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Πρός τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς ἕδρας αὐτῶν
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέµα: Περί τῶν λογαριασµῶν ἠλεκτρικοῦ ρεύµατος καί φυσικοῦ ἀερίου τῶν
ἐκκλησιαστικῶν νοµικῶν προσώπων
Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
7.6.2022, γνωρίζοµεν ὑµῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, καί κατόπιν συναντήσεως τῶν ἐκ τῶν µελῶν Αὐτῆς Σεβασµιωτάτων Μητροπολιτῶν Σερρῶν
καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου, Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιµοθέου καί
Τρίκκης, Γαρδικίου καί Πύλης κ. Χρυσοστόµου µετά τοῦ Ἀξιοτίµου Ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος καί Ἐνεργείας κ. Κωνσταντίνου Σκρέκα, κατά τήν ὁποίαν ἐνηµερώθη
οὗτος ὡς πρός τήν ἀνάγκην ἐλαφρύνσεως τῶν ηὐξηµένων λογαριασµῶν ἠλεκτρικοῦ
ρεύµατος καί φυσικοῦ ἀερίου τῶν ἐκκλησιαστικῶν νοµικῶν προσώπων (ἤτοι τῶν
Ἱερῶν Μητροπόλεων, Ἐνοριῶν, Ἱερῶν Μονῶν, Προσκυνηµάτων καί ἐκκλησιαστικῶν
ἱδρυµάτων), ἅτινα πλήττονται ἐκ τῶν ἐπί διετίαν ἐπιβληθέντων µέτρων πρός περιορισµόν τῆς νόσου τοῦ κορωνοϊοῦ καί ἐκ τῆς ὑπερµέτρου αὐξήσεως τῆς τιµῆς τῶν πάσης
φύσεως πηγῶν ἐνεργείας, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλῃ ὑµῖν τό ἐπισυναπτόµενον
ἠλεκτρονικόν ἀρχεῖον, εἰς τό ὁποῖον δέον ὅπως συµπληρωθοῦν:
α) ἡ ἐπωνυµία ἑνός ἑκάστου ἐκκλησιαστικοῦ νοµικοῦ προσώπου, ὅπως
ἀναγράφεται εἰς τούς σχετικούς λογαριασµούς,
β) ὁ ἀριθµός παροχῆς τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύµατος,
γ) ὁ ἀριθµός τοῦ µετρητοῦ φυσικοῦ ἀερίου καί
δ) ὁ ἠλεκτρονικός κωδικός ἀναγνώρισης σηµείου παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) τοῦ
λογαριασµοῦ φυσικοῦ ἀερίου.
Εἰς περίπτωσιν πλειόνων τοῦ ἑνός λογαριασµῶν τοῦ ἰδίου νοµικοῦ προσώπου, δέον
ὅπως χρησιµοποιεῖται νέα σειρά τοῦ πίνακος.
Ἀφοῦ ὁ πίναξ συµπληρωθῇ καταλλήλως, τό ἀρχεῖον excel εἰς ἠλεκτρονικήν
µορφήν («σαρωµένο» ἀντίγραφον δέν θά γίνῃ ἀποδεκτόν) δέον ὅπως ἀποσταλῇ
ἀποκλειστικῶς εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν arxigrammateia@gmail.com τό
ἀργότερον ἕως τῆς 24ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., προσεπιδηλοῦντες ὅτι θά ἐπωφεληθοῦν τῆς τυχόν ἐλαφρύνσεως ἤ ἐπιδοτήσεως µόνον τά δηλωθησόµενα ἕως τῆς προθεσµίας ταύτης

νοµικά πρόσωπα. Ὡς ἐκ τούτου, παρακαλοῦµεν διά τήν µετά προσοχῆς συµπλήρωσιν
τοῦ πίνακος, διότι τυχόν λάθη θά ἔχουν ἐπίπτωσιν εἰς τήν δυνατότητα ἐλαφρύνσεως
τῶν λογαριασµῶν.
Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
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