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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Π4/ΓΠ 79848 (1)

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε Μ.Κ.Φ
της 5ης Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ KAI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3329/05 (Α΄ 81) και 

του τρίτου άρθρου του Κεφ. Β΄ του Ν. 3527/07 (Α΄ 25).
2. Τις Φ6/9667/28.6.2010 και Φ6/9702/25.6.2010 αποφά−

σεις έγκρισης του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας για την πρόσληψη επικουρικού 
προσωπικού σε Μ.Κ.Φ αρμοδιότητάς της.

3. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται εγκριτική απόφαση της 
Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006.

4. Τις λειτουργικές ανάγκες των Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

6. Το Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών κ.λ.π (ΦΕΚ 213/τ.Α΄).

7. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009) «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

8. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7.10.2009 «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την αριθμ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009) 
Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

10. Την αριθμ. 167287/17.12.2009 (ΦΕΚ 2480/Β΄/18.12.2009) 
Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Φωτεινής Γεννηματά».

11. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται (ΚΕΓΙΕΠ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 28.400,00 €, Θ.Χ.Π ΕΥΒΟΙΑΣ 25.400,00 €) πε−
ρίπου, θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό των φορέων σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (άρθρο 10 παρ. 8,
9) και Ν. 3527/07, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και χρονική διάρκεια, ως 
ακολούθως:

 ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΕΠΕΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2 9 μήνες
ΘΧΠ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2 8 μήνες
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημεριδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2010

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
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    Αριθμ. 86761 οικ. (2)
Τροποποίηση − Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 45941 οικ./ 

03−05−2010 (ΦΕΚ 677 Β΄/18−05−2010) απόφασης του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στο Γενικό Γραμματέα Ισότητας των 
Φύλων, στους Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων 
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, κα−
θώς και στον Προϊστάμενο και στους Προϊσταμένους 
Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων, του ΚΠΣ 2000−2006, του 
ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρη−
σιακών προγραμμάτων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/ 
22−04−2005) «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα».

β) Του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄/31−07−1990)
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄/03−12−2007) «Διαχείρι−
ση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40 Α΄/ 
4−3−2009) και ισχύει.

δ) Tου π.δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α΄/08−02−2008) «Οργανισμός 
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων», όπως 
ισχύει.

ε) Του άρθρου 2 του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄/05−11−2009)
«Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων».

στ) Του π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3 Α΄/23−01−2002) «Εκτέλεση 
ενεργειών τεχνικής βοήθειας−στήριξης και διαχείρισης 
αντίστοιχων πόρων», όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 131/18.04.2008 (ΦΕΚ 887Β΄/14−05−2008) 
κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση 
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών 
συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμά−
των» στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007», 
όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179 Β΄/26−06−2008) και τροπο−
ποιήθηκε (ΦΕΚ 653 Β΄/14−05−2008).

3. Την υπ’ αριθμ. 45941 οικ./03−05−2010 (ΦΕΚ 677 Β΄/ 
18−05−2010) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Γενικό Γραμματέα 
Ισότητας των Φύλων, στους Προϊσταμένους Οργανικών 
Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, 
καθώς και στον Προϊστάμενο και στους Προϊσταμένους 
Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ 
και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων».

4. Την ανάγκη τροποποίησης−συμπλήρωσης της πα−
ραπάνω απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου 
να επιτευχθεί ταχύτερη και μεγαλύτερη απορρόφηση 
κονδυλίων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΚΠΣ 
2000−2006, το ΕΣΠΑ και λοιπά συγχρηματοδοτούμενα 
επιχειρησιακά προγράμματα.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση−συμπλήρωση του άρθρου 1 της υπ’ 
αριθμ. 45941 οικ./03−05−2010 (ΦΕΚ 677 Β΄/18−05−2010) 
απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων στο Γενικό Γραμματέα Ισότητας των 
Φύλων, στους Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της 
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, καθώς και 
στον Προϊστάμενο και στους Προϊσταμένους Μονάδων 
της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοι−
πών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμ−
μάτων», ως ακολούθως:

1) Η παράγραφος 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«20. Τις αποφάσεις ανάκτησης αχρεωστήτως ή πα−

ρανόμως καταβληθέντων ποσών και τις σχετικές πρά−
ξεις καταλογισμού για ποσό μέχρι εξακόσιες χιλιάδες 
(600.000,00) ευρώ».

2) Μετά την παράγραφο 24 προστίθενται τα εξής:
«25. Τις αποφάσεις και εντολές που αφορούν δαπά−

νες, εγκρίσεις, κατανομή χρηματοδοτήσεων δημοσίων 
επενδύσεων, προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών, απο−
φάσεις κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και 
συμβάσεις, αποφάσεις έγκρισης υλοποίησης πράξεων 
με ίδια μέσα καθώς και κάθε σχετικό με το θέμα έγγρα−
φο ή απόφαση έως το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων 
(600.000,00) ευρώ.

26. Τις αποφάσεις εγγραφής ή αύξησης πιστώσεων με 
ισόποση μείωση πιστώσεων του ίδιου ειδικού φορέα και 
υποκατηγορίας έως το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων 
(600.000,00) ευρώ.

27. Τις αποφάσεις έγκρισης για να ακολουθηθεί η 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και αποφάσεις 
απευθείας ανάθεσης και συμβάσεις, καθώς επίσης και 
κάθε σχετικό έγγραφο ή απόφαση με το θέμα.

28. Τη μετά τρίτων κατάρτιση και υπογραφή των συ−
ναπτομένων συμβάσεων και πράξεων έγκρισης προ−
μηθειών, εκτέλεσης εργασιών, ανάληψης και έγκρισης 
δαπανών ως και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων έως 
το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) ευρώ, 
επιφυλασσόμενης στον Υπουργό, της αρμοδιότητας 
σύναψης συμβάσεων για τις οποίες απαιτείται νομο−
θετική κύρωση.

29. Τις αποφάσεις για την καταγγελία των συμβάσεων 
και την κήρυξη αναδόχων έκπτωτων, καθώς και την 
κατάπτωση εγγυητικών επιστολών.

30. Τις αποφάσεις ορισμού υπολόγων − διαχειριστών 
των δαπανών των έργων που υλοποιεί ή διαχειρίζεται 
η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

31. Τις αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορι−
σμού μελών συλλογικών οργάνων, επιτροπών, ομάδων 
εργασίας για τα έργα που υλοποιεί η Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 
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2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμε−
νων προγραμμάτων», με εξαίρεση εκείνα για τα οποία 
απαιτείται η έκδοση κοινής Υπουργικής απόφασης.».

3) Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, καταργείται το 
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 24 του άρθρου 1 της 
υπ’ αριθμ. 45941 οικ./03−05−2010 απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 1025/15/62−ζ (3)
Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά τις πε−

ριφερειακές και δημοτικές εκλογές και άλλες δια−
τάξεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Π.Δ. 96/2007 «Κω−

δικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομο−
θεσίας για την εκλογή Βουλευτών» (Α΄ −116).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Aρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Aποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄− 87)

3. Τις διατάξεις του Ν. 3870/2010 «(Άρθρο 5)» «Εκλογι−
κές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος 
αυτών κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» 
(Α΄− 284) «(Άρθρο 5)».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του» (Α΄− 214).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (Α΄ − 98).

6. Την ανάγκη προσαρμογής των μέτρων και διαδικα−
σιών κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, με 
σκοπό την τήρηση της τάξης και την ίση και αντικειμε−
νική μεταχείριση των υποψηφίων συνδυασμών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Άδεια ίδρυσης εκλογικών κέντρων

Η ίδρυση εκλογικών κέντρων από τους συνδυασμούς 
κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, επι−
τρέπεται κατόπιν αδείας της αρμόδιας αστυνομικής 
αρχής, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 136 του Π.Δ. 141/1991 (Α΄− 58). Η δημιουργία 
εκλογικών κέντρων από τους οικείους συνδυασμούς 
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, για μεν 
τις δημοτικές εκλογές, δεν είναι επιτρεπτή πέραν του 
ενός για κάθε εκλογική περιφέρεια, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 25 του Ν. 3852/2010, για δε τις περιφερειακές 
εκλογές, πέραν, επίσης του ενός για κάθε εκλογική πε−
ριφέρεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 135 του N. 3852/2010. 
Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο ανωτέρω πε−
ριορισμός ισχύει για κάθε νομό (άρθρο 5 παρ. 1 του
Ν. 3870/2010, Α΄− 138).

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις ίδρυσης

1. Η άδεια ίδρυσης εκλογικού κέντρου συνδυασμού 
χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου ή 
άλλου πληρεξουσίου ατόμου, με βάση τη σειρά προτε−
ραιότητας, όπως αυτή καθορίζεται στο επόμενο άρθρο, 
εφόσον ο χώρος για τον οποίο ζητείται η άδεια:

α. Είναι ασφαλής από στατικής απόψεως και υφίστα−
ται δικαίωμα νόμιμης χρήσης αυτού για τον ανωτέρω 
σκοπό.

β. Απέχει από άλλο εκλογικό κέντρο, ανάλογα με τον 
πληθυσμό της κάθε πόλης ως ακολούθως:

(1) Για πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων 
τουλάχιστον 200 μ.

(2) Για πόλεις με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων 
τουλάχιστον 150 μ.

(3) Για πόλεις με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων 
τουλάχιστον 100 μ.

(4) Για πόλεις με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων 
τουλάχιστον 50 μ.

Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις που οι εδαφομορφολο−
γικές και οικιστικές ιδιαιτερότητες των πολεοδομικών 
συγκροτημάτων δεν επιτρέπουν την τήρηση των ως 
άνω αποστάσεων και δεν προκύπτουν προβλήματα δι−
ατάραξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, δύναται 
η απόσταση αυτή να μειώνεται, σε καμία δε περίπτωση 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 μέτρων.

2. Η σχετική αίτηση κατατίθεται αυτοπροσώπως στο 
αρμόδιο αστυνομικό τμήμα από τον εκπρόσωπο του 
συνδυασμού ή άλλο πληρεξούσιο άτομο.

Στα νησιά που δεν εδρεύει αστυνομικό τμήμα η αίτηση 
υποβάλλεται στον οικείο αστυνομικό σταθμό ή φυλάκιο 
το οποίο ενημερώνει αμέσως το αρμόδιο αστυνομικό 
τμήμα για το χρόνο υποβολής της αίτησης, την οποία 
και υποβάλλει σ’ αυτό για τα περαιτέρω.

3. Με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:

α. Άδεια καταλήψεως κοινόχρηστου χώρου του οικείου 
Δήμου ή κοινότητας, εφόσον η άδεια ζητείται για τέτοιο 
χώρο ή ιδιωτικό συμφωνητικό ή μισθωτήριο συμβόλαιο 
ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, από την 
οποία να προκύπτει ότι η μίσθωση ή παραχώρηση του 
χώρου γίνεται για ίδρυση εκλογικού κέντρου συνδυασμού. 
Αν ο χώρος ανήκει στον ενδιαφερόμενο αρκεί η υποβολή 
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986.

β. Βεβαίωση μηχανικού του δημοσίου ή ιδιώτη διπλω−
ματούχου μηχανικού, στην οποία βεβαιώνεται η ασφά−
λεια του χώρου από στατικής απόψεως.

4. Ο Διοικητής του αστυνομικού τμήματος, που δέχεται 
τα δικαιολογητικά, διατάσσει την ενέργεια αυτοψίας του 
χώρου από αξιωματικό, ο οποίος στη σχετική έκθεση 
του διατυπώνει και τις απόψεις του σχετικά με τον 
κίνδυνο διατάραξης της τάξης από τη λειτουργία του 
εκλογικού κέντρου. Προς τούτο μπορεί να ζητεί και τη 
γνώμη της οικείας υπηρεσίας τροχαίας ή της υπηρεσίας 
που εκτελεί τα καθήκοντα τροχαίας.

5. Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, επιτρέπεται η χο−
ρήγηση αδειών ίδρυσης εκλογικών κέντρων συνδυασμού 
και σε περίπτερα ή παρόμοιας φύσεως κατασκευές, 
ιδίως τροχόσπιτα, κιόσκια και τροχοβίλες, που είναι 
εγκατεστημένες σε παραχωρηθέντες από τους οικεί−
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ους Ο.Τ.Α. κοινόχρηστους χώρους, χωρίς δικαίωμα χρή−
σης μεγαφώνων, καθώς και σε δημόσια κέντρα, ιδίως 
καφενεία και ζαχαροπλαστεία, εφόσον διακόπτουν τη 
λειτουργία τους για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 
και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως εκλογικά κέντρα 
ή έχει απαγορευθεί η λειτουργία τους ως δημοσίων 
κέντρων.

6. Οι άδειες ίδρυσης εκλογικών κέντρων συνδυασμών 
ανακαλούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των 
άρθρων 134 και 135 του Π.Δ. 141/1991.

Άρθρο 3
Σειρά προτεραιότητας για ίδρυση
εκλογικών κέντρων συνδυασμού

1. Η σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων για ίδρυ−
ση εκλογικών κέντρων καθορίζεται με βάση το χρόνο 
κατάθεσης της σχετικής αίτησης. Για το σκοπό αυτό 
κατά την παραλαβή της αίτησης σημειώνεται επί του 
σώματος αυτής ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομη−
νία και ώρα κατάθεσής της καθώς και τα στοιχεία του 
ατόμου που την προσκόμισε. Η πράξη αυτή υπογράφεται 
από τον διοικητή της υπηρεσίας και τον προσκομίσαντα 
και σφραγίζεται, ταυτόχρονα δε γνωστοποιείται και η 
σειρά προτεραιότητας που λαμβάνει η αίτηση ίδρυσης 
του εκλογικού κέντρου για το συγκεκριμένο χώρο ή 
οίκημα.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις επαναληπτικής ψηφοφο−
ρίας, ως χρόνος έναρξης κατάθεσης των αιτήσεων 
ορίζεται η 08.00’ ώρα της επόμενης ημέρας, από τη 
διενέργεια των εκλογών.

− Η προσέλευση και παραμονή των αιτούντων στο 
αστυνομικό κατάστημα πριν την 08.00΄ ώρα δεν δημι−
ουργεί δικαίωμα σειράς προτεραιότητας και η κατάθεση 
των αιτήσεων θεωρείται ότι γίνεται ταυτόχρονα την 
08.00΄ ώρα.

3. Σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής αιτήσεων 
που αφορούν την ίδρυση εκλογικών κέντρων συνδυα−
σμών στον ίδιο χώρο ή οίκημα ή σε εγγύς μεταξύ τους 
χώρους ή οικήματα (αποστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περίπτωση β΄ άρθρου 2 της παρούσας), 
η μεταξύ τους σειρά προτεραιότητας καθορίζεται ως 
ακολούθως:

α. Επί Περιφερειακών εκλογών:
(1) Μεταξύ παλαιών συνδυασμών που εκπροσωπούνταν 

στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και πρωτοεμφανιζόμενων 
συνδυασμών προτεραιότητα έχει ο παλαιός.

(2) Μεταξύ παλαιών συνδυασμών ανάλογα με τη δύνα−
μη που είχαν οι συνδυασμοί αυτοί εφόσον εκπροσωπού−
νταν στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση κατά τις τελευταίες 
νομαρχιακές εκλογές.

(3) Μεταξύ παλαιών συνδυασμών που δεν εκπροσω−
πούνταν στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, μεταξύ των ίδι−
ων αυτών συνδυασμών και πρωτοεμφανιζόμενων συν−
δυασμών και μεταξύ πρωτοεμφανιζόμενων συνδυασμών 
γίνεται κλήρωση.

β. Επί Δημοτικών εκλογών
(1) Μεταξύ παλαιών συνδυασμών που εκπροσωπούνταν 

στο δημοτικό συμβούλιο και πρωτοεμφανιζόμενων συν−
δυασμών προτεραιότητα έχει ο παλαιός.

(2) Μεταξύ παλαιών συνδυασμών ανάλογα με τη δύ−
ναμη που είχαν οι συνδυασμοί αυτοί εφόσον εκπροσω−
πούνταν στο δημοτικό συμβούλιο κατά τις τελευταίες 
δημοτικές εκλογές.

(3) Μεταξύ παλαιών συνδυασμών που δεν εκπροσωπού−
νταν στο δημοτικό συμβούλιο, μεταξύ των ίδιων αυτών 
συνδυασμών και πρωτοεμφανιζόμενων συνδυασμών και 
μεταξύ πρωτοεμφανιζόμενων συνδυασμών γίνεται κλή−
ρωση.

γ. Επί επαναληπτικής ψηφοφορίας και ταυτόχρονης 
κατάθεσης αιτήσεων των συνδυασμών η προτεραιότητα 
της περίπτωσης του εδαφίου α΄ και της περίπτωσης του 
εδαφίου β΄ της παρούσας παραγράφου θα καθορίζεται:

(1) Ανάλογα με τη δύναμη των αυτοτελών συνδυασμών, 
που θα προκύψει από την προηγούμενη ψηφοφορία.

(2)  Μεταξύ ισοδυνάμων συνδυασμών γίνεται κλήρωση.
(3)  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα εδάφια α΄ και β΄ 

της παρούσας παραγράφου.
4. Η κλήρωση πραγματοποιείται παρουσία όλων των 

ενδιαφερομένων και σε περίπτωση αποχωρήσεως ενός 
ή περισσοτέρων εξ αυτών, παρουσία των υπολοίπων.
Ο τρόπος και η διαδικασία κληρώσεως ενεργείται κατά 
την κρίση των ενδιαφερομένων και για το αποτέλεσμα 
αυτής συντάσσεται πράξη από τον διοικητή του αστυνο−
μικού τμήματος, η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και 
από όσους ενδιαφερόμενους παρίστανται. Δεν απαιτεί−
ται κλήρωση όταν οι ενδιαφερόμενοι συμφωνούν μεταξύ 
τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας. Στην 
περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετική πράξη στο σώμα 
κάθε αίτησης, η οποία υπογράφεται από τους ενδιαφε−
ρόμενους και το διοικητή του αστυνομικού τμήματος.

Άρθρο 4
Σειρά προτεραιότητας προεκλογικών ομιλιών

σε ανοικτό χώρο

1. Οι προεκλογικές ομιλίες σε ανοικτό χώρο πραγμα−
τοποιούνται, κατόπιν εγκρίσεως της αστυνομικής αρχής, 
ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλ−
λεται στο οικείο αστυνομικό τμήμα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Εφόσον η ομιλία πρόκειται να γίνει από εξώστες 
οικοδομών ή ειδικές εξέδρες ή άλλες κατασκευές ή 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πρόσθετες ηλεκτρολο−
γικές εγκαταστάσεις, ο ενδιαφερόμενος συνυποβάλλει 
και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία 
δηλώνει ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε 
να εξασφαλίζεται η στατική επάρκεια των κατασκευών 
και η ασφάλεια του χώρου και των εγκαταστάσεων.
Η αστυνομική αρχή δύναται να ζητεί και την υποβολή, 
πριν από την πραγματοποίηση της ομιλίας, βεβαίωσης 
του αρμόδιου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου, ότι ελήφθη−
σαν τα προαναφερόμενα μέτρα.

3. Για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των 
αιτήσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 1,
2 και 3 του άρθρου 3. Σε περίπτωση ταυτόχρονης υπο−
βολής αιτήσεως για πραγματοποίηση προεκλογικής ομι−
λίας στον ίδιο τόπο και χρόνο ή σε εγγύς μεταξύ τους 
τόπο και χρόνο (αποστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περίπτωση β΄ άρθρου 2 της παρούσας), 
η μεταξύ τους σειρά προτεραιότητας καθορίζεται σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του προηγούμενου 
άρθρου.

4. Η αστυνομική αρχή εγκρίνει την πραγματοποίηση 
της προεκλογικής ομιλίας, εφόσον συντρέχουν οι προ−
αναφερόμενες προϋποθέσεις.

5. Η πράξη εγκρίσεως συντάσσεται επί του σώματος 
της αιτήσεως, αντίγραφο της οποίας επιδίδεται στον 
ενδιαφερόμενο.
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Άρθρο 5
Απαγορεύσεις – Προσφυγές

1. Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση προεκλογικών 
συγκεντρώσεων και ομιλιών την προηγούμενη και κατά 
την ημέρα των εκλογών (άρθρο 5, παρ. 4, Ν. 3870/2010, 
Α΄− 138).

2. Κατά των αποφάσεων των αστυνομικών αρχών που 
αφορούν τη χορήγηση αδειών ιδρύσεως εκλογικών κέ−
ντρων συνδυασμών και την έγκριση πραγματοποίησης 
προεκλογικών ομιλιών καθώς και τα λοιπά θέματα που 
ανακύπτουν κατά τη διαδικασία χορήγησης των ανωτέ−
ρω αδειών και εγκρίσεων, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 
ν’ ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή, ενώπιον του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας, εντός ανατρεπτικής προθεσμί−
ας 5 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή την 
αμφισβήτηση της ενέργειας της αρχής.

Άρθρο 6
Κυρώσεις

Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης 
διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 119 του Π.Δ. 96/2007 (Α΄ − 116).

Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται 
η υπ’ αριθμ. 1025/15/61−ιβ΄ από 13−6−2006 ομοία (Β΄− 712/
13−6−2006).

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Aριθμ. 2791/1835 (4)
    Σύσταση και λειτουργία Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό 

την επωνυμίαν «ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩ−
ΣΕΩΣ (Ι.Π.Ε.) ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙ−
ΔΟΣ».

  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Η ΔιαρκQς ΙερR ΣSνοδος της ΕκκλησUας της Ελλάδος, 
έχουσα υπ’ όψει:

1. Τας διατRξεις των άρθρων 29 παραγρ. 2 και 59 πα−
ραγρ. 2 του ΝVμου 590/1977 «ΠερU Καταστατικού ΧRρτου 
της ΕκκλησUας της Ελλάδος»,

2. Τας υποχρεWσεις της ΠοιμενοSσης ΕκκλησUας τας 
απορρεοSσας εκ των Ευαγγελικών ΕπιταγWν, των Ιε−
ρών ΚανVνων και των ΝVμων του ΚρRτους προς το 
ΧριστεπWνυμον της ΕκκλησUας πλQρωμα.

3. Τας υφισταμXνας ΠνευματικRς ανRγκας της Ιεράς 
Μητροπόλεως Φθιώτιδος διά την στήριξην, τήν ποιμα−
ντικήν κατάρτισην και επιμόρφωσιν καί των υποψηφί−

ων και των εν ενεργεία Κληρικών, ως και των Λαϊκών 
Συνεργατών αυτής.

4. Την υπ’ αριθμ. 4/2.7.2010 απόφασιν του Μητροπολι−
τικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

5. Την υπ’ αριθμ. 308/15.6.2010 Πράξιν και την υπ’ αριθμ. 
568/2.7.2010 Πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί−
του Φθιώτιδος Νικολάου.

6. Την απV 28.8.2010 ΑπVφασιν Αυτής, αποφασίζει:
Συνιστά εις την Ιεράν Μητρόπολιν Φθιώτιδος 

ΕκκλησιαστικVν Ίδρυμα υπV την επωνυμUαν: «ΙΔΡΥΜΑ 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (Ι.Π.Ε.) ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗ−
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ», το οποίον θα λειτουργεU ως 
εξηρτημXνη ΥπηρεσUα του Νομικού ΠροσWπου της Ιεράς 
Μητροπόλεως, αυτοτελούς διαχειρίσεως καί μή κερδο−
σκοπικού χαρακτήρος υπό τον έλεγχον και εποπτείαν 
αυτής και θα εδρεύει εις την πόλιν της Λαμίας.

Η οργRνωσις, διοUκησις, διαχεUρισις και λειτουργUα του 
ΙδρSματος τοSτου θα διXπεται απV τας διατRξεις του 
επομXνου Κανονισμού:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περί Συστάσεως και λειτουργίας Εκκλησιαστικού 
Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (Ι.Π.Ε.) ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ»,

Άρθρο 1
Σύσταση − Επωνυμία − Έδρα – Σφραγίδα

1. Στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος συνιστάται Επι−
μορφωτικό και Ερευνητικό Εκκλησιαστικό Ίδρυμα με 
την επωνυμία: «ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕ−
ΩΣ (Ι.Π.Ε.) ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ», με 
σκοπό την επιμόρφωση, κατάρτιση, διαμόρφωση, ποι−
μαντική εξειδίκευση και δια βίου εκπαίδευση των προς 
χειροτονία, και των εν ενεργεία κληρικών, καθώς και 
των λαϊκών στελεχών. Το εν λόγω Εκκλησιαστικό Ίδρυμα 
εντάσσεται οργανικά στο Νομικό Πρόσωπο της Ιεράς 
Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ως εξηρτημένη υπηρεσία αυ−
τής, αυτοτελούς διαχειρίσεως και μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, διοικείται δε και λειτουργεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

2. Το Ίδρυμα εδρεύει στην Λαμία και στεγάζεται στα 
Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Φέρει δε 
σφραγίδα με την ένδειξη: «Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορ−
φώσεως Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος».

Άρθρο 2
Σκοποί του Ιδρύματος

1. Σκοποί του Ιδρύματος «Ποιμαντικής Επιμορφώσεως 
(IΠΕ) Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος» (εφεξής Ι.Μ.Φθ.) 
είναι:

α) Η ποιμαντική, θεολογική και πρακτική κατάρτιση 
των υποψηφίων προς χειροτονία και του ιερατικού ζεύ−
γους, με έμφαση στην καλλιέργεια ιερατικού ήθους, λει−
τουργικής συνειδήσεως και ποιμαντικών δεξιοτήτων, με 
σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για την ιερωσύνη.

β) Η εν γένει επιμόρφωση των κληρικών της Ι.Μ.Φθ. 
και η συνεχής ενημέρωσή τους για τις κοινωνικές, πο−
λιτισμικές, πολιτικές, τεχνολογικές, θρησκευτικές και 
πνευματικές εξελίξεις που διέπουν την σύγχρονη εγχώ−
ρια και διεθνή πραγματικότητα, με έμφαση στο διάλογο 
της Ορθόδοξης Θεολογίας με τα σύγχρονα κοινωνικο−
πολιτιστικά δεδομένα και την αξιοποίηση των γνώσεων 
στο πλαίσιο της ποιμαντικής πράξεως.
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γ) Η μελέτη, προώθηση και στήριξη της Ορθοδόξου 
Παραδόσεως και του Ελληνοχριστιανικού πολιτιστικού 
και πνευματικού πλούτου.

δ) Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εργα−
στηρίων πρακτικής άσκησης, καθώς και ερευνητικών 
προγραμμάτων επί ποιμαντικών, θρησκευτικών, πολιτι−
στικών και κοινωνικοπολιτικών θεμάτων.

ε) Η προσφορά επιστημονικής εποπτείας και υποστή−
ριξης των στελεχών και των διαφόρων ποιμαντικών και 
διοικητικών δομών της Ι.Μ.Φθ., καθώς και των λοιπών, 
αυτοτελών και μη, Ιδρυμάτων αυτής.

στ) Η εκπόνηση ή η εποπτεία και υποστήριξη ειδικών 
μελετών σχετικών με όλους τους προαναφερθέντες 
τομείς δραστηριοτήτων.

ζ) Η εκπαίδευση κληρικών και λαϊκών στελεχών για 
τις σύγχρονες ανάγκες διακονίας σε ειδικούς ποιμαντι−
κούς τομείς, όπως νοσοκομεία, φυλακές, εξειδικευμένα 
Ιδρύματα και δομές κοινωνικοπρονοιακού χαρακτήρα, 
σχολεία, πανεπιστήμια, τουριστικοί χώροι κλπ.

η) Η δημιουργία κινήτρων για την κάλυψη θέσεων απα−
σχολήσεως στο συνολικό ποιμαντικό έργο της Ι.Μ.Φθ., 
τόσο από κληρικούς όσο και από λαϊκά στελέχη, όπως 
για παράδειγμα η άσκηση της Προεδρίας του Εκκλησια−
στικού Συμβουλίου, οι θέσεις στο διοικητικό Οργανισμό 
της Ι.Μ.Φθ., η διακονία στον Τομέα της Νεότητας, η 
χορήγηση οφφικίων κ.ά.

Άρθρο 3
Διοικητικόν Συμβούλιον

1. Το Ίδρυμα διοικείται από πενταμελές (5/μελές) Δι−
οικητικό Συμβούλιο (εφεξής Δ.Σ.), αποτελούμενο από 
τον εκάστοτε Μητροπολίτη Φθιώτιδος, ως Πρόεδρο 
καί Τέσσερα (4) μέλη, Κληρικούς ή Λαϊκούς, διοριζόμε−
να από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος μέ απαραίτητες 
προϋποθέσεις:

α) Την κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών.

β) Την προϋπηρεσία σε Διοικητικούς, Ακαδημαϊκούς ή 
Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς Εκκλησιαστικών και Εκ−
παιδευτικών Ιδρυμάτων συναφών προς τους σκοπούς 
του Ιδρύματος.

γ) Τη γνώση μίας (1) τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
δ) Γνώση και εμπειρία σε κάποιον τουλάχιστον από 

τους τομείς δραστηριοτήτων του Ιδρύματος (έρευνα, 
εκπαίδευση, εξειδίκευση κλπ.).

2. Η θητεία του Δ. Συμβουλίου είναι τριετής και τα 
μέλη αυτού μετά τη λήξη της θητείας τους δύνανται 
να επαναδιορισθούν.

3. Κατά την πρώτη Συνεδρίασή του το Δ.Σ. ορίζει με−
ταξύ των μελών του τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα 
και τον Ταμία του Ιδρύματος.

4. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος συγκαλείται τουλάχιστον 
κάθε έξι μήνες ή συντομότερα κατόπιν προσκλήσεως 
του Σεβασμιωτάτου Προέδρου, κωλυομένου δε αυτού 
υπό του Αντιπροέδρου, αναλόγως προς τις εκάστοτε 
αναφυόμενες υποθέσεις και ζητήματα.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο εκάστο−
τε Μητροπολίτης Φθιώτιδος, ενώ νόμιμος και κύριος 
εκπρόσωπος του θα είναι ο εκάστοτε Αντιπρόεδρος 
του Ιδρύματος.

2. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος έχει την αποφασιστική αρ−
μοδιότητα για την κατάρτιση ή την έγκριση υποβαλλο−
μένων εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, 
με δυνατότητα συνεργασίας με ακαδημαϊκούς ή άλ−
λους έγκριτους και αναγνωρισμένους Ορθοδόξους και 
λοιπούς διαχριστιανικούς φορείς της Ελλάδος και της 
Αλλοδαπής.

3. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος έχει την αποφασιστική αρ−
μοδιότητα στην έγκριση και τον έλεγχο της απορροφή−
σεως και αξιοποιήσεως Κοινοτικών και Εθνικών πόρων 
(δημόσιων ή ιδιωτικών), με στόχο τόσο την εύρυθμη 
λειτουργία του Ιδρύματος όσο και την υλοποίηση των 
επί μέρους σκοπών του.

4. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος δύναται να προσλάβει το 
απαιτούμενο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό αυ−
τού, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 
περίπτωση Α΄ του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού 
όσον αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό.

5. Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύ−
ματος συνιστώνται:

Μία (1) θέση Γενικού Διευθυντού, δύο (2) θέσεις Γραμ−
ματέων, έξι (6) θέσεις Επιμορφωτών, μία (1) θέση Λογι−
στού, μία (1) θέση καθαρισμού και φροντίδος του χώρου, 
οι οποίες δύναται να καλυφθούν με συμβάσεις δημοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου (εργασίας ή έργου).

6. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος έχει την αρμοδιότητα ετήσιας 
αξιολογήσεως του προσωπικού του Ιδρύματος και του 
έργου αυτού, υποχρεούται δε στην κατάρτιση εκθέσεων 
για τον καθένα εκ των υπαλλήλων, ως επίσης για το 
Γενικό Διευθυντή αυτού.

Άρθρο 5
Γενικός Διευθυντής

1. Κεντρικός υπεύθυνος του Ιδρύματος ορίζεται ο Γε−
νικός Διευθυντής αυτού, ο οποίος και θα εκτελεί χρέη 
Διευθύνοντος Συμβούλου, έχοντας το δικαίωμα του 
διορισμού ικανών προς τούτο συνεργατών για τη διευ−
κόλυνση και υλοποίηση του εν λόγω έργου.

2. Προσόντα καταλήψεως της θέσεως του Γενικού 
Διευθυντού ορίζονται τα κάτωθι:

α) Κατοχή πτυχίου Θεολογίας.
β) Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (PhD.) σε γνω−

στικό αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς που 
προάγει το Ίδρυμα.

γ) Γνώση τουλάχιστον μίας (1) Ξένης Γλώσσας.
δ) Προϋπηρεσία σε Διοικητικούς, Ακαδημαϊκούς ή 

Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς Εκκλησιαστικών και Εκ−
παιδευτικών Ιδρυμάτων, συναφών προς τους στόχους 
του Ιδρύματος.

Άρθρο 6
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

1. Το Ίδρυμα καταρτίζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά 
προγράμματα και δραστηριότητες πρακτικής ασκήσε−
ως και εξειδικεύσεως καθώς και ερευνητικές ή άλλες 
επιστημονικές δραστηριότητες – εκδηλώσεις με σκοπό 
την προώθηση των σκοπών του.

2. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα συγκροτούνται με 
κριτήριο την κάλυψη των αναγκών για επιμόρφωση, 
κατάρτιση και καλλιέργεια πρακτικών δεξιοτήτων των 
κληρικών και λαϊκών, που διακονούν στο Ποιμαντικό και 
Κοινωνικό – Προνοιακό έργο της Εκκλησίας, σε τομείς 
όπως:
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α) Διαμόρφωση της Ιερατικής ταυτότητας με έμφαση 
στην πρακτική θεολογική, ποιμαντική, εξομολογητική και 
λειτουργική κατάρτιση.

β) Καλλιέργεια δεξιοτήτων και κατάρτιση των κλη−
ρικών σχετικά με τη διοικητική, οικονομική και δομική 
οργάνωση της Ενορίας ή άλλων Εκκλησιαστικών Ιδρυ−
μάτων, καθώς και στις σύγχρονες αρχές και μεθόδους 
διαχείρισης του εργασιακού δυναμικού.

γ) Εκπαίδευση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
στην Ενορία και το ποιμαντικό έργο γενικότερα.

δ) Εκπαίδευση στην αξιοποίηση με ορθά θεολογικά 
κριτήρια των σύγχρονων δεδομένων των επιστημών του 
ανθρώπου στο ποιμαντικό, υποστηρικτικό και Κοινωνικό −
Προνοιακό έργο της Εκκλησίας.

ε) Ενημέρωση και καταρτισμός επί των εξελίξεων 
και των Ορθοδόξων προσεγγίσεων σε θέματα βιοη−
θικής, βιοτεχνολογίας, διορθοδόξων και διαχριστιανι−
κών σχέσεων, γάμου και οικογένειας ή σε κοινωνικά 
προβλήματα, όπως για παράδειγμα: η μετανάστευση, η 
παιδική κακοποίηση, το κοινωνικό στίγμα των ψυχικών 
παθήσεων, κ.ά.

στ) Επιμόρφωση σε θέματα Εκκλησιαστικής Τέχνης 
και Πολιτισμού.

3. Κάθε εκπαιδευτικό ή επιμορφωτικό πρόγραμμα 
έχει συγκροτημένο περιεχόμενο, πρόγραμμα σπουδών, 
καθορισμένη χρονική διάρκεια και συγκεκριμένους εκ 
παιδευτικούς ή επιμορφωτικούς στόχους, συγκεκριμένο 
εξεταστικό κύκλο αποφοιτήσεως, και καταλήγει στην 
λήψη συγκεκριμένης πιστοποιήσεως σπουδών. Τα ανω−
τέρω θα καθορίζονται από το ΔΧ του Ιδρύματος σε 
συνεργασία με το Επιμορφωτικό Προσωπικό του Ιδρύ−
ματος, θα γνωστοποιούνται δε πριν την έναρξη κάθε 
εκπαιδευτικού ή επιμορφωτικού κύκλου σπουδών.

4. Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των σπου−
δών θα είναι η πρακτική άσκηση από τους εκπαιδευ−
όμενους σε επιλεγμένους και συνεργαζόμενους με το 
Ίδρυμα της Ι.Μ.Φθ. τομείς ασκήσεως του Ποιμαντικού 
έργου (Ενορίες − φιλανθρωπικά Ιδρύματα − Νοσοκομεία − 
Σωφρονιστικά Καταστήματα − Κεντρική Διοίκηση κ.λπ.).

5. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αναλόγως του προ−
γράμματος σπουδών, οι εκπαιδευόμενοι θα υποχρεού−
νται να εκπονήσουν τελική γραπτή εργασία σε κάποιο 
από τα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφηκαν πιο 
πάνω, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές που θα 
ορίζει το εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό σώμα του 
Ιδρύματος. Το σώμα αυτό αποτελείται από το σύνολο 
των εκπαιδευτικών του Ιδρύματος και συνεδριάζει μετά 
από πρόσκληση του Διευθυντού, ο οποίος μετέχει των 
συνεδριάσεων.

Άρθρο 7
Πόροι του Ιδρύματος

1. Οι πόροι του Ιδρύματος προέρχονται από την Ι.Μ.Φθ., 
από δωρεές, από Κοινοτικούς και Εθνικούς (δημόσιους ή 
ιδιωτικούς), και από τη συνεργασία με λοιπά παρόμοια 
σε δράσεις και σκοπούς Ιδρύματα ή/και αρχές της ημε−

δαπής και αλλοδαπής, που εκπονούν ή αναθέτουν προ−
γράμματα του πεδίου ενδιαφέροντος του Ιδρύματος.

2 Η διαχείριση και κατανομή των οικονομικών πόρων 
γίνεται από το Δ.Σ. του Ιδρύματος, ο δε έλεγχος από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ι.Μ.Φθ. κατά τις κεί−
μενες διατάξεις.

3. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος υποχρεούται να συντάσ−
σει τον ετήσιο Προϋπολογισμό και Απολογισμό αυτού, 
τους οποίους υποβάλλει για έγκριση στο Μητροπολιτικό 
Συμβούλιο, και να δημοσιεύει τον ετήσιο Απολογισμό 
αυτού.

Άρθρο 8
Τροποποίηση του Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται από την Ιερά Σύ−
νοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, ύστερα από απόφαση 
του Δ.Σ. του Ιδρύματος, υπέρ της οποίας θα ψηφίσουν 
τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του, προεδρεύοντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος.

Άρθρο 9
Κατάργηση του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα καταργείται με απόφαση της Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, ύστερα από αιτιολογημένη 
απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος, προεδρεύοντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος, όταν δεν εκ−
πληρώνει τις εκκλησιολογικές αυτού προϋποθέσεις και 
την αποστολή του ή όταν παρεκκλίνει των σκοπών του 
ή καθίσταται ανέφικτη η λειτουργία του.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
στο Επίσημο Δελτίο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Άρθρο 11
Κάλυψη δαπάνης

Η σύσταση Ιδρύματος μέ τον παρόντα Κανονισμό, το 
οποίο λειτουργεί σε ακίνητο της Ιεράς Μητροπόλεως 
και με την συνδρομή εθελοντών συνεργατών, ουδεμία 
δαπάνη προκαλεί σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως, η δε δαπά−
νη μισθοδοσίας του μελλοντικού εμμίσθου προσωπικού 
θα προέλθει και θα προσδιοριστεί από τις κανονιστικές 
πράξεις της διαδικασίας προσλήψεως του αναγκαίου 
προσωπικού.

Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 25 Αυγούστου 2010

Ο Πρόεδρος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ  
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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 Τεύχος  Ετήσια έκδοση   Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 100 €

•  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.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• 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 ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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