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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1109
(1)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής
Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009(ΦΕΚ 213
Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Την με αριθμό Υ 25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδιό−
τητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 και
του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου
83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 69 και 76 του π.δ. 16/1989
(ΦΕΚ 6 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ
247 Α΄) περί αποδεικτικών εισπράξεως.
6. Τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου
8 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄).
7. Τις διατάξεις της 1028247/547/Α0012/17−3−2006 (ΦΕΚ
Β΄ 389/2006) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ−
γών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και Οικονομίας και Οικονομικών, περί της Ηλεκτρονικής
Υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Απόδοσης
Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) της παραγράφου 3 του
άρθρου 59 του ν. 2238/1994, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
8. Τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1072/21.3.2012 Α.Υ.Ο. περί του
τύπου και περιεχομένου και του τρόπου υποβολής της
οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρε−
σιών, η οποία είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
9. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20
του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄)
10. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22
του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονο−
μικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που
ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φο−
ρολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
11. Με αφορμή την υποβολή πληθώρας αιτημάτων για
παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της
οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρε−
σιών για λόγους δικτυακών υποδομών.
12. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής της οριστι−
κής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
που λήγει την 30η Απριλίου 2012 μέχρι και την 25η
Μαΐου 2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Aριθμ. Φ. 000/35/544 Σ. 121
(2)
Εξαίρεση από την Εφαρμογή των διατάξεων των άρ−
θρων 33 και 34 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011)
βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 35 του
Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/2.2.2012).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Π.Δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
β. Την υπ’ αριθμ. 23564/25−11−2011 (ΦΕΚ 2741/Β΄/25.11.2011)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».
γ. Τις διατάξεις της παρ. 1 γ και 2 του άρθρου 33 και
του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011).
δ. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν.
4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), «Επείγουσες ρυθμίσεις που
αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
ε. Τις διατάξεις του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35/Α΄/ 15.2.1995),
«Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες
διατάξεις».
στ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 290/2002 (ΦΕΚ 260 Α΄) «Ορ−
γανισμός Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠΕΘΑ».
ζ. Το Φ.470.2/149694/Σ. 743/9−3−2012 έγγραφο του Γε−
νικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β΄ Κλάδος/Β1/Τμήμα
Προγραμματισμού/Πολιτικού Προσωπικού.
η. Το Φ.471.21/75/914995/Σ. 1165/6−3−2012 έγγραφο του
Γενικού Επιτελείου Στρατού/Διεύθυνση Πολιτικού Προ−
σωπικού/Υποδιεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα 2ο.
θ. Το Φ.900/33/12/Σ.1048/ 30.3.2012 έγγραφο του Γενι−
κού Επιτελείου Ναυτικού/Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού/
Γραμματεία.
ι. Το Φ.471.14/ΑΔ.581640/Σ.720/6−3−2012 έγγραφο του
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας/Β΄ Κλάδος−Δνση Πολι−
τικού Προσωπικού/Β5/Τμήμα 2ο, αποφασίζουμε:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35
του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) εξαιρούνται οι παρα−
κάτω υπάλληλοι από την εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 33 και 34 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27−10−2011)
βάσει των αιτιολογημένων απόψεων των Υπηρεσιών και
Μονάδων που υπηρετούν, λόγω της σπουδαιότητας των
ειδικοτήτων και της κτηθείσας εμπειρίας των για τις
ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων:
α. Γενικό Επιτελείο Στρατού:
1) Μ.Υ. Κλάδου ΠΕ Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών
Τράκας Δημήτριος (A.M. 7056)
2) Μ.Υ. Κλάδου ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας / Τεχνίτης
Σιδηροβιομηχανίας − Μηχανοτεχνίτης, Τεχνίτης Οχημά−
των Κωτσαντής Βασίλειος (A.M. 8861)
3) Μ.Υ. Κλάδου ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας / Τεχνίτης
Ορθοπεδικών Μηχανημάτων, Ψωμάς Κωνσταντίνος (A.M.
12922)
4) Μ.Υ. Κλάδου ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας / Μηχα−
νοτεχνίτης Βαρέων Μηχανημάτων, Κατσίκης Ανδρέας
(A.M. 20169)

β. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού:
1) Ι.Δ.Α.Χ. Κλάδου ΠΕ Μηχανικών / Ηλεκτρολόγος −
Μηχανολόγος Βικάτος Μιχαήλ (Α.Ε. 14258)
2) Ι.Δ.Α.Χ. Κλάδου ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρολογίας / Ηλε−
κτροτεχνίτης Γιαννάκης Ευάγγελος (Α.Ε. 14533)
3) Ι.Δ.Α.Χ. Κλάδου ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρολογίας / Ηλε−
κτροτεχνίτης Φώτης Δημήτριος (Α.Ε. 16464)
γ. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας:
1) Μ.Υ. Κλάδου ΔΕ Τεχνικών Αεροσκαφών και Ελικο−
πτέρων Κουλογεωργίου Νικόλαος (A.M. 5067)
2) Μ.Υ. Κλάδου ΔΕ Τεχνικών Αεροσκαφών και Ελικο−
πτέρων Δροσάτος Νικόλαος (A.M. 4868)
3) Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλος Κλάδου ΔΕ Τεχνικού Μηχανολο−
γικού Σχεδίου Κανελλόπουλος Γεώργιος (A.M. 21204)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 21398
(3)
Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την
ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντι−
κών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τρο−
ποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νό−
μου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/ 2011).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Άρθρου 19α Ν. 4014/2011 «Περι−
βαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περι−
βαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου
Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄209).
2. Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ243/Α/2011) «Διορισμός Αντι−
προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την με αριθ. 23564/25.11.2011 (ΦΕΚ Β΄2741/25−11−2011)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοι−
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης, Κωνσταντίνου Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη.
4. Την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 1958/13−1−2012
«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστη−
ριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα
με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011» (Φ.Ε.Κ.
209/Α/21.09.2011)
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση και λειτουργία δικτυακού τόπου
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19α του
ν.4014/2011 (Α΄ 209), ιδρύεται ειδικός δικτυακός τόπος

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr, στον οποίο
αναρτώνται μετά την έγκρισή τους από τις αρμόδιες
περιβαλλοντικές αρχές, οι Αποφάσεις Έγκρισης Περι−
βαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορούν έργα και δρα−
στηριότητες της κατηγορίας Α, καθώς και οι αποφάσεις
ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησής τους,
προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος να αποκτήσει πλήρη,
λεπτομερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση και γνώση των
εν λόγω αποφάσεων. Η ανάρτηση είναι υποχρεωτική,
επί ποινή ακυρότητας και γίνεται εντός ενός μηνός από
την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης.
Με την ανάρτηση της ΑΕΠΟ στον ειδικό δικτυακό
τόπο, η οποία αντιστοιχεί με την επιβαλλόμενη από τον
νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε
ενδιαφερόμενο, προκειμένου να ασκήσει είτε αίτηση
ακυρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα.
Άρθρο 2
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Αρχείο Αποφάσεων
Στο εν λόγω δικτυακό τόπο τηρείται κεντρικό ηλε−
κτρονικό αρχείο των αποφάσεων, με την έκδοση κωδι−
κού αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης. Κάθε ανάρτηση
συνοδεύεται από το κείμενο της διοικητικής πράξης και
τα μεταδεδομένα που περιγράφουν την απόφαση.
Ο δικτυακός τόπος θα παρέχει τη δυνατότητα ταξι−
νόμησης και αναζήτησης των αποφάσεων με πολλαπλά
κριτήρια επιλογής που θα προσδιορίζονται από τα με−
ταδεδομένα της κάθε διοικητικής πράξης.
Στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας των πληροφορι−
ακών συστημάτων, ο ειδικός δικτυακός τόπος θα πρέπει
να συνεργάζεται με άλλους δικτυακούς τόπους καταχώ−
ρισης διοικητικών αποφάσεων, όπως για παράδειγμα το
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, προκειμένου να απλουστεύεται η διαδικασία
ανάρτησης και να αποφεύγονται οι πολλαπλές κατα−
χωρήσεις των ίδιων δεδομένων και κατά συνέπεια, η
τήρηση πολλαπλών αρχείων και Μητρώων.
Στον εν λόγω δικτυακό τόπο θα αναρτούν αποφάσεις
εξουσιοδοτημένοι χρήστες, που είναι υπάλληλοι του
ΥΠΕΚΑ, καθώς και υπάλληλοι των αποκεντρωμένων δι−
οικήσεων της χώρας.
Η διαχείριση και η εποπτεία λειτουργίας του δικτυ−
ακού τόπου παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία
Πληροφορικής του ΥΠΕΚΑ. Την ευθύνη εφαρμογής της
ηλεκτρονικής υπηρεσίας των καταχωρήσεων ΑΕΠΟ από
τις αρμόδιες διευθύνσεις των αποκεντρωμένων διοική−
σεων της χώρας, έχει η αρμόδια θεματική Διεύθυνση
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. Όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες
που εμπλέκονται στην ανάρτηση των ΑΕΠΟ οφείλουν
να μεριμνήσουν για την εφαρμογή της παρούσης.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. .
Αθήνα, 2 Μαΐου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Αριθμ. 5173
(4)
Σύσταση των Επιτροπών Αξιολόγησης των Προτάσε−
ων της «Διμερούς Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας−Κί−
νας 2012−2014» της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας για
«Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συ−
νεργασίες».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Π.Δ. 63/2005,
Α΄98),
β. του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α’ 213/2009) «Ανασύσταση
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής»,
γ. του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/05.11.2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
Άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του π.δ.
24/2010 (ΦΕΚ 56 /Α/15−4−2010) και ισχύει.
δ. της με αρ. Φ.908/43992/Η/11.4.2011 (ΦΕΚ 93/ΥΟΟΔ/11−
4−2011) απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων περί
διορισμού ως Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνο−
λογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, του Κωνσταντίνου Κοκκινοπλίτη
του Μιχαήλ.
ε) του ΠΔ 22/2012 (ΦΕΚ 47/Α/07−3−2012) «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργού».
στ) της με αρ. 10429(ΔΚΗ)Α/1138, (ΦΕΚ Β΄ 2031/13.09.2011),
Απόφασης της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων με θέμα Μεταβίβαση στον Γενικό
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, και στους Προ−
ϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων τον Προϊστάμενο και τους Προϊσταμένους Μο−
νάδων της ΕΥΔΕ−ΕΤΑΚ του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων του δικαιώματος να
υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού».
2. Το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν. 1514/85 (ΦΕΚ 13/Α΄/8.2.1985)
«Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευ−
νας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 της πράξης
Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/31.12.2011 σύμφω−
να με τις οποίες παρατείνεται από τη λήξη της κατά
την 31.12.2011, η αναστολή ισχύος των διατάξεων του
ν. 3653/2008 (ΦΕΚ 49 Α΄) έως την 31.12.2013, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 3879/2010,
(Α΄21).
4. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225 Α/17.10.2000)
«Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης
(επιχορήγησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων
που υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες παραγω−
γικές μονάδες, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3777/2009
(ΦΕΚ 127 Α/28.7.2009) και ισχύει.
5. Την υπ’ αριθ. 15137 Κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
1540/Β/4.8.2008) των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας
και Οικονομικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και ορ−
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γάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΥΣΕΔ−ΕΤΑΚ
809/2.8.2010 Κοινή υπουργική απόφαση «Μετονομασία
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των
δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της
ΕΤΑΚ σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής
των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου μάθη−
σης και Θρησκευμάτων στους τομείς της Έρευνας, της
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε.−
ΕΤΑΚ) και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15137/30.7.2008
Κοινή υπουργική απόφαση» (ΦΕΚ Β΄ 1479/6.9.2010) και
ισχύει.
6. Τον Οδηγό Διαχείρισης Συστήματος και ελέγχου
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΥΠΟΙΟ (Α.Π.
37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008) όπως ισχύει.
7. Την με αρ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Ε.Ε. περί
έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).
8. Την υπ’ αριθμ. 5338/26.10.2007 απόφαση της Επιτρο−
πής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί έγκρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ−ΙΙ).
9. Την με αρ. C(2007) 5443/5.11.2007 απόφαση της Ε.Ε.
περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR
161PO006).
10. Την με αρ. C(2007) 5337/26.10.2007 απόφαση της
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία − Θράκη (Κωδικός
CCI 2007GR161PO008).
11. Την με αρ. C(2007) 5332/26.10.2007 απόφαση της
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα
−Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).
12. Την με αρ 0(2007)5439/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε. περί
έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός
CCI 2007GR16UPO002).
13. Τα άρθρα 4 και 5 παρ. iβ του Ν. 3614/2007 «Διαχεί−
ριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά−
σεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ
267/Α/3−12−07) όπως ισχύει.
14. Την με αρ. πρωτ. 4488/1352/Φ.0020Α, ημερ. 5.09.2011
(ΦΕΚ 2126/Β/22.09.2011) απόφαση με θέμα: Αντικατάστα−
ση της υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 8653/1766/0020/09.12.2010
Κοινής Υπουργικής Απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτή−
των διαχείρισης για την κατηγορία πράξης «Διμερείς,
Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα και των Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων των περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ
2007−2013, (ΦΕΚ Β΄ 2001/24.12.2010).
15. Tην με αριθμ. πρωτ. 2018/21−02−2012 υπουργική από−
φαση για την προκήρυξη της «Διμερούς Ε&Τ Συνεργα−
σίας Ελλάδας−Κίνας 2012−2014» της Δράσης Εθνικής
Εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε
& Τ Συνεργασίες» και τον συνημμένο σε αυτήν Οδηγό
Εφαρμογής που εγκρίθηκε με το με αρ. πρωτ. 783/187/
Α2/έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ.
17. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749 ΥΑ «Υπουργική Από−
φαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008)
όπως ισχύει.
18. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών
και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμε−

νικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.3833/2010 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», (ΦΕΚ
40/Α΄/15.3.2010) και του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α/27.11.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
19. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 «Για
την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση
ανώτατου ορίου απολαβών από τον Δημόσιο τομέα κα−
θώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 33 του Ν. 1326/1983 και αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 4 του Ν.2303/95, καθώς και τις διατάξεις
του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15.3.2010) και Ν.3845/2010
(ΦΕΚ 65 Α΄).
20. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002)
«Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας − στήριξης και
διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» καθώς και την υπ’
αριθμ. 60630/ΕΥΣ5671/16.09.2003 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών «εξειδίκευση της εφαρμογής
του Π.Δ. 4/2002 «εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας −
στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων».
21. Την υπ’ αριθμ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ/3628/12.11.2010
απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 1856/Β/
26.11.2010).
22. Tις διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α) «Κάλυψη
δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός
Επικράτειας και άλλες διατάξεις» και την με αρ.10428/
ΕΥΣΑΠ 663 (ΦΕΚ 370/Β/23.3.2005) ΥΑ «Καθορισμός ημε−
ρήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακί−
νησης των δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών προσώπων
στα πλαίσια του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών
και του Ταμείου Συνοχής».
23. Τη Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συ−
νεργασίας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
και της Ελληνικής Δημοκρατίας που υπεγράφη στο
Πεκίνο την 15η Νοεμβρίου 1979 και κυρώθηκε με τον
Ν.1097/1980 (ΦΕΚ Α− 285/17−12−1980).
24. Την ανάγκης αξιολόγησης των προτάσεων που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Προκήρυξης της «Διμε−
ρούς Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας−Κίνας 2012−2014».
25. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη το ύψος της οποίας θα καθοριστεί στην
σχετική απόφαση έγκρισης δαπάνης μετακινήσεων που
θα εκδοθεί, αποφασίζουμε:
1. Τη σύσταση στη ΓΓΕΤ «Θεματικών» Επιτροπών Αξιο−
λόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
της «Διμερούς Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας−Κίνας 2012−
2014» της Δράσης Εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυ−
μερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες».
Τα μέλη, των «Θεματικών» Επιτροπών Αξιολόγησης
ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τε−
χνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων και είναι: καθηγητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ,
ερευνητές, εμπειρογνώμονες του Δημόσιου και του ιδι−
ωτικού τομέα από την Ελλάδα ή/ και το εξωτερικό, στε−
λέχη της Υπηρεσίας και δημόσιοι υπάλληλοι/λειτουργοί
με αποδεδειγμένη εμπειρία (γνωστικό αντικείμενο) στα
θεματικά πεδία της προκήρυξης.
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2. Έργο της κάθε Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των
προτάσεων από επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής
αρτιότητας σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που
προβλέπονται στον Οδηγό Εφαρμογής της Διμερούς
Ε & Τ Συνεργασίας Ελλάδας−Κίνας και η σύνταξη και
υποβολή Πρακτικού Αξιολόγησης για το σύνολο των
προτάσεων κάθε θεματικού τομέα.
3. Οι Θεματικές Επιτροπές Αξιολόγησης των προτάσε−
ων συγκαλούνται και συνεδριάζουν υπό τον συντονισμό
της Ειδικής Επιτροπής της Υπηρεσίας.
Κάθε Θεματική Επιτροπή θα συνεδριάζει ηλεκτρονικά
υπό τον συντονισμό των μελών της Ειδικής Επιτροπής
της Υπηρεσίας, προκειμένου να συντάξει το πρακτικό
Αξιολόγησης ανά Θεματικό τομέα. Τέλος η Ειδική Επι−
τροπή της Υπηρεσίας μετά την παραλαβή των Πρακτι−
κών αξιολόγησης των θεματικών επιτροπών θα προβεί
στην τελική ιεράρχηση των προτάσεων με βάση τους
διαθέσιμους πόρους και την περιφερειακή κατανομή.
Ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών των ανωτέρω
Θεματικών Επιτροπών Αξιολόγησης των Προτάσεων
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «Διμερούς Ε & Τ
Συνεργασία Ελλάδας−Κίνας 2012−2014» ορίζεται η ημε−
ρομηνία της πρώτης συνεδρίασής τους.
4. Για τις παραπάνω θεματικές Επιτροπές, μπορεί να
οριστούν και αναπληρωτές.
5. Τα έξοδα μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και
διαμονής των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης καθώς
και οι αμοιβές τους θα βαρύνουν τις πιστώσεις του
έργου «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕ−
ΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» που εντάσσεται στο
πλαίσιο του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007−2013» με κωδικό 2011ΣΕ01380018 το
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαΐου 2012
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 19720/1349
(5)
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 36144/3360/11 υπουρ−
γικής απόφασης «Καθίσματα και ζώνες ασφαλείας
σχολικών λεωφορείων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 17 του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ. που
κυρώθηκε με το ν.2696/99 (Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας» όπως ισχύει σήμερα.
β. Του Π.Δ. 502/1983 (Α΄189) «Συμμόρφωση της νο−
μοθεσίας προς τις διατάξεις της 74/408/ΕΟΚ οδηγί−
ας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της
22ας Ιουλίου 1974 “περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών
των Κρατών−μελών, των αναφερομένων στην εσωτερική
διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (αντοχή των
καθισμάτων και της αγκυρώσεώς τους)”» όπως ισχύει
σήμερα.
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γ. Του Π.Δ.503/1983 (Α 190) «Συμμόρφωση προς τις
διατάξεις της 77/541/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 28 Ιουνίου 1977 “περί προ−
σεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, των
αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστή−
ματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα”» όπως
ισχύει σήμερα.
δ. Του Π.Δ. 530/1983 (Α 204) «Συμμόρφωση προς τις
διατάξεις της 76/115/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 18ης Δεκεμβρίου 1975 “περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών−μελών, των
αναφερομένων στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας
των οχημάτων με κινητήρα”» όπως ισχύει σήμερα.
ε. Την υπ’ αριθμ. 36144/3360/11 (Β’ 2519/2011) υπουργική
απόφαση «Καθίσματα και ζώνες ασφαλείας σχολικών
λεωφορείων»).
2. Την ανάγκη εφοδιασμού με πιστοποιημένες, σύμ−
φωνα με οδηγίες της ΕΕ, ζώνες ασφαλείας των λεωφο−
ρείων μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας με σκοπό την αύξηση της ασφάλειας
των μεταφερόμενων μαθητών και ενόψει έκδοσης των
προδιαγραφών – απαιτήσεων για τα καθίσματα και τις
ζώνες ασφαλείας των σχολικών λεωφορείων μεταφο−
ράς νηπίων.
3. Το γεγονός ότι θα προωθηθούν προς αποδοχή στα
αρμόδια όργανα της ΕΕ οι προδιαγραφές ζωνών ασφα−
λείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών − καθισμάτων
σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθη−
τών, διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου
2 του άρθρου 1 της ΥΑ 36144/3360/11 ως εξής:
«2. Μετά την 30.09.2012 επιτρέπεται η πρώτη ταξινόμη−
ση μεταχειρισμένων και η μεταβίβαση κυκλοφορούντων
λεωφορείων μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθ−
μιας και δευτεροβάθμιας ως σχολικά λεωφορεία ανε−
ξάρτητα των μεταφερομένων νηπίων ή μαθητών μόνο
εφόσον:»
2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 1 της
ΥΑ 36144/3360/11 ως εξής:
«5. Μετά την 30.09.2012 επιτρέπεται η κυκλοφορία των
σχολικών λεωφορείων μόνο εφόσον είναι σύμφωνα με
τις προδιαγραφές – απαιτήσεις της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 2
1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 1578
(6)
Σύσταση Εκκλησιαστικού Ιδρύματος με την επωνυμία
«ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟ−
ΛΕΩΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ”».
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχουσα υπ’ όψει:
1. Τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 2 και 59 παρ. 2
του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλη−
σίας της Ελλάδος».
2. Τας υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας, αι
οποίαι απορρέουν εκ των Ευαγγελικών επιταγών, των
Ιερών Κανόνων και των Νόμων του Κράτους προς το
χριστεπώνυμον της Εκκλησίας πλήρωμα.
3. Τας υφισταμένας κοινωνικάς και πνευματικάς ανά−
γκας της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας.
4. Την υπ’ αριθμ. 189/26.3.2012 απόφασιν και την υπ’
αριθμ. 295/26.3.2012 Πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μη−
τροπολίτου Κεφαλληνίας Σπυρίδωνος.
5. Την από 2.4.2012 Γνωμοδότησιν του Νομικού Συμ−
βούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,
αποφασίζει:
Συνιστά εις την Ιεράν Μητρόπολιν Κεφαλληνίας Εκ−
κλησιαστικόν Ίδρυμα υπό την επωνυμίαν: «ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟ−
ΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΦΑΛΛΗ−
ΝΙΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ”», το οποίον θα λειτουργεί
κατά τας διατάξεις του επομένου Κανονισμού.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Λειτουργίας Εκκλησιαστικού Ιδρύματος με την επω−
νυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ (Γ.Φ.Τ.) ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ O ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ
Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΜΟΡΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
1. Συνιστάται στην Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας
Κοινωφελές Εκκλησιαστικό Ίδρυμα με την επωνυμία
«ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟ−
ΛΕΩΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ O ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ». Το Γενικό
Φιλόπτωχο Ταμείο (στο εξής αναφερόμενο και με τα
αρχικά Γ.Φ.Τ.) θα λειτουργεί ως εξηρτημένη Υπηρεσία
της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας (Ν.Π.Δ.Δ.), αυτο−
τελούς διαχειρίσεως και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
υπό την εποπτεία και τον έλεγχο αυτής.
2. Η σφραγίδα του Ιδρύματος είναι κυκλική φέρουσα
στο μέσο αυτής ως έμβλημα το μονόγραμμα ΧΡ και
περιμετρικά θα αναγράφεται ο τίτλος του ιδρύματος
ως εξής: στον εξωτερικό κύκλο: « ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΕ−
ΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», στον δε εσωτερικό: «ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ
ΤΑΜΕΙΟ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ».
Άρθρο 2
ΕΔΡΑ
Έδρα του Ιδρύματος είναι το Αργοστόλι Κεφαλληνίας
και συγκεκριμένα τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως
Κεφαλληνίας. Παραρτήματα του Ιδρύματος τούτου δύ−
νανται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε κάθε Ενορία
της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας, εδρεύοντα και
στεγαζόμενα στους οικείους ενοριακούς Ιερούς Ναούς
(Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία).

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του εκκλησιαστικού φιλανθρωπικού αυτού
ιδρύματος είναι η παροχή πάσης υλικής, οικονομικής,
κοινωνικής, ψυχικής και πνευματικής υποστήριξης από−
ρων και αδυνάμων συνανθρώπων μας.
Ειδικότερα στους σκοπούς του ιδρύματος περιλαμ−
βάνονται:
1. Η οικονομική συνδρομή και η περίθαλψη ενδεών και
απόρων οικογενειών και ατόμων.
2. Η παροχή «Γευμάτων Αγάπης» σε αναξιοπαθούντες.
3. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ασθενών.
4. Η χορήγηση βοήθειας σε άπορους μαθητές και μα−
θήτριες, σπουδαστές, παιδιά πολυτέκνων και η βοήθεια
για την οικογενειακή αποκατάσταση νέων ζευγαριών.
5. Η παροχή οικονομικής και άλλης βοήθειας σε όσους
βρίσκονται σε νοσοκομεία ή σε άλλα θεραπευτήρια και
έχουν ανάγκη.
6. Η ενίσχυση των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, των
ενοριακών κέντρων, των κατηχητικών σχολείων, καθώς
και των πνευματικών − πολιτιστικών κέντρων της Ιεράς
Μητροπόλεως.
7. Η ενίσχυση των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητρο−
πόλεως Κεφαλληνίας.
8. Η υποστήριξη των πολιτιστικών και πνευματικών έρ−
γων και εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως, οι οποί−
ες αποσκοπούν στην ενίσχυση του φιλανθρωπικού και
προνοιακού έργου αυτής.
9. Η προμήθεια και η διανομή εντύπων, εικόνων, βιβλί−
ων, δώρων, ρουχισμού, τροφίμων, γλυκισμάτων κ.α. σε
σχολεία, (κρατητήρια ή φυλακές), ιδρύματα για άτομα
με ειδικές ανάγκες, νοσοκομεία, καταυλισμούς αθιγ−
γάνων, προσφύγων, μεταναστών, σεισμοπλήκτων και
πλημμυροπαθών.
10. Η οικονομική ενίσχυση των Ενοριακών Φιλόπτωχων
Ταμείων, εφόσον παρίσταται ανάγκη.
11. Η παροχή επιχορηγήσεων σε αναγνωρισμένα φι−
λανθρωπικά ιδρύματα ή σωματεία.
12. Η έκδοση εντύπων και περιοδικού σχετικού με τις
δραστηριότητες του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου.
13. Η διοργάνωση εκδρομών για τους μαθητές των
κατηχητικών σχολείων, τεχνικών σχολών, εργαζόμε−
νων νέων, γερόντων, ιερέων καθώς και η διοργάνωση
εορτών, εκδηλώσεων, εκθέσεων, άλλων πολιτιστικών
εκδηλώσεων και σεμιναρίων για τον καταρτισμό των
πιστών.
14. Η ενίσχυση αντίστοιχων κοινωφελών προσπαθειών,
μη κερδοσκοπικών, καθώς και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
και σωματείων.
15. Η παντοειδής συνδρομή σε πληγέντες από έκτα−
κτα φυσικά φαινόμενα (πλημμυροπαθείς, σεισμόπληκτοι
κ.λπ.)
16. Η καταβολή εξόδων για την αποφυλάκιση ατόμων
που βρίσκονται στις φυλακές για διάφορες αιτίες.
17. Η οικονομική ενίσχυση και πνευματική συμπαρά−
σταση σε πρόσφυγες, μετανάστες και άτομα που χρειά−
ζονται απεξάρτηση από εθισμό σε ναρκωτικές ουσίες.
18. Η κάλυψη της δαπάνης συστάσεως και λειτουργίας
υπηρεσιών – γραφείων του Γ.Φ.Τ. και η μισθοδοσία των
απαραίτητων συνεργατών, οι οποίοι εργάζονται για την
υλοποίηση των σκοπών του Γ.Φ.Τ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 4
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Γ.Φ.Τ.
Πόροι του ιδρύματος είναι:
α) Τα αναγραφόμενα στους προϋπολογισμούς των
Ιερών Μονών, των Ενοριακών Ιερών Ναών και των Ιε−
ρών Προσκυνημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως σχετικά
ετήσια κονδύλια καθώς επίσης και τα έσοδα που προ−
έρχονται από κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές και
αφιερώματα τρίτων προς το Ίδρυμα.
β) Ποσοστό 5% από τις μηνιαίες εισπράξεις σε χρήμα
των Ενοριακών Φιλόπτωχων Ταμείων (Ε.Φ.Τ.), τα οποία
είναι παραρτήματα του Ιδρύματος.
γ) Το προϊόν από την περιφορά Δίσκου στους Ιερούς
Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας, δυνάμει
εγκυκλίου αυτής.
δ) Ποσοστό 40% από τις εισπράξεις του ετήσιου γε−
νικού εράνου της «Ημέρας της Αγάπης» των ενοριακών
ναών.
ε) Οι πάσης φύσεως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, προ−
σφορές, δωρεές και τυχόν κληροδοσίες προερχόμενες
από Εθνικούς Πόρους, Πόρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης
και γενικά κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Υπουργείο,
Δήμους, Περιφέρειες, Δημόσιο.
στ) Οι τυχόν τόκοι από καταθέσεις, όπως και κάθε
νόμιμη πρόσοδος αποβλέπουσα στους σκοπούς του
Ιδρύματος, μη κατονομαζόμενη ρητά στον παρόντα Κα−
νονισμό αλλά συνάδουσα στα εκκλησιαστικά ήθη.
ζ) Κάθε άλλο έσοδο προερχόμενο από νόμιμη πηγή.
Άρθρο 5
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ Γ.Φ.Τ.
Οι πόροι του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου διατίθε−
νται αποκλειστικά για την επίτευξη των σκοπών που
αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού.
Η διάθεση των πόρων σε σκοπούς διαφορετικούς από
τους αναφερόμενους στον παρόντα Κανονισμό δεν
επιτρέπεται.
Άρθρο 6
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Φ.Τ.
1. Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο διοικείται από εννε−
αμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο απο−
τελείται από:
α) Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κεφαλληνίας, ως
Πρόεδρο.
β) Τον εκάστοτε Πρωτοσύγκελλο, ως Αντιπρόεδρο
και
γ) Επτά (7) μέλη από τα οποία δύο (2) κληρικοί και
πέντε (5) λαϊκοί, προερχόμενοι και από τα δύο φύλα, με
τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.
2. Τα μέλη αυτά επιλέγονται από τον Σεβασμιώτα−
το Μητροπολίτη και διορίζονται με σχετική απόφαση
του.
3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής
(3) και τα μέλη του είναι επανεκλέξιμα.
4. Παραιτούμενα και εκλείποντα για οποιοδήποτε λόγο
μέλη του Δ.Σ. ως και μέλη που απουσιάζουν αδικαιολό−
γητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή που
παραβαίνουν το καθήκον της εχεμύθειας και της προ−
στασίας των προσωπικών δεδομένων των ευρισκομένων
σε ένδεια, νόσο ή πενία κ.α., αντικαθίστανται από τον
Μητροπολίτη, κατόπιν προηγουμένης αιτιολογημένης
αποφάσεως του Δ.Σ.
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5. Με εισήγηση του Προέδρου και έγκριση του Δ.Σ.
δύναται να αντικαθίσταται μέλος αυτού και προ της
λήξεως της θητείας του, εφ’ όσον συντρέχουν λόγοι
σοβαροί ως ανωτέρω.
6. Το Δ.Σ. συνέρχεται, κατόπιν προσκλήσεως του Προ−
έδρου, σε τακτική συνεδρίαση υποχρεωτικώς μία φορά
το δίμηνο και εκτάκτως, εφ’ όσον παρίσταται ανάγκη,
πάλι με πρόσκληση του Προέδρου ή με αίτηση τεσσά−
ρων (4) τουλάχιστον μελών, αναγράφοντας στην αίτησή
τους το θέμα συγκλήσεως.
7. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυ−
ρα, εφόσον είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον από
τα εννέα (9) συνολικά μέλη του.
8. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προ−
έδρου.
Άρθρο 7
1. Το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίασή του, συγκροτείται
σε σώμα και με φανερή ψηφοφορία εκλέγει τον Γραμ−
ματέα και τον Ταμία.
2. Ο Πρόεδρος ορίζει δύο (2) οικονομικούς ελεγκτές,
εκτός των μελών του Δ.Σ., από άτομα κατάλληλα για
το σκοπό αυτό, με αντίστοιχη κατάρτιση και εμπειρία,
η οποία απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Κανονι−
σμού.
Άρθρο 8
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την
πραγματοποίηση των σκοπών του Γ.Φ.Τ.
β) Μελετά και αποφασίζει για την παροχή διακονί−
ας, όπως είναι τα συσσίτια προς τους άπορους και
αναξιοπαθούντες, και κάθε οργανωμένης προνοιακής
δραστηριότητος ή διακονίας, σύμφωνα με τους σκοπούς
του Γ.Φ.Τ. (άρθρο 3 του παρόντος), με την επιφύλαξη
των διατάξεων του Ν.590/1977, καί με αποφάσεις του
ρυθμίζει την λειτουργία αυτών, τις οποίες υποβάλει για
έγκριση στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο.
γ) Καταρτίζει και ψηφίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό
και απολογισμό εσόδων και εξόδων του Γ.Φ.Τ., τους
οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο Μητροπολιτικό
Συμβούλιο.
δ) Μελετά τρόπους για την εξεύρεση πόρων για την
καλύτερη επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος.
ε) Αποφασίζει για την πρόσληψη και την μισθοδο−
σία των απαραίτητων κοινωνικών λειτουργών και των
υπολοίπων υπαλλήλων ή συνεργατών του Ιδρύματος,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
στ) Ασκεί δια του Προέδρου αυτού την εποπτεία της
λειτουργίας του Γ.Φ.Τ. και των κατά ενορίες παραρτη−
μάτων αυτού (Ε.Φ.Τ.).
ζ) Ασκεί τον έλεγχο των παραρτημάτων (Ε.Φ.Τ.) και
ορίζει τα πρόσωπα που θα τον διενεργούν, σε τακτική
βάση ή σε έκτακτες περιπτώσεις.
Άρθρο 9
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Πρόεδρος:
α) Εχει την ανώτατη κανονική και διοικητική εποπτεία
του Ιδρύματος. Είναι αρμόδιος να αποφασίζει περί πά−
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σης φύσεως υποθέσεως που αφορά στην οργάνωση
και λειτουργία του Γ.Φ.Τ. και των Ε.Φ.Τ., πλήν των περι−
πτώσεων για τις οποίες ορίζει διαφορετικά η ισχύουσα
νομοθεσία ή ο παρών Κανονισμός.
β) Εκπροσωπεί το Γ.Φ.Τ. και τα παραρτήματα του σε
όλες τις έννομες σχέσεις τους και έναντι κάθε αρχής,
δικαστικής, διοικητικής ή εκκλησιαστικής και συμβάλ−
λεται εξ ονόματος αυτού.
γ) Συγκαλεί το Δ.Σ. τακτικά ανά δίμηνο ή έκτακτα, εφ’
όσον παρίσταται ανάγκη, και καταρτίζει τον κατάλογο
των προς συζήτηση θεμάτων σε συνεργασία με τον
Γραμματέα.
δ) Προεδρεύει των Συνεδριάσεων του Δ.Σ., εισηγείται
τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως και υπογράφει την
αλληλογραφία του Γ.Φ.Τ.
Άρθρο 10
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο στα κα−
θήκοντα του, όταν απουσιάζει ή έχει κάποιο κώλυμα.
Δύναται επίσης, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.,
να υπογράφει την αλληλογραφία του Γ.Φ.Τ.
Άρθρο 11
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Στο Γ.Φ.Τ. τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοι−
χεία με την συμβατικής τους μορφή ή με την μορφή
ηλεκτρονικού αρχείου:
α) Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Βιβλίο Ταμείου.
γ) Βιβλίο δωρητών
δ) Βιβλίο απόρων και γενικότερα βοηθούμενων ατόμων
από το Γ.Φ.Τ.
ε) Βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας.
στ) Πρωτόκολλο αλληλογραφίας
ζ) Στελέχη διπλοτύπων γραμματίων εισπράξεων.
η) Στελέχη διπλοτύπων ενταλμάτων πληρωμών.
Τα υπό στοιχεία β΄, ζ΄ και η΄ βιβλία θεωρούνται αρμο−
δίως υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας.
2. Όλα τα βιβλία τηρούνται από τον Γραμματέα εκτός
από το βιβλίο του Ταμείου, τα γραμμάτια εισπράξεων
και τα εντάλματα πληρωμών, τα οποία τηρεί ο Ταμί−
ας.
3. Ο Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία και φυ−
λάσσει το Αρχείο και την σφραγίδα του Ιδρύματος.
Άρθρο 12
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
1. Ο Ταμίας εισπράττει τα πάσης φύσεως έσοδα του
Ιδρύματος και ενεργεί ομοίως τις πληρωμές, σύμφωνα
με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και κατόπιν εντολής του
Σεβασμιώτατου Προέδρου ή Αντιπροέδρου.
2. Καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό, ανελλιπώς,
τις ενεργούμενες εισπράξεις, κρατώντας στα χέρια του
μέχρι του ποσού των χιλίων (1000) ευρώ για την κάλυψη
των τρεχουσών αναγκών του Ιδρύματος.
3. Ο Ταμίας εκδίδει με εντολή του Σεβασμιώτατου
Προέδρου τα γραμμάτια είσπραξης και εντάλματα πλη−
ρωμών και τα καταχωρίζει στο οικείο Βιβλίο Ταμείου. Τα
έσοδα και τα έξοδα προσδιορίζονται από τον προϋπο−
λογισμό και τον απολογισμό που έχουν καταρτισθεί και
υποβάλλονται προς έλεγχο στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
1. Οι ελεγκτές, στο τέλος κάθε εξαμήνου, ενεργούν
τακτικό έλεγχο στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία και
υποβάλλουν έκθεση στο Δ.Σ. με τις παρατηρήσεις τους
για την κανονική τήρηση των αποφάσεων του Δ.Σ., την
σωστή διάθεση των πόρων του Γ.Φ.Τ., την κανονική τή−
ρηση του βιβλίου Ταμείου και την κάλυψη των εσόδων
και εξόδων με νόμιμα παραστατικά. Επίσης εισηγούνται
στο Δ.Σ. τρόπους για την βελτίωση του συστήματος
διαχείρισης του Γ.Φ.Τ.
2. Οι ελεγκτές είναι δυνατόν να ενεργούν καί έκτα−
κτους ελέγχους, έπειτα από έγγραφη εντολή του Προ−
έδρου.
Άρθρο 14
1. Η χρηματική περιουσία του Γ.Φ.Τ. εφόσον υπερβαίνει
τα δύο χιλιάδες (2000) ευρώ κατατίθεται σε λογαριασμό
αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα ή άλλου Πιστω−
τικού Ιδρύματος στο όνομα της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο
λογαριασμός θα εξυπηρετεί αποκλειστικώς τις ανάγκες
και τις συναλλαγές του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου.
2. Για την ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τον λο−
γαριασμό, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. υπογεγραμμένη
από τον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη, στην οποία θα
εξουσιοδοτείται ο Ταμίας για την ανάληψη. Η απόφαση
αυτή θα καταχωρίζεται στο βιβλίο Πρακτικών και αντί−
γραφο του σχετικού αποσπάσματος, υπογεγραμμένο
απο τον Σεβασμιώτατο Πρόεδρο, θα προσκομίζεται
στην Τράπεζα για την ανάληψη.
Άρθρο 15
Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να
εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την παροχή οικονομικών
ενισχύσεων μέχρι συνολικού ποσού χιλίων ευρώ (1.000)
ανά μήνα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΑ ΤΑΜΕΙΑ
Άρθρο 16
Πρός καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύμα−
τος, συνιστάται σε κάθε Ενορία της Ιεράς Μητροπόλεως
Κεφαλληνίας παράρτημα του Γενικού Φιλόπτωχου Τα−
μείου υπό την επωνυμία «ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑ−
ΜΕΙΟ (Ε.Φ.Τ.)». Για τον διορισμό της πρώτης Διοικούσας
Επιτροπής του Ε.Φ.Τ. είναι απαραίτητη σχετική απόφαση
του Δ.Σ. του Γ.Φ.Τ., έπειτα απο πρόταση του αρμόδιου
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται υπό
του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 17
Μέλη − συνδρομητές
Μέλη − συνδρομητές κάθε Ε.Φ.Τ. μπορούν να εγγρα−
φούν όλοι οι ενήλικες ενορίτες, Έλληνες υπήκοοι και από
τα δύο φύλα, οι οποίοι μαζί με την Διοικούσα Επιτροπή
θα ενεργούν από κοινού για τους σκοπούς του.
Άρθρο 18
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Κάθε Ε.Φ.Τ. διοικείται από πενταμελή (5) Διοικούσα
Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν από τους εφη−
μερίους της ενορίας ως Πρόεδρο, τέσσερα (4) τακτικά
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και τέσσερα (4) αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία των
μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Φ.Τ. είναι τριε−
τής και είναι δυνατόν να ανανεώνεται.
2. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη προτείνο−
νται από τον Πρόεδρο του Ε.Φ.Τ. και διορίζονται από
το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη υπό την ιδιότητα του
Προέδρου του Γ.Φ.Τ. Σε περίπτωση αποχώρησης ενός
από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, την θέση του
καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός.
3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Ε.Φ.Τ. είναι δυνατόν να
αντικατασταθούν και προ της λήξεως της θητείας τους,
εφ’ όσον συντρέχουν αποχρώντες λόγοι γι’ αυτό.
4. Μέλη της Δ.Ε. του Ε.Φ.Τ. τα οποία απουσιάζουν
αδικαιολόγητα επί δύο συνεχείς συνεδριάσεις αυτής,
θεωρούνται αυτοδικαίως παραιτηθέντα.
Άρθρο 19
1. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν προηγού−
μενης πρόσκλησης του Προέδρου ή μετά από αίτηση
δύο (2) τουλάχιστον μελών της.
2. Η Διοικούσα Επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίασή
της εκλέγει τον Γραμματέα και Ταμία.
3. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και
αποφασίζει εγκύρως, εφ’ όσον είναι παρόντα τουλάχι−
στον τρία (3) μέλη. Εάν μετά από νόμιμη πρόσκληση η
Επιτροπή δεν βρεθεί σε απαρτία, τότε η συνεδρίαση
αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται, με τα ίδια θέματα,
μετά από δύο (2) ημέρες.
Άρθρο 20
Η Διοικούσα Επιτροπή, για να διευκολύνει την εκτέ−
λεση του έργου της, μπορεί να καταρτίζει επικουρικές
επιτροπές φιλόπτωχου από τον κατάλογο των ενοριτών,
στις οποίες αναθέτει συγκεκριμένα, κατά περίπτωση,
καθήκοντα.
Άρθρο 21
Όλα τα Ε.Φ.Τ. εποπτεύονται απο το Δ.Σ. του Γ.Φ.Τ.
και το Μητροπολιτικό Συμβούλιο, οι οποίοι διενεργούν
τον σχετικό έλεγχο κατά την κρίση τους ή εφ’ όσον
προκύψει θέμα.
Άρθρο 22
ΠΟΡΟΙ
Πόροι κάθε Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου είναι:
α) Εισπράξεις από κουτιά υπέρ των πτωχών και από
την περιφορά δίσκων στους Ιερούς Ναούς της ενορίας,
η οποία έγινε μετά από άδεια του Μητροπολίτη και με
σκοπό την ενίσχυση του Φιλόπτωχου Ταμείου.
β) Προαιρετικές εισφορές, δωρεές ή κληροδοτήμα−
τα.
γ) Εισπράξεις από διάφορες κληρώσεις, από εράνους
και από άλλες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.
δ) Τυχόν έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις από την
Ιερά Μητρόπολη ή από το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο.
ε) Ποσοστό 60 % από τον γενικό έρανο της «Ημέρας
της Αγάπης» τον οποίο διεξάγει η Ενορία.
στ) Επιχορηγήσεις του Δημοσίου, Δήμων ή Οργανι−
σμών ή Συλλόγων και κάθε άλλη προσφορά, η οποία
προέρχεται απο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που απο−
βλέπει στους σκοπούς του Ε.Φ.Τ., δεν κατονομάζεται
ρητά στο παρόντα Κανονισμό, αλλά συνάδει πρός τα
εκκλησιαστικά ήθη.
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Άρθρο 23
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ
1. Οι πόροι του Ε.Φ.Τ. διατίθενται για την ανακούφιση
των ενδεών και αναξιοπαθούντων ενοριτών και συγκε−
κριμένα:
α) Ως τακτικό ή έκτακτο οικονομικό βοήθημα σε χρήμα
ή σε είδη ρουχισμού και ιματισμού ή σε είδη τροφί−
μων.
β) Για ιατρική, φαρμακευτική ή νοσοκομειακή περίθαλ−
ψη και για εισαγωγή σε διάφορα θεραπευτήρια.
γ) Για υποτροφίες και σπουδαστικά επιδόματα.
δ) Για ενίσχυση των Φιλανθρωπικών σκοπών της Ιεράς
Μητρόπολης.
ε) Σε κάθε άλλο φιλανθρωπικό σκοπό που δεν ανα−
φέρεται ρητά στο παρόν.
2. Η εξακρίβωση της ένδειας κάθε ατόμου γίνεται
με μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη της Διοικούσας
Επιτροπής, η οποία τηρεί ειδικό βιβλίο, όπου καταχω−
ρούνται τα στοιχεία του βοηθούμενου, το είδος και το
ποσό της ενίσχυσης το οποίο του παρέχεται.
Άρθρο 24
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή τηρεί τα ακόλουθα βιβλία
και στοιχεία:
α) Βιβλίο πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής
β) Βιβλίο Ταμείου
γ) Βιβλίο ενδεών και εμπεριστάτων ατόμων
δ) Βιβλίο πρωτοκόλλου
ε) Βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας
στ) Διπλότυπα γραμμάτια εισπράξεων
ζ) Διπλότυπα εντάλματα πληρωμών.
Τα υπό στοιχεία β΄, στ΄ και ζ΄ Βιβλία, θεωρούνται υπο−
χρεωτικώς απο την Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας.
2. Τα βιβλία πρακτικών, ενδεών, πρωτοκόλλου, κινη−
τής και ακίνητης περιουσίας τηρεί ο Γραμματέας της
Επιτροπής ενώ το βιβλίο ταμείου, τα εντάλματα και τα
γραμμάτια τηρεί ο Ταμίας.
3. Για κάθε είσπραξη ή πληρωμή ο Ταμίας εκδίδει
γραμμάτιο ή ένταλμα αντιστοίχως, τα αντίγραφα των
οποίων παραμένουν στο στέλεχος.
Άρθρο 25
1. Η χρηματική περιουσία κάθε Ε.Φ.Τ. εφόσον υπερβαί−
νει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, κατατίθεται
σε λογαριασμό αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα
ή άλλου Πιστωτικού Ιδρύματος στο όνομα της Ενορίας
του Ε.Φ.Τ. Ο λογαριασμός αυτός, θα εξυπηρετεί απο−
κλειστικά τις ανάγκες και τις συναλλαγές του Ε.Φ.Τ.
2. Για την ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τον λο−
γαριασμό, απαιτείται απόφαση της Διοικούσας Επιτρο−
πής του Ε.Φ.Τ., υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τα
υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, καθώς και η εξουσιοδό−
τηση του Ταμία για την ανάληψη. Η απόφαση αυτή θα
καταχωρείται στο Βιβλίο Πράξεων με αύξοντα αριθμό.
Ακριβές αντίγραφό της, υπογεγραμμένο από τον Πρό−
εδρο, θα προσκομίζεται από τον Ταμία στην Τράπεζα
για την ανάληψη του σχετικού ποσού.
Άρθρο 26
Ο Ταμίας, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής που θα
καταχωρισθεί στο βιβλίο Πράξεων, μπορεί να έχει πρό−
χειρα στην διάθεση του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου,
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ποσό μέχρι διακόσια (200) ευρώ για την αντιμετώπιση
έκτακτων περιστατικών απορίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΙΣΧΥΣ
Άρθρο 27
Κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την εφαρμογή του πα−
ρόντος Κανονισμού, και δεν προβλέπεται ρητά από αυ−
τόν, ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου και πάντοτε σύμφωνα
με τους Ιερούς Κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον
καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδας, τις
διατάξεις και τους νόμους που διέπουν την Ορθόδοξη
Εκκλησία στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς επίσης με
το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Αστικό
Κώδικα και γενικότερα τους νόμους του Κράτους.
Άρθρο 28
1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσημο
Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδας «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
2. Ο Κανονισμός αυτός μπορεί να τροποποιηθεί μετά
από αιτιολογημένη πρόταση − απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Γ.Φ.Τ., η οποία υποβάλλεται αρμοδίως
στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο προς έγκριση και έκδοση
σχετικής απόφασης. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν
ισχύ μετά την δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και στο επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας
της Ελλάδας «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
Άρθρο 29
Κάλυψη δαπάνης
Με τον παρόντα Κανονισμό ουδεμία δαπάνη προ−
καλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού
Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας. Τυχόν
δαπάνη, λόγω έκτακτης επιχορήγησης, θα αναφερθεί
στην αντίστοιχη απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβου−
λίου και θα προβλεφθεί στον οικείο Προϋπολογισμό.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2012
Ο Πρόεδρος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
F
Αριθμ. 1576
(7)
Τροποποίηση του Κανονισμού συστάσεως και λειτουργί−
ας του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου (Γ.Φ.Τ.) της Ιεράς
Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχουσα υπ’ όψει:
1. Τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 2 και 59 παρ. 2
του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλη−
σίας της Ελλάδος».
2. Τας υποχρεώσεις της Ποιμαινούσης Εκκλησίας προς
το χριστεπώνυμον πλήρωμα, αι οποίαι απορρέουν από
τας Ευαγγελικάς Επιταγάς, τους Ιερούς Κανόνας και
τους Νόμους του Κράτους.
3. Τας υφισταμένας κοινωνικάς και πνευματικάς ανά−
γκας της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυ−
ρουπόλεως.
4. Την υπ’ αριθμ. 1/20.1.2012 απόφασιν του Μητροπολι−
τικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως
και Σταυρουπόλεως.

5. Την υπ’ αριθμ. 31/2012 απόφασιν και την υπ’ αριθμ.
211/21.3.2012 Πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί−
του Νεαπόλεως καί Σταυροπόλεως Βαρνάβα.
5. Την από 2.4.2012 Γνωμοδότησιν του Νομικού Συμ−
βούλου του Νομικού Γραφείου της Ιεράς Συνόδου της
Εκκλησίας της Ελλάδος, αποφασίζει:
Την τροποποίησιν του Κανονισμού συστάσεως και λει−
τουργίας του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου (Γ.Φ.Τ.) της
Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως,
σύμφωνα με τας διατάξεις του επομένου Κανονισμού:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΕ−
ΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑ−
ΜΕΙΟΥ (Γ.Φ.Τ.) ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Άρθρο 1
Ο Κανονισμός του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της
Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
(Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/1999) τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρον 2
Σκοποί του Ιδρύματος
1) Η περίθαλψις των απόρων και ενδεών ατόμων, των
ορφανών, των αποδεδειγμένων απόρων οικογενειών.
2) Η καταβολή εξόδων δι’ αποφυλάκισιν ατόμων ευ−
ρισκομένων εις φυλακάς, ως και η προστασία των οι−
κογενειών αυτών.
3) Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψις ασθενών και η
καταβολή εξόδων μεταβάσεως εις το εξωτερικόν δι’
ιατροφαρμακευτικούς λόγους, καθώς και η αγορά καυ−
σίμων και τροφίμων δια τους ενδείς και τας απόρους
οικογενείας, ως και η εξόφλησις λογαριασμών ΔΕΚΟ
και ενοικίων.
4) Η ενίσχυσις φιλανθρωπικών και ευαγών Ιδρυμάτων
και συλλόγων (π.χ. ατόμων με κινητικά προβλήματα,
νεφροπαθών, κωφών κ.λπ.).
5) Η οικονομική ενίσχυσις απόρων μαθητών του Εκ−
κλησιαστικού Γυμνασίου και Λυκείου Νεαπόλεως και
άλλων σχολείων της Μητροπολιτικής μας περιφερείας,
καθώς και σπουδαστών, φοιτητών και παιδιών πολυτέ−
κνων οικογενειών.
6) Η ηθική και υλική συμπαράστασις εις τους Ορθο−
δόξους λαούς άλλων χωρών, εις έλληνας πρόσφυγας
και εις Βορειοηπειρώτας.
7) Η οικονομική ενίσχυσις των Ιερών Μητροπόλεων και
των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως.
8) Η λειτουργία Καταστήματος Ρουχισμού «Ο ΧΙΤΩΝ»,
Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικών Ιατρείων και άλ−
λων κοινωνικών δομών, προνοιακού χαρακτήρος».
2. Το άρθρο 11 αντικαθιστάται ως εξής:
«Άρθρον 11
Οι πόροι του Ε.Φ.Τ. διατίθενται:
1) Δια την οικονομικήν ενίσχυσιν αποδεδειγμένως από−
ρων οικογενειών, ενδεών και αστέγων ενοριτών.
2) Δια την αποφυλάκισιν φυλακισμένων ενοριτών.
3) Δια την αγοράν φαρμάκων και δια δαπάνας ιατρι−
κής περιθάλψεως ασθενών απόρων ενοριτών, ως και δι’
αγοράν καυσίμων κατά την περίοδον του χειμώνος και
εξόφλησιν λογαριασμών ΔΕΚΟ.
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4) Δια την χορήγησιν γαμηλίου βοηθήματος εις από−
ρους μελλονύμφους της Ενορίας.
5) Δια την αγοράν και διανομήν βιβλίων και σχολικών
ειδών και διδάκτρων φροντιστηριακών μαθημάτων από−
ρων μαθητών και σπουδαστών της Ενορίας.
6) Δια την οικονομικήν ενίσχυσιν Ιερών Μονών και των
Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως.
7) Δια τας δαπάνας κατασκευής, συντηρήσεως και
αγοράς εξοπλισμού των Ενοριακών Συσσιτίων».
3. Το χρηματικό ποσό του τελευταίου εδαφίου του
άρθρου 13 ορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ. Επίσης,
στο τέλος του ιδίου άρθρου προστίθενται τα εξής: «Με
απόφασιν του Δ.Σ. του Ε.Φ.Τ., η οποία λαμβάνεται κατά
τάς αρχάς Ιανουαρίου εκάστου έτους, εξουσιοδοτείται
ο Πρόεδρος να δίδει χρηματικήν ενίσχυσιν σε έχοντας
ανάγκην, μέχρι του συνολικού ποσού των τριακοσίων
(300) ευρώ μηνιαίως. Διά ποσόν μεγαλύτερον των 300
ευρώ απαιτείται έγκρισις του Γ.Φ.Τ.».
4. Το άρθρο 26 αντικαθίσταται ως εξής:

Δ.Σ. να παρέχει χρηματικήν ενίσχυσιν εις Φιλανθρωπικά
Ιδρύματα, Σωματεία και Ιδιώτας μέχρι του συνολικού
ποσού των (1.000) ευρώ κατά μήνα, ο δε Ταμίας του
Γ.Φ.Τ. εις ιδιώτας μέχρι του συνολικού ποσού των (300)
ευρώ κατά μήνα».

«Άρθρον 26

Ο Πρόεδρος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Ο Πρόεδρος του Γ.Φ.Τ. δύναται άνευ αποφάσεως του

Άρθρο 2
1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ο παρών Κανονισμός δημοσιεύεται επίσης στο
Επίσημον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚ−
ΚΛΗΣΙΑ».
Άρθρο 3
Με τον παρόντα Κανονισμό δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού
Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2012
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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