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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 132

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

10 Ιουλίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθμ.
167/2005 Κανονισμού «περί Συγκροτήσεως του Ανω−
τάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εκκλησίας της
Ελλάδος (Α.Υ.Σ.Ε.)». ...........................................................................
Περί συστάσεως, λειτουργίας και διαχειρίσεως «Του
Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγ. Δημητρίου Κασ−
σιτερών» της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και
Κομοτηνής. ..............................................................................................
Περί Λειτουργίας, Διοικήσεως και Διαχειρίσεως «Του
εν Κορώνη Ιερού Προσκυνηματικού Ναού «ΠΑΝΑ−
ΓΙΑΣ ΕΛΕΗΣΤΡΙΑΣ» της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσ−
σηνίας. .........................................................................................................
Περί συστάσεως και λειτουργίας του Μουσείου Χριστια−
νικής Τέχνης της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
Περί τροποποιήσεως και αντικαταστάσεως του άρ−
θρου 2 του υπ’ αριθμ. 27/1984 Κανονισμού «Περί
λειτουργίας, διοικήσεως και διαχειρίσεως του Κα−
θεδρικού Προσκυνηματικού Ι. Ναού της του Θεού
Σοφίας − Θεσσαλονίκης» της Ιεράς Μητροπόλεως
Θεσσαλονίκης. .....................................................................................
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4. Το άρθρον δέκατον έβδομον (17ον) του ν. 3607/2007
(ΦΕΚ 245/τ.Α΄/1.11.2007) «Σύσταση Κλάδου Προνοίας Ορ−
θοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.) στο
Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)».
5. Την από 18.3.2008 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συ−
νόδου.
6. Την από 24.6.2008 απόφασιν Αυτής, ψηφίζει:
Τον υπ’ αριθμ. 182/2008 Κανονισμόν έχοντα ούτω:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 182/2008
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
(1)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 182/2008
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθμ.
167/2005 Κανονισμού «περί Συγκροτήσεως του Ανω−
τάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εκκλησίας της
Ελλάδος (Α.Υ.Σ.Ε.)».
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχουντας υπόψη:
1. Την διάταξιν της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν.
590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας
της Ελλάδος» (Φ.Ε.Κ. 146/τ.Α΄/1977).
2. Τας διατάξεις του υπ’ αριθμ. 3/1977 Κανονισμού ως ετρο−
ποποιήθησαν δια των υπ’ αριθμ. 6/1979, 38/1988 και 167/2005
Κανονισμών «Περί συγκροτήσεως του Ανωτάτου Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Α.Υ.Σ.Ε.)».
3. Τας διατάξεις των άρθρων 2 του ν. 2993/2002 και 14
παραγρ. 2 του ν. 3149/2003.

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθμ.
167/2005 Κανονισμού «περί συγκροτήσεως του Ανω−
τάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εκκλησίας της
Ελλάδος (Α.Υ.Σ.Ε.)».
Άρθρον 1
Το άρθρον 1 του υπ’ αριθμ. 167/2005 Κανονισμού αντι−
καθίσταται ως ακολούθως:
1. Το Α.Υ.Σ.Ε. συγκροτείται δια Πράξεως της Δ.Ι.Σ., εκδι−
δομένης εις την αρχήν εκάστης Συνοδικής περιόδου, εκ
των κάτωθι:
α) Εκ του πρώτου τη τάξει Συνοδικού Αρχιερέως ως
Προέδρου, αναπληρουμένου υπό του αμέσως επομένου
και τούτου κωλυομένου υπό των επομένων κατά τα πρε−
σβεία της Αρχιερωσύνης Συνοδικών Αρχιερέων.
β) Εκ του Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου ή υπό
του ασκούντος χρέη Αρχιγραμματέως, νομίμως αναπλη−
ρουμένου υπό του Γραμματέως – Πρακτικογράφου ή εξ
ενός Κληρικού Υπαλλήλου της Ιεράς Συνόδου, οριζομένου
υπό του Αρχιγραμματέως.
γ) Εκ του Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακο−
νίας, αναπληρουμένου υπό υπαλλήλου αυτής, ΠΕ Κατη−
γορίας.
δ) Εξ ενός Συνταξιούχου Ανωτάτου Δικαστικού Λειτουρ−
γού, αναπληρουμένου κατά το άρθρον 14 παρ. 2 του ν.
3149/2003.
ε) Εκ του Γενικού Διευθυντού της Εκκλησιαστικής Κε−
ντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελ−
λάδος (Ε.Κ.Υ.Ο.), αναπληρουμένου υπό υπαλλήλου αυτής,
ΠΕ Κατηγορίας.
στ) Εξ ενός υπαλλήλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησί−
ας της Ελλάδος Α΄ βαθμού, αναπληρουμένου υπό ετέρου
υπαλλήλου της αυτής Κατηγορίας και βαθμού.
ζ) Εξ ενός εκπροσώπου του «Πανελληνίου Συλλόγου
Υπαλλήλων Ιεράς Αρχιεπισκοπής και Ιερών Μητροπόλεων
της Ορθοδόξου εν Ελλάδι Εκκλησίας» μετά του αναπλη−
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ρωτού αυτού, προτεινομένων υπό του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Συλλόγου.
2. Πάσα αντίθετος προς το παρόν άρθρον διάταξις Κα−
νονισμού καταργείται.

Β) Η λειτουργία, η συντήρησις, η επισκευή, ο εξωραϊσμός
και η επέκτασις του υφισταμένου ξενώνος.
Γ) Η συμβολή εις το πνευματικόν, φιλανθρωπικόν και
κοινωνικόν έργον της Ιεράς Μητροπόλεως.

Άρθρον 2

Άρθρον 4

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της
δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως
και του επισήμου Δελτίου της Εκκλησίας της Ελλάδος
«EΚΚΛΗΣΙΑ».
Άρθρον 3

1. Το Ιερόν Προσκύνημα τελεί υπό την άμεσον εποπτεί−
αν και τον έλεγχον της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας
και Κομοτηνής και διοικείται υπό πενταμελούς (5/μελούς)
Διοικούσας Επιτροπής (εφεξής Δ.Ε.) αποτελουμένης:
α) Εκ του εκάστοτε Μητροπολίτου ως Προέδρου, ανα−
πληρουμένου υπό του νομίμου αναπληρωτού αυτού.
β) Εκ δύο (2) Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρω−
νείας και Κομοτηνής.
γ) Εκ δύο (2) λαϊκών κατοίκων Κασσιτερών ή Σαπών
ως μελών.
Τα μέλη ταύτα μετά των αναπληρωματικών αυτών επι−
λέγονται υπό του οικείου Μητροπολίτου και διορίζονται
δια Πράξεων αυτού με θητείαν τριών ετών δυναμένην να
ανανεωθή.
2. Η Δ.Ε. κατά την πρώτην αυτής συνεδρίαν, συγκροτεί−
ται εις σώμα, εκλέγουσα εκ των μελών αυτής τον Γραμ−
ματέα και τον Ταμίαν. Η Δ.Ε. συνεδριάζει συγκαλουμένη
υπό του Προέδρου κατά την κρίσιν αυτού και κατά τας
εκάστοτε ανάγκας. Το αξίωμα των μελών της Δ.Ε. είναι
τιμητικόν και άμισθον.
3. Η Δ.Ε. ευρίσκεται εν απαρτία παρισταμένων απαραι−
τήτως του Προέδρου ή του νομίμως Αναπληρωτού αυτού,
και δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών της. Αι αποφάσεις
λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων, υπερισχυ−
ούσης εν ισοψηφία της ψήφου του Προέδρου.

Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού προκαλεί−
ται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Εκκλησι−
αστικού Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος,
το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθή.
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2008
Ο Πρόεδρος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
F
(2)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 183/2008
Περί συστάσεως, λειτουργίας και διαχειρίσεως «Του Ιερού
Προσκυνηματικού Ναού Αγ. Δημητρίου Κασσιτερών»
της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής.
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Kχοντας υπόψη:
1. Τας διατLξεις του Lρθρου 59 του νMμου 590/1977 «ΠερN
Καταστατικού ΧLρτου της ΕκκλησNας της ΕλλLδος».
2. Την υπ’ αριθμ. 696/29.9.2007 ΠρMτασιν του
ΣεβασμιωτLτου ΜητροπολNτου Μαρωνείας και Κομοτη−
νής Δαμασκηνού.
3. Την απM 7.5.2008 εγκριτικήν απMφασιν της Δ.Ι.Σ.
5. Την απM 24.6.2008 απMφασιν Αυτής, ψηφίζει:
Τον υπ’ αριθμ. 183/2008 ΚανονισμMν, Oχοντα ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 183/2008
Περί συστάσεως, λειτουργίας και διαχειρίσεως «Του Ιερού
Προσκυνηματικού Ναού Αγ. Δημητρίου Κασσιτερών»
της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής.
Άρθρον 1
Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Κασσιτερών του Δήμου
Σαπών Νομού Ροδόπης περιβεβλημένος έκπαλαι δια του
σεβασμού και ευλαβείας των Χριστιανών της περιοχής και
ολοκλήρου της επαρχίας ασχέτως της κατά καιρούς νο−
μικής μορφής αυτού τυγχάνων Προσκυνηματικόν Κέντρον
ιδιαιτέρας σπουδαιότητος και σημασίας αποτελεί ίδιον
Νομικόν Πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου, συμφώνως προς τας
διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4 και 59 του ν. 590/1977 (ΦΕΚ
146/31.5.1977,τ.Α΄) και υπό την επωνυμίαν Ιερόν Προσκύνημα
Αγίου Δημητρίου Κασσιτερών.
Άρθρον 2
Το Ιερόν Προσκύνημα έχει ιδίαν κυκλικήν σφραγίδα φέ−
ρουσαν εις δύο κύκλους την επιγραφήν: «Iερά Μητρόπολις
Μαρωνείας και Κομοτηνής» (εις τον εσωτερικόν) και «Ιερόν
Προσκύνημα Αγίου Δημητρίου Κασσιτερών» (εις τον εξω−
τερικόν), εις δε το μέσον την εικόνα του Αγίου ενδόξου
Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου.
Άρθρον 3
Σκοποί του Ιερού Προσκυνήματος είναι:
Α) Η συντήρησις, η επισκευή και ο εξωραϊσμός του Ιερού
Ναού και των παραρτημάτων αυτού.

Άρθρον 5
Η Διοικούσα Επιτροπή έχει τας εξής αρμοδιότητας:
α) Διοικεί και διαχειρίζεται την εν γένει περιουσίαν του
Προσκυνήματος.
β) Μεριμνά δια την εύρυθμον λειτουργίαν του Προσκυ−
νήματος.
γ) Καταρτίζει τον προϋπολογισμόν και απολογισμόν
του Προσκυνήματος, οι οποίοι εγκρίνονται υπό του Μη−
τροπολιτικού Συμβουλίου.
δ) Αποφασίζει δια την πρόσληψιν και την αποζημίωσιν
του αναγκαίου προσωπικού.
ε) Μεριμνά δια την αξιοποίησιν της κινητής και ακινήτου
περιουσίας.
στ) Ενεργεί τα δέοντα δια την πραγμάτωσιν των σκο−
πών του Ιερού Προσκυνήματος.
ζ) Αποφασίζει επί παντός προκύπτοντος ζητήματος μη
προβλεπομένου υπό του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρον 6
1. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής εκπροσωπεί
νομίμως το Ιερόν Προσκύνημα εις πάσαν σχέσιν μετά
παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, οργανισμού, ιδρύ−
ματος, τραπεζών κ.λπ., ως και ενώπιον πάσης διοικητικής,
εκκλησιαστικής και οποιασδήποτε άλλης Αρχής και των
Δικαστηρίων παντός βαθμού.
2. Ο Πρόεδρος υπογράφει όλας τας πράξεις, αι οποί−
αι αφορούν το προσωπικόν, τα χρηματικά εντάλματα,
παντός είδους τραπεζικάς συναλλαγάς και τας πάσης
φύσεως συμβάσεις, ως και πάν έτερον έγγραφον.
3. Δια συμβάσεις συνεπαγομένας την εκ μέρους του
Ιερού Προσκυνήματος εκποίησιν κινητών ή ακινήτων, την
ανάληψιν εμπραγμάτου βάρους και εγγυητικής ευθύνης
απαιτείται ειδική απόφασις της Διοικούσας Επιτροπής
εγκρινομένης υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.
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4. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο
νόμιμος αναπληρωτής αυτού μόνον κατά τας μη εχού−
σας οικονομικόν ή συναλλακτικόν χαρακτήρα πράξεις. Εις
περίπτωσιν καθ’ ην ο αναπληρωτής επίσης κωλύεται ή
απουσιάζει τον Πρόεδρον αναπληροί, μόνον κατά τας μη
εχούσας οικονομικόν ή συναλλακτικόν χαρακτήρα πράξεις,
μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δι’ αποφάσεως αυτής.
Δια την διενέργειαν πράξεων οικονομικού ή συναλλακτι−
κού χαρακτήρος εκ μέρους του νομίμου αναπληρωτού
του Προέδρου ή μέλους της Επιτροπής, απαιτείται ειδική
απόφασις της Διοικούσας Επιτροπής και ειδικόν συμβο−
λαιογραφικόν πληρεξούσιον του Προέδρου.
5. Ο Γραμματεύς τηρεί το Βιβλίον Πρωτοκόλλου και
τηρεί και υπογράφει μετά του Προέδρου το Βιβλίον Πρα−
κτικών της Διοικούσας Επιτροπής.
6. Ο Ταμίας τηρεί τα αναφερόμενα εις το άρθρον 10
του παρόντος Κανονισμού υπό στοιχεία γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και
ζ΄ Βιβλία.
7. Ο εκάστοτε Εφημέριος του Ιερού Προσκυνήματος
τηρεί τα βιβλία των τελουμένων εις το Ιερό Προσκύνημα
μυστηρίων.
Άρθρον 7
1. Πόροι του Ιερού Προσκυνήματος είναι:
α) Αι εισπράξεις εκ κηροπωλήσεως, δίσκων, κυτίων, ιε−
ροτελεστιών, εισφορών και αφιερωμάτων.
β) Αι δωρεαί, προσφοραί, κληρονομίαι, κληροδοσίαι και
λοιπαί πάσης φύσεως αφιερώσεις και εισφοραί πιστών.
γ) Αι πρόσοδοι εκ της κινητής και ακινήτου περιουσίας
αυτού.
δ) Αι πάσης φύσεως εισπράξεις του Εξωκκλησίου Πα−
ναγίας Κασσιτερών και πάντων λοιπών Παρεκκλησίων
των ευρισκομένων εντός των ορίων του αγροκτήματος
Κασσιτερών ως και τα πάσης φύσεως έσοδα των λοιπών
εκκλησιαστικών ακινήτων των ευρισκομένων εντός των
ορίων του ρηθέντος αγροκτήματος, των οποίων η δια−
χείρισις ανατίθεται εις το Ιερόν Προσκύνημα.
ε) Αι τυχόν επιχορηγήσεις εξ οιουδήποτε φορέως.
2. Αι εισπράξεις των πόρων του Ιερού Προσκυνήματος
ενεργούνται δια διπλοτύπων γραμματίων εισπράξεως τε−
θεωρημένων υπό της Ιεράς Μητροπόλεως και αι πληρω−
μαί δι’ ειδικών ενταλμάτων εις τα οποία επισυνάπτονται
άπαντα εκ νόμου δικαιολογητικά.
3. Η διαχείρισις γίνεται συμφώνως προς τας διατάξεις
αι οποίαι ισχύουν δια τους Ενοριακούς Ναούς.
Άρθρον 8
Τα έσοδα του Ιερού Προσκυνήματος διατίθενται:
α) Δια την συντήρησιν, τον εξωραϊσμόν και την επι−
σκευήν του Ιερού Προσκυνήματος και των παραρτημάτων
αυτού (συμφώνως και των εν άρθρω 7 παρ. δ΄ περί των
Παρεκκλησίων).
β) Δια την μισθοδοσίαν του αναγκαίου προσωπικού του
Ιερού Προσκυνήματος.
γ) Δια την καταβολήν των νομίμων υποχρεώσεων αυ−
τού.
δ) Δια την πραγμάτωσιν των εν άρθρω 3 παρ. β΄ και
γ΄του παρόντος σκοπών.
ε) Δια το Συνοδικόν Μέγαρον ποσοστόν πέντε επί τοις
εκατό (5%) επί των ακαθαρίστων εσόδων αυτού.
Άρθρον 9
Δια την λειτουργίαν του Ιερού Προσκυνήματος συνι−
στώνται αι κάτωθι θέσεις:
α) Μία (1) θέσις Εφημερίου, διοριζομένου κατά την διαδι−
κασίαν του νόμου. Κατά την κρίσιν του Προέδρου και τας
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ανάγκας του Ιερού Προσκυνήματος δύναται να αποσπα−
σθή ως Εφημέριος του ως άνω Προσκυνήματος Κληρικός
εκ των υπηρετούντων παρά τη Ιερά Μητροπόλει ή να
ορίζεται εκ περιτροπής εφημερία των υπηρετούντων εις
γειτονικάς ενορίας ιερέων.
β) Δύο (2) θέσεις ιεροψαλτών και μία (1) θέσις νεωκό−
ρου.
Άρθρον 10
1. Η Διοικούσα Επιτροπή τηρεί και εποπτεύει δια του
Ταμίου και του Γραμματέως τα ως κάτωθι διαχειριστικά
Βιβλία:
α. Βιβλίον Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας.
β. Βιβλίον Πρακτικών των Συνεδριάσεως της Διοικούσας
Επιτροπής.
γ. Βιβλίον Εσόδων και Εξόδων.
δ. Στέλεχος διπλοτύπων γραμματίων εισπράξεως.
ε. Στέλεχος διπλοτύπων ενταλμάτων πληρωμής.
στ. Βιβλίον τιμαλφών και λοιπών κινητών περιουσιακών
στοιχείων.
ζ. Βιβλίον Κτηματολογίου, στο οποίο καταγράφονται τα
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, που έχουν τεθεί υπό την
διαχείρισιν του Ιερού Προσκυνήματος, ως ορίζεται δια
του υπ’ αριθμ. 8/1979 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της
Εκκλησίας της Ελλάδος.
η. Βιβλία των τελουμένων εν τω Ιερώ Ναώ ιερών Μυ−
στηρίων.
Τα λογιστικά και Ταμειακά Βιβλία του Ιερού Προσκυ−
νήματος, ως και τα Βιβλία πρακτικών, αριθμούνται κατά
φύλλον και θεωρούνται εις το τέλος και προ της χρήσεως
αυτών υπό του εκάστοτε Μητροπολίτου Μαρωνείας και
Κομοτηνής ως Προέδρου αυτού.
Άρθρον 11
1. Κατάργησις του Προσκυνήματος ή τροποποίησις του
παρόντος Κανονισμού γίνεται δι’ αποφάσεως της Ιεράς
Συνόδου της Ιεραρχίας, κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως
της Δ.Ε., εγκρινομένης υπό του Μητροπολιτικού Συμβου−
λίου και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, της Συνοδικής ταύ−
της αποφάσεως δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της
Κυβερνήσεως και του περιοδικού «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
2. Εις περίπτωσιν καταργήσεως του Ιερού Προσκυνή−
ματος άπασα η κινητή και ακίνητος περιουσία αυτού μετ’
εξόφλησιν των εν γένει υποχρεώσεων τούτου, περιέρχεται
εις το Νομικόν Πρόσωπον της Ιεράς Μητροπόλεως Μα−
ρωνείας και Κομοτηνής.
Άρθρον 12
Ζητήματα τα οποία δεν προβλέπονται υπό του παρό−
ντος Κανονισμού ρυθμίζονται δι’ αποφάσεων της Διοι−
κούσης Επιτροπής.
Άρθρον 13
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς
του εις την Εφημερίδαν της Κυβερνήσεως και το επίσημον
Δελτίον «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
Άρθρον 14
Από τας διατάξεις του παρόντος Κανονισμού προκα−
λείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Νομι−
κού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και
Κομοτηνής, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδι−
ορισθή.
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2008
Ο Πρόεδρος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
(3)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 184/2008
Περί Λειτουργίας, Διοικήσεως και Διαχειρίσεως «Του εν
Κορώνη Ιερού Προσκυνηματικού Ναού «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕ−
ΗΣΤΡΙΑΣ» της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τας διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 590/1977 «Περί
Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
2. Την υπ’ αριθμ. 40/10.4.2008 απόφασιν, και την υπ’ αριθμ.
209/11.4.2008 Πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Μεσσηνίας Χρυσοστόμου.
3. Την από 11.6.2008 Εγκριτικήν απόφασιν της Δ.Ι.Σ.
4. Την από 24.6.2008 απόφασιν Αυτής, ψηφίζει:
Τον υπ’ αριθμ. 184/2008 Κανονισμόν έχοντα ούτω:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 184/2008
Περί Λειτουργίας, Διοικήσεως και Διαχειρίσεως «Του εν
Κορώνη Ιερού Προσκυνηματικού Ναού «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕ−
ΗΣΤΡΙΑΣ» της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
Άρθρον 1
Ο εν Κορώνη Ιερός Ναός Παναγίας της Ελεήστριας
αποτελεί Ιερόν Προσκύνημα και ίδιον Νομικόν Πρόσω−
πον, κατά την έννοιαν των Διατάξεων του άρθρου 1 παρ.
4 και του άρθρ. 59 του ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού
Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» υπαγόμενον εις την
Ιεράν Μητρόπολιν Μεσσηνίας, κέκτηται δε ιδίαν σφραγίδα
φέρουσαν εις το μέσον την εικόνα της Θεοτόκου και κύ−
κλω τας λέξεις: «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΙΕΡΟΝ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΗΣΤΡΙΑΣ».
Άρθρον 2
Σκοπός του Ιερού Προσκυνήματος είναι η καλλιέργεια
και προαγωγή του λειτουργικού, θεολογικού, εποικοδο−
μητικού, φιλανθρωπικού, επικοινωνιακού, πολιτιστικού και
εν γένει Ιεραποστολικού έργου της τοπικής Εκκλησίας
Μεσσηνίας.
Άρθρον 3
Μέσα δια την επίτευξιν του σκοπού είναι, ενδεικτικά:
α. Η ανελλιπής τέλεσις της Θείας Λειτουργίας, των υπο−
λοίπων Ιερών Μυστηρίων και Ακολουθιών, κατά την τάξιν
και παράδοσιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
β. Η τέλεσις ιερών Αγρυπνιών.
γ. Η διοργάνωσις εις τους κτιριακούς χώρους του Ιερού
Προσκυνήματος διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, και
άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων θεολογικού, εκπαιδευ−
τικού, λατρευτικού κ.α. περιεχομένου.
δ. Η επιλογή και κατάρτισις στελεχών δια την επάν−
δρωσιν των τομέων ιεραποστολικής δράσεως της Ιεράς
Μητροπόλεως (Κατηχητικά Σχολεία, Νεανικές Συντροφιές,
Κατασκηνώσεις. Πολιτιστικές και Φιλανθρωπικές Εκδη−
λώσεις κ.λπ.).
Άρθρον 4
Ι.α. Το Ιερόν Προσκύνημα διοικείται υπό πενταμελούς
(5/μελούς) Διοικούσης Επιτροπής (Δ.Ε.) συγκροτουμένης,
υπό του εκάστοτε οικείου Μητροπολίτου ως Προέδρου,
αναπληρουμένου υπό του νομίμου αναπληρωτού αυτού,
ενός κληρικού, όστις και θα εκτελή τα λειτουργικά κα−
θήκοντα εις τον Ιερόν Ναόν και εκ τριών λαϊκών μελών,
ανδρών ή γυναικών, επιλεγομένων εξ ευυπολήπτων προ−
σώπων, κατοίκων της Κορώνης.

β. Τα μέλη της Δ.Ε. μετά των ισαρίθμων αναπληρωματι−
κών διορίζονται με πρότασιν του Μητροπολίτου, υπό του
Μητροπολιτικού Συμβουλίου, δια μίαν τριετίαν δυναμένην
να ανανεωθή, το δε αξίωμα αυτών είναι τιμητικόν και
άμισθον.
γ. Η Δ.Ε. συγκαλείται υπό του Μητροπολίτου ή κατ’
εντολήν αυτού υπό του νομίμου αναπληρωτού αυτού, οσά−
κις παρίσταται ανάγκη, ευρίσκεται δε εν απαρτία όταν
συμμετέχουν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής αυτού και
τουλάχιστον δύο εκ των μελών αυτής.
ΙΙ. Ο Μητροπολίτης ορίζει εκ των Μελών της Δ.Ε. έναν
Γραμματέα και έναν Ταμία. Ο Γραμματέας τηρεί το Βι−
βλίον Πρωτοκόλλου και τηρεί και υπογράφει μετά του
Προέδρου το Βιβλίον Πρακτικών της Διοικούσης Επιτρο−
πής και το Βιβλίο Αλληλογραφίας. Ο Ταμίας τηρεί εκ των
αναφερομένων εις το άρθρον 5 του παρόντος Κανονισμού
υπό στοιχ. δ3, δ4, δ5 Βιβλία. Ο εκάστοτε Εφημέριος του
Ιερού Προσκυνήματος τηρεί τα Βιβλία των τελουμένων
στο Ιερό Προσκύνημα Μυστηρίων.
Άρθρον 5
Η Δ.Ε. έχει τα εξής καθήκοντα:
α. Εισπράττει πάντα τα εισοδήματα του Ναού και με−
ριμνά δια την διοίκησιν και χρηστήν διαχείρισιν της πε−
ριουσίας αυτού και την είσπραξιν των εκ ταύτης εισο−
δημάτων.
β. Καταρτίζει τον προϋπολογισμόν και απολογισμόν
του Ιερού Προσκυνήματος τους οποίους υποβάλλει προς
έγκρισιν εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον.
γ. Αποφασίζει ελευθέρως και ακωλύτως δια την αποδο−
χήν ή αποποίησιν δωρεών ή κληρονομιών παρά νομικών
ή φυσικών προσώπων.
δ. Τηρεί τα κατά νόμον απαραίτητα βιβλία ήτοι:
1. Βιβλίον αλληλογραφίας.
2. Πράξεων της Δ.Ε.
3. Βιβλίον Ταμείου.
4. Βιβλίον αφιερωμάτων.
5. Βιβλίον Κτηματολογίου.
6. Βιβλίον Πρωτοκόλλου, και
7. Βιβλίον τελουμένων εν τω Ιερώ Ναώ Ιερών Μυστη−
ρίων.
Άπαντα τα ως ανωτέρω βιβλία είναι ηριθμημένα και
τεθεωρημένα υπό της Ιεράς Μητροπόλεως.
ε. Μεριμνά δια την επακριβή τήρησιν και εφαρμογήν
του παρόντος Κανονισμού και μάλιστα τα αφορώντα εις
το άρθρον 2.
στ. Φροντίζει ανυστάκτως δια τον ευπρεπισμόν και την
συντήρησιν του Ιερού Ναού, των προσκτισμάτων και του
περιβάλλοντος χώρου.
ζ. Ενεργεί τας εισπράξεις και τας πάσης φύσεως δω−
ρεάς δια διπλοτύπων αποδείξεων, πραγματοποιεί δε τας
πληρωμάς δι’ ειδικών ενταλμάτων εις τα οποία επισυ−
νάπτονται άπαντα τα δικαιολογητικά. Τα διπλότυπα Ει−
σπράξεων και Ενταλμάτων πληρωμών θεωρούνται υπό
της Ιεράς Μητροπόλεως.
Άρθρον 6
1. Ο Πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής (Δ.Ε.) εκπρο−
σωπεί νομίμως το Ιερόν Προσκύνημα εις πάσαν σχέσιν
μετά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, οργανισμού,
Ιδρύματος, Τραπεζών κ.λπ., ως και ενώπιον πάσης Αρχής
και των Δικαστηρίων παντός βαθμού.
2. Ο Πρόεδρος υπογράφει όλας τας Πράξεις, οι οποί−
ες αφορούν το Προσωπικόν, τα χρηματικά εντάλματα,
παντός είδους τραπεζικές συναλλαγές και τας πάσης
φύσεως συμβάσεις ως και παν έγγραφον.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
3. Για Συμβάσεις που συνεπάγονται την εκ μέρους του
Ιερού Προσκυνήματος εκποίηση κινητών ή ακινήτων, την
ανάληψη εμπραγμάτου βάρους και εγγυητικής ευθύνης
απαιτείται ειδική απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής
(Δ.Ε.) εγκρινομένης από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο.
4. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο νόμιμος
αναπληρωτής του μόνο κατά τας μη έχοντας οικονομικό
ή συναλλακτικό χαρακτήρα πράξεις. Σε περίπτωση που ο
αναπληρωτής επίσης κωλύεται ή απουσιάζει τον Πρόεδρο
αναπληροί, μόνο κατά τας μη έχοντας οικονομικό ή συναλ−
λακτικό χαρακτήρα πράξης, μέλος της Διοικούσης Επιτροπής,
οριζομένου δι’ αποφάσεως αυτής. Για την διενέργεια Πράξεων
οικονομικού ή συναλλακτικού χαρακτήρα εκ μέρους του νο−
μίμου αναπληρωτού του Προέδρου ή Μέλους της Επιτροπής,
απαιτείται ειδική Απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής ή ειδικό
Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο του Προέδρου.
Άρθρον 7
Πόροι του Ιερού Προσκυνήματος είναι:
α. Αι εισπράξεις εκ κηρού, δίσκων, κυτίων, εκ κληρώσεων,
ιεροτελεστιών και εξ εκποιήσεως ελαίου ή αποκήρων.
β. Αι υπέρ του Προσκυνήματος Ιερού Ναού δωρεαί,
προσφοραί, κληρονομίαι, κληροδοσίαι, και λοιπαί πάσης
φύσεως αφιερώσεις και εισφοραί πιστών.
γ. Τα εισοδήματα εκ της κινητής ή ακινήτου περιουσίας
αυτού.
δ. Αι τυχόν επιχορηγήσεις εξ οιουδήποτε φυσικού ή
νομικού φορέως, οργανισμού ή και οιασδήποτε νομίμου
και χρηστής πηγής.
Άρθρον 8
Τα έσοδα του Ιερού Προσκυνήματος διατίθενται:
α. Δια την εύρυθμον λειτουργίαν, συντήρησιν και απο−
περάτωσιν του Ιερού Ναού και του κτιριακού συγκροτή−
ματος αυτού, δια τον εξωραϊσμόν και την διαμόρφωσιν
του περιβάλλοντος χώρου και την ανοικοδόμησιν νέων
προσκτισμάτων δια τας ανάγκας αυτού.
β. Δια την μισθοδοσίαν και αποζημίωσιν του πάσης φύ−
σεως προσωπικού, ήτοι ιεροψαλτών, νεωκόρου, φύλακος,
καλλιεργητού κ.λπ.
γ. Δια την ενίσχυσιν του φιλανθρωπικού έργου της
Ιεράς Μητροπόλεως και μάλιστα των λειτουργούντων
Ιδρυμάτων.
δ. Δια την χορήγησιν υποτροφιών εις υποψηφίους κλη−
ρικούς, οι οποίοι θα υπηρετήσουν εις κενάς εφημεριακάς
θέσεις της Μητροπολιτικής μας περιφερείας.
ε. Δια την ενίσχυσιν του Ταμείου Αρωγής των εκ Μεσ−
σηνίας καταγομένων απόρων φοιτητών της τριτοβαθμίου
εκπαιδεύσεως.
Άρθρον 9
Καθήκοντα Εφημερίου του Ιερού Ναού επιτελεί εφημέρι−
ος απεσπασμένος προσωρινώς εξ ετέρων Ιερών Ναών της
πόλεως ή εξ άλλης τινός Ενορίας μικράς ή και συνταξιού−
χος δια αποφάσεως και Πράξεως του Μητροπολίτου.
Τό λοιπόν προσωπικόν το οποίον υπηρετεί υπό οιανδή−
ποτε άλλην ιδιότητα προσλαμβάνεται προσωρινώς αναλό−
γως προς τας ανάγκας του Ιερού Προσκυνήματος και την
οικονομικήν δυνατότητα αυτού με Πράξιν του Προέδρου,
απολύεται δε επίσης με Πράξιν του ιδίου δεόντως ητι−
ολογημένην. Ο Πρόεδρος δεν δύναται να αναπληρωθεί
εις την έκδοσιν των Πράξεων προσλήψεως ή απολύσεων
προσωπικού.
Άρθρον 10
Ζητήματα τα οποία ανακύπτουν και δεν προβλέπονται
εις τον παρόντα Κανονισμόν, ρυθμίζονται δι’ αποφάσεων
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της Διοικούσης Επιτροπής εγκρινομένων υπό του Μητρο−
πολιτικού Συμβουλίου.
Άρθρον 11
Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται δι’ αποφάσεως της
Δ.Ι.Σ., εγρινομένης από την Ι.Σ.Ι., κατόπιν εμπεριστατωμέ−
νης Εισηγήσεως της Διοικούσης Επιτροπής, προεδρευο−
μένης υπό του οικείου Μητροπολίτου. Η κατάργησις του
Ιερού Προσκυνήματος λαμβάνει χώρα τηρουμένης της
ιδίας ως άνω διαδικασίας. Κάθε τροποποίηση Κανονισμού
ισχύει από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και εις το Επίσημον Δελτίον «ΕΚΚΛΗ−
ΣΙΑ» της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Άρθρον 12
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της
δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και εις το Επίσημον Δελτίον «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» της Εκκλησίας
της Ελλάδος.
Άρθρον 13
Εκ των διατάξεων του Κανονισμού τούτου προκαλεί−
ται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Νομικού
Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, το ύψος
της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθή.
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2008
Ο Πρόεδρος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
F
(4)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 185/2008
Περί συστάσεως και λειτουργίας του Μουσείου Χριστι−
ανικής Τέχνης της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τας διατάξεις των άρθρων 45 παράγρ. 5 και 59 πα−
ράγρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της
Εκκλησίας της Ελλάδος».
2. Την υπ’ αριθμ. 43/10.4.2008 απόφασιν και την υπ’ αριθμ.
212/11.4.2008 Πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Μεσσηνίας Χρυσοστόμου.
3. Την από 11.6.2008 Εγκριτικήν απόφασιν της Δ.Ι.Σ.
4. Την από 24.6.2008 απόφασιν Αυτής, ψηφίζει:
Τον υπ’ αριθμ. 185/2008 Κανονισμόν έχοντα ούτω:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 185/2008
Περί συστάσεως και λειτουργίας του Μουσείου Χριστι−
ανικής Τέχνης της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας
Άρθρο 1
Σκοποί του Ιδρύματος και μέσα για την επίτευξή τους
1. Σκοποί του Ιδρύματος είναι:
α) Η σε ενιαίο χώρο ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητροπόλεως
Μεσσηνίας συγκέντρωση και διαφύλαξη των αποκλειστι−
κής κυριότητος, νομής και κατοχής της Ιεράς Μητροπό−
λεως πάσης φύσεως κειμηλίων χριστιανικής και εκκλη−
σιαστικής τέχνης και πολιτισμού (άμφια, εικόνες, σκεύη,
βιβλία, έγγραφα κ.λπ.), τα οποία μαρτυρούν διαχρονικά
τον τρόπο ζωής, τέχνης, ηθών, εθίμων και πολιτισμού
της περιοχής και τα οποία έχουν σήμερα ιστορική και
πολιτιστική αξία, συνιστώντας δε στοιχείο εθνικής και
εκκλησιαστικής κληρονομιάς, όπως επίσης και της λαϊκής
τέχνης και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
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β) Η συγκέντρωση, συντήρηση, κατάλληλη έκθεση και
διαφύλαξη, από τους κινδύνους της φθοράς και απωλείας
παρομοίων ως άνω αντικειμένων, τα οποία ήθελον νομί−
μως δωρηθεί, παραχωρηθεί, αγορασθεί η καθ’ οιονδήποτε
άλλο νόμιμο τρόπο περιέλθει στην κυριότητα, νομή και
κατοχή της Ιεράς Μητροπόλεως.
γ) Η διεκδίκηση και η επαναφορά στην οικεία Ιερά Μη−
τρόπολη ιστορικών κειμηλίων και αρχείων, πρωτοχριστι−
ανικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών, που ευρίσκονται
στην κατοχή κρατικών η άλλων οργανισμών εντός ή εκτός
Ελλάδος, καθώς και η συντήρηση, ένταξη και ανάδειξή
τους στο Χριστιανικό Μουσείο της Ιεράς Μητροπόλεως.
δ) Η έκθεση, ανάδειξη, παρουσίαση και προβολή των
ανωτέρω κειμηλίων.
ε) Η συντήρηση και διαφύλαξη των ως άνω κειμηλίων
κατά τον καταλληλότερο τρόπο, ιδιαίτερα δι’ επιστημονι−
κών μεθόδων και μέσων από εξειδικευμένα πρόσωπα.
ζ) Η οργάνωση εκδηλώσεων, η πραγματοποίηση εκδό−
σεων, όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται
με τη θρησκευτική, Εκκλησιαστική και λαϊκή πολιτισμική
κληρονομιά της περιοχής.
η) Η προβολή τους, καθώς και των πρωτοβουλιών και
δράσεων του Ιδρύματος από τον Τύπο, τα ηλεκτρονικά
Μ.Μ.Ε. και το Διαδίκτυο.
θ) Οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο ήθελε αποφασίσει
το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής Δ.Σ.) του Ιδρύματος.
Άρθρο 2
Διοίκηση – Αρμοδιότητες του Δ.Σ.
1. Το Ίδρυμα τελεί υπό την άμεση πνευματική και διοι−
κητική εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και
διοικείται από πενταμελές (5/μελές) Διοικητικό Συμβούλιο
(εφεξής Δ.Σ.), που απαρτίζεται από:
α) Τον εκάστοτε Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσση−
νίας ως Πρόεδρο.
β) Τον εκάστοτε Πρωτοσύγκελλο ή Γενικό Αρχιερατικό
Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας που θα
ορίσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ως Αντιπρόεδρο,
ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Σε−
βασμιωτάτου Μητροπολίτου θα αναπληρώνει αυτόν και
θα προεδρεύει του Δ.Σ, ύστερα από έγγραφη εντολή του
Προέδρου του Ιδρύματος.
γ) Εκ ενός (1) Κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσ−
σηνίας.
δ) Εκ δύο (2) λαϊκών μελών ανδρών ή γυναικών, κα−
τοίκους της περιφέρειας της Ιεράς Μητροπόλεως, που
διακρίνονται για το ήθος, την πνευματική αρτιότητα, το
εκκλησιαστικό τους φρόνημα, την κατάρτίσή τους σε θέ−
ματα που έχουν σχέση με τους σκοπούς του Ιδρύματος
και τέλος τη διάθεσή τους να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στον τομέα αυτό.
Ο Αντιπρόεδρος και τα τρία τακτικά μέλη του Δ.Σ. δι−
ορίζονται για τρία έτη από τον Σεβασμιώτατο Πρόεδρο
δια Πράξεως αυτού. Το αξίωμα των μελών των είναι τι−
μητικό και άμισθο, οι δε διορισθέντες δύνανται να επα−
ναδιορισθούν κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου του
Ιδρύματος.
2. Μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος που δεν ανταποκρίνο−
νται στα καθήκοντά τους ή προβαίνουν σε ενέργειες που
έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Ιδρύματος,
παύονται και αντικαθίστανται από τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη.
3. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. δεν αποτελεί κώλυμα
για τη συμμετοχή σε άλλο Συμβούλιο ή Επιτροπή ή άλλη
Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως.

4. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος συγκροτείται σε σώμα κατά
την πρώτη συνεδρίασή του και εκλέγει τον Γραμματέα
και τον Ταμία.
5. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μεν κάθε δύο μήνες, έκτα−
κτα δε όσες φορές παρρίσταται ανάγκη, κατόπιν προσκλή−
σεως του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού ή
μετά από έγγραφη αίτηση τριών (3) μελών του, τα οποία
υποχρεούνται να αναφέρουν και τα θέματα για τα οποία
ζητούν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν παρί−
σταται οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσί−
ας ή κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος και τα δύο μέλη
του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία
των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερι−
σχύει η ψήφος του Προέδρου ή σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος αυτού, του Αντιπροέδρου ως νομίμου ανα−
πληρωτού αυτού.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Προέδρου, Αντιπροέδρου,
Γραμματέα και Ταμία του Δ.Σ.
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Έχει την ευθύνη όλων των δραστηριοτήτων του Ιδρύ−
ματος και συντονίζει τα μέλη του Δ.Σ. για την υλοποίηση
των σκοπών αυτού.
β) Εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον κάθε Διοικητικής,
Δικαστικής, Εκκλησιαστικής και οποιασδήποτε άλλης
Αρχής και σε όλες του τις σχέσεις με άλλα Ιδρύματα,
Οργανισμούς νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
γ) Λαμβάνει γνώση όλων των εισερχομένων και εξερ−
χομένων κειμηλίων, των εισερχομένων και εξερχομένων
εγγράφων του Ιδρύματος.
δ) Συνυπογράφει με τον Γραμματέα όλη την αλληλογρα−
φία αυτού και συνυπογράφει με τον Ταμία τα οικονομικής
φύσεως έγγραφα.
δ) Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, διευθύνει τις σε
αυτές συζητήσεις και συνυπογράφει με το Γραμματέα τα
πρακτικά των συνεδριάσεων.
ε) Εν γένει μεριμνά για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος Κανονισμού και των αποφάσεων του Δ.Σ.
2. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο,
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σε όλες τις ως
άνω αρμοδιότητες αυτού και ενεργεί κατόπιν γραπτής
εντολής του.
3. Ο Γραμμτέας του Δ.Σ.:
α) Τηρεί το Βιβλίο Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος και
συντάσσει όλα τα έγγραφα και όλη την αλληλογραφία
του Ιδρύματος, για την οποία ενημερώνει τον Πρόεδρο
και την οποία συνυπογράφει με αυτόν.
β) Τηρεί το Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων του
Δ.Σ. του Ιδρύματος, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εν
λόγω πρακτικά τα οποία και συντάσσει, φυλάσσει δε την
σφραγίδα του Ιδρύματος σε ασφαλές μέρος.
γ) Τηρεί το Βιβλίο Κειμηλίων, καταγράφει λεπτομερώς
τα νέα αποκτήματα του Κειμηλιαρχείου και ενημερώνει
τον Πρόεδρο σχετικώς.
4. Ο Ταμίας του Δ.Σ.:
α) Ενεργεί για λογαριασμό του Δ.Σ., έναντι του οποίου
είναι υπόλογος, τις διαχειριστικές πράξεις αναφορικά με
τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία που έχουν δια−
τεθεί σε χρήση του Ιδρύματος.
β) Τηρεί το Βιβλίο Ταμείου, καθώς και τα Διπλότυπα
Γραμμάτια Εισπράξεως και Εντάλματα Πληρωμών του Ιδρύ−
ματος. Εισπράττει δε κάθε έσοδό με διπλότυπα Γραμμάτια
Εισπράξεως, θεωρημένα από την οικεία Ιερά Μητρόπολη,
με την ένδειξη: «Δια το Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης», τα
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οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο. Διενεργεί τις πληρω−
μές, για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό βάσει διπλοτύπων Ενταλμάτων Πληρωμών,
θεωρημένων από την οικεία Ιερά Μητρόπολη, τα οποία επί−
σης συνυπογράφει, όπως άλλωστε και όλα τα οικονομικής
φύσεως έγγραφα, με τον Πρόεδρο.
γ) Ευθύνεται για τη φύλαξη των χρημάτων του Ιδρύ−
ματος, τα οποία κατατίθενται σε ιδιαίτερο λογαριασμό
σε μία από τις τράπεζες που λειτουργούν στην πόλη της
Καλαμάτας με την ένδειξη: «Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης
της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας», και διενεργεί ανα−
λήψεις χρημάτων κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., για την
λήψη της οποίας είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ως Προέδρου.
δ) Μεριμνά για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στο
τέλος κάθε οικονομικού έτους στο Δ.Σ. των σχεδίων Προϋ−
πολογισμού και Απολογισμού του Ιδρύματος, και φροντίζει
για την έγκρισή του από το οικείο Μητροπολιτικό Συμβού−
λιο κατά το άρθρο 4 του υπ’ αριθμ. 58/1975 Κανονισμού
«Περί ΜητροπολιτικώνΣυμβουλίων».
5. Η κατά την παράγραφο 1β΄ του παρόντος άρθρου
εκπροσώπηση του Ιδρύματος δύναται να ανατεθεί και σε
οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ. με τη σύμφωνη γνώμη
αυτού, κατόπιν σχετικής προτάσεως του Προέδρου.
Άρθρο 4
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Μουσείο και διαχει−
ρίζεται τις υποθέσεις αυτού. Ειδικότερα:
α) Καθορίζει τον τρόπο και τον αριθμό εκθέσεως των
κειμηλίων. Μεριμνά δε για την ασφάλεια των πάσης φύ−
σεως αντικειμένων.
β) Παρακολουθεί την από επιστημονικής και διοικητικής
απόψεως καλή λειτουργία αυτού, συνεργαζόμενο κατά
περίπτωση με ειδικούς επιστήμονες.
γ) Καθορίζει, κατά την κρίση του, τις ημέρες και ώρες
επισκέψεως του Μουσείου, την οργάνωση εκθέσεων, τον
τρόπο προσελεύσεως και εισόδου των ενδιαφερομένων
προσώπων και λαμβάνει πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα
για την διασφάλιση των αντικειμένων και την καλύτερη
λειτουργία του Κειμηλιαρχείου.
δ) Το Δ.Σ. δύναται να εκδίδει οδηγίες για τους επισκέ−
πτες του Ιδρύματος.
ε) Κάθε επισκέπτης του Μουσείου οφείλει αναντιρρήτως
πλήρη σεβασμό και συμμόρφωση προς τις οδηγίες και
συστάσεις του Δ.Σ.
Άρθρο 5
Δεν επιτρέπεται γενικώς η έξοδος από το Μουσείο οποι−
ουδήποτε κειμηλίου ή άλλου αντικειμένου. Επιτρέπεται
κατ’ εξαίρεση τέτοια έξοδος σε όλως ειδική αιτιολογημένη
περίπτωση, κατόπιν εγγράφου προτάσεως του Σεβασμι−
ωτάτου Προέδρου και μόνον, και μετά από αιτιολογημένη
απόφαση του Δ.Σ. για ορισμένο σκοπό, ο οποίος θα απο−
βλέπει σε ιδιαίτερη χριστιανική και πνευματική ωφέλεια.
Η έξοδος του κειμηλίου είναι δυνατή μόνο για αυστη−
ρά προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και λαμβάνονται
πάντοτε τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα και εγγυήσεις
επιστροφής του αντικειμένου αθίκτου και ακεραίου.
Άρθρο 6
1. Το προσωπικό του Ιδρύματος, το οποίο βρίσκεται υπό
την εποπτεία του Δ.Σ., διακρίνεται σε εθελοντικό και έμμι−
σθο. Στο εθελοντικό προσωπικό συγκαταλέγονται όσα άτομα
προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυμα, ενώ στο
έμμισθο τα άτομα που προσλαμβάνονται με πρόταση του
Δ.Σ., από το Νομικό Πρόσωπο της οικείας Ιεράς Μητροπόλε−
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ως, εφόσον το εθελοντικό προσωπικό δεν επαρκεί για την
κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Ιδρύματος, σύμφωνα
πάντα με τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας.
2. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. δεν είναι ασυμβίβαστη
με την κατοχή θέσης προσωπικού του Ιδρύματος.
Άρθρο 7
Το Ίδρυμα έχει αυτοτελή διαχείριση, τηρεί δε με τη
μέριμνα του Γραμματέα και του Ταμία του Δ.Σ., τα Γενικά
Διαχειριστικά αυτού Βιβλία, αριθμημένα και θεωρημένα
για κάθε νόμιμη χρήση από την Ιερά Μητρόπολη Μεσση−
νίας, δηλαδή:
α) Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων
εγγράφων.
β) Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων
κειμηλίων και εκθεμάτων.
γ) Βιβλίο Ταμείου και διπλότυπα Γραμμάτια Εισπράξε−
ως και Εντάλματα Πληρωμής, τα οποία είναι εκτελεστέα
εφόσον φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του
Ταμία του Ιδρύματος.
δ) Βιβλίο Κτηματολογίου, στο οποίο καταγράφονται όλα
τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που έχουν διατεθεί σε
χρήση του Ιδρύματος.
ε) Βιβλίο Υλικού, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κι−
νητά περιουσιακά στοιχεία που έχουν διατεθεί σε χρήση
του Ιδρύματος.
Άρθρο 8
Πόροι του Χριστιανικού Μουσείου,
περιουσία και διαχείρισή τους
1. Πόροι του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης είναι:
α) Οι εκάστοτε επιχορηγήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως
Μεσσηνίας, καθώς και οι υπέρ αυτού εισφορές των Ιερών
Ναών και των Ιερών Μονών της περιφερείας της Ιεράς
Μητροπόλεως.
β) Πρόσοδοι από την αξιοποίηση των πάσης φύσεως
περιουσιακών στοιχείων που θα διατεθούν σε χρήση του
Ιδρύματος.
γ) Πρόσοδοι από την αξιοποίηση Εθνικών, Ευρωπαϊκών
και Διεθνών Προγραμμάτων.
δ) Πρόσοδοι από την πραγματοποίηση διαφόρων εκ−
δηλώσεων του Ιδρύματος, λαχειοφόρων αγορών, εράνων
νόμιμα διενεργουμένων κ.λπ.
ε) Δωρεές είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου, κληρονομίες
και κληροδοσίες κινητών και ακινήτων φυσικών ή νομικών
προσώπων, καταλειπόμενες υπέρ αυτού και περιερχό−
μενες κατά πλήρη κυριότητα στο νομικό πρόσωπο της
οικείας Ιεράς Μητροπόλεως.
στ) Εισφορές φίλων του Ιδρύματος.
ζ) Κρατικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης, της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
επιχορηγήσεις Οργανισμών και άλλων Νομικών Προσώπων
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, φυσικών προσώπων και
κάθε άλλη νόμιμη επιχορήγηση.
η) Το προϊόν εκ δισκοφοριών, κατόπιν αποφάσεως της
Ιεράς Μητροπόλεως.
θ) Εισπράξεις από κάθε είδους δραστηριότητα του
Μουσείου (πωλήσεις βιβλίων, καρτών, λευκωμάτων, δι−
αφανειών κ.τ.λ.).
ι) Οι τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες ή άλλους πι−
στωτικούς οργανισμούς.
ια) Κάθε άλλη πρόσοδος, σύμφωνη με το Ορθόδοξο
χριστιανικό πνεύμα που προέρχεται από κάθε είδους δρα−
στηριότητες του Ιδρύματος και κάθε νόμιμη πηγή και δεν
κατονομάζεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό.
2. Οι ανωτέρω πόροι του Ιδρύματος διατίθενται κατό−
πιν αποφάσεως του Δ.Σ. για την αγορά του απαραίτητου
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εξοπλισμού του Ιδρύματος, για την πραγματοποίηση δρα−
στηριοτήτων και έργων, σύμφωνα με την πρόβλεψη του
άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού˙ για τις πάσης φύσεως
αναφυόμενες δαπάνες (π.χ. συντήρησης, βελτίωσης αιθου−
σών, έργων εξωραϊσμού, κατασκευής επίπλων ή προθη−
κών, μηνιαίων παγίων λογαριασμών φωτισμού, τηλεφώνου,
ύδρευσης, θέρμανσης)˙ για λοιπές δαπάνες που προβλέ−
πονται υπό του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καθώς και
δαπάνες μισθοδοσίας ή αποζημιώσεως του προσωπικού.
3) Τα έσοδα και έξοδα του Ιδρύματος προσδιορίζονται
από τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων κατά το οικο−
νομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου εκάστου
έτους και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
Άρθρο 9
Το Ίδρυμα έχει δική του σφραγίδα, με δύο επάλληλους
κύκλους, στην οποία αναγράφονται στον εξωτερικό κύ−
κλο οι λέξεις: «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», και στον
εσωτερικό κύκλο: «ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», ενώ
στο κέντρο φέρει σταυρό.
Άρθρο 10
1. Τα Ιερά κειμήλια (εικόνες, σκεύη, άμφια, χειρόγραφα,
κ.λπ.), τα οποία παραχωρήθηκαν από Ιερές Μονές, Ιερούς
Ναούς και ιδιώτες προς το Μουσείο για έκθεση και φύ−
λαξη, επ’ ουδενί λόγο επιστρέφονται στους παραχωρή−
σαντες αυτά. Σε περίπτωση διαλύσεως του Ιδρύματος η
χρήση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που
είχαν παραχωρηθεί στο Ίδρυμα επανέρχεται αυτοδικαίως
στο νομικό πρόσωπο της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως,
στην πλήρη κυριότητα της οποίας ανήκουν.
2. Το Ίδρυμα διαλύεται με απόφαση της Δ.Ι.Σ. εγκρινομένη
από την Ι.Σ.Ι. επί της σχετικής προτάσεως − αποφάσεως
του οικείου Μητροπολίτου, όταν αυτό δεν εκπληρώνει τους
σκοπούς του και καθίσταται ανέφικτος η λειτουργία του.
Άρθρο 11
Μετά τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού διο−
ρίζονται τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις των άρθρων.
Άρθρο 12
Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ρητά στον παρόντα
Κανονισμό επιλαμβάνεται ο οικείος Μητροπολίτης με την
ιδιότητα του Προέδρου του Ιδρύματος.
Άρθρο 13
1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει από της δημοσιεύσεως
αυτού στο επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος
«ΕΚΚΛΗΣΙΑ» και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ο Κανονισμός τροποποιείται με απόφαση της Δ.Ι.Σ.
εγκρινομένη από την Ι.Σ.Ι. επί της σχετικής προτάσεως
αποφάσεως του οικείου Μητροπολίτου, κατόπιν σχετικής
αιτήσεως του Δ.Σ. του Ιδρύματος.
3. Οι αποφάσεις της Δ.Ι.Σ. και της Ι.Σ.Ι. που αφορούν την
τροποποίηση του Κανονισμού ή την διάλυση του Ιδρύμα−
τος, ισχύουν από την δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και στο Δελτίο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
Άρθρο 14

(5)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 186/2008
Περί τροποποιήσεως και αντικαταστάσεως του άρθρου 2
του υπ’ αριθμ. 27/1984 Κανονισμού «Περί λειτουργίας,
διοικήσεως και διαχειρίσεως του Καθεδρικού Προσκυ−
νηματικού Ι. Ναού της του Θεού Σοφίας − Θεσσαλονί−
κης» της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τας διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 590/1977 «Περί
Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
2. Τας διατάξεις του υπ’ αριθμ. 27/10.10.1984 Κανονισμού
της Ιεράς Συνόδου «Περί Λειτουργίας, Διοικήσεως και
Διαχειρίσεως του Καθεδρικού Προσκυνηματικού Ιερού
Ναού της του Θεού Σοφίας − Θεσσαλονίκης της Ιεράς
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ. 7/τ.Α΄/22.1.1985).
3. Την υπ’ αριθμ. 16/2007 Πράξιν και την υπ’ αριθμ.
861/29.11.2007 Πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί−
του Θεσσαλονίκης Ανθίμου.
4. Την από 9.1.2008 Εγκριτικήν απόφασιν της Δ.Ι.Σ.
5. Την από 24.6.2008 απόφασιν Αυτής, ψηφίζει:
Τον υπ’ αριθμ. 186/2008 Κανονισμόν έχοντα ούτω:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 186/2008
Περί Τροποποιήσεως και Αντικαταστάσεως του άρθρου
2 του υπ’αριθμ. 27/1984 Κανονισμού «Περί λειτουργίας,
διοικήσεως και διαχειρίσεως του Καθεδρικού Προσκυ−
νηματικού Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας – Θεσσα−
λονίκης» της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης»
Άρθρον 1
Το άρθρον 2 του υπ’ αριθμ. 27/10.10.1984 Κανονισμού
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΦΕΚ 7/
τ.Α΄/22.1.1985), ως μεταγενεστέρως ετροποιήθη δια της υπ’
αριθμ. 1204/523/3.5.1988 αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου
(ΦΕΚ. 368/τ.Β΄/9.6.1988), τροποποιείται και αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Άρθρον 2
Η διοίκησις και διαχείρισις του Ιερού Προσκυνήματος
ενεργείται υπό πενταμελούς (5/μελούς) Διοικούσης Επι−
τροπής, αποτελουμένης εκ του Μητροπολίτου Θεσσαλο−
νίκης ως Προέδρου (άρθρον 59, παρ. 2 του ν. 590/1977),
ή του υπ’αυτού οριζομένου Κληρικού, ως νομίμου ανα−
πληρωτού αυτού, και εκ τεσσάρων (4) μελών, τα οποία,
ως και οι αναπληρωταί των, διορίζονται ή παύονται δι’
αποφάσεως του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, δια μίαν
τριετίαν, μετά την λήξιν της οποίας είναι επιτρεπτός ο
επαναδιορισμός αυτών».
Άρθρον 2
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της
δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και εις το επίσημον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος
«ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
Άρθρον 3

Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Νομικού
Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, το ύψος
της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί.

Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού προ−
καλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού της
Ι.Μ.Θεσσαλονίκης, το ύψος της οποίας δεν δύναται να
προσδιορισθή.
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