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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.1885/2020/0000876/04-01-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε

με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό 
το από 25-11-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με 
στοιχεία (επώνυμο) ΡΑΝΤΟΝΙΤΣ (όνομα) ΜΠΑΛΣΑ (πα-
τρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ, που γεννήθηκε στην ΣΕΡΒΙΑ την 
30-10-2004, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

    Ι 

 (2)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

  Με την υπό στοιχεία Φ.7056/2020/0002714/26-01-2021
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Νοτίου Αιγαίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 08-10-2019 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΣΚΑΡΜΠΕΚ-ΜΠΟΡΟΒΣΚΙ (όνομα) ΣΟΦΙ ΟΛΓΑ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΟΥ ΒΑΚΛΑΒ, που γεννήθηκε στον 
ΚΑΝΑΔΑ την 09-11-1977, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 3284/2004. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

 Ι 

(3)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.6955/2021/0000013/26-01-2021
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Νοτίου Αιγαίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 04-09-2019 αίτημα του (επώ-
νυμο) ΛΟΥΠΟΥ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 24-09-2000, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

 Ι 

(4)
   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.9037/2020/0000433/13-11-2020
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονί-
ου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (Α’ 217) 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 
(Α’ 263) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση 
της της Β’ Ειδικής Επιτροπής, όπως διατυπώθηκε στο 
υπ’ αρ. 11/18-03-2009 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 
21- 07-2008 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΓΑΝΝΑ (επώνυμο) ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ (πατρώνυμο) ΕΒΓΕΝΙΪ 
που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 07-06-1984 για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο 
εξελληνισμός του ονόματός της από ΓΑΝΝΑ σε ΑΝΝΑ.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 

    I 

 Αριθμ. 11298  (5)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων 

του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής 

Μακεδονίας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτο-
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

2) Τον ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
Κυβερνητικού έργου» (Α’ 21).

3) Το άρθρο 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 47).

4) Το άρθρο 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

5) Το π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 234), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του ν. 4446/2016 
«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-
Παράβολα, οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας 
ύλης παρελθόντων ετών, ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 240).

6) Τον ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 237).

7) Την υπ’ αρ. 13912/15-5-2017 (ΥΟΔΔ 250) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία διορίστηκε ο 
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτικής Μακεδονίας.

8) Το άρθρο 3, της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 
2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε από 
την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4487/2017 (Α’ 110).

9) Το υπ’  αρ. 165/22-1-2021 (σε ορθή επανάληψη) 
έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυ-
τικής Μακεδονίας, με το οποίο ζητείται ο καθορισμός 
του ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας 
των υπαλλήλων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2021.

Η πραγματοποίηση των μετακινήσεων εκτός έδρας 
των υπηρετούντων υπαλλήλων ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας 
είναι επιβεβλημένη για τους παρακάτω ειδικούς λόγους:

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδο-
νίας λόγω της βασικής του αρμοδιότητας ως υπολόγου 
διαχειριστή για τις πληρωμές έργων του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Δ.Μ., διαχειρίζεται, σύμφω-
να με τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου τις 
πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, 
τις χρηματοδοτήσεις φορέων του δημόσιου τομέα και 
άλλων νομικών προσώπων, των χρηματοδοτήσεων που 
προέρχονται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων και 
αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά 
προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας. Επίσης 
ορίζεται υπόλογος διαχειριστής έργων που ανατίθενται 
στο ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας από της κεντρική διοίκη-
ση - Υπουργεία - βάσει της υπ’ αρ. 134453 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές 
των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων - Π.Δ.Ε. (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής 
υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (Β’ 2573)».

Για συμμετοχή των υπηρεσιών του ΠΤΑ Δυτικής Μα-
κεδονίας που υλοποιούν είτε για λογαριασμό της ΠΔΜ 
είτε για λογαριασμό του ιδίου προγράμματα συγχρημα-
τοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για συμμετοχή των υπαλλήλων του σε Ομάδες Έργου 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για προγράμματα 
συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την 
υποστήριξη της για θέματα που άπτονται συνεργασίας 
γενικότερα με τους φορείς που δραστηριοποιούνται 
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Για την υλοποίηση του εγκεκριμένου επιχειρησιακού 
σχεδίου του ΠΤΑ, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά 
από το Διοικητικό του Συμβούλιο.

Για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Περιφερεια-
κού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας μεταξύ των 
Τμημάτων Διασύνδεσης του Ταμείου που στελεχώθηκαν 
σε όλες τις περιφερειακές Ενότητες.

Οι μετακινήσεις αφορούν σε επισκέψεις σε Υπουρ-
γεία, στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες των Τεχνικών 
Έργων της Π.Δ.Μ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και στις 
τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας 
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Δυτικής Μακεδονίας, επίλυση θεμάτων με Ασφαλιστικά Ταμεία, την επίσκεψη στους Συνοριακούς Σταθμούς, κ.λπ. με 
σκοπό την επίβλεψη, την διοικητική και οικονομική υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών που εκτελούν τα τεχνικά 
έργα της Π.Δ.Μ. τα οποία διαχειρίζεται ως αρμόδια οικονομική υπηρεσία το ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας ως υπόλογος 
διαχειριστής του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Επίσης, οι μετακινήσεις αφορούν στην υποστήριξη των αρμοδίων φορέων που εμπλέκονται στην εκπόνηση 
των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, συμμετοχή τους σε συνέδρια, ημερίδες, συσκέψεις με 
τους αντισυμβαλλόμενους φορείς, εκδηλώσεις κ.λπ. που διενεργούνται στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων.

Τέλος υφίσταται η ανάγκη πραγματοποίησης μετακινήσεων για τη συμμετοχή του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας στο 
πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξής του στο αναπτυξιακό έργο της Π.Δ.Μ. στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

10) Tην υπ’ αρ. 199/26-1-2021 βεβαίωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας περί βεβαί-
ωσης ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη δαπάνης που θα προκληθεί, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ετήσιο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας για το έτος 2021 για τους υπαλλήλους 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60 3
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 60 6
Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 60 1
Τ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 60 2

Από την παρούσα απόφαση, προκαλείται δαπάνη, σε βάρος των Κ.Α. του προυπολογισμού του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2021, ως εξής:

64.01.00 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση στην ημεδαπή» ποσό 30.000,00€,
64.01.01 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση στην αλλοδαπή» ποσό 10.000,00€.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 1 Φεβρουαρίου 2021

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 10356/1261 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, με αμοι-

βή, κατά τις απογευματινές ώρες για το προσω-

πικό του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας 

για το έτος 2021 .

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1) Την παρ. 2 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2) Το π.δ. 140/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπεί-
ρου» (Α’ 233), όπως τροποποιήθηκαν με την υπ’  αρ. 
202855/27-12-2016 (Β’ 4400) απόφαση του ασκούντος 
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και την υπ’ αρ. 
163473/24-10-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 
(Β’ 3878).

3) Τον ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη-
μοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 226), όπως 
συμπληρώθηκε από τον ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

4) Το άρθρο 25, του ν. 2738/1999 (Α΄ 180).
5) Το άρθρο 20, του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

6) Το άρθρο 6 «Μείωση ορίων υπερωριακής απασχό-
λησης», του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οι-
κονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (Α’ 40).

7) Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης εργασίας 
των υπαλλήλων του Τμήματος Αλιείας εκτός καθορι-
σμένου ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες για την 
εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και την κάλυψη 
τακτικών, εποχιακών και εκτάκτων αναγκών, όπως: 
ελέγχους τήρησης των περιβαλλοντικών όρων όλων 
των μονάδων εκτροφής στον όρμο Ηγουμενίτσας, 
όρμο Βάλτου και Λωρίδα Σαγιάδας, ελέγχους εκφορ-
τώσεων αλιευμάτων σε αλιευτικά καταφύγια, ελέγχους 
εκφορτώσεων αλιευμάτων σε δημόσια φυσικά ιχθυ-
οτροφεία (λιμνοθάλασσες), αντιμετώπιση έκτακτων 
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και η 
διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών που απορρέουν 
από τα παραπάνω.
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8) Την υπ’ αρ. 6750/857/21-01-2020 βεβαίωση πίστω-
σης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Π.Ε. Θεσπρω-
τίας για πληρωμή υπερωριακής εργασίας των υπαλλή-
λων του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, αποφα-
σίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, με αμοι-
βή, κατά τις απογευματινές ώρες για το προσωπικό του 
Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2021.

Ο αριθμός των υπαλλήλων του Τμήματος Αλιείας της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας που απασχοληθεί υπερωριακά είναι 
δύο (2) Τεχνολόγοι Ιχθυοκομίας - Αλιείας.

Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης των υπαλλήλων 
θα είναι συνολικά τετρακόσιες ογδόντα (480) και σε κάθε 
περίπτωση, δε θα υπερβαίνουν ανά υπάλληλο τις εκατό 
είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο.

Οι πιστώσεις για τη δαπάνη της υπερωριακής απα-
σχόλησης των προαναφερόμενων υπαλλήλων που συ-
νολικά ανέρχονται κατ’ εκτίμηση στο ποσό των 3,200€, 
θα καλυφθούν από τον φορέα 072 και αναλυτικά από 
τον Κ.Α.Ε. 0511.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προϊσταμέ-
νου της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηγουμενίτσα, 27 Ιανουαρίου 2021

Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

    I 

Αριθμ.   23373 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, 

κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά 

τις νυχτερινές ώρες, για το προσωπικό που υπη-

ρετεί στις Διευθύνσεις: i) Τεχνικών έργων Περι-

φέρειας Κρήτης, ii) Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 

Δια- κυβέρνησης Περιφέρειας Κρήτης, iii) Μετα-

φορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότη-

τας Ηρακλείου και iv) Ανάπτυξης Περιφερειακής 

Ενότητας Ρεθύμνης, για το έτος 2021. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης “Πρόγραμμα 
Καλλικράτης”» (Α’ 87), όπως ισχύουν. 

2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις ….» (Α’ 176).

3. Τον ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ-
γών και υπαλλήλων Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ...κ.λπ.» 
(Α’ 297).

4. Το άρθρο 29 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).

5. Το π.δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρή-
της» (Α’ 242).

6. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) «Πα-
ροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015» (Α’ 176).

7. Την υπ΄αρ. 5673/6.5.2016, απόφαση του ασκούντα 
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Κρήτης, σχετικά με την «Καθιέρωση ωραρίου 
εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς και τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων σε διάφορες υπη-
ρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’  1340), όπως συ-
μπληρώθηκε - τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 12473/30-
9-2016 (Β’ 3397), όμοια, καθώς και με την υπ’ αρ. 11368/
10-12-2020 (Β’ 5703), απόφαση της Συντονίστριας Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

8. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10.1.2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, «Καθορισμός δι-
καιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπε-
ρωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασία» (Β’ 17).

9. Το γεγονός ότι απαιτείται να εργάζονται σε 24ωρη 
βάση όλες τις ημέρες του έτους, καθώς και τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις 
Διευθύνσεις: i) Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, 
ii) Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πε-
ριφέρειας Κρήτης, iii) Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και iv) Ανάπτυξης 
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, λόγω συντήρη-
σης του Ε.Ο.Δ. Κρήτης σε έντονα καιρικά φαινόμενα 
(πλημμύρες, κατολισθήσεις, χιονοπτώσεις), λόγω της 
προμήθειας, εγκατάστασης και εκπαίδευσης για τη χρή-
ση νέου εξοπλισμού και εφαρμογών, για την ψηφιακή 
προσαρμογή των υπηρεσιών της Περιφέρειας, για την 
πραγματοποίηση τηλεργασίας και τη διεξαγωγή τηλε-
διασκέψεων, λόγω των ελέγχων σε Σχολές Οδηγών και 
Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδη-
γών και της έκδοσης αδειών οδήγησης οποιασδήποτε 
αιτιολογίας (νέες άδειες οδήγησης, αντικαταστάσεις, 
ανανεώσεις, επεκτάσεις κ.λπ.) και λόγω της διενέργειας 
αγορανομικών ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, διενέργεια δειγματοληψιών, τιμοληψι-
ών, συμμετοχή σε Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, εξαιτίας της 
εφαρμογής των μέτρων που προβλέφθηκαν για την 
αποφυγή και τον περιορισμό του κορωνοϊού (covid-19), 
αντίστοιχα.

10. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την 
πληρωμή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης, κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες, οικονομικού έτους 2021 στον φορέα  072-00 - 
ΚΑΕ 0512.01 στον προϋπολογισμό i) της Ενότητας 
Περιφέρειας 00, ποσού 60.000,00 €, ii) της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ηρακλείου 01, ποσού 55.000,00 € και 
iii) της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης 02 ποσού 
26.613,08 €, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 279383/30.11.2020 
και 279366/30.11.2020 βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Οι-
κονομικού Περιφέρειας Κρήτης και την υπ’ αρ. 277926/
26.11.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού - 
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Π. Ε. Ρεθύμνης, απο-
φασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και τις 
νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσι-
μων ημερών, με αμοιβή, για δεκαπέντε (15) υπαλλήλους 
που υπηρετούν στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέ-
ρειας Κρήτης, για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στη 
Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Περιφέρειας Κρήτης, για σαράντα (40) υπαλλήλους που 
υπηρετούν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνι-
ών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και για τρεις (3) 
υπαλλήλους που υπηρετούν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης 
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, για το οικονομικό 
έτος 2021 και για το χρονικό διάστημα από τη δημοσί-
ευση της παρούσας έως και τις 31.12.2021.

Θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπε-
ρωριακής εργασίας, στην οποία θα αναφέρονται ονομα-
στικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το χρονικό διάστημα 
και οι ώρες απασχόλησής τους.

Οι ώρες νυχτερινής υπερωριακής εργασίας, καθώς και 
εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 
κάθε υπάλληλο, ανά εξάμηνο, έχουν ως ακολούθως:

1. Νυχτερινή υπερωριακή εργασία, μέχρι 96 ώρες.
2. Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, μέχρι 

96 ώρες.
Για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης έχουν 

προβλεφθεί πιστώσεις για την πληρωμή αμοιβής υπερω-
ριακής απασχόλησης, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, ή κατά τις νυχτερινές ώρες, οικονομικού έτους 
2021 στον φορέα 072-00 - ΚΑΕ 0512.01 στον προϋπολο-
γισμό i) της Ενότητας Περιφέρειας 00, ποσού 60.000,00 €,
ii) της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 01, ποσού 
55.000,00 € και iii) της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύ-
μνης 02 ποσού 26.613,08 €, σύμφωνα με τις υπ’  αρ. 
279383/30.11.2020, 279366/30.11.2020 βεβαιώσεις της 
Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης και την 
υπ’ αρ. 277926/26.11.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Οικονομικού - Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Π.Ε. Ρε-
θύμνης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 1 Φεβρουαρίου 2021

Ο Περιφερειάρχης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 5656/2020/188  (8)
Κανονισμός συστάσεως και λειτουργίας του εκ-

κλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία «Κη-

ροπλαστείον της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, 

Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης».

  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχουσα υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 1, την παρ. 2 του άρθρου 

29 και την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 590/1977 «Περί 

του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας 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 Γλυφάδας, 
Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης.

4. Την υπ’ αρ. 717/18.12.2020 πρόταση του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βου-
λιαγμένης και Βάρης Αντωνίου.

5. Την υπ’ αρ. 256/11.1.2021 γνωμοδότηση της Νο-
μικής Υπηρεσίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος και

6. την από 13.1.2021 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς 
Συνόδου, συνιστά εκκλησιαστικό Ίδρυμα υπό την επω-
νυμία «Κηροπλαστείον της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφά-
δας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης» και 
ψηφίζει τις διατάξεις του Κανονισμού, ο οποίος διέπει 
την σύσταση και λειτουργία αυτού:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ: «ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, 
ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ»

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελλη-
νικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης εκκλησιαστικό 
Ίδρυμα με την επωνυμία: «ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ», το οποίο θα διέπεται από τις 
διατάξεις του Κανονισμού τούτου.

2. Το Ίδρυμα αποτελεί εξαρτημένη Υπηρεσία της Ιεράς 
Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγ-
μένης και Βάρης, με αυτοτελή διαχείριση και μη κερδο-
σκοπικό σκοπό.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα του Ιδρύματος είναι τα Γραφεία της Ιεράς Μητρο-
πόλεως επί της οδού Βασ. Παύλου 2 στην Βούλα Αττικής.

2. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του το Ίδρυμα δύναται 
να αναπτύσσει την δραστηριότητά του και σε άλλους 
μισθίους ή ιδιόκτητους χώρους.

Άρθρο 3
Σκοποί

Σκοποί του εκκλησιαστικού Κηροπλαστείου είναι:
1. Η κάλυψη των αναγκών των Ιερών Ναών και Προ-

σκυνημάτων τόσο της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, 
Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης, όσο και 
Ναών και Προσκυνημάτων άλλων Ιερών Μητροπόλεων 
ή άλλων εκκλησιαστικών νομικών προσώπων για κεριά 
και λαμπάδες διαφόρων μεγεθών, κατασκευασμένων 
είτε από πρώτη ύλη είτε από ανάπλαση αποκήρων.
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2. Η ενίσχυση του λατρευτικού, ποιμαντικού, πνευματι-
κού και φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως.

Άρθρο 4
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Κηροπλαστείο διοικείται από πενταμελές Διοι-
κητικό Συμβούλιο (εφ’ εξής Δ.Σ.), απαρτιζόμενο από τον 
Μητροπολίτη, ως Πρόεδρο, τον Πρωτοσύγκελλο ή τον 
Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο, ως Αντιπρόεδρο, και από 
άλλα τρία Μέλη, κληρικούς ή λαϊκούς, άνδρες ή γυναίκες, 
διακρινομένους για το ήθος, την πνευματική κατάρτιση 
και ωριμότητά τους και το ενδιαφέρον τους για το έργο 
της τοπικής Εκκλησίας.

2. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί. Το αξίωμά τους 
είναι τιμητικό και άμισθο.

Στην κρίση του Προέδρου εναπόκειται η αντικατάστα-
ση οποιουδήποτε από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου και πριν από την λήξη της θητείας του.

3. Το Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία παρισταμέ-
νων τριών Μελών αυτού, συμπεριλαμβανομένου και του 
Προέδρου.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνο-
νται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει 
η ψήφος του Προέδρου.

4. Το Δ.Σ. συνεδριάζει κατόπιν εγγράφου προσκλήσε-
ως του Σεβ. Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται και 
τα προς συζήτηση θέματα.

5. Στην πρώτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου 
εκλέγεται ο Ταμίας.

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Δ.Σ.

Το Δ.Σ. του Κηροπλαστείου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α’. Ασκεί την οικονομική διαχείριση του Κηροπλαστεί-

ου και αποφασίζει για κάθε μέτρο, το οποίο συμβάλλει 
στην εύρυθμη λειτουργία του.

β’. Αποφασίζει και μεριμνά για κάθε θέμα που αφορά 
στην εκπλήρωση των σκοπών του.

γ’. Συνεργάζεται μετά των Συμβουλίων των Ιερών Ναών 
και Προσκυνημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως, ως και των 
υπευθύνων εκπροσώπων τους, με διαφόρους πολιτιστι-
κούς, επιστημονικούς και λοιπούς Συλλόγους, Φορείς 
και Οργανισμούς, με την Δημοτική και Περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς Φορείς και εν γένει τις αρ-
μόδιες Κρατικές Υπηρεσίες, καθώς επίσης και με φυσικά 
και νομικά πρόσωπα για την προαγωγή και επίτευξη των 
σκοπών του Κηροπλαστείου.

δ’. Ψηφίζει τον ετήσιο Προϋπολογισμό και Απολογισμό 
του.

ε’. Αποφασίζει για την προμήθεια των απαραιτήτων 
υλικών προς κατασκευή κεριών και λαμπάδων.

στ’. Αποφασίζει για τον διορισμό Διοικητικού Υπευθύ-
νου του Κηροπλαστείου.

ζ’. Αποφασίζει για την πρόσληψη, μεταβολή των ερ-
γασιακών σχέσεων και απόλυση του προσωπικού του 
Ιδρύματος, το οποίο απασχολείται με συμβάσεις Ιδι-
ωτικού Δικαίου, Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου, και 

ανεξάρτητα από το υπόλοιπο προσωπικό της Ιεράς 
Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγ-
μένης και Βάρης.

η’. Αποφασίζει για την σύναψη συμβάσεων έργου με 
σκοπό την επωφελεστέρα διαχείριση του Ιδρύματος.

θ’. Απευθύνεται ενώπιον πάσης αρμοδίας Αρχής και 
παντός Δικαστηρίου για θέματα του Κηροπλαστείου.

Οι υπό στοιχεία δ’, στ’, ζ’, η’ και θ’ αποφάσεις υποβάλλο-
νται προς έγκριση στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο.

ι’. Αποφασίζει -κατά τον σκοπό του- για την παροχή 
δωρεών προς λοιπές Υπηρεσίες, Ιδρύματα και δράσεις 
της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, 
Βουλιαγμένης και Βάρης, προς ενίσχυση του εν γένει 
φιλανθρωπικού, ποιμαντικού, πνευματικού και λατρευ-
τικού έργου της.

ια’. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στο Κηρο-
πλαστείο, το οποίο δεν προβλέπεται ρητώς από τον πα-
ρόντα Κανονισμό και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
του Προέδρου.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Mελών Δ.Σ. 
και Διοικητικού Υπευθύνου

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος του Κηροπλα-
στείου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α’. Εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον κάθε διοικητικής, 
δικαστικής, εκκλησιαστικής ή άλλης Αρχής και σε οποια-
δήποτε σχέση αυτής με άλλα Ιδρύματα, Οργανισμούς, ή 
νομικά φυσικά πρόσωπα, εκτός αν άλλως αποφασίσει το 
Δ.Σ. προκειμένου περί ειδικών περιπτώσεων.

β’. Λαμβάνει γνώση όλων των εισερχομένων και εξερ-
χομένων υπηρεσιακών εγγράφων και συνυπογράφει 
μετά του Ταμίου τα Γραμμάτια Εισπράξεων και τα Εντάλ-
ματα Πληρωμών.

γ’. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, προεδρεύει και 
διευθύνει τις συζητήσεις και υπογράφει την υπηρεσιακή 
αλληλογραφία.

δ’. Αντιμετωπίζει εκτάκτως εμφανιζόμενα και μη προ-
βλεπόμενα υπό του παρόντος Κανονισμού ζητήματα.

ε’. Δύναται να παρέχει, δι’ εγγράφου αποφάσεώς 
του, ειδική εξουσιοδότηση προς τον Διοικητικό 
Υπεύθυνο του Κηροπλαστείου, προκειμένου να επι-
λαμβάνεται παντός οικονομικού, διαχειριστικού και 
οργανωτικού θέματος που αφορά στην ομαλή λει-
τουργία του Κηροπλαστείου, κατόπιν συνεργασίας 
μετά του Προέδρου.

στ’. Έχει την ανωτάτη εποπτεία και τον έλεγχο της λει-
τουργίας του Κηροπλαστείου.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν 
απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλες τις αρμοδιότητές του και 
ενεργεί κατόπιν εντολής του Προέδρου.

Συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρεύει αυτού, απουσιάζοντος 
ή κωλυομένου του Προέδρου, ο οποίος τον εξουσιοδοτεί 
προς τούτο γραπτώς.

3. Ο Ταμίας διαχειρίζεται τους χρηματικούς πόρους 
του Κηροπλαστείου, τηρεί τα σχετικά με την διαχείριση 
Βιβλία και συντάσσει τον ετήσιο Προϋπολογισμό και 
Απολογισμό, οι οποίοι υποβάλλονται προς ψήφιση στο 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5631Τεύχος B’ 563/12.02.2021

Δ.Σ. και εν συνεχεία διαβιβάζονται στο Μητροπολιτικό 
Συμβούλιο προς έγκριση.

4. Ο Διοικητικός Υπεύθυνος τηρεί το Βιβλίο Πρωτοκόλ-
λου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, συντάσ-
σει και συνυπογράφει μετά του Προέδρου του Δ.Σ. άπα-
ντα τα έγγραφα, είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία 
και ενημερώνει τον Πρόεδρο περί αυτής.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία

1. Το Ίδρυμα του Κηροπλαστείου έχει ιδία διαχείριση. 
Τηρεί Διαχειριστικά Βιβλία -τα οποία πρέπει να είναι θε-
ωρημένα από την Ιερά Μητρόπολη ήτοι:

α’. Βιβλίο Πρωτοκόλλου.
β’. Βιβλίο Πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου. 
γ’. Βιβλίο Ταμείου και Γενικό Καθολικό.
δ’. Γραμμάτια Εισπράξεων και Εντάλματα Πληρωμών.
ε’. Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής, Δελτία Ποσοτικής Πα-

ραλαβής και Παραδόσεως έναντι οικονομικού ανταλλάγ-
ματος ή δωρεάν τόσο για τις αποστολές κηρού, όσο και 
για τις παραλαβές αποκήρου.

στ’. Βιβλίο Αποθήκης.
ζ’. Όσα άλλα Βιβλία κρίνονται από το Δ.Σ. ως απαραίτη-

τα για την λειτουργία του. Η τήρηση όλων των ανωτέρω 
Βιβλίων γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Η διαχείριση διεξάγεται με διπλότυπα Γραμμάτια 
Εισπράξεων και Εντάλματα Πληρωμών. Αυτά είναι εκτε-
λεστέα εφόσον φέρουν απαραιτήτως την υπογραφή του 
Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, του Ταμίου και του Δι-
οικητικού Yπευθύνου.

3. Την λογιστική και ταμειακή υπηρεσία πραγματοποιεί 
λογιστής, οριζόμενος υπό του Δ.Σ.

4. Χρηματικά υπόλοιπα του Κηροπλαστείου κατατίθε-
νται σε τραπεζικό λογαριασμό επ’ ονόματι του Ιδρύματος.

Ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό γίνεται δι’ 
αποφάσεως του Σεβ. Προέδρου μέχρι του ποσού των 
τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) και του Διοικητικού 
Συμβουλίου για ποσά άνω των τριών χιλιάδων ευρώ 
(3.000,00€).

Άρθρο 8
Προσωπικό

1. Η εύρυθμη λειτουργία του Κηροπλαστείου στους 
τομείς της παραγωγικής διαδικασίας, της μεταφοράς και 
της διακινήσεως των κηρίων και των αποκήρων ανα-
τίθεται σε κληρικό της Ιεράς Μητροπόλεως, ο οποίος 
διορίζεται από το Δ.Σ. Διοικητικός Υπεύθυνος τούτου, 
κατόπιν προτάσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Γλυφάδας, 
Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης.

Το Δ.Σ. δύναται να αποφασίσει την καταβολή επιμισθίου 
στον κληρικό αυτόν, τηρουμένων των υπό του Φορολο-
γικού Κώδικος και του υπ’ αρ. 5/1978 Κανονισμού «Περί 
Κώδικος Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων» οριζομένων.

2. Για την εν γένει λειτουργία του Κηροπλαστείου θα 
απασχοληθεί υπαλληλικό, εργατοτεχνικό ή λοιπό βοη-
θητικό προσωπικό, μέσω συμβάσεων εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου, Ορισμένου ή Αορίστου Χρόνου, συμφώνως 
προς τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Άρθρο 9
Πόροι και διάθεση αυτών

1. Η λειτουργία του Κηροπλαστείου βαρύνει οικονομι-
κώς την Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, 
Βουλιαγμένης και Βάρης.

Περαιτέρω πόροι τούτου δύνανται να είναι:
α’. Τα έσοδα από την πώληση και την ανάπλαση κηρού.
β’. Οποιαδήποτε δωρεά από φυσικά πρόσωπα, το Ελ-

ληνικό Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου, Ιερές Μητροπόλεις, Ενορίες, Προσκυνήματα και 
πάσης φύσεως εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα.

γ’. Κρατικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις από Προ-
γράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, της Περιφερεια-
κής ή Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Οργανισμών και άλλων 
προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

δ’. Κληρονομιές υπέρ του Κηροπλαστείου.
ε’. Κάθε άλλο έσοδο προερχόμενο από νόμιμη πηγή 

και μη προβλεπόμενο στο παρόν άρθρο.
2. Οι πόροι του Ιδρύματος διατίθενται:
α’. Για την κάλυψη του λειτουργικού κόστους του Κη-

ροπλαστείου.
β’. Για την άσκηση του ιεραποστολικού, φιλανθρωπι-

κού, ποιμαντικού και διοικητικού έργου της Ιεράς Μη-
τροπόλεως.

Άρθρο 10
Σφραγίδα

Το Κηροπλαστείο διαθέτει ιδία κυκλική σφραγίδα με 
τον τίτλο: «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ - ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΕΙ-
ΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, 
ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ», η οποία φέρει 
στο κέντρο της τον Τίμιο Σταυρό.

Άρθρο 11
Κατάργηση

To Ίδρυμα καταργείται με απόφαση της Ιεράς Συνό-
δου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατόπιν αιτιολογημένης 
προτάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, το οποίο 
θα αξιολογήσει σχετική εισήγηση τουλάχιστον τεσσά-
ρων (4) Μελών του Δ.Σ., παρόντος και συμφωνούντος 
απαραιτήτως του Σεβ. Προέδρου.

Διαλυομένου του Ιδρύματος, κάθε κινητό ή ακίνητο πε-
ριουσιακό στοιχείο του, ακόμη και χρηματικό, ανήκουν 
αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διαδικασίας στο νομικό 
πρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως.

Άρθρο 12
Τροποποίηση Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί με 
απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, κατόπιν αιτιο-
λογημένης προτάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, 
το οποίο θα αξιολογήσει σχετική εισήγηση τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) Μελών του Δ.Σ., παρόντος και συμφωνού-
ντος απαραιτήτως του Σεβ. Προέδρου.

Η τροποποίηση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος Κανονισμού

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από της 
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δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Ο παρών Κανονισμός δημοσιεύεται και στο επίσημο δελ-
τίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Άρθρο 14
Κάλυψη δαπάνης

Από την δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του 
νομικού προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, 
Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης.

Τυχόν μελλοντική δαπάνη θα προβλέπεται και θα 
εγγράφεται στον οικείο Προϋπολογισμό.

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

  Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ   

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