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Νέα Αγορανομική Διάταξη σχετικά με τη λιανική πώ−
ληση καυσόξυλων και το δικαίωμα του καταναλω−
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μιμο παραστατικό στοιχείο της συναλλαγής του.
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ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αριθμ. Α2 –1145
(1)
Νέα Αγορανομική Διάταξη σχετικά με τη λιανική πώλη−
ση καυσόξυλων και το δικαίωμα του καταναλωτή να
μην καταβάλει αντίτιμο αν δεν λάβει το νόμιμο πα−
ραστατικό στοιχείο της συναλλαγής του.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. 04/2012
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:

1. Του Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 298).
2. Το ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί
κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα»
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 115/2008) και
ιδιαίτερα το άρθρο 8α όπως αυτό προστέθηκε με το
άρθρο 236 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού
περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Με−
σίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων
και αλιείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012)».
3. Την 7/2009 αγορανομική διάταξη «Τροποποίηση και
νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθει−
σών μέχρι και την 14−5−09» (ΦΕΚ Β΄ 1388) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).
5. Το Π.Δ 397/88 «Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπο−
ρίου» (ΦΕΚ Α΄ 185/1988) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας
−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και
υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμμα−
τείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής», (ΦΕΚ Α΄ 213/2009).
7. Το Π.Δ 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/2009).
8. Του Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός Αντωνίου Σαμαρά του
Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140/Α΄/20.6.2012).
9. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.» (Φ.Ε.Κ. Α΄
141/2012).
10. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141/2012).
11. Την αριθμ. 30376/Δ106 721/05−07−2012 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων Αθανάσιο Σκορδά». (Φ.Ε.Κ Β΄ 2094/2012).
12. Την ανάγκη θέσπισης μέτρων για την προστασία
του καταναλωτικού κοινού αναφορικά με την έκδοση
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των νομίμων παραστατικών στοιχείων κατά την αγορά
προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών.
13. Την ανάγκη θέσπισης μέτρων για την προστασία
του καταναλωτικού κοινού κατά την αγοραπωλησία
καυσόξυλων και ειδικά τη θέσπιση νέας μονάδας μέτρη−
σης εμπορίας προκειμένου να αποφευχθούν πρακτικές
που ενδέχεται να παραπλανήσουν τον καταναλωτή.
14. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μη έκδοση νομίμων παραστατικών –
Δικαιώματα καταναλωτή
1. Κατά την πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσι−
ών και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, του Ποινικού
Κώδικα και του ν. 2523/1997, ο καταναλωτής δεν υπο−
χρεούται να καταβάλει το αντίτιμο εάν δεν λάβει το
νόμιμο παραστατικό στοιχείο, όπως αυτό ορίζεται στις
οικείες διατάξεις.
2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, όλες οι επι−
χειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων αναρτούν πινα−
κίδα σε εμφανές σημείο του καταστήματος και συγκε−
κριμένα πλησίον του ταμείου συναλλαγής στην οποία
αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η
ένδειξη σε ελληνική και αγγλική γλώσσα ως εξής: «Ο
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ
ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
(ΑΠΟΔΕΙΞΗ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» «CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED
TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN
RECEIVED (RECEIPT − INVOICE)».
3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, οι επιχειρή−
σεις παροχής υπηρεσιών αναγράφουν σε εμφανές ση−
μείο του τηρούμενου τιμοκαταλόγου, με κεφαλαία γράμ−
ματα, ιδίου μεγέθους με τις τιμολογούμενες υπηρεσίες,
την ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑ−
ΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» και εφόσον ο
τιμοκατάλογος τηρείται και στην αγγλική γλώσσα και
την ένδειξη: «CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF
THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED
(RECEIPT − INVOICE)». Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει
και τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής, με την ως
άνω ένδειξη να αναγράφεται σε εμφανές σημείο του
τιμοκαταλόγου με κεφαλαία γράμματα, ίδιου μεγέθους
με τη γραμματοσειρά των προσφερόμενων ειδών.

4. Οι λιανοπωλητές δηλώνουν σε εμφανές σημείο στο
χώρο της επιχείρησης, ανά είδος ξύλου, την τιμή είτε σε
€/m3 στοιβαχτού ή σε €/m3 χύδην καθώς και τον όγκο
των περιεκτών (κλωβούς, παλέτες, σάκους, μεγασάκους
κ.ά.) που, ενδεχομένως, χρησιμοποιούν για τη διάθεση
των καυσόξυλων.
5. Οι λιανοπωλητές οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο
εξοπλισμό μέτρησης μήκους, για τον υπολογισμό του
όγκου.
6. Οι λιανοπωλητές εξασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο
τρόπο την προστασία των καυσόξυλων από δυσμενείς
καιρικές συνθήκες, που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα
χαρακτηριστικά του προς διάθεση προϊόντος και την
ανάμιξη των ειδών διαφορετικής προέλευσης, ποιότητας
και τιμής.
7. Δεν επιτρέπεται η πώληση ή δωρεάν διάθεση
οποιασδήποτε ξυλείας εμποτισμένης με πισσέλαιο (κομ−
μένη ξυλεία από παλιούς στύλους ΔΕΗ/ΟΤΕ), ή «πράσι−
νης» ξυλείας (εμποτισμένης με άλατα), ή οποιασδήποτε
τεχνητής ξυλείας συγκολλημένου ξύλου (κόντρα−πλακέ,
νοβοπάν, ινοσανίδων/MDF κ.α.) προς καύση.
Άρθρο 3
Κυρώσεις
1. Για τους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1
της παρούσας, εφόσον δεν αναρτάται η προβλεπόμενη
πινακίδα ή δεν περιλαμβάνεται η απαιτούμενη ένδειξη
στον τιμοκατάλογο οι παραβάτες τιμωρούνται, πέραν
των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παρά−
γραφο 15 του άρθρου 30 του Ν.Δ. 136/1946, επιβάλλεται
και διοικητικό πρόστιμο 1.000 Ευρώ.
2. Για τους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1,
εφόσον διαπιστωθεί η μη έκδοση του νόμιμου παρα−
στατικού στοιχείου, εφαρμόζεται το άρθρου 47 του ν.
2065/1992 σύμφωνα με το οποίο τα ελεγκτικά όργανα
υποχρεούνται να γνωστοποιούν τις παραβάσεις στη
Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 2 της
παρούσας, εξαιρουμένων των διατάξεων της παραγρά−
φου 1, τιμωρούνται και διώκονται κατά τις διατάξεις του
Ν.Δ. 136/1946 όπως ισχύει. Ειδικά για τους παραβάτες
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, πέραν
των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παρά−
γραφο 15 του άρθρου 30 του Ν.Δ. 136/1946 όπως ισχύει,
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.
Άρθρο 4

Άρθρο 2

Ισχύς της παρούσας

Λιανική πώληση καυσόξυλων

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ σε όλη την Χώρα από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 και
την αντίστοιχη επισυρόμενη κύρωση της παραγράφου
1 του άρθρου 3, οι οποίες τίθενται σε ισχύ μετά την
πάροδο ενός μηνός από τη δημοσίευση τη παρούσας
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο Τύπο και
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1. Η λιανική πώληση καυσόξυλων γίνεται κατ’ όγκον
και η χρησιμοποιούμενη μονάδα μπορεί να είναι είτε
το «χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» (m3 στοιβαχτού)
ή το «χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» (m3 χύδην).
2. «Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» νοείται ο όγκος
του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από ταχτικά
στοιβαγμένα καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των
ενδιάμεσων κενών αέρα.
3. «Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» νοείται ο όγκος του
κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από χύδην καυ−
σόξυλα συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών
αέρα.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

AΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 12604
(2)
Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Β.Δ. 733/69 και Π.Δ. 94/93 «Περί
καθορισμού αρμοδιοτήτων».
2. Την αριθμ. 1425/19−1−2011 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Εξουσιοδό−
τηση προς υπογραφή Με εντολή Γενικού Γραμματέα».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παράγραφος 3 εδάφιο
στ΄ του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικος».
4. Την αριθμ. 414985/29−11−85 κοινή υπουργική απόφαση,
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 87578/703/6.3.2007
κοινή υπουργική απόφαση.
5. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου της
περιοχής του Δασαρχείου Βέροιας, σε περίπτωση χιονο−
πτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγίου όλων των
θηραμάτων στην περιοχή του Δασαρχείου Βέροιας,
όταν και όπου επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές
συνθήκες λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και
έντασης και σε βαθμό που καλυφθεί πλήρως το έδαφος
με χιόνι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού των
θηραμάτων εξαιτίας αυτής της καταστάσεως.
Η απόφαση αυτή θα τηρηθεί από τους υπαλλήλους
της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, των Δήμων
της περιοχής μας, των κυνηγετικών οργανώσεων και
από κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69, Ν. 996/71, Ν. 177/75
και της 414985/29−11−85 κοινής υπουργικής απόφασης,
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 87578/703/6−3−2007
κοινή υπουργική απόφαση.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και μέχρι
τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2012− 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βέροια, 20 Νοεμβρίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Βέροιας
ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 4375
(3)
Σύσταση και λειτουργία Εκκλησιαστικού Ιδρύματος με
την επωνυμία: «Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής
Μουσικής “ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ”».
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχουσα υπόψη:
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 από τας Ευαγγελικάς Επιταγάς, τους
Ιερούς Κανόνας και τους Νόμους του Κράτους προς το
Χριστεπώνυμον της Εκκλησίας πλήρωμα.
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3. Τας υφισταμένας κοινωνικάς και πνευματικάς ανά−
γκας της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιά−
δος και Σουφλίου.
4. Την αριθμ. XV/22.6.2012 Πρeξιν και την αριθμ. 1121/
26.9.2012 Πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνού.
5. Την από 2.10.2012 Γνωμοδότησιν του Νομικού Γρα−
φείου της Νομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελ−
λάδος, αποφασίζει:
Συνιστά εις Ιεράν Μητρόπολιν Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος
και Σουφλίου Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα υπό την Επωνυμίαν:
«Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής “ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ” της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου,
Ορεστιάδος και Σουφλίου», το οποίο θα λειτουργεί ως
αποκεντρωμένη και Εξηρτημένη Υπηρεσία του Νομικού
Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως, ιδίας διαχειρίσεως
και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος. Η Οργάνωσις, διοίκη−
σις, διαχείρισις και λειτουργία του Ιδρύματος τούτου θα
διέπεται από τας διατάξεις του Επομένου Κανονισμού:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
«Iδρύσεως και λειτουργίας Σχολής Βυζαντινής και Πα−
ραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Δι−
δυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου ΙΩΑΝΝΗΣ Ο
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ».
Άρθρον 1ον
Σύστασις της Σχολής
Ιδρύεται εις την Ιεράν Μητρόπολιν Διδυμοτείχου, Ορε−
στιάδος και Σουφλίου «Σχολή Βυζαντινής και Παραδο−
σιακής Μουσικής ΙΩΑΝΝΗΣ ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ», η οποία
έχει ως έδραν της το Διδυμότειχον και τελεί υπό την
άμεσον εποπτείαν της Ιεράς Μητροπόλεως, αποτελούσα
ιδίαν Υπηρεσίαν αυτής, αυτοτελούς διαχειρίσεως και μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρος.
Άρθρον 2ον
Σφραγίδα της Σχολής
Η Σχολή έχει ιδικήν της σφραγίδα, η οποία φέρει
κυκλικώς τον τίτλον «Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσι−
ακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου,
Ορεστιάδος και Σουφλίου» και εις την μέσην την εικόνα
του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.
Άρθρον 3ον
Σκοποί της Σχολής
Σκοποί της Σχολής είναι:
α) Η διατήρησις και διάδοσις της πατροπαραδότου
εκκλησιαστικής – βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής
μας κληρονομίας και η καλλιέργεια του ήθους και της
αγάπης των σπουδαστών προς την εκκλησιαστικήν και
την παραδοσιακήν μουσικήν.
β) Η ανάδειξις νέων Ιεροψαλτών και η δημιουργία βυζα−
ντινών χορών εις τα αναλόγια των Ιερών Ναών της Ιεράς
Μητροπόλεως και Χορωδίας παραδοσιακής μουσικής.
Άρθρον 4ον
Επίτευξις των σκοπών της Σχολής
Οι σκοποί της «Σχολής Βυζαντινής και Παραδοσιακής
Μουσικής» επιτυγχάνονται με την υπεύθυνον διαδασκα−
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λίαν των επιμέρους μαθημάτων, με την οργανωμένην
λειτουργίαν της, με την πραγματοποίησιν εκδηλώσεων,
με τη δημιουργίαν χορωδιών από σπουδαστές της, με
τη συνεργασίαν της Σχολής με άλλους πολιτιστικούς
φορείς και γενικώς με κάθε μέσον το οποίον κρίνεται
κατάλληλον από το διδακτικόν προσωπικόν, την Επι−
τροπήν Διοικήσεως της Σχολής, και το Σεβασμιώτατον
Πρόεδρον, ο οποίος έχει και τον κύριον λόγον, την επο−
πτείαν, αλλά και τον έλεγχον δι’ άπαντα τα θέματα τα
οποία αφορούν εις την Σχολήν.
Άρθρον 5ον
Διοίκησις της Σχολής
1. Η Σχολή διοικείται υπό Τριμελούς Διοικητικής Επι−
τροπής, προεδρευομένης υπό του εκάστοτε Μητροπο−
λίτου Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, ανα−
πληρουμένου υπό του υπ’ αυτού οριζομένου κληρικού.
Μέλη της Διοικητικής Επιτροπής ορίζονται: α) Κληρικός
γνώστης της Βυζαντινής Μουσικής με τον αναπληρωτήν
του και β) λαϊκός, κατά προτίμησιν Ιεροψάλτης, εκ των
υπηρετούντων εις τα αναλόγια των Ιερών Ναών της
Ιεράς Μητροπόλεως, κεκτημένος τα απαιτούμενα εκά−
στοτε από τους νόμους και τους κανονισμούς τυπικά
προσόντα.
2. Ο διορισμός των μελών της Διοικητικής Επιτροπής,
πραγματοποιείται από το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον
μετά πρότασιν του Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ορε−
στιάδος και Σουφλίου.
3. Το αξίωμα των μελών της Διοικητικής Επιτροπής
είναι τιμητικόν και άμισθον.
4. Η θητεία των μελών της Διοικητικής Επιτροπής
είναι τριετής, δυναμένη να ανανεωθή. Με απόφαση του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου δύναται να παυθή και να
αντικατασταθή μέλος της Δ.Ε., το οποίο δεν συμμετέχει
επί τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις, ή δεν συνεργάζεται
αρμονικά με τα υπόλοιπα Μέλη και τον Σεβασμιώτατο
Πρόεδρο, ή δεν ενεργεί σύμφωνα με τους σκοπούς της
Σχολής, ή έχει υποπέσει σε ηθικό ή ποινικό παράπτωμα.
5. Το κληρικόν μέλος αναλαμβάνει καθήκοντα Ταμί−
ου, το δε λαϊκόν μέλος καθήκοντα Γραμματέως. Κάθε
μέλος δύναται να παραιτηθή εάν συντρέχουν λόγοι ή
να αντικατασταθή εάν δεν ανταποκρίνεται εις τας υπο−
χρεώσεις του.
6. Η Διοικητική Επιτροπή αποφασίζει επί παντός θέμα−
τος αφορώντος εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν της
Σχολής. Καταρτίζει τον οικονομικόν προϋπολογισμόν και
απολογισμόν, τους οποίους υποβάλλει προς έγκρισιν
εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον και τηρεί τα υπό του
νόμου προβλεπόμενα βιβλία.
Άρθρον 6ον
Πόροι της Σχολής
1. Πόροι της Σχολής είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφής,
β) η μηνιαία εισφορά των σπουδαστών, γ) κάθε δωρεά
ή επιχορήγησις από το Δημόσιον ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ., δ) έκτακτες χορηγίες από το Ταμείον της Ιε−
ράς Μητροπόλεως, του ποσού καθοριζομένου από το
Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, ε) τόκοι και έσοδα εκ της
κινητής και ακινήτου περιουσίας της Σχολής, στ) κάθε
άλλο νόμιμον έσοδον.
2. Το ποσόν της εγγαφής και της μηνιαίας εισφοράς
καθορίζεται υπό της Διοικητικής Επιτροπής της Σχολής

και είναι συγκριτικώς μικρότερον από τας τρεχούσας
τιμάς των Ωδείων και των Μουσικών Σχολών.
3. Η Επιτροπή Διοικήσεως διατηρεί το δικαίωμα να
απαλλάσση του ποσού της εγγραφής και της μηνιαί−
ας εισφοράς −υπό μορφήν υποτροφίας− σπουδαστάς
οι οποίοι αριστεύουν εις τας ετησίους προαγωγικάς
εξετάσεις ή οικονομικώς αδύνατους μαθητάς, οι οποίοι
έχουν αρίστας επιδόσεις, ή τυχόν αλλοδαπούς.
4. Οι σπουδασταί ακόμη υποχρεούνται και εις την
καταβολήν εξετάστρων, κυρίως όταν πρόκειται Δια κα−
τατακτηρίους και πτυχιακάς εξετάσεις, κατόπιν αποφά−
σεως της Διοικητικής Επιτροπής.
Άρθρον 7ον
Πρόσληψις προσωπικού
1. Η Διοικητική Επιτροπή προσλαμβάνει τον Διευθυντήν
και το διδακτικόν προσωπικόν της Σχολής.
2. Ο Διευθυντής διορίζεται, κατόπιν προτάσεως της
Διοικητικής Επιτροπής, υπό του Σεβασμιωτάτου Μη−
τροπολίτου Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου,
εκπροσωπεί την Σχολήν εις κάθε αρμοδίαν υπηρεσίαν
του Υπουργείου Πολιτισμού και έχει την ευθύνην δια
την εύρυθμον λειτουργίαν της Σχολής, τον έλεγχον των
διδασκόντων και διδασκομένων και την οργάνωσιν των
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Σχολής.
3. Το διδακτικόν Προσωπικόν της Σχολής αποτελείται
από κατόχους Πτυχίου ή Διπλώματος Βυζαντινής Μου−
σικής με την απαιτούμενην υπό του Νόμου προϋπηρε−
σίαν. Ο αριθμός του διδακτικού προσωπικού εξαρτάται
από τον αριθμόν των μαθητών και των τμημάτων της
Σχολής.
4. Η Διοικητική Επιτροπή καθορίζει με απόφασίν της
τας αμοιβάς του διδακτικού προσωπικού της Σχολής.
5. Επίσης, η Διοικητική Επιτροπή, δύναται να προσλαμ−
βάνη ειδικόν ωρομίσθιον Καθηγητήν, κάτοχον πτυχίου
Ανωτέρων Θεωρητικών, ο οποίος θα διδάσκη το μάθημα
της Θεωρίας της Ευρωπαϊκής Μουσικής.
6. Τα μαθήματα του Τυπικού της Τελετουργικής δύνα−
ται να διδάξη θεολόγος κληρικός της Ιεράς Μητροπό−
λεως, κατόπιν υποδείξεως του Μητροπολίτου.
7. Οι διδάσκοντες υπόκεινται εις τον έλεγχον του
Διευθυντού και επιτελούν το έργον των εντός των πλαι−
σίων του αναλυτικού Προγράμματος της Σχολής και του
σχετικού Προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού
κατά τας οδηγίας του Διευθυντού.
Άρθρον 8ον
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Τα μαθήματα εκάστου σχολικού έτους αρχίζουν
τον μήνα Οκτώβριον και τελειώνουν τον μήνα Μάιον.
Αι προαγωγικαί και απολυτήριοι ή πτυχιακαί εξετάσεις
πραγματοποιούνται τον μήνα Ιούνιον, συμφώνως προς
το Πρόγραμμα, το οποίον καταρτίζει ο Διευθυντής.
2. Η ύλη των μαθημάτων ακολουθεί το αναλυτικόν
Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας με τυχόν προσθή−
κας ή βελτιώσεις τας οποίας προτείνει ο Διευθυντής.
3. Το μάθημα της Βυζαντινής Μουσικής, Θεωρία και
Πράξις, θεωρείται βασικόν μάθημα και διδάσκεται του−
λάχιστον εις μίαν διδακτικήν ώραν (περίπου 45 λεπτά)
ανά εβδομάδα.
4. Εκτός του βασικού μαθήματος, οι μαθηταί, ανα−
λόγως του έτους φοιτήσεώς τους, υποχρεούνται να
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παρακολουθούν και άλλα δευτερεύοντα μαθήματα συμ−
φώνως προς το Πρόγραμμα της Σχολής. Υποχρεωτικόν
μάθημα θεωρείται η Θεωρία της Ευρωπαϊκής Μουσικής,
από την διδασκαλία του οποίου απαλλάσσονται μόνο
όσοι σπουδασταί προσκομίσουν βεβαίωσιν από Ωδείον
ή άλλην Ανωτέραν Μουσικήν Σχολήν, ότι το έχουν πα−
ρακολουθήσει και έχουν εξετασθή επιτυχfς εις αυτό.
5. Πέραν της Βυζαντινής Μουσικής, υπό της Σχολής
παρέχεται διδασκαλία της παραδοσιακής Μουσικής της
Θράκης και της Πόλης και η διδασκαλία παραδοσια−
κών οργάνων (κλαρίνο, καβάλι, νέι, βιολί, ούτι κ.λπ.), με
άμεσον σκοπόν την ευρυτέραν κατάρτισιν των σπουδα−
στών της εις τον τομέα της πατρώας παραδόσεως. Τα
μαθήματα παραδοσιακής μουσικής και παραδοσιακών
οργάνων μπορούν προαιρετικώς να παρακολουθούν οι
μαθηταί της Σχολής, είτε σε συνδυασμόν με τα μαθή−
ματα Βυζαντινής Μουσικής ή και αυτοτελώς.
6. Ως δευτερεύοντα μαθήματα, πλήν της ήδη ανα−
φερθείσης Θεωρίας της Ευρωπαϊκής Μουσικής, προ−
βλέπονται τα εξής:
α. Μορφολογία της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής
Μελοποιίας.
β. Τυπικόν.
γ. Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής.
δ. Ερμηνεία − Θεολογία των Ύμνων.
ε. Στοιχεία λειτουργικής και Τελετουργικής.
στ. Διεύθυνσις χορού.
ζ. Ιεροψαλτική δεοντολογία – φροντιστήριο ευταξίας.
η. Εισαγωγή εις την Μετρικήν.
θ. Εισαγωγή εις την Ελληνικήν Ρυθμολογίαν.
ι. Αισθητική ανάλυσις μουσικού κειμένου.
ια. Μαθήματα φωνητικής.
ιβ. Στοιχεία οργανοχρησίας.
Άρθρον 9ον
Μαθηταί τής Σχολής
1. Το πρόγραμμα των μαθημάτων της Σχολής μπορούν
να παρακολουθήσουν όσοι έχουν υπερβή το ενδέκατον
έτος της ηλικίας των και διαθέτουν σωστήν φωνήν. Η
επιλογή των μαθητών γίνεται από το διδακτικόν προ−
σωπικόν. Οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται εις τα μα−
θητολόγια της Σχολής κατά μήνα Σεπτέμβριον και εις
εξαιρετικάς περιπτώσεις τον Ιανουάριον.
2. Η παρακολούθησις των μαθημάτων είναι υποχρε−
ωτική, τόσον εις το κύριον μάθημα, όσον και εις τα
δευτερεύοντα. Η αδικαιολόγητος επί σειρά πέντε (5)
μαθημάτων απουσία επισύρει την διαγραφήν του μα−
θητού από τα μαθητολόγια της Σχολής. Τα μαθήματα,
τα οποία συμπίπτουν με σχολικάς αργίας ή χάνονται
με υπαιτιότητα των μαθητών, δεν αναπληρώνονται απh
τους διδάσκοντες.
3. Δια τους μαθητάς της Σχολής υποχρεωτική είναι
επίσης η συμμετοχή εις τας εκδηλώσεις της Σχολής και
η παρουσία των εις τα ιερά αναλόγια.
4. Η αξιολόγησις των μαθητών γίνεται με τον συγκε−
ρασμόν των επιδόσεών των, τόσον κατά την διάρκειαν
της σχολικής περιόδου όσον και εις τας προφορικάς και
γραπτάς εξετάσεις της περιόδου του Ιουνίου.
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ραρτήματα εις Ορεστιάδα, Σουφλί και Ρίζια, λειτουργούντα
με την ευθύνην του εκεί διδάσκοντος Καθηγητού και τον
έλεγχον του Διευθυντού και της Διοικητικής Επιτροπής.
Άρθρον 11ον
Τηρούμενα Βιβλία
Η Σχολή διατηρεί τα εξής βιβλία:
1. Μαθητολόγιον,
2. Πρωτόκολλον Αλληλογραφίας,
3. Βιβλίον Πρακτικών,
4. Βιβλίο Εξετάσεων,
5. Βιβλίον Ταμείου, Γραμμάτια Εισπράξεων και Εντάλ−
ματα Πληρωμών κανονικi θεωρημένα υπό της Ιεράς
Μητροπόλεως, με ευθύνην του Ταμίου, και,
6. Βιβλίον περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακι−
νήτων.
Άρθρον 12ον
Αντιμετώπισις προβλημάτων
Κάθε πρόβλημα το οποίον αναφύεται και δεν ρυθμί−
ζεται υπό του παρόντος Κανονισμού, αντιμετωπίζεται
υπό της Επιτροπής Διοικήσεως της Σχολής, με κριτήριον
τους σκοπούς λειτουργίας της.
Άρθρον 13ον
Τελικαί Διατάξεις
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από της
δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Κανονισμός δημοσιεύεται επίσης εις το επίσημον
Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
Άρθρον 14ον
Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται με απόφασιν της
Ιεράς Συνόδου κατόπιν προτάσεως της Διοικητικής Επι−
τροπής και του Μητροπολίτου.
Άρθρον 15ον
Η «Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής»
της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και
Σουφλίου καταργείται υπό της Ιεράς Συνόδου, κατόπιν
αποφάσεως της Διοικητικής Επιτροπής, εγκρινομένης
υπό του Μητροπολίτου, όταν δεν εκπληρώνει τους σκο−
πούς της και καθίσταται αδύνατη η λειτουργία της,
τα δε περιουσιακά στοιχεία τα οποία τυχόν κατέχει
ανήκουν αυτοδικαίως εις το Νομικόν Πρόσωπον της
Ιεράς Μητροπόλεως.
Άρθρον 16ον
Κάλυψις δαπάνης

Άρθρον 10ον

Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού
του νομικού προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυ−
μοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου. Τυχόν μελλοντική
δαπάνη θα προβλεφθεί στον οικείον Προϋπολογισμόν.
Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Λειτουργία Παραρτημάτων

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012

Με απόφασιν του Μητροπολίτου και εφ’ όσον υπάρχει
ικανός αριθμός μαθητών δύναται να δημιουργηθούν Πα−

Ο Πρόεδρος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 4376
(4)
Σύσταση και λειτουργία Εκκλησιαστικού Ιδρύματος με
την επωνυμία: «Ταμείον Αλληλεγγύης Κληρικών της
Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και
Σουφλίου».
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχουσα υπόψη:
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 από τας Ευαγγελικάς Επιταγάς, τους
Ιερούς Κανόνας και τους Νόμους του Κράτους προς το
Χριστεπώνυμον της Εκκλησίας πλήρωμα.
3. Τας Υφισταμένας κοινωνικάς και πνευματικάς ανά−
γκας της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιά−
δος και Σουφλίου.
4. Την αριθμ. XVΙ/22.6.2012 πράξιν και την αριθμ.
1123/26.9.2012 πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπο−
λίτου Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμα−
σκηνού.
5. Την από 2.10.2012 Γνωμοδότησιν του Νομικού Γρα−
φείου της Νομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελ−
λάδος, αποφασίζει:
Συνιστά εις την Ιεράν Μητρόπολιν Διδυμοτείχου, Ορε−
στιάδος και Σουφλίου Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα υπό την
επωνυμίαν: «Ταμείον Αλληλεγγύης Κληρικfν της Ιεράς
Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλί−
ου», το οποίο θα λειτουργεί ως αποκεντρωμένη και
Εξηρτημένη Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου της Ιεράς
Μητροπόλεως, ιδίας διαχειρίσεως και μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρος. j Οργάνωσις, διοίκησις, διαχείρισις και
λειτουργία του Ιδρύματος τούτου θα διέπεται από τας
διατάξεις του Επομένου Κανονισμού:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
«Συστάσεως και Λειτουργίας του Ταμείου Αλληλεγγύ−
ης Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου,
Ορεστιάδος και Σοφλίου».
Άρθρον 1ον
Συνιστάται Ταμείον υπό την επωνυμίαν «Ταμείον
Αλληλεγγύης Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Δι−
δυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου» (εν συντμήσει:
ΤΑΚ−ΙΜΔΟΣ), το οποίο αποτελεί μη κερδοσκοπικού χα−
ρακτήρα εξηρτημένη Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως,
με οιονεί διαχειριστική αυτοτέλεια. Σκοπhς του Ταμείου
είναι η ενίσχυσις και εξυπηρέτησις εκτάκτων οικονο−
μικών αναγκών των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως
και των μελών των οικογενειών των.
Άρθρον 2ον
1. Η διαχείρισις του Ταμείου ασκείται υπό τριμελούς
Επιτροπής, προεδρευομένης υπό του επιχωρίου Μητρο−
πολίτου Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, με
αναπληρωτήν αυτού τον εκάστοτε υπ’ αυτού οριζόμενον
κληρικόν. Τα δύο μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής
ορίζονται υπό του Μητροπολίτου μετά από πρότασιν
της Συνάξεως των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως επί

τριετεί θητεία. Το αξίωμα των μελών της Διαχειριστικής
Επιτροπής είναι τιμητικόν και άμισθον.
2. Η θητεία της Διαχειριστικής του Ταμείου Επιτροπης
είναι τριετής, δυναμένη να ανανεωθή. Με απόφαση του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου δύναται να παυθή και να
αντικατασταθή μέλος της Δ.Ε., το οποίο δεν συμμετέχει
επί τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις, ή δεν συνεργάζεται
αρμονικά με τα υπόλοιπα Μέλη και τον Σεβασμιώτατο
Πρόεδρο, ή δεν ενεργεί σύμφωνα με τους σκοπούς της
Σχολής, ή έχει υποπέσει σε ηθικό ή ποινικό παράπτωμα.
3. Αι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά
πλειοψηφίαν.
Άρθρον 3ον
1. Πόροι του Ταμείου είναι:
α) Η μηνιαία εισφορά εκάστου των οικειοθελώς συμ−
μετεχόντων Κληρικών, το ποσόν της οποίας προσδι−
ορίζεται εκάστοτε δι’ αποφάσεως της Συνάξεως των
κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορε−
στιάδος και Σουφλίου.
β) Αι δωρεαί ή κληρονομίαι κληρικών και λαϊκών.
γ) Αι χορηγίαι Ιερών Ναών και Ιερών Μονών.
δ) Έσοδα εκ τόκων και εκ της αξιοποιήσεως της κινη−
τής και ακινήτου περιουσίας του Ταμείου.
ε) Κάθε νόμιμον έσοδον, προερχόμενον από φυσικά
ή νομικά πρόσωπα.
2. Τα χρηματικά αποθέματα του Ταμείου κατατίθενται
σε τραπεζικό λογαριασμό επ’ ονόματι της Ιεράς Μητρο−
πόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου και με
την ένδειξη «ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ».
Για την ανάληψη οιοδήποτε ποσού απαιτείται Απόφαση
της Διαχειριστικής Επιτροπής.
Άρθρον 4ον
1. Ενώπιον πάσης αρχής το Ταμείον εκπροσωπείται
υπό του Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής ή εν
περιπτώσει κωλύματος αυτού υπό του κατά τον παρό−
ντα Κανονισμόν αναπληρωτού του.
2. Κατά την πρώτην Συνεδρίαν της Διαχειριστικής
Επιτροπής εκλέγονται εκ των μελών αυτού ο Ταμίας
και ο Γραμματεύς αυτού.
3. Η Επιτροπή Διαχειρήσεως τηρεί τα εξής βιβλία και
στοιχεία θεωρημένα αρμοδίως υπό της Ιεράς Μητρο−
πόλεως:
α) Βιβλίον Μητρώου συνδρομητών,
β) Βιβλίον Ταμείου,
γ) Βιβλίον Πρωτοκόλλου,
δ) Βιβλίον Πρακτικών,
ε) Διπλότυπα Γραμμάτια εσόδων και εντάλματα πλη−
ρωμών,
στ) Κάθε άλλο βιβλίο, το οποίο θα κριθεί απαραίτητο
κατά την κρίση της Διαχειριστικής Επιτροπής.
Άρθρον 5ον
1. Δικαίωμα συμμετοχής εις το Ταμείον έχουν οι κληρι−
κοί της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος
και Σουφλίου οι οποίοι συμβάλλουν μηνιαίως Δια του
εκάστοτε ορισθέντος ποσού.
2. Το Ταμείον κατά προτεραιότητα ενισχύει μηνιαίως εφη−
μερίους −κληρικούς, οι οποίοι εξυπηρετούν ενορίαν τινα
της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και
Σουφλίου και δεν μισθοδοτούνται υπό του Ελληνικού Δη−
μοσίου και δεν έχουν άλλας οικονομικάς απολαβάς εκ του

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ευρυτέρου δημοσίου τομέως, από Οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοικήσεως, Δ.Ε.Κ.Ο. και άλλας παρεμφερείς πηγάς.
3. Το ύψος του μηνιαίως ή εφ’ άπαξ χορηγουμένου
ποσού προσδιορίζεται εκάστοτε δι’ αποφάσεως της
Διαχειριστικής Επιτροπής και κατά τας δυνατότητας
του Ταμείου.
4. υπό του Ταμείου ενισχύονται μηνιαίως ή εφ’ άπαξ
επίσης περιπτώσεις:
α. Γεννήσεως 4ου, 5ου και εξής τέκνων ιερατικών οι−
κογενειών.
β. Πολύτεκναι ιερατικαί οικογένειαι τα τέκνα των οποί−
ων σπουδάζουν εις ΑΕΙ και ΤΕΙ.
γ. Χηρείας κληρικού ή πρεσβυτέρας.
Άρθρον 6ον
Εάν Κληρικός, ο οποίος δεν ηθέλησε εξ αρχής να συμ−
μετάσχη εις το Ταμείον Αλληλεγγύης επιθυμεί να συμμε−
τάσχη αργότερον με σκοπόν να λάβει την ενίσχυσιν, τότε
πρέπει να καταβάλλη όλας τας συνδρομάς από της ιδρύ−
σεως του Ταμείου ή από της ημέρας του διορισμού του
(αν έχει χειροτονηθεί αργότερον) ή από της ημέρας της
μεταθέσεώς του εις την Μητρόπολιν Διδυμοτείχου, Ορε−
στιάδος και Σουφλίου (αν προέρχεται από άλλην Μητρό−
πολιν). Επίσης ο Κληρικός δεσμεύεται ότι θα παραμείνει
συνδρομητής του Ταμείου επί πέντε (5) έτη τουλάχιστον.
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην αριθμ. 1022 απόφαση του Δημάρχου Σητείας που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3265/30−12−2011 τ. Β΄ επιφέρεται
η παρακάτω διόρθωση:
Στη σελίδα 46210, στον πίνακα, στίχο 6 εκ των άνω
και στήλη 1η, διορθώνεται:
το εσφαλμένο «ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού»
στο ορθό: «ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F
(6)
Στο ΦΕΚ 2519/14−9−2012 (τ. Β΄) εδάφιο 1, όπου δημοσι−
εύθηκε η 37941/4−9−2012 περίληψη απόφασης υπαγωγής
στις διατάξεις του Ν. 3299/04 επένδυση της εταιρείας
«ΒΑΡΟΣ − ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επιφέρεται η εξής διόρθωση:
από το εσφαλμένο:
«Πιστοποιήθηκαν 3 θέσεις απασχόλησης, έναντι 21
προβλεπόμενων στην Απόφαση Υπαγωγής».
στο ορθό:
«Πιστοποιήθηκαν 23 θέσεις απασχόλησης, έναντι 21
προβλεπόμενων στην Απόφαση Υπαγωγής».

Η λειτουργία του Ταμείου καταργείται δι’ αποφάσε−
ως της Δ.Ι.Σ. μετά πρότασιν επιχωρίου Μητροπολίτου,
όταν δεν εκπληρώνει τους σκοπούς του ή καθίσταται
αδύνατος η λειτουργία του, τα δε κινητά ή ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία, τα οποία τυχόν κατέχει αποδί−
δονται εις το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον της Ιεράς
Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου.

(Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων)
F
(7)
Στην 57/28−2−2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ελασσόνας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 880/19−5−2011
τ. Β΄ στη σελίδα 12609 στην Α΄ στήλη μετά τη λέξη
«αποφασίζουμε» διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«Συγχωνεύουμε τις Δημοτικές Επιχειρήσεις:
1. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ολύμπου (Κ.Ε.Δ.Ο.,
ΦΕΚ 2068/24−9−2009 τ. Β΄ και ΦΕΚ (Τροποποίηση) 127/
9.2.2010 τ. Β΄).
2. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σαρανταπόρου
(Κ.Ε.ΔΗ.Σ., ΦΕΚ 785/8−6−2010 τ. Β΄).
3. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ποταμιάς
(ΔΗ.Κ.Ε.ΠΟ., ΦΕΚ 25/18−1−2010 και ΦΕΚ (Τροποποίηση)
411/12−4−2010 τ. Β΄).
4. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελασσόνας (Κ.Ε.Δ.Ε.,
ΦΕΚ 454/13−3−2009 τ. Β΄). Συστήνουμε νέα Κοινωφελή
Επιχείρηση ως εξής:

Άρθρον 10ον

Άρθρο 1

Ο παρών Κανονισμός ισχύει από της δημοσιεύσεως
αυτού Δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Ο Κανονι−
σμός επίσης δημοσιεύεται και Δια του επισήμου Δελτίου
της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Επωνυμία και διακριτικός τίτλος

Άρθρον 7ον
Κατ’ έτος κατά την Ιερατικήν Σύναξιν του Ιανουαρίου ο
Ταμίας οφείλει να ενημερώση τους συμμετέχοντας εις το
Ταμείον επί των πεπραγμένων της Διαχειριστικής Επιτροπής.
Άρθρον 8ον
Τα άρθρα του παρόντος Κανονισμού δύναται να τρο−
ποποιηθούν δι’ αποφάσεως της Δ.Ι.Σ. μετά από εισήγησιν
της Συνάξεως των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως
Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου και έγκρισιν
του επιχωρίου Μητροπολίτου.
Άρθρον 9ον

Άρθρον 11ον
Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού δεν προ−
καλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του
Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμο−
τείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου.
Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012
Ο Πρόεδρος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Συστήνεται στον Δήμο Ελασσόνας Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου
Ελασσόνας» και διακριτικό τίτλο: Κ.Ε.Δ.Ε. »
στο ορθό:
«Άρθρο 1
Συγχώνευση − Σκοπός
Συγχωνεύουμε τις Δημοτικές Επιχειρήσεις:
1. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ολύμπου (Κ.Ε.Δ.Ο.,
ΦΕΚ 2068/24−9−2009 τ. Β΄ και ΦΕΚ (Τροποποίηση)
127/9.2.2010 τ. Β΄).
2. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σαρανταπόρου
(Κ.Ε.ΔΗ.Σ., ΦΕΚ 785/8−6−2010 τ. Β΄).
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3. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ποταμιάς
(ΔΗ.Κ.Ε.ΠΟ., ΦΕΚ 25/18−1−2010 και ΦΕΚ (Τροποποίηση)
411/12−4−2010 τ. Β΄).
4. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελασσόνας (Κ.Ε.Δ.Ε.,
ΦΕΚ 454/13−3−2009 τ. Β΄).

σε μία Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση με την επω−
νυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελασσόνας»
(Κ.Ε.Δ.Ε)».
(Από το Δήμο Ελασσόνας)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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