
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΣΤ-29900/77 απόφασης 
του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί της διαδικασί-
ας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην 
Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (Β΄1318).

2 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Δημοτικό Λι-
μενικό Ταμείο Σίφνου μίας (1) συσκευής μέτρησης 
αλκοόλης Draeger MOD.6820 με S/N:ARKA-0124 
με τα παρελκόμενα αυτής, προς το Λιμεναρχείο 
Μήλου/ Λιμενικό Σταθμό Σίφνου, συνολικής αξίας 
χιλίων οχτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και πενή-
ντα δύο λεπτών (1.857,52 €).

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον Μέγκα Ιω-
άννη, ενός (01) μεταχειρισμένου βυθόμετρου 
μάρκας EAGLE με S/N:103434141 για το πλωτό 
σκάφος ΠΛΣ 258 του Κεντρικού Λιμεναρχείου 
Θεσσαλονίκης /Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Κατερίνης.

4 Κανονισμός συστάσεως και λειτουργίας του Εκ-
κλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία «Εκ-
κλησιαστικό Ίδρυμα Ιωάννου Καββούρη του 
Κωνσταντίνου» της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμ-
βασίας και Σπάρτης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. Γ4/29303/861 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΣΤ-29900/77 απόφα-

σης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί της δια-

δικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφο-

ρία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» 

(Β΄1318).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 84 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώ-

δικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Κ.Ο.Κ.) (Α’ 52), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4313/2019 (Α΄ 261)

β. του άρθρου δεύτερου του v. 1741/1987 (Α΄ 225) 
«Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική 
Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπο-
γράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957»

γ. του άρθρου 90 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά  όργανα», όπως κω-
δικοποιήθηκε με το (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

δ. την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

ε. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208),

στ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),

ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

η. της υπ’ αρ. ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφα-
λογιάννη» (Β΄ 3058),

θ. του μέρους 9 του παραρτήματος Ι.1 του άρθρου 8 
της υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφο-
ρών υπ’ αρ. οικ. Γ5/48222/2474/2019 «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίν-
δυνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προ-
σαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο 
με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ, 
(ΕΕ) 2016/2309, (ΕΕ) 2018/217 και (ΕΕ) 2018/1846 της 
Επιτροπής» (Β’ 2755), όπως ισχύει,
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ι. της ΣΤ-29900/77 υπουργικής απόφασης «Περί της δι-
αδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων για την κυκλοφορία 
στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ Β’ 1318).

2. Την ανάγκη διευκόλυνσης της διενέργειας των προ-
βλεπόμενων μετρήσεων και ελέγχων, οι οποίοι ήταν δυ-
σχερείς λόγω των έκτακτων μέτρων για την πρόληψη 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του κεφαλαίου Α’ της 

υπ’ αρ. ΣΤ-29900/1977 (Β’ 1318) απόφασης του Υπουργεί-
ου Συγκοινωνιών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο έλεγχος ύπαρξης της παρατήρησης της παρούσας 
παραγράφου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος κα-
θώς και της ύπαρξης ισχύοντος πρακτικού επιθεώρησης 
της δεξαμενής κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του 
οχήματος στο ΚΤΕΟ, αρχίζει την 30η Σεπτεμβρίου 2020».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2020 

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ι

 (2)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Δημοτι-

κό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου μίας (1) συσκευ-

ής μέτρησης αλκοόλης Draeger MOD.6820 

με S/N:ARKA-0124 με τα παρελκόμενα αυτής, προς 

το Λιμεναρχείο Μήλου/ Λιμενικό Σταθμό Σίφνου, 

συνολικής αξίας χιλίων οχτακοσίων πενήντα επτά 

ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (1.857,52 €).

Με την υπ’ αρ. 2824.76/29555/2020/20.5.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) και τις διατάξεις των άρθρων 
496-512 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984 Α΄164), 
γίνεται αποδεκτή βάσει του 2/2017 υπ’ αρ. πρωτ. 49/
15-02-2017 πρακτικού συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενι-
κού Ταμείου Σίφνου με επισυναπτόμενο τιμολόγιο από 
την εταιρεία «SIGMAMEDICAL» καθώς και το με αριθ. 
πρωτ. 83/21-01-2020 συμπληρωματικού εγγράφου 
δωρεάς, μία (1) συσκευή μέτρησης αλκοόλης Draeger 
MOD.6820 με S/N:ARKA-0124 με τα παρελκόμενα αυτής, 
προς το Λιμεναρχείο Μήλου/ Λιμενικό Σταθμό Σίφνου, 
συνολικής αξίας χιλίων οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ 
και πενήντα δύο λεπτών (1.857,52 €).

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

(3)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον Μέγκα Ιωάν-

νη, ενός (1) μεταχειρισμένου βυθόμετρου μάρκας 

EAGLE με S/N:103434141 για το πλωτό σκάφος 

ΠΛΣ 258 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλο-

νίκης /Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Κατερίνης.

Με την υπ’ αρ. 2824.76/29550/2020/ 20.5.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013 (Α΄ 185), καθώς επίσης και τις διατάξεις των 
άρθρων 496 - 512 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984 
Α΄164), γίνεται αποδεκτό, μετά την από 24-02-2020 επι-
στολή δωρεάς του Μέγκα Ιωάννη ένα (1) μεταχειρισμέ-
νο βυθόμετρο μάρκας EAGLE με S/N:103434141 για το 
πλωτό σκάφος ΠΛΣ 258 του Κεντρικού Λιμεναρχείου 
Θεσσαλονίκης /Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Κατερίνης εκτιμώμενης 
αξίας ογδόντα ευρώ (80,00 €).

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 1410/919  (4)
Κανονισμός συστάσεως και λειτουργίας του Εκ-

κλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία «Εκ-

κλησιαστικό Ίδρυμα Ιωάννου Καββούρη του 

Κωνσταντίνου» της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμ-

βασίας και Σπάρτης.

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχουσα υπ’ όψιν:
1. τα άρθρα 1 παρ. 4, 29 παρ. 2 καί 59 παρ. 2 του 

ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος» (Α΄ 146),

2. τις υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς 
το χριστεπώνυμο πλήρωμα, οι οποίες απορρέουν από 
τις Ευαγγελικές επιταγές, τους Ιερούς Κανόνες και τους 
νόμους του Κράτους,

3. τις υφιστάμενες κοινωνικές, ποιμαντικές και πνευ-
ματικές ανάγκες της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας 
και Σπάρτης,

4. την υπ’ αρ. 102/188/9.3.2020 Πρόταση του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης 
Ευσταθίου,

5. την υπ’ αρ. 199/21.4.2020 Γνωμοδότηση της Νομικής 
Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και

6. την από 30.4.2020 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς 
Συνόδου, αποφασίζει:

Συνιστά Εκκλησιαστικό Ίδρυμα υπό την επωνυμία 
«Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Ιωάννου Καββούρη του Κων-
σταντίνου» της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και 
Σπάρτης, και ψηφίζει τις διατάξεις του Κανονισμού, ο 
οποίος διέπει την σύσταση και λειτουργία αυτού:

Κανονισμός συστάσεως και Λειτουργίας του Εκκλησι-
αστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία «Εκκλησιαστικό 
Ίδρυμα Ιωάννου Καββούρη του Κωνσταντίνου» της Ιεράς 
Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης

ΑΔΑ: ΨΠ83465ΧΘΞ-ΣΑΨ
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Άρθρο 1
Στην Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης συ-

νίσταται Εκκλησιαστικό Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την 
επωνυμία «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΒΒΟΥ-
ΡΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», το οποίο αποτελεί αυτοτελές 
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό την 
άμεση εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας 
και Σπάρτης, διοικείται δε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού και είναι κοινωφελές Ίδρυμα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα τα Γραφεία της Ιεράς 
Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης.

Άρθρο 2 
Σκοποί του Ιδρύματος

Σκοποί του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος είναι:
α. Η κατά τον καλύτερο τρόπο αξιοποίηση των ακι-

νήτων αυτού.
β. Η ενίσχυση της λειτουργίας του Ιδρύματος Περιθάλ-

ψεως Χρονίως Πασχόντων «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - 
Ασύλου Ανιάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας 
και Σπάρτης.

Άρθρο 3
Πόροι του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος

Πόροι του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος είναι:
Α) Τα εισοδήματα από την διαχείριση και αξιοποίηση 

των περιελευσομένων στο Ίδρυμα ακινήτων, ευρισκομέ-
νων εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της 
πόλεως Σπάρτης, της Δημοτικής κοινότητας Σπάρτης, 
της Δημοτικής ενότητας Σπαρτιατών, της κτηματικής 
περιφερείας του Δήμου Σπάρτης, της Περιφερειακής 
ενότητας Λακωνίας, της Περιφερείας Πελοποννήσου, 
και ειδικότερα: Ι) Ενός οικοπέδου μετά της εντός αυτού 
υπαρχούσης τριώροφης οικοδομής, κειμένης επί της 
οδού Κλεομβρότου, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 55, 
αποτελούμενης στο ισόγειο από ένα κατάστημα, στον 
πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο από μία κατοικία 
και στον δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο από 
μία κατοικία, ΙΙ) Οριζοντίων ιδιοκτησιών πολυκατοικίας 
κτισμένης επί οικοπέδου κειμένου επί της δημοτικής 
οδού Κύπρου, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 28, και δη: 
α) της υπό τον αριθμό οκτώ (8) αποθήκης του υπογείου, 
εμβαδού 5,60 τετρ. μέτρων και ποσοστού συνιδιοκτησί-
ας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 0,87%, β) της 
υπό τον αριθμό εννέα (9) αποθήκης του υπογείου, εμ-
βαδού 10,80 τετρ. μέτρων και ποσοστού συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 1,67%, γ) της υπό 
τον αριθμό δεκατέσσερα (14) αποθήκης του υπογείου, 
εμβαδού 6,83 τετρ. μέτρων και ποσοστού συνιδιοκτησί-
ας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 1,06%, δ) του 
υπό τον αριθμό τρία (3) διαμερίσματος του δευτέρου 
(Β) ορόφου πάνω από το ισόγειο, εμβαδού 58,25 τετρ. 
μέτρων και ποσοστού συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου 46,16‰, ε) του υπό τον αριθμό 
δύο (2) διαμερίσματος του τετάρτου ορόφου πάνω από 
το ισόγειο, εμβαδού 49,46 τετρ. μέτρων και ποσοστού 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
36,89% και στ) του υπό τον αριθμό δύο (2) διαμερίσμα-
τος του τρίτου ορόφου πάνω από το ισόγειο, εμβαδού 
49,62 τετρ. μέτρων, και ποσοστού συνιδιοκτησίας εξ αδι-
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου 38,37%, μετά του δικαι-

ώματος της αποκλειστικής χρήσεως της υπό τον αριθμό 
επτά (7) θέσεως σταθμεύσεως αυτοκινήτου (PARKING) 
του ακαλύπτου χώρου, εμβαδού 13,50 τετρ. μέτρων, και 
III) Οριζοντίων ιδιοκτησιών πολυκατοικίας κτισμένης επί 
οικοπέδου κειμένου επί της διασταυρώσεως της δημο-
τικής οδού Αγησιλάου, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 
15 και Ανωνύμου οδού επί της Πλατείας Δούκα και δη: 
α) του υπό τα στοιχεία Α-4 διαμερίσματος του πρώτου 
(Α) ορόφου πάνω από το ισόγειο-πυλωτή, εμβαδού 49,97 
τετρ. μέτρων και ποσοστού συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ-
του επί του όλου οικοπέδου 29,88% και β) του υπό τα 
στοιχεία Α-5 Διαμερίσματος του πρώτου ορόφου πάνω 
από το ισόγειο-πυλωτή, εμβαδού 50,43 τετρ. μέτρων και 
ποσοστού συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου 30,16%.

Β) Οι χρηματικές παροχές ή επιχορηγήσεις, καθώς και 
οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές οποιουδήποτε 
φυσικού ή νομικού προσώπου προς αυτό.

Άρθρο 4 
Διοίκηση του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος

1. Το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα διοικείται από πενταμελές 
(5) Διοικητικό Συμβούλιο, ως εξής:

α) Πρόεδρος ο Μητροπολίτης με αναπληρωτή τον 
Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως.

β) Ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητρο-
πόλεως με αναπληρωτή τον Εφημέριο του Ιερού Ναού 
Αγίου Νικολάου Σπάρτης.

γ) Τρία μέλη ευυπόληπτα πρόσωπα, κληρικοί ή λαϊκοί, 
με τους αναπληρωτές τους, οριζόμενα από τον Πρόεδρο 
με τριετή θητεία, δυναμένη να ανανεωθεί απεριόριστα.

δ) Εν εκ των τριών μελών ορίζεται ισοβίως ο Μέγας 
Ευεργέτης Ιωάννης Κων. Καββούρης.

2. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη Συνε-
δρία αυτού, συγκροτείται σε σώμα και ορίζεται ο Αντι-
πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας.

β) Ταμίας ισόβιος, εάν το επιθυμεί και δύναται, ορίζεται 
ο Μέγας Ευεργέτης Ιωάννης Κων. Καββούρης.

3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει συγκαλούμενο από τον Πρόε-
δρο, μία φορά ανά έτος ή κατά την κρίση αυτού και κατά 
τις εκάστοτε αναφυόμενες ανάγκες.

4. Το αξίωμα του Προέδρου και των Μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο.

Άρθρο 5 
Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Εκκλησιαστικό 
Ίδρυμα και φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών 
του. Είναι αρμόδιο για την εν γένει διαχείριση των υπο-
θέσεων του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος. Ειδικότερα:

α) Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και Απολογισμό Εσό-
δων και Εξόδων, τους οποίους υποβάλλει στο Μητρο-
πολιτικό Συμβούλιο προς τελική έγκριση.

β) Αποφασίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του 
Εκκλησιαστικού Ιδρύματος.

γ) Αποφασίζει για κάθε θέμα μη προβλεπόμενο στον 
παρόντα Κανονισμό.

2. Οι αποφάσεις του υποβάλλονται στο Μητροπολιτικό 
Συμβούλιο προς ενημέρωση, πλην του Απολογισμού και 
Προϋπολογισμού που υποβάλλονται για τελική έγκριση.
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Άρθρο 6 
Καθήκοντα του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος: 
α) Αντιπροσωπεύει το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα ενώπιον 

όλων των Αρχών ή εκχωρεί, κατά περίπτωση, το δικαί-
ωμα τούτο σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
ή σε Νομικό Σύμβουλο.

β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις 
συνεδριάσεις του. 

γ) Υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα. 
δ) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δι-

οικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7
Διαχείριση Οικονομικών

Το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα χρησιμοποιεί τα κάτωθι λο-
γιστικά και διαχειριστικά βιβλία: 

α) Βιβλίο Ταμείου (Εσόδων και Εξόδων), 
β) Τριπλότυπα Γραμματίων Εισπράξεως, 
γ) Γραμμάτια Ενταλμάτων Πληρωμών, 
δ) Βιβλίο Κτηματολογίου.

Άρθρο 8 
Καθήκοντα Γραμματέα

1. Ο Γραμματέας συντάσσει τα Πρακτικά του Διοικητι-
κού Συμβουλίου και φυλάσσει το βιβλίο των Πρακτικών 
του. Τηρεί το βιβλίο Πρωτοκόλλου της αλληλογραφίας 
του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος και φυλάσσει το Αρχείο 
και τη σφραγίδα του.

2. Το Αρχείο του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος και η 
σφραγίδα του φυλάσσονται στα Γραφεία της Ιεράς Μη-
τροπόλεως με ευθύνη του Γραμματέα.

Άρθρο 9 
Τροποποίηση του Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί ή συ-
μπληρωθεί με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, έγκριση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου και 
τελική έγκριση της ΔΙΣ, δημοσιευόμενος στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως και στο Περιοδικό της Εκκλησίας 
της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Άρθρο 10 
Σφραγίδα του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος

Το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα έχει δική του στρογγυλή 
σφραγίδα, που αναγράφει στον πρώτο γύρο: «ΙΕΡΑ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ» και στον εσω-
τερικό: «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΒΒΟΥΡΗ 
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ».

Άρθρο 11
Το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα καταργείται υπό της Ιεράς 

Συνόδου, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβου-
λίου, εγκρινομένης υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμ-
βασίας και Σπάρτης. Στην περίπτωση αυτή η περιουσία 
του περιέρχεται αυτοδικαίως στο Νομικό Πρόσωπο της 
Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης και ειδι-
κότερα προς εξυπηρέτηση της υπηρεσίας - Ιδρύματός 
της με την επωνυμία «Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πα-
σχόντων «“Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” - Ασυλον Ανιάτων 
της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης», που 
έχει συσταθεί δυνάμει της υπ’ αριθ. 672/750/2004 απο-
φάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (ΦΕΚ 761/Β΄/2004).

Άρθρο 12 
Ισχύς του Κανονισμού

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της 
δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως. Ο παρών Κανονισμός δημοσιεύεται και διά του 
επισήμου δελτίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Άρθρο 13
Κάλυψη δαπάνης

Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού δεν προ-
καλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του 
νομικού προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβα-
σίας και Σπάρτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και στο περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Αθήνα, 30 Απριλίου 2020

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02021070206200004*
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