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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3210
(1)
5ετής ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην περιοχή Ίτα−
μος των Δ.Δ Αμαράντου − Νεράϊδας (Σαραντάπο−
ρο) − Καροπλεσίου − Καστανιάς − Ραχούλας του Δή−
μου Ιτάμου του Ν. Καρδίτσας, περιοχής Δασαρχείου
Καρδίτσας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258, παρ.5 του ν.δ. 86/1969, που
προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ.3 του ν. 177/1975 «Περί
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως δ/ξεων τινών του
ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/
Β/18.12.1985) κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέ−
τρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
3. Τις δ/ξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22.3.1993 «Περί
καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον
Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα Διανο−
μαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις δ/ξεις του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13.6.1994) «Ίδρυ−
ση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση δ/ξεων

για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια
και άλλες δ/ξεις».
5. Τις δ/ξεις του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α΄/16.9.1994)
«Συμπλήρωση δ/ξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
και άλλες δ/ξεις».
6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
7. Την υπ’ αριθμ. 1860/23.3.2001 Απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσ−
σαλίας «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων κ.λπ. (ΦΕΚ
421/Β΄/12.4.2001).
8. Το υπ’ αριθμ. 53/4.4.2006 έγγραφο του Κυνηγετικού
Συλλόγου Καρδίτσας, σε συνδυασμό με την σκοπιμό−
τητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία,
ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηρα−
ματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας
μας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για
πέντε (5) χρόνια από 1.8.2006 μέχρι 30.7.2011 σε έκτα−
ση 26.535 στρεμμάτων συνολικώς, στις θέσεις Ρ. Μα−
λαγάρη, Ρ. Βαϊτση, Δ.Θ Μηλιώνη, Άγιο Παντελεήμονα,
Βρύση Ιτάμου κ.λπ. συμπεριλαμβανομένου και του συν−
διακατεχόμενου δάσους «Κούτσουρο» της περιοχής
Ίταμος των Δ.Δ. Αμάραντου, Νεράιδας (Σαραντάπορο),
Καροπλεσίου, Καστανιάς, Ραχούλας του Δήμου Ιτάμου,
ακολουθεί το δασικό δρόμο από Βρύση Ιτάμου, προς
«Παλιοζογλόπη» μέχρι τη διασταύρωση με το Δημό−
σιο δρόμο Ραχούλα−Αμάραντος−Νεράϊδα και εκείθεν
ακολουθεί το Δημόσιο δρόμο Ραχούλας−Αμάραντος−
Νεράϊδα μέχρι το ρέμα Βαϊτση του Δ.Δ Νεράιδας και
που ορίζεται ως εξής:
Βόρεια: Από βρύση Ίταμος προς Παλιοζογλόπη μέχρι
την διασταύρωση με το Δημόσιο δρόμο Ραχούλας−Αμα−
ράντου−Νεράϊδας.
Ανατολικά: Από το Δημόσιο δρόμο Ραχούλας−Αμαρά−
ντου Νεράιδας, από διασταύρωση προς Παλιοζογλόπη,
ακολουθείτον επαρχιακό δρόμο Αμαράντου−Μαλαγά−
ρι−Γρεβενοδιάσελο−Κρανιά μέχρι το Ρέμα Βαϊτση του
Συνοικισμού Σαρανταπόρου του Δ.Δ. Νεράιδας του Δή−
μου Ιτάμου.
Νότια: Από ρέμα Βαϊτση ακολοθεί τα όρια του συνδια−
κατεχόμενου δάσους Κούτσουρο με το δημόσιο, δασική
θέση «Μηλιώνη» όπου συναντά το δασικό δρόμο στη
θέση «Τάπισμα».
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Δυτικά: Από θέση «Τάπισμα» ακολουθεί το δασικό
δρόμο με κατεύθυνση τον Άγιο Πεντελεήμονα του Συ−
νοικισμού Γιαννουσέϊκα του Δ.Δ. Καροπλεσίου μέχρι τη
βρύση Ίταμος όπου και άρχισε.
Από τις δ/ξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, και ισχύει για τα κυνηγετικά έτη 2006
έως 2011.

Γορτύνης και Αρκαδίας, κατά την συνεδρίαση του στις
8.6.2006, έχον υπ’ όψιν:
Την υπ’ αριθμ. 925/506/Φ1/26.5.2006 Απόφαση του Σεβ.
Μητροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας Μακαρίου περί
την ίδρυσιν και λειτουργίαν «Πολιτιστικού − Πνευματικού
Κέντρου Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου
Μοιρών» της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκα−
δίας και τους εν αυτή αναφερομένους Νόμους και δι−
ατάξεις, αποφασίζει:

Καρδίτσα, 31 Μαΐου 2006
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Δασάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ
F
Aριθμ. 1039
(2)
Έγκριση Ίδρυσης και λειτουργίας «Πολιτιστικού − Πνευ−
ματικού Κέντρου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μοι−
ρών».

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ −
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ»

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Λαβών υπ όψιν:
1) Τους Θείους και Ιερούς Κανόνας της Εκκλησίας, οι
οποίοι επιβάλλουν εις τον Επίσκοπον να μεριμνά διά την
πνευματικήν και ηθική ν καλλιέργειαν του ποιμνίου αυ−
τού,
2) Τας ιεράς υποχρεώσεις της Εκκλησίας προς το ευ−
σεβές Πλήρωμα αυτής,
3) Γας σχετικάς διατάξεις του νόμου 4149/1961 (Φ.Ε.Κ.
41/16.3.1961, τ. Α) «Περί Καταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη
Ορθοδόξου Εκκλησίας»,
4) Τας σχετικάς διατάξεις του νόμου 590/1977 (Φ.Ε.Κ.
146/ τ.Α) «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της
Ελλάδος», τας ισχύουσας διά του 54ου άρθρου του νόμου
4149/1961 «Περί Καταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη Ορ−
θοδόξου Εκκλησίας» και εν τη περιφέρεια της Ορθοδόξου
Εκκλησίας Κρήτης,
5) Τας διατάξεις του Κανονισμού 58/1975 (Φ.Ε.Κ. 4 τ.Α΄)
της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Αρμοδιοτήτων και
Τρόπου Λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων»,
ισχύον διά του 54ου άρθρου του νόμου 4149/1961 «Περί Κα−
ταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας»
και εν τη περιφέρεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτης,
6) Την υπ αριθμ. 925/506/Φ1/26.5.2006, εν σχεδίω, Από−
φασιν ημών και
7) Την υπ’ αριθμ. 24/8.6.2006 Απόφασιν του Μητροπολι−
τικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και
Αρκαδίας, αποφασίζομεν:
Εγκρίνομεν: Την ίδρυσιν και λειτουργίαν «Πολιτιστικού
− Πνευματικού Κέντρου Ι. Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Γε−
ωργίου Μοιρών» της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και
Αρκαδίας.
ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΟΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
(Απόφασις 24/8.6.2006)
Ίδρυση και λειτουργία «Πολιτιστικού − Πνευματικού Κέ−
ντρου Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου
Γεωργίου Μοιρών της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης
και Αρκαδίας
Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως

Άρθρο 1ο
Σύσταση − Επωνυμία − Έδρα − Σφραγίδα
Συνιστάται κοινωφελές Πολιτιστικό−Πνευματικό Κέ−
ντρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου
Μοιρών της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας,
το οποίο θα λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Το Κέντρο θα φέρει την επωνυμία «Πολιτιστικό−Πνευ−
ματικό Κέντρο, Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γε−
ωργίου Μοιρών» και θα διέπεται από τις διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού. Έδρα του Κέντρου θα είναι, η
αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων του Ιερού Μητρο−
πολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Μοιρών.
Το Κέντρο θα έχει κυκλική σφραγίδα, με δύο επάλλη−
λους κύκλους, η οποία στο κέντρο θα φέρει την εικόνα
του Αγίου Γεωργίου, στον εξωτερικό κύκλο τις λέξεις
«Πολιτιστικό−Πνευματικό Κέντρο Ι. Μητροπολιτικού Ναού
Αγίου Γεωργίου Μοιρών» και στον εσωτερικό «Ιερά Μη−
τρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας».
Άρθρο 2ο
Σκοπός
Σκοπός του Κέντρου είναι να συμβάλει στο αρτιότε−
ρο Πολιτιστικό, Ποιμαντικό, Κατηχητικό, Κοινωνικό και
Φιλανθρωπικό έργο της Ενορίας με: α) Τη μελέτη και
σπουδή της Ορθόδοξης Παράδοσης β) Τη συμπαράστα−
ση στις βαθύτερες ανάγκες της πνευματικής αναζήτη−
σης και καλλιέργειας των νέων γ) Τη σωστή αξιοποίηση
του ελεύθερου χρόνου των νέων της Ενορίας.
Άρθρο 3ο
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών
1) Η λειτουργία Νεανικού Κέντρου για την πνευματική
κατάρτιση, οικοδομή και τη δημιουργική απασχόληση
και ψυχαγωγία των νέων.
2) Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Ενο−
ρίας που εμφορείται από εκκλησιαστική συνείδηση και
Ορθόδοξο εκκλησιαστικό φρόνημα.
3) Η συγκέντρωση, ταξινόμηση, συντήρηση και αξιο−
ποίηση λαογραφικού και εκκλησιαστικού υλικού με την
οργάνωση Μουσείου.
4) Η διοργάνωση ομιλιών και διαλέξεων κοινωνικού,
οικογενειακού και θρησκευτικού περιεχομένου και σε−
μιναρίων.
5) Η δημιουργία παραδοσιακών τμημάτων για τη δι−
άσωση, διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας
παράδοσης.
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6) Η οργάνωση δανειστικής βιβλιοθήκης, τμήματος
πληροφορικής και εργαστηρίων.
7) Η ίδρυση και λειτουργία Τράπεζας Αίματος.
8) Η οργάνωση εκδρομών, ξεναγήσεων και επισκέ−
ψεων.
9) Η παροχή συσσιτίου σε άτομα που έχουν ανάγκη,
ανεξάρτητα από εθνική και θρησκευτική προέλευση.
10) Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με
άλλα πνευματικά κέντρα για την προώθηση του έργου
των μελών, αλλά και για την ανταλλαγή απόψεων και
ιδεών για την αναβάθμιση της πνευματικής ποιότητας
των μελών. Οποιοσδήποτε άμεσος η έμμεσος σκοπός
του Κέντρου με κίνητρο την συνεργασία με άλλους συλ−
λόγους η φορείς που άπτονται πολιτικών, συντεχνιακών
η αιρετικών σκοπών απαγορεύεται.
Άρθρο 4ο
Διοίκηση
Το Πολιτιστικό − Πνευματικό Κέντρο και όργανα αυτού
τελεούν υπό την άμεση εποπτεία του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας. Διοικείται από πε−
νταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και απαρτίζεται από:
α) Τον Προϊστάμενο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού,
ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από ένα εκ των Εφημερίων
του Ι. Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Μοιρών.
β) Ένα μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιε−
ρού Μητροπολιτικού Ναού, αναπληρούμενο από άλλο
μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
γ) Από τρεις ενορίτες, άνδρες και γυναίκες που δια−
κρίνονται για την πνευματική τους κατάρτιση, ωριμό−
τητα και ενδιαφέρον τους για το έργο της Ενορίας.
Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου διορίζονται για
3χρονια από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γορτύνης
και Αρκαδίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού − Πνευμα−
τικού Κέντρου συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη
συνεδρίαση του, εκλέγοντας τον αντιπρόεδρο και τον
Γραμματέα−Ταμία. Η προσφορά των μελών είναι τιμητι−
κή και άμισθη. Μέλη του Δ.Σ. μη ανταποκρινόμενα στα
καθήκοντα τους η δημιουργούν προβλήματα, παύονται
και αντικαθίστανται με Απόφαση του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας.
Άρθρο 5ο
Αρμοδιότητες
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού−Πνευματικού Κέντρου απο−
φασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία και
την συντήρηση του Κέντρου με σχετική πλειοψηφία των
παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει
η ψήφος του Προέδρου.
Συνεργάζεται με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του
Ιερού Μ. Ναού και μπορεί να αποφασίζει τη σύσταση
Τομέων η Τμημάτων Διακονίας, να καθορίζει τις αρμο−
διότητες των και να ορίζει υπευθύνους εκτιμώντας το
ήθος και την προσφορά των προς την Ενορία.
Μεριμνά για την εξεύρεση οικονομικών πόρων και την
καλή και σωστή λειτουργία του.
Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό
του Κέντρου και υποβάλλει αυτόν για έγκριση στο Μη−
τροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητρόπολης Γορτύνης
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και Αρκαδίας και στη συνέχεια δημοσιεύει αυτόν στα
τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Συνέρχεται τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως
μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, οσάκις πα−
ρίσταται ανάγκη. Για την ύπαρξη απαρτίας πρέπει να
παρευρίσκονται ο Πρόεδρος η με εντολή του ο Αντι−
πρόεδρος και δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη.
Το Δ.Σ. μπορεί να το καλέσει, σε έκτακτη περίπτωση,
σε συνεδρίαση ο Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρ−
καδίας και να προεδρεύσει αυτού.
Άρθρο 6ο
Καθήκοντα των μελών του Δ. Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Κέντρο ενώπιον
κάθε Αρχής, Δημόσιας η Δημοτικής και σε οποιαδή−
ποτε Εκκλησιαστική, Δικαστική, Διοικητική, Οικονομι−
κή, Φορολογική σε κάθε Οργανισμό και σε περίπτωση
κολλήματος αυτού, το Κέντρο εκπροσωπεί ο Αντιπρόε−
δρος αρμοδίως εξουσιοδοτημένος μετά από άδεια του
Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας. Ο Πρόεδρος
επίσης, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Κέντρου,
υπογράφει τη σχετική αλληλογραφία, καθώς και τα
γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών σε
συνεργασία με τον Γραμματέα−Ταμία, τα οποία θεω−
ρούνται από την Ιερά Μητρόπολη.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν εκεί−
νος απουσιάζει η κωλύεται.
Ο Γραμματέας−Ταμίας τηρεί το αρχείο του Κέντρου,
διακινεί την αλληλογραφία, συντάσσει τα πρακτικά
των συνεδριάσεων, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα
εντάλματα πληρωμών και τα λοιπά έγγραφα, τηρεί τα
βιβλία εσόδων και εξόδων, καταχωρεί τα γραμμάτια
εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών, καταθέτει και
αναλαμβάνει χρήματα από τράπεζες μετά από εξουσιο−
δότηση του Προέδρου, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο
κάθε δικαιολογητικό που τον αφορά.
Άρθρο 7ο
Βιβλία
Η οικονομική διαχείριση του Κέντρου είναι ενιαία και
αφορά σε όλα τα τμήματα του. Διατηρεί βιβλίο πρακτι−
κών, βιβλίο εσόδων−εξόδων, βιβλίο πρωτοκόλλου, διπλό−
τυπα αποδείξεων, γραμμάτια εισπράξεων, εντάλματα
πληρωμών καθώς και σχετικούς φακέλους αρχείων.
Τα βιβλίο: αυτά θεωρούνται από την Ιερά Μητρόπολη
Γορτύνης και Αρκαδίας η οποία ασκεί τον οικονομικό
έλεγχο διαχείρισης του Κέντρου.
Άρθρο 8ο
Πόροι του Πολιτιστικού−Πνευματικού Κέντρου
α) Οι επιχορηγήσεις από τον Ι. Μητροπολιτικό Ναό
αναλόγως των αναγκών του Κέντρου και των οικονο−
μικών δυνατοτήτων του Ι. Ναού.
β) Από κάθε φύσεως προαιρετικές εισφορές, δωρεές,
κληρονομιές η κληροδοτήματα.
γ) Από πάσης φύσεως έσοδα, διοργάνωση εκδηλώ−
σεων, παραστάσεων, οικονομικές ενισχύσεις διαφόρων
φορέων και συλλόγων, δωρεών, εράνους και λαχειοφό−
ρους αγορές.
δ) Από Κρατικές η Ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, επιχο−
ρηγήσεις Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ορ−
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γανισμών και κάθε άλλη νόμιμη επιχορήγηση, εισφορά
η οικονομική ενίσχυση.
Άρθρο 9ο
Διάθεση πόρων
Οι πόροι του Κέντρου διατίθενται:
α) Για τις ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας του
Κέντρου και τον εξοπλισμό του.
β) Για την αγορά βιβλίων, διοργάνωση συνεδρίων,
εορτών, εκδηλώσεων και συσσιτίων απόρων.
γ) Για την αμοιβή της καθαρίστριας η άλλου έμμισθου
προσωπικού.
Άρθρο 10ο
Διάλυση
Το Πολιτιστικό − Πνευματικό Κέντρο καταργείται με
απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, όταν δεν εκ−
πληρώνει την αποστολή του η παρεκκλίνει του σκοπού
του. Κάθε κινητό και ακίνητο του στοιχείο ακόμα και
οικονομικό μεταβιβάζεται χωρίς καμία άλλη ενέργεια
στον Ιερό Μ. Ναό Αγίου Γεωργίου Μοιρών στον οποίο
και ανήκει άμεσα κάθε περιουσιακό στοιχείο του Κέ−
ντρου.
Άρθρο 11ο
Έναρξη λειτουργίας − τροποποίηση κανονισμού
Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από τότε που θα δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο περιοδικό
«Απόστολος Τίτος», επίσημο δελτίο της Εκκλησίας της
Κρήτης και στο περιοδικό «Εκκλησία», επίσημο δελτίο
της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Κάθε τροποποίηση του μπορεί να γίνει με Απόφα−
ση της Ιεράς Μητρόπολης η με πρόταση του Δ.Σ. του
Κέντρου και μετά από έγκριση από το Μητροπολιτικό
Συμβούλιο της Ιεράς Μητρόπολης Γορτύνης και Αρ−
καδίας.
Ακροτελεύτιο Άρθρο
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, προκα−
λείται όμως δαπάνη σε βάρος του Ι. Μητροπολιτικού
Ναού Αγίου Γεωργίου Μοιρών, το ύψος της οποίας δεν
μπορεί να προσδιοριστεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοίρες 8 Ιουνίου 2006
Ο Μητροπολίτης – Πρόεδρος του Μ.Σ.
†Ο Γορτύνης και Αρκαδίας ΜΑΚΑΡΙΟΣ
F
Αριθμ. 1030
(3)
Ίδρυση και λειτουργία «Πολιτιστικού – Πνευματικού Κέ−
ντρου Αγ. Γεωργίου και Αγ. Κυριακής Ενοριών Άνω
Ζαρού».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Λαβών υπ όψιν:
1) Τους Θείους και Ιερούς Κανόνας της Εκκλησίας, οι
οποίοι επιβάλλουν εις τον Επίσκοπον να μεριμνά δια
την πνευματικήν και ηθικήν καλλιέργειαν του ποιμνίου
αυτού,

2) Τας ιεράς υποχρεώσεις της Εκκλησίας προς το
ευσεβές Πλήρωμα αυτής,
3) Τας σχετικάς διατάξεις του νόμου 4149/1961 (Φ.Ε.Κ.
41/16.3.1961, τ.Α) «Περί Καταστατικού Χάρτου της εν Κρή−
τη Ορθοδόξου Εκκλησίας»,
4) Τας σχετικάς διατάξεις του νόμου 590/1977 (Φ.Ε.Κ.
146/ τ. Α) «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας
της Ελλάδος», τας ισχύουσας διά του 54ου άρθρου
του νόμου 4149/1961 «Περί Καταστατικού Χάρτου της
εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας» και εν τη περιφέρεια
της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτης,
5) Τας διατάξεις του Κανονισμού 58/1975 (Φ.Ε.Κ. 4 τ.Α)
της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Αρμοδιοτήτων και
Τρόπου Λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλί−
ων», ισχύον δια του 54ου άρθρου του νόμου 4149/1961
«Περί Καταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη Ορθοδόξου
Εκκλησίας» και εν τη περιφέρεια της Ορθοδόξου Εκ−
κλησίας Κρήτης,
6) Την υπ’ αριθμ. 956/525/Φ1/31.5.2006, εν σχεδίω, Από−
φασιν ημών και
7) Την υπ αριθμ. 27/8.6.2006 Απόφασιν του Μητροπο−
λιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης
και Αρκαδίας, αποφασίζομεν:
Εγκρίνομεν: Την ίδρυσιν και λειτουργίαν «Πολιτιστικού
− Πνευματικού Κέντρου Αγ. Γεωργίου και Αγ. Κυριακής
Ενοριών Άνω Ζαρού» της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης
και Αρκαδίας.
ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΟΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
(Απόφασις 27/8.6.2006)
Ίδρυση και λειτουργία «Πολιτιστικού − Πνευματικού
Κέντρου Αγ. Γεωργίου και Αγ. Κυριακής Ενοριών Άνω
Ζαρού» της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και
Αρκαδίας
Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως
Γορτύνης και Αρκαδίας, κατά τη συνεδρίαση του στις
8.6.2006, έχον υπ όψιν:
Την υπ’ αριθμ. 956/525/Φ1/31.5.2006, εν σχεδίω, Από−
φαση του Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας
Μακαρίου περί την ίδρυση και λειτουργία «Πολιτιστικού
− Πνευματικού Κέντρου Αγ. Γεωργίου και Αγ. Κυριακής,
Ενοριών Άνω Ζαρού» της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης
και Αρκαδίας και τους εν αυτή αναφερομένους Νόμους
και διατάξεις, αποφασίζει:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ −
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΡΙΩΝ ΑΝΩ ΖΑΡΟΥ»
Άρθρο 1ο
Σύσταση − Επωνυμία −Έδρα − Σφραγίδα
Συνιστάται κοινωφελές Πολιτιστικό−Πνευματικό Κέ−
ντρο των Ενοριών Αγ. Γεωργίου και Αγ. Κυριακής Άνω
Ζαρού της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας,
το οποίο θα λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Το Κέντρο θα φέρει την επωνυμία «Πολιτιστικό−Πνευ−
ματικό Κέντρο, Αγίου Γεωργίου και Αγ. Κυριακής, Ενο−
ριών Άνω Ζαρού» και θα διέπεται από τις διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού. Έδρα του Κέντρου θα είναι, η
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αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων του Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου Άνω Ζαρού.
Το Κέντρο θα έχει κυκλική σφραγίδα, με δύο επάλλη−
λους κύκλους, η οποία στο κέντρο θα φέρει την εικόνα
του Αγίου Γεωργίου, στον εξωτερικό κύκλο τις λέξεις
«Πολιτιστικό−Πνευματικό Κέντρο Αγίου Γεωργίου και
Αγ. Κυριακής, Ενοριών Άνω Ζαρού» και στον εσωτερικό
«Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας».
Άρθρο 2ο
Σκοπός
Σκοπός του Κέντρου είναι να συμβάλει στο αρτιότε−
ρο Πολιτιστικό, Ποιμαντικό, Κατηχητικό, Κοινωνικό και
Φιλανθρωπικό έργο των Ενοριών του Άνω Ζαρού με: α)
Τη μελέτη και σπουδή της Ορθόδοξης Παράδοσης β)
Τη συμπαράσταση στις βαθύτερες ανάγκες της πνευ−
ματικής αναζήτησης και καλλιέργειας των νέων γ) Τη
σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων
της Ενορίας.
Άρθρο 3ο
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών
1) Η λειτουργία Νεανικού Κέντρου για την πνευματική
κατάρτιση, οικοδομή και τη δημιουργική απασχόληση
και ψυχαγωγία των νέων.
2) Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Ενο−
ρίας που εμφορείται από εκκλησιαστική συνείδηση και
Ορθόδοξο εκκλησιαστικό φρόνημα.
3) Η συγκέντρωση, ταξινόμηση, συντήρηση και αξιο−
ποίηση λαογραφικού και εκκλησιαστικού υλικού με την
οργάνωση Μουσείου.
4) Η διοργάνωση ομιλιών και διαλέξεων κοινωνικού,
οικογενειακού και θρησκευτικού περιεχομένου και σε−
μιναρίων.
5) Η δημιουργία παραδοσιακών τμημάτων για τη δι−
άσωση, διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας
παράδοσης.
6) Η οργάνωση δανειστικής βιβλιοθήκης, τμήματος
πληροφορικής και εργαστηρίων.
7) Η ίδρυση και λειτουργία Τράπεζας Αίματος.
8) Η οργάνωση εκδρομών, ξεναγήσεων και επισκέ−
ψεων.
9) Η παροχή συσσιτίου σε άτομα που έχουν ανάγκη,
ανεξάρτητα από εθνική και θρησκευτική προέλευση.
10) Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με
άλλα πνευματικά κέντρα για την προώθηση του έργου
των μελών, αλλά και για την ανταλλαγή απόψεων και
ιδεών για την αναβάθμιση της πνευματικής ποιότητας
των μελών. Οποιοσδήποτε άμεσος η έμμεσος σκοπός
του Κέντρου με κίνητρο την συνεργασία με άλλους συλ−
λόγους η φορείς που άπτονται πολιτικών, συντεχνιακών
η αιρετικών σκοπών απαγορεύεται.
Άρθρο 4ο
Διοίκηση
Το Πολιτιστικό − Πνευματικό Κέντρο και όργανα αυτού
τελεούν υπό την άμεση εποπτεία του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας.
Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και
απαρτίζεται από:
α) Τον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Άνω
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Ζαρού, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Προϊστά−
μενο του Ιερού Ναού Αγ. Κυριακής Άνω Ζαρού.
β) Ένα μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της
Ενορίας Αγ. Γεωργίου Άνω Ζαρού, αναπληρούμενο από
άλλο μέλος της Ενορίας Αγ. Κυριακής Άνω Ζαρού.
γ) Από τρεις ενορίτες των Ενοριών Άνω Ζαρού, άνδρες
και γυναίκες που διακρίνονται για την πνευματική τους
κατάρτιση, ωριμότητα: και ενδιαφέρον τους για το έργο
της Εκκλησίας.
Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου διορίζονται για 3
χρονιά από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γορτύνης
και Αρκαδίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού − Πνευμα−
τικού Κέντρου συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη
συνεδρίαση του, εκλέγοντας τον αντιπρόεδρο και τον
Γραμματέα−Ταμία. Η προσφορά των μελών είναι τιμητι−
κή και άμισθη. Μέλη του Δ.Σ. μη ανταποκρινόμενα στα
καθήκοντα τους η δημιουργούν προβλήματα, παύονται
και αντικαθίστανται με Απόφαση του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας.
Άρθρο 5ο
Αρμοδιότητες
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού−Πνευματικού Κέντρου απο−
φασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία και
την συντήρηση του Κέντρου με σχετική πλειοψηφία των
παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει
η ψήφος του Προέδρου.
Συνεργάζεται με τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των
Ενοριών Άνω Ζαρού και μπορεί να αποφασίζει τη σύ−
σταση Τομέων η Τμημάτων Διακονίας, να καθορίζει τις
αρμοδιότητες των και να ορίζει υπευθύνους εκτιμώντας
το ήθος και την προσφορά των προς την Εκκλησία.
Μεριμνά για την εξεύρεση οικονομικών πόρων και την
καλή και σωστή λειτουργία του.
Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό
του Κέντρου και υποβάλλει αυτόν για έγκριση στο Μη−
τροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητρόπολης Γορτύνης
και Αρκαδίας και στη συνέχεια δημοσιεύει αυτόν στα
τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Συνέρχεται τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως
μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, οσάκις πα−
ρίσταται ανάγκη. Για την ύπαρξη απαρτίας πρέπει να
παρευρίσκονται ο Πρόεδρος η με εντολή του ο Αντι−
πρόεδρος και δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη.
Το Δ.Σ. μπορεί να το καλέσει, σε έκτακτη περίπτωση,
σε συνεδρίαση ο Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρ−
καδίας και να προεδρεύσει αυτού.
Άρθρο 6ο
Καθήκοντα των μελών του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Κέντρο ενώπιον
κάθε Αρχής, Δημόσιας η Δημοτικής και σε οποιαδή−
ποτε Εκκλησιαστική, Δικαστική, Διοικητική, Οικονομι−
κή, Φορολογική σε κάθε Οργανισμό και σε περίπτωση
κολλήματος αυτού, το Κέντρο εκπροσωπεί ο Αντιπρόε−
δρος αρμοδίως εξουσιοδοτημένος μετά από άδεια του
Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας. Ο Πρόεδρος
επίσης, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Κέντρου,
υπογράφει τη σχετική αλληλογραφία, καθώς και τα
γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών σε
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συνεργασία με τον Γραμματέα−Ταμία, τα οποία θεω−
ρούνται από την Ιερά Μητρόπολη.

Άρθρο 11ο
Έναρξη λειτουργίας − τροποποίηση κανονισμού

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν εκεί−
νος απουσιάζει η κωλύεται. Ο Γραμματέας−Ταμίας τηρεί
το αρχείο του Κέντρου, διακινεί την αλληλογραφία, συ−
ντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνυπογράφει
με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών και τα λοιπά
έγγραφα, τηρεί τα βιβλία εσόδων και εξόδων, καταχωρεί
τα γραμμάτια εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών,
καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα από τράπεζες μετά
από εξουσιοδότηση του Προέδρου, συνυπογράφει με
τον Πρόεδρο κάθε δικαιολογητικό που τον αφορά.

Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από τότε που θα δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο περιοδικό
«Απόστολος Τίτος», επίσημο δελτίο της Εκκλησίας της
Κρήτης και στο περιοδικό «Εκκλησία», επίσημο δελτίο
της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Κάθε τροποποίηση του μπορεί να γίνει με Απόφα−
ση της Ιεράς Μητρόπολης η με πρόταση του Δ.Σ. του
Κέντρου και μετά από έγκριση από το Μητροπολιτικό
Συμβούλιο της Ιεράς Μητρόπολης Γορτύνης και Αρ−
καδίας.

Άρθρο 7ο
Βιβλία

Ακροτελεύτιο
Άρθρο Κάλυψη δαπάνης

Η οικονομική διαχείριση του Κέντρου είναι ενιαία και
αφορά σε όλα τα τμήματα του. Διατηρεί βιβλίο πρακτι−
κών, βιβλίο εσόδων−εξόδων, βιβλίο πρωτοκόλλου, διπλό−
τυπα αποδείξεων, γραμμάτια εισπράξεων, εντάλματα
πληρωμών καθώς και σχετικούς φακέλους αρχείων.
Τα βιβλία αυτά θεωρούνται από την Ιερά Μητρόπολη
Γορτύνης και Αρκαδίας η οποία ασκεί τον οικονομικό
έλεγχο διαχείρισης του Κέντρου.

Από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, προκα−
λείται όμως δαπάνη σε βάρος των Ενοριών Άνω Ζαρού,
το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8ο
Πόροι του Πολιτιστικού − Πνευματικού Κέντρου
α) Οι επιχορηγήσεις από τον Ι. Ενοριακό Ναό αναλό−
γως των αναγκών του Κέντρου και των οικονομικών
δυνατοτήτων του Ι. Ναού.
β) Από κάθε φύσεως προαιρετικές εισφορές, δωρεές,
κληρονομιές η κληροδοτήματα.
γ) Από πάσης φύσεως έσοδα, διοργάνωση εκδηλώ−
σεων, παραστάσεων, οικονομικές ενισχύσεις διαφόρων
φορέων και συλλόγων, δωρεών, εράνους και λαχειοφό−
ρους αγορές.
δ) Από Κρατικές η Ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, επιχο−
ρηγήσεις Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ορ−
γανισμών και κάθε άλλη νόμιμη επιχορήγηση, εισφορά
η οικονομική ενίσχυση.
Άρθρο 9ο
Διάθεση πόρων
Οι πόροι του Κέντρου διατίθενται:
α) Για τις ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας του
Κέντρου και τον εξοπλισμό του.
β) Για την αγορά βιβλίων, διοργάνωση συνεδρίων,
εορτών, εκδηλώσεων και συσσιτίων απόρων.
γ) Για την αμοιβή της καθαρίστριας η άλλου έμμισθου
προσωπικού.
Άρθρο 10ο
Διάλυση
Το Πολιτιστικό − Πνευματικό Κέντρο καταργείται με
απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, όταν δεν εκ−
πληρώνει την αποστολή του η παρεκκλίνει του σκοπού
του. Κάθε κινητό και ακίνητο του στοιχείο ακόμα και
οικονομικό μεταβιβάζεται χωρίς καμία άλλη ενέργεια
στις Ενορίες Άνω Ζαρού στις οποίες και ανήκει άμεσα
κάθε περιουσιακό στοιχείο του Κέντρου.

Μοίρες 8 Ιουνίου 2006
Ο Μητροπολίτης – Πρόεδρος του Μ.Σ.
†Ο Γορτύνης και Αρκαδίας ΜΑΚΑΡΙΟΣ
F
Αριθμ. 1068
(4)
Ίδρυση και λειτουργία «Πολιτιστικού – Πνευματικού Κέ−
ντρου Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Λαβών υπ όψιν:
1) Τους Θείους και Ιερούς Κανόνας της Εκκλησίας, οι
οποίοι επιβάλλουν εις τον Επίσκοπον να μεριμνά διά
την πνευματικήν και ηθικήν καλλιέργειαν του ποιμνίου
αυτού,
2) Τας ιεράς υποχρεώσεις της Εκκλησίας προς το
ευσεβές Πλήρωμα αυτής,
3) Τας σχετικάς διατάξεις του νόμου 4149/1961 (Φ.Ε.Κ.
41/16.3.1961, τ. Α) «Περί Καταστατικού Χάρτου της εν
Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας»,
4) Τας σχετικάς διατάξεις του νόμου 590/1977 (Φ.Ε.Κ.
146/τ.Α) «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της
Ελλάδος», τας ισχύουσας διά του 54ου άρθρου του νό−
μου 4149/1961 «Περί Καταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη
Ορθοδόξου Εκκλησίας» και εν τη περιφέρεια της Ορθο−
δόξου Εκκλησίας Κρήτης,
5) Τας διατάξεις του Κανονισμού 58/1975 (Φ.Ε.Κ. 4 τ.Α)
της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Αρμοδιοτήτων και
Τρόπου Λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλί−
ων», ισχύον διά του 54ου άρθρου του νόμου 4149/1961
«Περί Καταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη Ορθοδόξου
Εκκλησίας» και εν τη περιφέρεια της Ορθοδόξου Εκ−
κλησίας Κρήτης,
6) Την υπ’ αριθμ. 923/504/Φ1/26.5.2006, εν σχεδίω, Από−
φασιν ημών και
7) Την υπ’ αριθμ. 25/8.6.2006 Απόφασιν του Μητροπο−
λιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης
και Αρκαδίας, αποφασίζομεν:
Εγκρίνομεν: Την ίδρυσιν και λειτουργίαν «Πολιτιστικού
– Πνευματικού Κέντρου Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκτα−
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ρίου Μοιρών» της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και
Αρκαδίας.
ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
(Απόφασις 25/8.6.2006)
Ίδρυση και λειτουργία «Πολιτιστικού − Πνευματικού
Κέντρου Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών» της
Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας.
Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως
Γορτύνης και Αρκαδίας, κατά την συνεδρίαση του στις
8.6.2006, έχον υπ’ όψιν:
Την υπ’ αριθμ. 923/504/Φ1/26.5.2006, εν σχεδίω, Από−
φαση του Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας
Μακαρίου περί την ίδρυση και λειτουργία «Πολιτιστικού
− Πνευματικού Κέντρου Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκτα−
ρίου Μοιρών» της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και
Αρκαδίας και τους εν αυτή αναφερομένους Νόμους και
διατάξεις, αποφασίζει:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ −
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ Ι. ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ
ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ».
Άρθρο 1ο
Σύσταση − Επωνυμία − Έδρα − Σφραγίδα
Συνιστάται κοινωφελές Πολιτιστικό − Πνευματικό Κέ−
ντρο του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Νεκταρίου Μοι−
ρών της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας,
το οποίο θα λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Το Κέντρο θα φέρει την επωνυμία «Πολιτιστικό−Πνευ−
ματικό Κέντρο, Ενορίας Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου
Νεκταρίου Μοιρών» και θα διέπεται από τις διατάξεις
του παρόντος Κανονισμού. Έδρα του Κέντρου θα είναι,
η αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων του Ιερού Κα−
θεδρικού Ναού Αγίου Νεκταρίου Μοιρών.
Το Κέντρο θα έχει κυκλική σφραγίδα, με δύο επάλλη−
λους κύκλους, η οποία στο κέντρο θα φέρει την εικόνα
του Αγίου Νεκταρίου, στον εξωτερικό κύκλο τις λέξεις
«Πολιτιστικό−Πνευματικό Κέντρο Ενορίας Ι. Καθεδρικού
Ναού Αγίου Νεκταρίου Μοιρών» και στον εσωτερικό
«Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας».
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3) Η συγκέντρωση, ταξινόμηση, συντήρηση και αξιο−
ποίηση λαογραφικού και εκκλησιαστικού υλικού με την
οργάνωση Μουσείου.
4) Η διοργάνωση ομιλιών και διαλέξεων κοινωνικού,
οικογενειακού και θρησκευτικού περιεχομένου και σε−
μιναρίων.
5) Η δημιουργία παραδοσιακών τμημάτων για τη δι−
άσωση, διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας
παράδοσης.
6) Η οργάνωση δανειστικής βιβλιοθήκης, τμήματος
πληροφορικής και εργαστηρίων.
7) Η ίδρυση και λειτουργία Τράπεζας Αίματος.
8) Η οργάνωση εκδρομών, ξεναγήσεων και επισκέ−
ψεων.
9) Η παροχή συσσιτίου σε άτομα που έχουν ανάγκη,
ανεξάρτητα από εθνική και θρησκευτική προέλευση.
10) Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με
άλλα πνευματικά κέντρα για την προώθηση του έργου
των μελών, αλλά και για την ανταλλαγή απόψεων και
ιδεών για την αναβάθμιση της πνευματικής ποιότητας
των μελών. Οποιοσδήποτε άμεσος η έμμεσος σκοπός
του Κέντρου με κίνητρο την συνεργασία με άλλους συλ−
λόγους η φορείς που άπτονται πολιτικών, συντεχνιακών
η αιρετικών σκοπών απαγορεύεται.
Άρθρο 4ο
Διοίκηση

Σκοπός του Κέντρου είναι να συμβάλει στο αρτιότε−
ρο Πολιτιστικό, Ποιμαντικό, Κατηχητικό, Κοινωνικό και
Φιλανθρωπικό έργο της Ενορίας με: α) Τη μελέτη και
σπουδή της Ορθόδοξης Παράδοσης β) Τη συμπαράστα−
ση στις βαθύτερες ανάγκες της πνευματικής αναζήτη−
σης και καλλιέργειας των νέων γ) Τη σωστή αξιοποίηση
του ελεύθερου χρόνου των νέων της Ενορίας.

Το Πολιτιστικό − Πνευματικό Κέντρο και όργανα αυτού
τελεούν υπό την άμεση εποπτεία του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας.
Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και
απαρτίζεται από:
α) Τον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού, ως Πρόεδρο,
αναπληρούμενο από ένα εκ των Εφημερίων της Ενορίας
του Αγίου Νεκταρίου Μοιρών.
β) Ένα μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της
Ενορίας, αναπληρούμενο από άλλο μέλος του Εκκλη−
σιαστικού Συμβουλίου.
γ) Από τρεις ενορίτες, άνδρες και γυναίκες που διακρί−
νονται για την πνευματική τους κατάρτιση, ωριμότητα
και ενδιαφέρον τους για το έργο της Ενορίας.
Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου διορίζονται για
3χρονια από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γορτύνης
και Αρκαδίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού − Πνευμια−
τικού Κέντρου συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη
συνεδρίαση του, εκλέγοντας τον αντιπρόεδρο και τον
Γραμματέα−Ταμία. Η προσφορά των μελών είναι τιμητι−
κή και άμισθη. Μέλη του Δ.Σ. μη ανταποκρινόμενα στα
καθήκοντα τους η δημιουργούν προβλήματα, παύονται
και αντικαθίστανται με Απόφαση του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας.

Άρθρο 3ο
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

Άρθρο 5ο
Αρμοδιότητες

1) Η λειτουργία Νεανικού Κέντρου για την πνευματική
κατάρτιση, οικοδομή και τη δημιουργική απασχόληση
και ψυχαγωγία των νέων.
2) Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Ενο−
ρίας που εμφορείται από εκκλησιαστική συνείδηση και
Ορθόδοξο εκκλησιαστικό φρόνημα.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού−Πνευματικού Κέντρου απο−
φασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία και
την συντήρηση του Κέντρου με σχετική πλειοψηφία των
παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει
η ψήφος του Προέδρου.
Συνεργάζεται με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιε−

Άρθρο 2ο
Σκοπός
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ρού Ναού και μπορεί να αποφασίζει τη σύσταση Τομέων
η Τμημάτων Διακονίας, να καθορίζει τις αρμοδιότητες
των και να ορίζει υπευθύνους εκτιμώντας το ήθος και
την προσφορά των προς την Ενορία.
Μεριμνά για την εξεύρεση οικονομικών πόρων και την
καλή και σωστή λειτουργία του.
Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό
του Κέντρου και υποβάλλει αυτόν για έγκριση στο Μη−
τροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητρόπολης Γορτύνης
και Αρκαδίας και στη συνέχεια δημοσιεύει αυτόν στα
τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Συνέρχεται τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως
μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, οσάκις πα−
ρίσταται ανάγκη. Για την ύπαρξη απαρτίας πρέπει να
παρευρίσκονται ο Πρόεδρος η με εντολή του ο Αντι−
πρόεδρος και δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη.
Το Δ.Σ. μπορεί να το καλέσει, σε έκτακτη περίπτωση,
σε συνεδρίαση ο Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρ−
καδίας και να προεδρεύσει αυτού.
Άρθρο 6ο
Καθήκοντα των μελών του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Κέντρο ενώπιον
κάθε Αρχής, Δημόσιας η Δημοτικής και σε οποιαδή−
ποτε Εκκλησιαστική, Δικαστική, Διοικητική, Οικονομι−
κή, Φορολογική σε κάθε Οργανισμό και σε περίπτωση
κολλήματος αυτού, το Κέντρο εκπροσωπεί ο Αντιπρόε−
δρος αρμοδίως εξουσιοδοτημένος μετά από άδεια του
Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας. Ο Πρόεδρος
επίσης, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Κέντρου,
υπογράφει τη σχετική αλληλογραφία, καθώς και τα
γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών σε
συνεργασία με τον Γραμματέα−Ταμία, τα οποία θεω−
ρούνται από την Ιερά Μητρόπολη.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν εκεί−
νος απουσιάζει η κωλύεται.
Ο Γραμματέας−Ταμίας τηρεί το αρχείο του Κέντρου,
διακινεί την αλληλογραφία, συντάσσει τα πρακτικά
των συνεδριάσεων, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα
εντάλματα πληρωμών και τα λοιπά έγγραφα, τηρεί τα
βιβλία εσόδων και εξόδων, καταχωρεί τα γραμμάτια
εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών, καταθέτει και
αναλαμβάνει χρήματα από τράπεζες μετά από εξουσιο−
δότηση του Προέδρου, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο
κάθε δικαιολογητικό που τον αφορά.
Άρθρο 7ο
Βιβλία
Η οικονομική διαχείριση του Κέντρου είναι ενιαία και
αφορά σε όλα τα τμήματα του. Διατηρεί βιβλίο πρακτι−
κών, βιβλίο εσόδων−εξόδων, βιβλίο πρωτοκόλλου, διπλό−
τυπα αποδείξεων, γραμμάτια εισπράξεων, εντάλματα
πληρωμών καθώς και σχετικούς φακέλους αρχείων.
Τα βιβλία αυτά θεωρούνται από την Ιερά Μητρόπολη
Γορτύνης και Αρκαδίας η οποία ασκεί τον οικονομικό
έλεγχο διαχείρισης του Κέντρου.
Άρθρο 8ο
Πόροι του Πολιτιστικού−Πνευματικού Κέντρου
α) Οι επιχορηγήσεις από τον Ι. Ενοριακό Ναό αναλό−
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γως των αναγκών του Κέντρου και των οικονομικών
δυνατοτήτων του Ι. Ναού.
β) Από κάθε φύσεως προαιρετικές εισφορές, δωρεές,
κληρονομιές η κληροδοτήματα.
γ) Από πάσης φύσεως έσοδα, διοργάνωση εκδηλώ−
σεων, παραστάσεων, οικονομικές ενισχύσεις διαφόρων
φορέων και συλλόγων, δωρεών, εράνους και λαχειοφό−
ρους αγορές.
δ) Από Κρατικές η Ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, επιχο−
ρηγήσεις Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ορ−
γανισμών και κάθε άλλη νόμιμη επιχορήγηση, εισφορά
η οικονομική ενίσχυση.
Άρθρο 9ο
Διάθεση πόρων
Οι πόροι του Κέντρου διατίθενται:
α) Για τις ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας του
Κέντρου και τον εξοπλισμό του.
β) Για την αγορά βιβλίων, διοργάνωση συνεδρίων,
εορτών, εκδηλώσεων και συσσιτίων απόρων.
γ) Για την αμοιβή της καθαρίστριας η άλλου έμμισθου
προσωπικού.
Άρθρο 10ο
Διάλυση
Το Πολιτιστικό − Πνευματικό Κέντρο καταργείται με
απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, όταν δεν εκ−
πληρώνει την αποστολή του η παρεκκλίνει του σκοπού
του. Κάθε κινητό και ακίνητο του στοιχείο ακόμα και οι−
κονομικό μεταβιβάζεται χωρίς καμία άλλη ενέργεια στον
Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Μοιρών στον οποίο και ανήκει
άμεσα κάθε περιουσιακό στοιχείο του Κέντρου.
Άρθρο 11ο
Έναρξη λειτουργίας − τροποποίηση κανονισμού
Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από τότε που θα δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο περιοδικό
«Απόστολος Τίτος», επίσημο δελτίο της Εκκλησίας της
Κρήτης και στο περιοδικό «Εκκλησία», επίσημο δελτίο
της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Κάθε τροποποίηση του μπορεί να γίνει με Απόφα−
ση της Ιεράς Μητρόπολης η με πρόταση του Δ.Σ. του
Κέντρου και μετά από έγκριση από το Μητροπολιτικό
Συμβούλιο της Ιεράς Μητρόπολης Γορτύνης και Αρ−
καδίας.
Ακροτελεύτιο Άρθρο
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, προ−
καλείται όμως δαπάνη σε βάρος του Ι. Ναού Αγίου
Νεκταρίου Μοιρών, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να
προσδιοριστεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοίρες 16 Ιουνίου 2006
Ο Μητροπολίτης – Πρόεδρος του Μ.Σ.
†Ο Γορτύνης και Αρκαδίας ΜΑΚΑΡΙΟΣ
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Αριθμ. 1050
(5)
Ίδρυση και λειτουργία «Πολιτιστικού – Πνευματικού
Κέντρου Ενορίας Αγίου Τίτου Τυμπακίου».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Λαβών υπ όψιν:
1) Τους Θείους και Ιερούς Κανόνας της Εκκλησίας, οι
οποίοι επιβάλλουν εις τον Επίσκοπον να μεριμνά δια
την πνευματικήν και ηθικήν καλλιέργειαν του ποιμνίου
αυτού,
2) Τας ιεράς υποχρεώσεις της Εκκλησίας προς το
ευσεβές Πλήρωμα αυτής,
3) Τας σχετικός διατάξεις του νόμου 4149/1961 (Φ.Ε.Κ.
41/16.3.1961, τ.Α΄) «Περί Καταστατικού Χάρτου της εν
Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας»,
4) Τας σχετικός διατάξεις του νόμου 590/1977 (Φ.Ε.Κ.
146/ τ.Α) «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας
της Ελλάδος», τας ισχύουσας δια του 54ου άρθρου
του Νόμου 4149/1961 «Περί Καταστατικού Χάρτου της
εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας» και εν τη περιφέρεια
της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτης,
5) Τας διατάξεις του Κανονισμού 58/1975 (Φ.Ε.Κ. 4 τ.Α΄)
της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Αρμοδιοτήτων και
Τρόπου Λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων»,
ισχύον δια του 54ου άρθρου του νόμου 4149/1961 «Περί
Καταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλη−
σίας» και εν τη περιφέρεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας
Κρήτης και
6) Την υπ’ αριθμ. 26/8.6.2006 Απόφασιν του Μητροπο−
λιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης
και Αρκαδίας, αποφασίζομεν:
Εγκρίνομεν: Την ίδρυσιν και λειτουργίαν «Πολιτιστικού
− Πνευματικού Κέντρου Ενορίας Αγ. Τίτου Τυμπακίου»
της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας.
ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
(Απόφασις 26/8.6.2006)
Ίδρυση και λειτουργία «Πολιτιστικού − Πνευματικού
Κέντρου Ενορίας Αγίου Τίτου Τυμπακίου» της Ιεράς
Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας.
Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως
Γορτύνης και Αρκαδίας, κατά τη συνεδρίαση του στις
8.6.2006, έχον υπ’ όψιν:
Το υπ’ αριθμ. 900/489/Φ1/24.5.2006 έγγραφον του Σεβ.
Μητροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας Μακαρίου περί
την ίδρυσιν και λειτουργίαν «Πολιτιστικού − Πνευματικού
Κέντρου Ενορίας Αγίου Τίτου Τυμπακίου» της Ιεράς
Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, αποφασίζει:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ −
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ»
Άρθρο 1ο
Σύσταση − Επωνυμία −Έδρα − Σφραγίδα
Συνιστάται κοινωφελές Πολιτιστικό−Πνευματικό Κέ−
ντρο της Ενορίας Αγίου Τίτου Τυμπακίου της Ιεράς
Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, το οποίο θα λει−
τουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Το Κέντρο θα φέρει την επωνυμία «Πολιτιστικό−Πνευ−
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ματικό Κέντρο, Ενορίας Αγίου Τίτου Τυμπακίου» και θα
διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Έδρα του Κέντρου θα είναι, η αίθουσα πολλαπλών δρα−
στηριοτήτων του Ιερού Ναού Αγίου Τίτου Τυμπακίου.
Το Κέντρο θα έχει κυκλική σφραγίδα, με δύο επάλ−
ληλους κύκλους, η οποία στο κέντρο θα φέρει την ει−
κόνα του Αγίου Τίτου, στον εξωτερικό κύκλο τις λέξεις
«Πολιτιστικό−Πνευματικό Κέντρο Ενορίας Αγίου Τίτου
Τυμπακίου» και στον εσωτερικό «Ιερά Μητρόπολη Γορ−
τύνης και Αρκαδίας».
Άρθρο 2ο
Σκοπός
Σκοπός του Κέντρου είναι να συμβάλει στο αρτιότε−
ρο Πολιτιστικό, Ποιμαντικό, Κατηχητικό, Κοινωνικό και
Φιλανθρωπικό έργο της Ενορίας με: α) Τη μελέτη και
σπουδή της Ορθόδοξης Παράδοσης β) Τη συμπαράστα−
ση στις βαθύτερες ανάγκες της πνευματικής αναζήτη−
σης και καλλιέργειας των νέων γ) Τη σωστή αξιοποίηση
του ελεύθερου χρόνου των νέων της Ενορίας.
Άρθρο 3ο
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών
1) Η λειτουργία Νεανικού Κέντρου για την πνευματική
κατάρτιση, οικοδομή και τη δημιουργική απασχόληση
και ψυχαγωγία των νέων.
2) Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Ενο−
ρίας που εμφορείται από εκκλησιαστική συνείδηση και
Ορθόδοξο εκκλησιαστικό φρόνημα.
3) Η συγκέντρωση, ταξινόμηση, συντήρηση και αξιο−
ποίηση λαογραφικού και εκκλησιαστικού υλικού με την
οργάνωση Μουσείου.
4) Η διοργάνωση ομιλιών και διαλέξεων κοινωνικού,
οικογενειακού και θρησκευτικού περιεχομένου και σε−
μιναρίων.
5) Η δημιουργία παραδοσιακών τμημάτων για τη δι−
άσωση, διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας
παράδοσης.
6) Η οργάνωση δανειστικής βιβλιοθήκης, τμήματος
πληροφορικής, αγιογραφίας, ξυλογλυπτικής και εργα−
στηρίων.
7) Η ίδρυση και λειτουργία Τράπεζας Αίματος.
8) Η οργάνωση εκδρομών, ξεναγήσεων και επισκέ−
ψεων.
9) Η παροχή συσσιτίου σε άτομα που έχουν ανάγκη,
ανεξάρτητα από εθνική και θρησκευτική προέλευση.
10) Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με
άλλα πνευματικά κέντρα για την προώθηση του έργου
των μελών, αλλά και για την ανταλλαγή απόψεων και
ιδεών για την αναβάθμιση της πνευματικής ποιότητας
των μελών. Οποιοσδήποτε άμεσος η έμμεσος σκοπός
του Κέντρου με κίνητρο την συνεργασία με άλλους συλ−
λόγους η φορείς που άπτονται πολιτικών, συντεχνιακών
η αιρετικών σκοπών απαγορεύεται.
Άρθρο 4ο
Διοίκηση
Το Πολιτιστικό − Πνευματικό Κέντρο και όργανα αυτού
τελεούν υπό την άμεση εποπτεία του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας. Διοικείται από
πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και απαρτίζεται από:
α) Τον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού, ως Πρόεδρο, ανα−
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πληρούμενο από ένα εκ των Εφημερίων της Ενορίας
του Αγίου Τίτου Τυμπακίου.
β) Ένα μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της
Ενορίας, αναπληρούμενο από άλλο μέλος του Εκκλη−
σιαστικού Συμβουλίου.
γ) Από τρεις ενορίτες, άνδρες και γυναίκες που
διακρίνονται για την πνευματική τους κατάρτιση, ωρι−
μότητα και ενδιαφέρον τους για το έργο της Ενορίας.
Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου διορίζονται για
3 χρόνια από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γορ−
τύνης και Αρκαδίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού − Πνευ−
ματικού Κέντρου συγκροτείται σε σώμα κατά την
πρώτη συνεδρίαση του, εκλέγοντας; τον αντιπρό−
εδρο και τον Γραμματέα−Ταμία. Η προσφορά των
μελών είναι τιμητική και άμισθη. Μέλη του Δ.Σ. μη
ανταποκρινόμενα στα καθήκοντα τους η δημιουργούν
προβλήματα, παύονται και αντικαθίστανται με Από−
φαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γορτύνης
και Αρκαδίας.
Άρθρο 5ο
Αρμοδιότητες
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού−Πνευματικού Κέντρου απο−
φασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία και
την συντήρηση του Κέντρου με σχετική πλειοψηφία
των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφία, υπε−
ρισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Συνεργάζεται με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του
Ιερού Ναού και μπορεί να αποφασίζει τη σύσταση
Τομέων η Τμημάτων Διακονίας, να καθορίζει τις αρ−
μοδιότητες των και να ορίζει υπευθύνους εκτιμώντας
το ήθος και την προσφορά των προς την Ενορία.
Μεριμνά για την εξεύρεση οικονομικών πόρων και
την καλή και σωστή λειτουργία του.
Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό
του Κέντρου και υποβάλλει αυτόν για έγκριση στο
Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητρόπολης
Γορτύνης και Αρκαδίας και στη συνέχεια δημοσιεύει
αυτόν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Συνέρχεται τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως
μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, οσάκις πα−
ρίσταται ανάγκη. Για την ύπαρξη απαρτίας πρέπει
να παρευρίσκονται ο Πρόεδρος η με εντολή του ο
Αντιπρόεδρος και δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη.
Το Δ.Σ. μπορεί να το καλέσει, σε έκτακτη περίπτω−
ση, σε συνεδρίαση ο Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης
και Αρκαδίας και να προεδρεύσει αυτού.
Άρθρο 6ο
Καθήκοντα των μελών του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Κέντρο ενώπιον
κάθε Αρχής, Δημόσιας η Δημοτικής και σε οποιαδήπο−
τε Εκκλησιαστική, Δικαστική, Διοικητική, Οικονομική,
Φορολογική σε κάθε Οργανισμό και σε περίπτωση
κολλήματος αυτού, το Κέντρο εκπροσωπεί ο Αντι−
πρόεδρος αρμοδίως εξουσιοδοτημένος μετά από
άδεια του Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας.
Ο Πρόεδρος επίσης, προεδρεύει των συνεδριάσεων
του Κέντρου, υπογράφει τη σχετική αλληλογραφία,
καθώς και τα γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα

πληρωμών σε συνεργασία με τον Γραμματέα−Ταμία,
τα οποία θεωρούνται από την Ιερά Μητρόπολη.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν εκεί−
νος απουσιάζει η κωλύεται.
Ο Γραμματέας−Ταμίας τηρεί το αρχείο του Κέντρου,
διακινεί την αλληλογραφία, συντάσσει τα πρακτικά
των συνεδριάσεων, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα
εντάλματα πληρωμών και τα λοιπά έγγραφα, τηρεί τα
βιβλία εσόδων και εξόδων, καταχωρεί τα γραμμάτια
εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών, καταθέτει και
αναλαμβάνει χρήματα από τράπεζες μετά από εξουσιο−
δότηση του Προέδρου, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο
κάθε δικαιολογητικό που τον αφορά.
Άρθρο 7ο
Βιβλία
Η οικονομική διαχείριση του Κέντρου είναι ενιαία και
αφορά σε όλα τα τμήματα του. Διατηρεί βιβλίο πρακτι−
κών, βιβλίο εσόδων−εξόδων, βιβλίο πρωτοκόλλου, διπλό−
τυπα αποδείξεων, γραμμάτια εισπράξεων, εντάλματα
πληρωμών καθώς και σχετικούς φακέλους αρχείων.
Τα βιβλία αυτά θεωρούνται από την Ιερά Μητρόπολη
Γορτύνης και Αρκαδίας η οποία ασκεί τον οικονομικό
έλεγχο διαχείρισης του Κέντρου.
Άρθρο 8ο
Πόροι του Πολιτιστικού−Πνευματικού Κέντρου
α) Οι επιχορηγήσεις από τον Ι. Ενοριακό Ναό αναλό−
γως των αναγκών του Κέντρου και των οικονομικών
δυνατοτήτων του Ι. Ναού.
β) Από κάθε φύσεως προαιρετικές εισφορές, δωρεές,
κληρονομιές ή κληροδοτήματα.
γ) Από πάσης φύσεως έσοδα, διοργάνωση εκδηλώ−
σεων, παραστάσεων, οικονομικές ενισχύσεις διαφόρων
φορέων και συλλόγων, δωρεών, εράνους και λαχειοφό−
ρους αγορές.
δ) Από Κρατικές η Ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, επιχο−
ρηγήσεις Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ορ−
γανισμών και κάθε άλλη νόμιμη επιχορήγηση, εισφορά
η οικονομική ενίσχυση.
Άρθρο 9ο
Διάθεση πόρων
Οι πόροι του Κέντρου διατίθενται: α) Για τις ανάγκες
συντήρησης και λειτουργίας του Κέντρου και τον εξο−
πλισμό του.
β) Για την αγορά βιβλίων, διοργάνωση συνεδρίων,
εορτών, εκδηλώσεων και συσσιτίων απόρων.
γ) Για την αμοιβή της καθαρίστριας η άλλου έμμισθου
προσωπικού.
Άρθρο 10ο
Διάλυση
Το Πολιτιστικό − Πνευματικό Κέντρο καταργείται με
απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, όταν δεν εκ−
πληρώνει την αποστολή του η παρεκκλίνει του σκοπού
του. Κάθε κινητό και ακίνητο του στοιχείο ακόμα και οι−
κονομικό μεταβιβάζεται χωρίς καμία άλλη ενέργεια στον
Ιερό Ναό Αγίου Τίτου Τυμπακίου στον οποίο και ανήκει
άμεσα κάθε περιουσιακό στοιχείο του Κέντρου.
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Άρθρο 11ο
Έναρξη λειτουργίας − τροποποίηση κανονισμού

Ακροτελεύτιο Άρθρο
Κάλυψη δαπάνης

Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από τότε που θα δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο περιοδικό
«Απόστολος Τίτος», επίσημο δελτίο της Εκκλησίας της
Κρήτης και στο περιοδικό «Εκκλησία», επίσημο δελτίο
της Εκκλησίας της Ελλάδος,
Κάθε τροποποίηση του μπορεί να γίνει με Απόφα−
ση της Ιεράς Μητρόπολης η με πρόταση του Δ.Σ. του
Κέντρου και μετά από έγκριση από το Μητροπολιτικό
Συμβούλιο της Ιεράς Μητρόπολης Γορτύνης και Αρ−
καδίας.

Από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπά−
νη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, προκαλείται
όμως δαπάνη σε βάρος του Ι. Ναού Αγίου Τίτου Τυμπακί−
ου, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοίρες 13 Ιουνίου 2006
Ο Μητροπολίτης – Πρόεδρος του Μ.Σ.
†Ο Γορτύνης και Αρκαδίας ΜΑΚΑΡΙΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:
Ôåý÷ïò
A~
Á
Á´
Â’
B~
Â´
Ã´
Ä´
Ä~

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï

ÅURO
150
40
15
300
80
30
50
220
60

Ôåý÷ïò
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
Í.Ð.Ä.Ä.
ÐáñÜñôçìá
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Á.Å. & Å.Ð.Å

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
Åâäïìáäéáßï
Ìçíéáßï

ÅURO
50
50
50
100
5
200
5
100

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.
• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &
ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.
* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ
ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.
Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: 210 527 9000
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924
ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá
ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~
ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

*02008420707060012*

ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * ÔÇË. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr

