλησίας της Ελλάδος σε Έλληνες προκηρύσσονται 
κάθε χρόνο τον μήνα Ιανουάριο, με σχετικό δημοσίευμα 
στο Επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑ», στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε 
δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών πανελλήνιας 
κυκλοφορίας και με Συνοδική Εγκύκλιο στις Ιερές Μη-
τροπόλεις.

Η διάρκεια κάθε χορηγουμένης υποτροφίας ορίζεται 
για ένα ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή για δέκα μήνες, από 
1ης Οκτωβρίου μέχρι 31ης Ιουλίου. Όταν εγκρίνεται η 
παράταση - ανανέωση της υποτροφίας, η χρηματική 
επιχορήγηση του υποτρόφου δεν διακόπτεται για τους 
μεταξύ των ακαδημαϊκών ετών παρεμβαλλόμενους δύο 
θερινούς μήνες.

Η ανανέωση της υποτροφίας γίνεται πάντοτε αιτιο-
λογημένα και κατόπιν επίσημης πιστοποίησης και αξιο-
λόγησης της πορείας των σπουδών και του ήθους του 
υποτρόφου από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο 
σπουδάζει.
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Άρθρο 5

Απαραίτητες προιποθέσεις και δικαιολογητικά για τη 
χορήγηση υποτροφίας σε Έλληνες προερχόμενους από 
την Εκκλησία της Ελλάδος για σπουδές στο εξωτερικό 
είναι:

α) Η συγκατάθεση του οικείου Μητροπολίτη με συστα-
τικό έγγραφό του για τη χρηστοήθεια του υποψηφίου 
και την πρόθεσή του για εθελοντική προσφορά στην 
Εκκλησία.

β) Βεβαίωση δύο Καθηγητών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. για την επι-
στημονική ικανότητα του υποψηφίου και τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών.

γ) Αντίγραφο Πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. με βαθμό «άριστα» 
ή «λίαν καλώς».

δ) Βεβαίωση Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. στην οποία να φαίνεται ανα-
λυτικά η ετήσια επίδοση και βαθμολογία του.

ε) Ηλικία όχι ανώτερη των 40 ετών.
στ) Έγγραφη δήλωση, ότι μετά το πέρας των σπουδών 

του ο υποψήφιος θα τεθεί στη διάθεση της Ιεράς Συνό-
δου, για να υπηρετήσει όπως αυτή θα ορίσει τουλάχιστον 
για δυο (2) χρόνια. Σε περίπτωση άρνησης προσφοράς 
υπηρεσίας στην Εκκλησία, οφείλει ο υπότροφος να κα-
ταβάλει το ποσό που δαπανήθηκε από την Εκκλησία για 
την υποτροφία του.

ζ) Επαρκής γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποί-
αν ο υποψήφιος επιθυμεί να σπουδάσει, αποδεικνυομέ-
νη με σχετικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

η) Πιστοποιητικό γέννησης.
θ) Βιογραφικό σημείωμα.
ι) Βεβαίωση από τη Σχολή του Πανεπιστημίου στο 

οποίο ο υποψήφιος προτίθεται να σπουδάσει ότι γίνεται 
δεκτός ως υπότροφος.

ια) Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου ότι δεν λαμ-
βάνει άλλη υποτροφία από άλλη πηγή εσωτερικού ή 
εξωτερικού.

ιβ) Εκκαθαριστικό Εφορίας προηγουμένου Οικονομι-
κού έτους, στο οποίο να φαίνεται το οικογενειακό και 
ατομικό εισόδημα του υποψηφίου.

ιγ) Αίτηση του υποψηφίου προς την Ιερά Σύνοδο με 
δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Η περίοδος κατάθεσης των δικαιολογητικών στην 
Υποεπιτροπή Υποτροφιών της Ιεράς Συνόδου της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος ορίζεται από 1η Ιανουαρίου έως 
30ή Απριλίου κάθε χρόνου. Μετά την κατάθεση όλων 
των δικαιολογητικών στο αρμόδιο Γραφείο της Υποε-
πιτροπής Υποτροφιών, ο Γραμματέας αυτής ελέγχει τα 
δικαιολογητικά του αιτούντος και συντάσσει έγγραφη 
εισήγηση προς τα μέλη της Υποεπιτροπής, περί της αρ-
τιότητας και εγκυρότητας αυτών.

Άρθρο 6

1. Οι Έλληνες υπότροφοι για σπουδές στο εξωτερικό:
α) Οφείλουν να ενημερώνουν την αρμόδια Υποεπιτρο-

πή Υποτροφιών για την ακριβή διεύθυνση της μόνιμης 
κατοικίας τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ως και 
για κάθε σχετική μεταβολή.

β) Υποχρεούνται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους 
να πληροφορούν γραπτά την Υποεπιτροπή Υποτροφι-
ών για την πορεία των σπουδών τους, εφαρμόζοντας 
τα ανάλογα με αυτά που ισχύουν στο Ίδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών.

γ) Με το τέλος των σπουδών τους, καταθέτουν στην 
Υποεπιτροπή Υποτροφιών αντίγραφο των τίτλων που 
απέκτησαν στο εξωτερικό και δυο (2) αντίγραφα από 
την εργασία τους, μεταπτυχιακή ή και τη διδακτορική, 
με την οποία απέκτησαν τον αντίστοιχο τίτλο.

2. Οι κληρικοί υπότροφοι για σπουδές στο εξωτερικό:
α) Δεν μπορούν να αποσπώνται ούτε να διορίζονται 

και να υπηρετούν εμμίσθως κατά τη διάρκεια των σπου-
δών τους στην αλλοδαπή, άλλως διακόπτεται η υποτρο-
φία.

β) Δικαιούνται να λαμβάνουν για το διάστημα των 
σπουδών τους εκπαιδευτική άδεια, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες νόμους. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνουν 
κανονικά και τις αποδοχές τους στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Υποτροφίες σε αλλοδαπούς για σπουδές 
στην Ελλάδα

Άρθρο 7

Σκοπός των υποτροφιών που χορηγούνται σε αλλο-
δαπούς είναι η διευκόλυνση των Ορθοδόξων Τοπικών 
Εκκλησιών και των άλλων Χριστιανικών Ομολογιών, 
ώστε να δημιουργήσουν ελληνομαθή στελέχη, με στό-
χο τη σύσφιγξη των σχέσεών τους με την Εκκλησία της 
Ελλάδος.

Οι συγκεκριμένες υποτροφίες χορηγούνται σε κλη-
ρικούς ή λαϊκούς, οι οποίοι υποδεικνύονται από τους 
Προκαθημένους των Εκκλησιών τους.

Οι συγκεκριμένες υποτροφίες, χορηγούνται μόνο για 
θεολογικές σπουδές, προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές, 
στις αντίστοιχες Θεολογικές Σχολές Αθηνών και Θεσ-
σαλονίκης ή στα αντίστοιχα τμήματα των Ανωτάτων 
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Δ.Ι.Σ. μπορεί να χορηγή-
σει υποτροφίες διαρκείας ενός (1) χρόνου και σε αλλο-
δαπούς καθηγητές για σοβαρή επιστημονική έρευνα σε 
θεολογικά ή εκκλησιαστικά θέματα ή για την εκμάθηση 
της ελληνικής γλώσσας.

Άρθρο 8

Οι υποψήφιοι αλλοδαποί υπότροφοι υποχρεούνται να 
υποβάλουν στην Υποεπιτροπή Υποτροφιών της Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, από 1η Ιανουαρίου 
έως 30ή Απριλίου κάθε χρόνου, μέσω της Εκκλησιαστι-
κής Αρχής της χώρας τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση με βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα ανα-
φέρεται η ιθαγένεια, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, οι 
σπουδές, η εκκλησιαστική κατάσταση και τυχόν εκκλη-
σιαστικές ή επιστημονικές δραστηριότητές τους, και δύο 
(2) πρόσφατες φωτογραφίες.
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β) Συστατικό γράμμα του Προκαθημένου της Τοπικής 
Εκκλησίας από την οποία προέρχονται.

γ) Τίτλους σπουδών σε φωτοαντίγραφο.
δ) Πιστοποιητικό υγείας, το οποίο εκδίδεται από τις 

υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας τους.
ε) Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν έχουν λάβει, δεν λαμβά-

νουν και δεν θα λάβουν άλλη υποτροφία από οιαδήποτε 
άλλη πηγή εσωτερικού ή εξωτερικού, κατά την περίοδο 
αυτή.

Άρθρο 9

Οι αλλοδαποί υπότροφοι στην Ελλάδα επιλέγουν ελεύ-
θερα τον τόπο διαμονής τους στην Ελλάδα. Εάν είναι 
έγγαμοι, η Ιερά Σύνοδος δύναται, με πρόταση της Υπο-
επιτροπής Υποτροφιών, να χορηγεί σ’ αυτούς υποτροφία 
αυξημένη κατά το μισό.

Κάθε υποτροφία χορηγείται για ένα ακαδημαϊκό έτος, 
δηλαδή: από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31η Ιουλίου, αλλά μπο-
ρεί να παραταθεί, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στο 
άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού.

Για μεταπτυχιακές σπουδές χορηγείται υποτροφία για 
μία τριετία. Ειδικά για την υποβολή διδακτορικής εργασί-
ας χορηγείται για ένα έτος ακόμη, ύστερα από βεβαίωση 
του καθηγητή με τον οποίον συνεργάζεται ο υποψήφιος.

Παράταση χορήγησης της υποτροφίας σε αλλοδαπό 
υπότροφο, είναι δυνατόν να εγκριθεί και για τους μεταξύ 
των ακαδημαϊκών ετών παρεμβαλλόμενους δύο θερι-
νούς μήνες, δηλαδή Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Παράταση χορήγησης της υποτροφίας στους Έλληνες 
και στους αλλοδαπούς υποτρόφους, μετά τη συμπλή-
ρωση της τριετίας ή πενταετίας από την ολοκλήρωση 
των αντίστοιχων σπουδών τους για ακόμα δύο χρόνια, 
είναι δυνατή μόνο στη περίπτωση κατά την οποία δεν 
κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, χωρίς 
την υπαιτιότητά τους, μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο. 
Προς τούτο, συντάσσεται ειδική έκθεση από τον ενδια-
φερόμενο για τους λόγους εξαιτίας των οποίων δεν ολο-
κληρώθηκαν οι σπουδές του στον προβλεπόμενο χρόνο. 
Πλέον της επταετίας αίτηση παράτασης της υποτροφίας 
δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

Η υποτροφία διακόπτεται εφόσον:
α) Ο υπότροφος δεν παρουσιάζει πρόοδο στις σπου-

δές του.
β) Ο υπότροφος δεν επιδεικνύει το ήθος που αρμόζει 

ή εκτρέπεται σε ανοίκειες της ευαγγελικής διδασκαλίας 
συμπεριφορές.

γ) Ο υπότροφος διαπιστωθεί ότι λαμβάνει υποτροφία 
και από άλλη πηγή.

δ) Ο υπότροφος φοιτά και σε άλλη Σχολή.
ε) Ο υπότροφος δεν τηρεί τούς όρους και τις δεσμεύ-

σεις του παρόντος Κανονισμού.
στ) Ανακληθεί για οιονδήποτε λόγο ή λήξει χωρίς πε-

ραιτέρω ανανέωση η άδεια παραμονής του υποτρόφου 
στην Ελλάδα από την αρμόδια Αρχή.

Άρθρο 10
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αναλαμβά-

νει πρόνοια για τα έξοδα της ιατροφαρμακευτικής περί-
θαλψης των αλλοδαπών υποτρόφων Της, από το πρώτο 
έτος της παραμονής τους στην Ελλάδα, κατά το οποίο 
διδάσκονται την ελληνική γλώσσα και δεν δικαιούνται 
από το Ελληνικό Κράτος την ανάλογη ιατροφαρμακευτι-
κή προστασία, την οποίαν δικαιούνται οι εγγεγραμμένοι 
φοιτητές στα Ελληνικά Κρατικά Πανεπιστήμια.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αναλαμ-
βάνει τις κατά τον νόμο δαπάνες των αλλοδαπών υπο-
τρόφων της για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 
στα αντίστοιχα Τμήματα των Κρατικών Πανεπιστημίων 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Για τους αλλοδαπούς υποτρόφους οι οποίοι ολοκλή-
ρωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους στην Ελλάδα, ύστερα 
από αίτησή τους, χορηγείται χρηματικό ποσό υποτροφί-
ας δύο μηνών, για την κάλυψη των εξόδων επιστροφής 
τους στην πατρίδα τους.

Η Ιερά Σύνοδος επιδίδει την απόφαση χορήγησης της 
υποτροφίας σε ετήσια εκδήλωση, η οποία ορίζεται από 
τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ύστερα από πρόταση της Υπο-
επιτροπής Υποτροφιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 11
Τον κατάλογο των προτεινομένων Ελλήνων και αλλο-

δαπών υποψηφίων υποτρόφων συντάσσει η Υποεπιτρο-
πή Υποτροφιών κατά μήνα Μάιο και υποβάλλει αυτόν 
εντός του αυτού μηνός, μέσω της Συνοδικής Επιτροπής 
Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων στη Διαρκή 
Ιερά Σύνοδο για έγκριση.

Οι σχετικές αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου 
κοινοποιούνται στη Συνοδική Επιτροπή Διορθοδόξων 
και Διαχριστιανικών Σχέσεων, η οποία μεριμνά για την 
υλοποίησή τους.

Οι υπότροφοι που επιλέγησαν οφείλουν να δηλώ-
σουν πριν το μήνα Αύγουστο αν θα αποδεχθούν την 
υποτροφία που τους χορηγήθηκε, άλλως οι συγκεκρι-
μένες υποτροφίες δύνανται να χορηγηθούν σε άλλους 
υποτρόφους.

Άρθρο 12
Η Υποεπιτροπή Υποτροφιών:
α) Διατηρεί Αρχείο γι' όλους τους υποτρόφους της Εκ-

κλησίας της Ελλάδος.
β) Παρακολουθεί την προσφορά των υποτρόφων της 

στο έργο της Εκκλησίας.
γ) Ερευνά περιοδικά για την εξέλιξη των σπουδών 

τους και τη συμπεριφορά τους στην κοινωνία και για τις 
υπηρεσίες τους στους διαφόρους τομείς της Εκκλησίας.

δ) Προκειμένου για τους αλλοδαπούς, απευθύνει 
διακριτικά ερωτήματα στις αρμόδιες Εκκλησιαστικές Αρ-
χές του τόπου καταγωγής τους σχετικά με τη συμμετοχή 
τους στη ζωή της Εκκλησίας τους.
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Άρθρο 13

Το χορηγούμενο μηνιαίο χρηματικό ποσό, στους Έλλη-
νες και στους αλλοδαπούς υποτρόφους καθορίζεται στις 
αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους από τη Διαρκή Ιερά Σύ-
νοδο μετά από εισήγηση της Διευθύνσεως Οικονομικών 
της Ε.Κ.Υ.Ο. προς την Υποεπιτροπή Υποτροφιών και ανά-
λογα προς τις εκάστοτε τιμαριθμικές αναπροσαρμογές.

Άρθρο 14

Άλλα θέματα υποτρόφων αναγκαία για την εφαρμογή 
του παρόντος Κανονισμού και τυχόν μη ειδικά ρυθμιζό-
μενα απ' αυτόν, επιλύονται με αποφάσεις της Διαρκούς 
Ιεράς Συνόδου, ύστερα από γνώμη της Υποεπιτροπής 
Υποτροφιών.

Άρθρο 15

Οι χορηγούμενες υποτροφίες από άλλα Εκκλησιαστικά 
Νομικά Πρόσωπα (Ιερές Μητροπόλεις ή Ιερές Μονές), 
είτε σε Έλληνες Ορθοδόξους, είτε σε αλλοδαπούς υπο-
τρόφους, αναγνωρίζονται σαν υποτροφίες εκκλησια-
στικές, αφού εκπληρώνουν τους όρους και τις διατάξεις 
του παρόντος Κανονισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, οι 
υπότροφοι απολαμβάνουν κάθε άλλου δικαιώματος που 
απορρέει από την ιδιότητα του εκκλησιαστικού υποτρό-
φου, ύστερα από αίτησή τους προς την Υποεπιτροπή 
Υποτροφιών, και το οποίο είναι σύμφωνο προς τις δια-
τάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 16

Με τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης καταργείται ολόκληρος ο 
Κανονισμός της Ιεράς Συνόδου 302/2018 «Περί Εκκλη-
σιαστικών Υποτροφιών» (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/6.2.2018).

Άρθρο 17

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από της 
δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεις 
και στο επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑ».

Άρθρο 18

Εκ της εκδόσεως του παρόντος Κανονισμού ουδεμία 
δαπάνη προκαλείται εις βάρος του Προϋπολογισμού του 
Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τυχόν 
μελλοντική δαπάνη, βαρύνουσα το ως άνω Νομικό Πρό-
σωπο Δημοσίου Δικαίου, θα προβλεφθεί στους οικείους 
προϋπολογισμούς.

Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 312/2019 (2)

 Περί καταργήσεως του Ιερού Προσκυνήματος 

Αγίου Αργυρίου Επανωμής της Ιεράς Μητροπό-

λεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς.

  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχουσα υπόψη:
1. Τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 29 παρ. 2 και 59 

παρ. 1 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος»,

2. τας διατάξεις του Κανονισμού 90/1996 «Περί ανακη-
ρύξεως ως προσκυνηματικού, λειτουργίας, διοικήσεως 
και διαχειρίσεως του Ιερού Ναού Αγίου Αργυρίου, Πολι-
ούχου Επανομής, της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης 
και Καλαμαριάς» (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/3.7.1997),

3. την υπ' αριθ. 1778/19.12.2018 πρότασιν του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς 
Ιουστίνου,

4. την υπ’ αριθ. 3/21.10.2018 πράξιν της Διοικούσης 
Επιτροπής του Ιερού Προσκυνήματος,

5. την υπ’ αριθ. 271/30.10.2018 πράξιν του Μητροπολι-
τικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης 
και Καλαμαριάς,

6. την από 6.3.2019 Γνωμοδότησιν της Νομικής Υπη-
ρεσίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,

7. την από 3.4.2019 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συ-
νόδου,

8. την από 11.10.2019 εγκριτικήν απόφασιν της Ιεράς 
Συνόδου της Ιεραρχίας, ψηφίζει:

Τον 312/2019 Κανονισμόν, έχοντα ούτω:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 312/2019
Περί καταργήσεως του Ιερού Προσκυνήματος 
Αγίου Αργυρίου Πολιούχου Επανωμής της Ιεράς 
Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς

Άρθρον 1

Το διά της από 4.10.1996 αποφάσεως της Ιεράς Συ-
νόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ανα-
κηρυχθέν Ιερόν Προσκύνημα Αγίου Αργυρίου Πολιού-
χου Επανωμής της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης 
και Καλαμαριάς και ο ψηφισθείς υπ’ αυτής Κανονισμός 
90/1996, ως εδημοσιεύθη εις το ΦΕΚ 143/3.7.1997 τεύχος 
Α΄, καταργούνται, προκειμένου όπως συσταθεί Ενορία 
του Ιερού Ναού Αγίου Αργυρίου Επανομής.

Άρθρον 2

Ο Ιερός Ναός Αγίου Αργυρίου και άπασα η κινητή και 
ακίνητος περιουσία του καταργουμένου Ιερού Προσκυ-
νήματος περιέρχονται εις το νομικόν πρόσωπον της συ-
σταθησομένης Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Αργυρί-
ου Επανομής, της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και 
Καλαμαριάς.
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Άρθρον 3

Ο παρών Κανονισμός ισχύει από της δημοσιεύσεως του προεδρικού διατάγματος συστάσεως Ενορίας του Ιερού 
Ναού Αγίου Αργυρίου Επανομής.

Άρθρον 4

Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του νομικού προσώπου της Ιεράς 
Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς.

Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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