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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2907/0051 (1)
Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου 

στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) 
«Κεντρικής Μακεδονίας».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2860/2000 «Διαχείρι−

ση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ Α΄ 136).

2. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ Β 
1432) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

3. Την υπ’ αριθμ. 2/40508/0004/23.7.2004 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «με 
εντολή Υφυπουργού» στο Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, 
στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους» (ΦΕΚ Β΄ 1185), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 2/20554/0004/19.4.2005 όμοια της (ΦΕΚ 
Β΄ 556) και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 2/27040/0022/31.7.2003 απόφαση των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρ−
θρου 17 (παρ. 6 και 7) του ν. 2860/2000» (ΦΕΚ Β΄ 1170).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/7240/0022/12.3.2003 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του 
ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 
17 (παρ. 6) του ν. 2860/2000» (ΦΕΚ Β΄ 310).

6. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) για το έτος 2005.

7. Το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοή−
θειας της Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2005.

8. Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου στο 
Π.Ε.Π. «Κεντρικής Μακεδονίας» σε ενέργειες του ΕΤΠΑ, 
στο πλαίσιο ελέγχου των προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης προκαλείται δαπάνη 1.050 ευρώ, (πλέον εργοδοτι−
κών εισφορών), για την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία 
θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας 
της Ε.Δ.ΕΛ., αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε Ελεγκτική Ομάδα για τη διενέργεια:
α) ουσιαστικού ελέγχου στην Πράξη «Κατασκευή Οδού 

Μυλοχωρίου − Πλαγιάς, έως Δ/ση Ε.Ο. Θεσσαλονίκης− 
Κιλκίς − Δοϊράνης», υποέργο 1 «Κατασκευή Οδού Μυλο−
χωρίου − Πλαγιάς, έως Δ/ση Ε.Ο. Θεσσαλονίκης− Κιλκίς− 
Δοϊράνης», που υλοποιείται από το Φορέα Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Κιλκίς,

β) ουσιαστικού ελέγχου στην Πράξη «Αποκατάσταση 
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Β.Δ. Κόρδας Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας», υποέργο 1 «Αποκα−
τάσταση Β.Δ. Κόρδας Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας», που υλο−
ποιείται από το φορέα Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας.

2. Μέλη της Ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής:
Σέττας Ιωάννης, υπάλληλος της Δ/νσης Προγραμματι−

σμού και Ελέγχων (Δ51) του Γ.Λ.Κ, ως συντονιστής.
Κουκάκης Χρήστος, υπάλληλος της Δ/νσης Προγραμ−

ματισμού και Ελέγχων (Δ51) του Γ.Λ.Κ .
Ζέρβας Ανδρέας, μηχανικός της Δ/νσης Προγραμμα−

τισμού και Ελέγχων (Δ51) του Γ.Λ.Κ.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί, κατά το χρονικό διά−

στημα από 27.11.2005 έως και 3.12.2005, σύμφωνα με το 
παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

• 27.11.2005, μετάβαση της ελεγκτικής ομάδας στη 
Θεσσαλονίκη,

• 28.11.2005, στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι−
σης του ΠΕΠ «Κεντρικής Μακεδονίας» (Θεσσαλονίκη),

• 29.11.2005, στην έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης Κιλκίς, φορέα υλοποίησης του πρώτου ελεγχόμε−
νου έργου και μετακίνηση της ελεγκτικής ομάδας στην 
περιοχή Μυλοχωρίου (Κιλκίς), για επίσκεψη στο φυσικό 
αντικείμενο της ίδιας πράξης. Μετά το πέρας του ελέγ−
χου, η ελεγκτική ομάδα θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη,

• 30.11.2005, μετάβαση της ελεγκτικής ομάδας στην 
Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας (Αγ. Όρος),

• 1.12.2005, στην έδρα της Ιεράς Μονής Μεγίστης 
Λαύρας, φορέα υλοποίησης της δεύτερης ελεγχόμε−
νης πράξης,

• 2.12.2005, θα πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος φυ−
σικού αντικειμένου της δεύτερης ελεγχόμενης Πράξης.

Μετά το πέρας του ελέγχου, η ελεγκτική ομάδα θα 
μεταβεί στη Θεσσαλονίκη.

• 3.12.2005 επιστροφή της ελεγκτικής ομάδας στην 
Αθήνα.

Για τις διαδοχικές μετακινήσεις των ελεγκτών είναι 
δυνατή η χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου ή οποιουδήποτε μέσου 
μαζικής μεταφοράς. Κατά τις μετακινήσεις για τις ανά−
γκες του ελέγχου εντός των Νομών, όπου θα διεξαχθεί 
ο έλεγχος, δύναται να χρησιμοποιηθεί ταξί.

4. Έργο της Ελεγκτικής Ομάδας ειδικότερα είναι:
− Ο έλεγχος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 

των Τελικών Δικαιούχων, για τα συγκεκριμένα υποέργα.
− Η διαπίστωση της πορείας υλοποίησης των ελεγχό−

μενων υποέργων, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές 
διατάξεις.

− Η πληρότητα και η νομιμότητα των δικαιολογητικών 
και λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών.

− Η εξακρίβωση της υλοποίησης του φυσικού αντικει−
μένου των υποέργων.

5. Μετά το πέρας του ελέγχου, θα συνταχθεί έκθε−
ση με τα αποτελέσματα ελέγχου, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 907/052/2.7.2003 (ΦΕΚ 878/2.7.2003) κοινή υπουρ−
γική απόφαση.

6. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση σύμφωνα με το υπό στοιχείο 
4 του προοιμίου της απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2005
Με εντολή Υφυπουργού

Η Γενική Διευθύντρια Διοίκησης 
και Δημοσιονομικών Ελέγχων

Κ. ΑΝΤΩΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Aριθ. οικ. 167078/4227 (2)
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Δια–

χείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, και 17 του νόμου 

2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανά−
πτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 3044/2002 
«Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197/27.8.2002).

3. Τις διατάξεις του νόμου 3260/2004 «Ρυθμίσεις του 
συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοί−
κησης» (ΦΕΚ 151Α΄/6.8.2004).

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 125184/357/2003 (ΦΕΚ 126 Β΄/
7.2.2003) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αριθμού 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνων Υγροτόπου και Υγροτόπου Μουστού. 

5. Το υπ’ αριθμ. 8598/2.8.2005 έγγραφο του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το οποίο ορί−
ζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων.

6. Προσκλήσεις υπ’ αριθμ. οικ. 165665/1360, 165672/1367, 
1656671/1366, της 8.4.2005 και 165896/1834/11.5.2005, του 
Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ προς τους φορείς που εκπροσω−
πούνται στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρ−
νωνα και Υγροτόπου Μουστού.

7. Το υπ’ αριθμ. Δ7/12381/455/6.7.2005 έγγραφο του Γεν. 
Γραμματέα Υπουργείου Ανάπτυξης, με το οποίο ορίζεται 
ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης.

8. Το υπ’ αριθμ. 6069/24.5.2005 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο 
ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας.

9. Το υπ’ αριθμ. 3648/6.6.2005 έγγραφο της Ν.Α. Αρ−
καδίας με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της Ν.Α. 
Αρκαδίας.

10. Το υπ’ αριθμ. 1591/23.5.2005 έγγραφο της Ν.Α. Λκω−
νίας με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της Ν.Α. Λα−
κωνίας.

11. Το υπ’ αριθμ. 289/7.6.2005 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. 
Αρκαδίας.

12. Το υπ’ αριθμ. 340/9.5.2005 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. 
Λακωνίας με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ 
Ν. Λακωνίας.

13. Η από 1.6.2005 (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ 166218/2444/21.6.2005) 
επιστολή της Ένωσης Ξενοδόχων & Ιδιοκτητών Τουρι−
στικών Καταλυμάτων Κυνουρίας με το οποίο ορίζεται 
ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων & Ιδιοκτητών 
Τουριστικών Καταλυμάτων Κυνουρίας..

14. Η υπ’ αριθμ. 1/2005 (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ 166988/24.5.2005) 
απόφαση του Δ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστα−
νοπαραγωγών Πάρνωνα & Παραγωγών Λοιπών Προϊό−
ντων με Κέλυφος με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος 
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστανοπαραγωγών Πάρ−
νωνα & Παραγωγών Λοιπών Προϊόντων με Κέλυφος.

15. Η από 27.5.2005 (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ 166042/2104/
30.5.2005) επιστολή των Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητι−
κών Οργανώσεων με τις οποίες ορίζουν τον εκπρόσωπό 
τους, αποφασίζουμε:
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Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Φο−
ρέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μου−
στού ως εξής:

1. Χατζηγιάννη Γεώργιο του Κωνσταντίνου, Οικονομολό−
γο, με αναπληρωτή τον Χρυσομάλλη Χρήστο του Ιωάννη, 
Αρχιτέκτονα στο Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλο−
ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, ως εκπρόσωπο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

2. Γιαννακόπουλο Κωνσταντίνο του Ιωάννου, Δ/ντή 
Δασών Λακωνίας με αναπληρώτρια τη Σημάδη Πανα−
γιώτα του Ηλία, Δασάρχη Σπάρτης, ως εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Ατσαλή Κωνσταντίνο του Γεωργίου, ΠΕ1 Μηχανικών, 
με αναπληρωτή τον Γεωργουλάκη Κωναταντίνο του 
Μιχαήλ, ΠΕ 1 Μηχανικών, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης

4. Μπαζίγο Παναγιώτη του Σταύρου, ΠΕ Γεωτεχνικών 
της Δ/νσης Δασών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με 
αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Αναστάσιο του Γρηγο−
ρίου, ΤΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο του Τμήματος Αντι−
μετώπισης και Αποκατάστασης της Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας της ιδίας Περιφέρειας, ως εκπρόσωπο της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου.

5. Τροχάνη Μαρία Αγγελική του Νικολάου, Νομαρχιακή 
Σύμβουλο Ν.Α. Αρκαδίας, με αναπληρωτή το Φαρλέκα Πανα−
γιώτη του Διαμαντή, Νοναρχιακό Σύμβουλο Ν.Α. Λακωνίας, 
ως κοινό εκπρόσωπο των Ν.Α. Αρκαδίας και Λακωνίας.

6. Τσιγκούνη Δημήτριο του Αλεξάνδρου, Δήμαρχο Λεω−
νιδίου, με αναπληρωτή τον Καρδαρά Αντώνιο του Μιχαήλ, 
Δήμαρχο Τυρού, ως εκπρόσωπο της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Αρκαδίας.

7. Βαλιώτη Ευάγγελο του Δημητρίου, Δήμαρχο Οινού−
ντος, με αναπληρωτή του το Φλώρο Σπυρίδωνα του 
Ηλία, Δήμαρχο Θεραπνών, ως εκπρόσωπο της Τ.Ε.Δ.Κ. 
Ν. Λακωνίας.

8. Βαχοβιώλο Απόστολο του Ιωάννου, Γραμματέα 
της Ένωσης Ξενοδόχων & Ιδιοκτητών Τουριστικών Κα−
ταλυμάτων Κυνουρίας, με αναπληρωτή τον Τσουκάτο 
Στυλιανό του Κωνσταντίνου, μέλος της της Ένωσης 
Ξενοδόχων & Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων 
Κυνουρίας, ως εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδόχων & 
Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Κυνουρίας.

9. Μαχαίρα Παναγιώτη του Δημητρίου, Πρόεδρο του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστανοπαραγωγών Πάρνωνα 
& Παραγωγών Λοιπών Προϊόντων με Κέλυφος με αναπλη−
ρωτή τον Βουκίδη Βασίλειο του Κωνσταντίνου, μέλος του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστανοπαραγωγών Πάρνωνα 
& Παραγωγών Λοιπών Προϊόντων με Κέλυφος, ως εκπρό−
σωπο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστανοπαραγωγών 
Πάρνωνα & Παραγωγών Λοιπών Προϊόντων με Κέλυφος.

10. Μπουσδρή Δημήτριο του Διονυσίου, Δασολόγο με 
αναπληρώτρια την Δρακοπούλου Δέσποινα του Κων−
σταντίνου, Γεωλόγο, ως ειδικό επιστήμονα. 

11. Μπούσμπουρα Δημήτριο του Γεωργίου, μέλος της 
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας με αναπληρωτή τον 
Περγαντή Φώτη του Χαριδήμου, μέλος της Ελληνικής 
Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, ως εκπρόσωπο μη 
Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων.

Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ο Χατζηγιάννης Γεώργιος 
του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγος.

Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών του 
παραπάνω συγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι τριετής.

Η υπ’ αριθμ. 32655/29.7.2005 απόφαση του Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ (Β΄ 1107) καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
F

Aριθ. οικ. 167077/4226 (3)
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παράγραφος 4 (εδάφια 

α, β, γ και δ), του νόμου 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδια−
σμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 207), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
13 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης 
και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων της αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 197).

2. Τις διατάξεις του νόμου 3260/2004 «Ρυθμίσεις του 
συστήματος προσλήψεων και θεμάτων Δημόσιας Διο−
λικησης» (ΦΕΚ 151Α΄/6.8.2004).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 125736/1283/2003 (ΦΕΚ 
473Β΄/18.4.2003) κοινής υπουργικής απόφασης«Καθορισμός 
αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας».

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 52778 υπουργικής από−
φασης «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητι−
κού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης του Εθνι−
κού Δρυμού Πάρνηθας» (ΦΕΚ Β΄ 1933/28.12.2004).

5. Προσκλήσεις υπ’ αριθμ. 165666/1361/8.4.2005, 165671/
1366/8.4.−2005, 165672/1367/8.4.2005, 165674/1369/8.4.2005, 
165896/1834/11.5.2005 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ προς τους 
φορείς που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. του Φορέα Δια−
χείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

6. Το υπ’ αριθμ. 8720/2.8.2005 έγγραφο του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο ορί−
ζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων.

7. Το υπ’ αριθμ. Δ7/12381/455/6.7.2005 έγγραφο του Γεν. 
Γραμματέα Υπουργείου Ανάπτυξης, με το οποίο ορίζεται 
ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης.

8. Το υπ’ αριθμ. 7521/918/19.7.2005 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, με επανάληψη στο 
ορθό υπ’ αριθμ. 7521/918/28.9.2005, με το οποίο ορίζεται 
ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής.

9. Το υπ’ αριθμ. 572/9.6.2005 έγγραφο της Προέδρου 
της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, 
με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων Αττικής.

10. Το υπ’ αριθμ 391/20.4.2005 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. 
Αττικής, με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι των Δή−
μων Αχαρνών, Αυλώνα & Κοινότητας Κρυονερίου καθώς 
και των Δήμων Άνω Λιοσίων, Φυλής & Ασπροπύργου. 

11. Την από 27.5.2005 επιστολή 15 (δεκαπέντε) Μη 
Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, με την 
οποία ορίζεται ο εκπρόσωπός τους, αποφασίζουμε:
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Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Φορέα 
Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας ως εξής:

1. Σπαθή Δημήτριο του Σωτηρίου, Δασολόγο, με ανα−
πληρωτή τον Παπαδάκη Μιχαήλ του Ιωάννη, Βιολόγο 
στο Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

2. Διαμαντίδη Κωνσταντίνο του Φιλίππου, Δασολόγο 
της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών, με αναπληρώτρια 
την Ανδρίτσου Σουζάνα του Γεωργίου, Δασολόγο της 
Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας, ως 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

3. Κεφαλίδου Αναστασία του Θεοδώρου ΠΕ1 Μηχα−
νικών, υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και 
Βιομηχανικών Ορυκτών, με αναπληρωτή τον Ζαφειράτο 
Ιωάννη του Γεωργίου, ΠΕ1 Μηχανικών, υπάλληλο της 
ιδίας Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυ−
κτών, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

4. Αμοργιανιώτη Γεώργιο του Θωμά, Δασολόγο, Δα−
σάρχη Πάρνηθας, με αναπληρωτή τον Ζαρείφη Γεώργιο 
του Αλεξάνδρου, Δασολόγο του Δασαρχείου Πάρνηθας, 
ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής.

5. Αρκουδάρη Αριστείδη του Κωνσταντίνου, Νομάρχη 
Δυτικής Αττικής, με αναπληρωτή τον Κουρή Λεωνίδα 
του Νικολάου, Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, ως εκ−
πρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
Ελλάδας.

6. Στριφτό Σπυρίδωνα του Παναγιώτη, Δήμαρχο Αχαρ−
νών, με αναπληρωτή το Σύρμα Άγγελο του Ιωάννη, Δή−
μαρχο Αυλώνα, ως εκπρόσωπο των Δήμων Αχαρνών, 
Αυλώνα και κοινότητας Κρυονερίου. 

7. Μπουραϊημη Δημήτριο του Σωτηρίου, Δήμαρχο 
Φυλής, με αναπληρωτή το Ρόδη Ιωάννη του Νικολάου, 
Αντιδήμαρχο Φυλής, ως εκπρόσωπο των Δήμων Άνω 
Λιοσίων, Φυλής και Ασπροπύργου.

8. Απέργη Γεράσιμο του Γεωργίου, μέλος της Ελλη−
νικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος 
και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με αναπληρώτρια τη 
Συμβουλίδου Μαρίνα του Αλεξάνδρου, μέλος του WWF 
Ελλάς, ως εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλ−
λοντικών Οργανώσεων

9. Δημόπουλο Κωνσταντίνο του Ιωάννη, Δασολόγο, με 
αναπληρωτή τον Κουτσόγιαννη Κωνσταντίνο του Γεωρ−
γίου, Μηχανολόγο Μηχανικό, ως ειδικό επιστήμονα.

Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ο Σπαθής Δημήτριος του 
Σωτηρίου, Δασολόγος.

Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών του 
παραπάνω συγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι τριετής.

Η υπ’ αριθμ. 32647/29.7.2005 απόφαση του Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1107 Β΄/2005) καταργείται. 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2005

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Aριθ. Δ16/02/426/Φ. Υπερ (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ16/56/6/144/8.4.2005 από−

φασης εγκρίσεως εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρε−
ωτικής φυλάκων − νυκτοφυλάκων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/Α΄/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις».

2. Την ανάγκη εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής, 
των φυλάκων − νυκτοφυλάκων, που υπηρετούν στην 
Δ/νση Δ18.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη 12.000 € που θα καλυφθεί 
από τις εγκεκριμένες πιστώσεις σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού της ΓΓΔΕ έτους 2005 καε 0512 (κωδι−
κός φορέα 31120), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Δ16/56/6/144/8.4.2005 
απόφαση ( ΦΕΚ 503/Β΄/14.4.2005) και εγκρίνουμε συμπλη−
ρωματική πίστωση για εργασία νυκτερινή, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεω−
τικής φυλάκων − νυκτοφυλάκων ως κατωτέρω:

Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων και Προμηθειών (Δ18)
Φύλακες − νυκτοφύλακες των αποθηκών Σχιστού − Κε−

ρατσινίου, του συνεργείου αυτοκινήτων και των κτιρίων 
της ΓΓΔΕ. 

Μόνιμο προσωπικό
13 υπάλληλοι 14.000 ώρες, 12.000 € συμπληρωματική 

πίστωση, και συνολική πίστωση 36.000 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
F

Aριθ. 106133/5721 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέ−

τηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/τ. Α΄/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του δημοσίου, Ν. π.δ.Δ. και Ο.Τ.Α, μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του ν. 998/1979, (ΦΕΚ 289/Α΄/29.12.1979), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102/
Α΄/26.4.1989) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής 
έρευνας και τεχνολογίας −Δασοπροστασία και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών −ΓΛΚ «παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003.

5. Την υπ’ αριθμ. 2/14708/0022/21.3.2005 εγκύκλιο του 
ΓΛΚ − 22α Δ/νση Μισθολογίου, με την οποία παρασχέ−
θηκαν οδηγίες για την υλοποίηση της μισθολογικής 
πολιτικής έτους 2005.

6. Την υπ’ αριθμ. Υ132/11.10.2004 (1533/14.10.2004) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αλ. Κοντό».

7. Την υπ’ αριθμ. 77822/4740/23.6.1995 απόφαση για 
τον καθορισμό της έδρας, του ωραρίου λειτουργίας, 
των αρμοδιοτήτων, της διάρθρωσης, του εξοπλισμού 
και της στελέχωσης του Συντονιστικού Κέντρου Δα−
σοπροστασίας. (ΦΕΚ 597/Β΄/7.7.1995).

8. Τις ανάγκες της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προ−
στασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος για την 
υποστήριξη της λειτουργίας του Συντονιστικού Κέντρου 
Δασοπροστασίας, αποφασίζουμε:

1. Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση, υπερωριακής 
εργασίας, καθώς και εργασίας προς συμπλήρωση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, των εποχιακών 
υπαλλήλων που θα καλύψουν επείγουσες ανάγκες λει−
τουργίας του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας.

2. Ορίζουμε τις ώρες υπερωριακής κλπ απασχόλησης, 
για το χρονικό διάστημα από 1.8.2005 έως 31.12.2005 σε 
3.080 ώρες, από τις οποίες, 1.080 ώρες για απογευματινή 
υπερωριακή εργασία και 2.000 ώρες για απασχόληση, 
κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεω−
τικής εργασίας τους, ως ακολούθως:

Σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού προϋπολογι−
σμού Ε.Φ 29/110. 

α. Για τους εποχιακούς υπαλλήλους της Δ/νσης Προ−
στασίας Δασών και Φ.Π, που θα απασχοληθούν υπερω−
ριακά για την εξυπηρέτηση αναγκών υποστήριξης της 
λειτουργίας του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας, 
σε 24ωρη βάση, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 του 
ν. 1845/1989, και την υπ’ αριθμ. 77822/4740/23.6.1995 απόφα−
ση για τον καθορισμό της έδρας, του ωραρίου λειτουργίας, 
των αρμοδιοτήτων, της διάρθρωσης, του εξοπλισμού και 
της στελέχωσης του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπρο−
στασίας. (ΦΕΚ 597/Β΄/7.7.1995), σύνολο ωρών υπερωριακής 
εργασίας μέχρι 1.080 ώρες απογευματινής εργασίας με 
δαπάνη μέχρι ποσού 6.000 € σε βάρος των Κ.Α.Ε 0511.

β. Για τους εποχικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου της Δ/νσης Προστασίας Δασών και 
Φ.Π, που θα απασχοληθούν κατά τις νυχτερινές ώρες, τις 
εργάσιμες ημέρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
και τις νύχτες Κυρ. & Εξαιρτεσίμων ημερών προς συ−
μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, 
για την εξυπηρέτηση των ίδιων αναγκών λειτουργίας και 
υποστήριξης του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασί−
ας, σύνολο ωρών εργασίας μέχρι 2.000 ώρες με δαπάνη 
μέχρι το ποσό των 5.000 € σε βάρος του ΚΑΕ 0512.

Η υπερωριακή εργασία θα παρέχεται στην έδρα του 
Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας.

Χρονική περίοδος πραγματοποίησης της υπερωριακής 
κλπ εργασίας από 1.8./2005 μέχρι 31.12.2005. 

Το σύνολο των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν 
υπερωριακά καθημερινές ώρες και κατά τις Κυριακές, 
νύχτες, και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και των υπαλ−

λήλων που θα απασχοληθούν προς συμπλήρωση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας κ.λπ, ανέρχεται 
μέχρι τους 10 υπαλλήλους.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
παρεχόμενης υπερωριακής απασχόλησης, ορίζεται ο προ−
ϊστάμενος του τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Δασι−
κών Πυρκαγιών, της Δ/νσης Προστασίας Δασών και Φ.Π.

Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από Ε.Φ 29/110 ΚΑΕ 
5242 «Δαπάνες Δασοπροστασίας υπό κατανομή», οι 
οποίες θα μεταφερθούν ανάλογα στους Κ.Α.Ε 0511, και 
0512, του ίδιου φορέα και είναι εντός των ορίων της 
εγκεκριμένης πίστωσης του οικείου προϋπολογισμού, 
οικονομικού έτους 2005.

3. Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Προστασίας Δασών και 
Φυσικού Περιβάλλοντος:

α. Θα εκδώσει απόφαση για τη συγκρότηση των συ−
νεργείων υπερωριακής εργασίας και εργασίας προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας 
των εποχιακών υπαλλήλων που θα εξυπηρετήσουν το 
Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας.

β. Θα τροποποιεί τον πίνακα των υπαλλήλων, στις πε−
ριπτώσεις που επιβάλλεται η προσθήκη ή αντικατάσταση 
των, σε αυτόν, συνεπεία μεταθέσεων, ασθενείας κ.λπ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
F

Aριθ. ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΜ/87230/2803/Σχετ. 52319/1696 (6)
Έγκριση μεταστέγασης Σχολής Βυζαντινής Μουσικής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. α) Του ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων, αφορώ−

ντων εις τον κανονισμόν λειτουργίας των ιδιωτικών μουσι−
κών ιδρυμάτων» ως και το από 11.11.1957 β.δ. «περί κυρώσεως 
του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης».

β) Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/τ. Α΄/2003).

γ) Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/2005).

δ) Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 7/τ. Α΄/2005).

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 από−
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαι−
ώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γεν. 
Γραμματείς, Γεν. Διευθυντές, Προϊσταμένους Διευθύν−
σεων, Τμημάτων, Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ»» (ΦΕΚ 
987/τ. Β΄/28.11.1991).

3. Την υπ’ αριθμ. 37679/2118/5.10.2005 απόφασή μας 
«χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Βυ−
ζαντινής Μουσικής (ΦΕΚ 671/τ. Β΄/22.10.1990).

4. Την από 25.6.2004 αίτηση της Ιεράς Μητροπόλεως 
Σερρών και Νιγρίτης με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

5. Το από 21.10.2005 Πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας κτιρίων Μουσικών Εκπαιδευ−
τηρίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη μεταστέγαση της «Σχολής Βυζαντινής 
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Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης − 
Άγιος Νικήτας ο Νέος» στον 1° όροφο του κτιρίου επί 
της οδού Ν. Νικολάου 21 στις Σέρρες.

2. Στην αίθουσα ομαδικής διδασκαλίας δεν επιτρέ−
πεται η φοίτηση περισσοτέρων των δεκαπέντε (15) 
σπουδαστών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2005
Με εντολή Υπουργού

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΙΟΥ

F

Aριθ. 9148 (7)
Συγκρότηση του Ειδικού Συντονιστικού Συμβουλίου των 

Περιφερειών του χώρου αρμοδιότητας του Υπουρ−
γείου Μακεδονίας − Θράκης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 

οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», 
(ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997).

β) Του ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής δια−
δικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/9.3.1999).

γ) Του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α΄/ 7.10.1999).

δ) Του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοί−
κησης με στόχους, μέτρησης της αποδοτικότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α΄/11.2.2004).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ − ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ 
ΟΡΓΑΝΑ (Κωδικοποίηση νομοθεσίας)» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

στ) Του π.δ. 358/1986 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Υπουργείου Βορείου Ελλάδος» (ΦΕΚ 158/Α΄/10.10.1986).

ζ) Του π.δ. 167/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Μα−
κεδονίας − Θράκης» (ΦΕΚ 220/Α΄/2.9.2005).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ 704/19.8.1988 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Μετονομασία του Υπουργείου Βόρειας Ελλά−
δας σε Υπουργείο Μακεδονίας − Θράκης».

3. Την ανάγκη συγκρότησης Ειδικού Συντονιστικού 
Συμβουλίου των Περιφερειών που εμπίπτουν στο χώρο 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης, 
για το συντονισμό της δράσης τους και την ανάπτυξη 
κοινών δράσεων κατά ενιαίο τρόπο, σε όλο το χώρο 
της Μακεδονίας − Θράκης.

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

1. Τη συγκρότηση του Ειδικού Συντονιστικού Συμ−
βουλίου των Περιφερειών που εμπίπτουν στο χώρο 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Μακεδονίας− Θράκης, 
το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2503/1997, 
αποτελούμενο από τους:

α) Υπουργό Μακεδονίας − Θράκης, ως πρόεδρο, αναπλη−
ρούμενο από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου.

β) Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, ως μέλος.

γ) Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακε−
δονίας, ως μέλος.

δ) Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, ως μέλος.

Στο Συμβούλιο συμμετέχει και ο Γενικός Διευθυντής 
του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης.

2. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται τμηματάρχης 
του Υπουργείου.

3. Έργο του Ειδικού Συντονιστικού Συμβουλίου των 
Περιφερειών Μακεδονίας − Θράκης είναι η στήριξη της 
Περιφερειακής Διοίκησης, η εναρμόνιση των περιφε−
ρειακών πολιτικών, ο συντονισμός των δράσεων και 
των ενεργειών κατάρτισης ετήσιων και μεσοπρόθεσμων 
προγραμμάτων των αντίστοιχων Περιφερειών και η 
ανάπτυξη κοινών δράσεων μεταξύ τους, όπως αυτές 
ρυθμίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

4. Το Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά − κάθε τρεις 
μήνες. Μπορεί να συγκαλείται και εκτάκτως, κατόπιν 
προσκλήσεως του Προέδρου, για εξέταση ειδικών θε−
μάτων ακόμα και κατά την κατάρτιση προγραμμάτων 
προκειμένου να συντονίζονται οι προγραμματικές δρά−
σεις των Περιφερειών.

5. Οι κανόνες λειτουργίας του Συμβουλίου, που αφορούν 
τη διαδικασία, είναι αυτοί που καθορίζονται από τη σχετι−
κή νομοθεσία περί συλλογικών Οργάνων του Δημοσίου.

6. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται η υπ’ αριθμ. 5365/
1.10.1997 (ΦΕΚ 919/Β΄/17.10.1997) απόφαση του Υπουργού 
Μακεδονίας − Θράκης, που αναφέρεται στο ίδιο θέμα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 8 Νοεμβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ
F

Aριθ. 8946 (8)
Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ορεστιάδος «Ενιαία Σχολι−

κή Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγω−
γείου Ορεστιάδος».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ. 7 του π.δ. 410/1995 

(Δ.Κ.Κ.).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 «Για την 

Ακαδημία και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθμ. 236/2005 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ορεστιάδος «περί κατάργησης της Ενιαίας 
Σχολικής Επιτροπής 3ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπι−
αγωγείου Ορεστιάδος».

4. Την υπ’ αριθμ. 6722/12.5.2005 απόφαση του Νομάρχη 
Έβρου με την οποία είχε συσταθεί Νομικό Πρόσωπο με την 
επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχο−
λείου και Νηπιαγωγείου Ορεστιάδος», αποφασίζουμε:

Καταργούμε το Νομικό Πρόσωπο με επωνυμία «Ενιαία 
Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Ορεστιάδος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αλεξανδρούπολη, 24 Οκτωβρίου 2005

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

Σ. ΜΠΛΙΓΟΡΙΔΗΣ
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Aριθ. 3180 (9)
Κατάργηση μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής στις περιο−

χές Κορυφής και Αγίων Αποστόλων του Δήμου Ιάρδανου 
Νομού Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώ−

δικος».
2. Τις διατάξεις του ν.δ. 996/1971 «Περί αντικαταστάσε−

ως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν. 86/1969 
«Περί Δασικού Κώδικος» και κωδικοποιήσεων...».

3. Τις διατάξεις του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του νομοθετικού 
διατάγματος 86/1969».

4. Το άρθρο 57, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξε−
ων του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος» (ΦΕΚ 7Α΄) του 
ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λπ.» 
(ΦΕΚ 200Α΄/1996), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 
253 και 254 του ν.δ. 86/1969 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν 
από τα άρθρα 3 και 4 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) 
κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και 
Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης 
της άγρια πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αριθμ. 366599/16.12.1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31.12.1990) και 
294283/23.12.1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.1998 ) κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

6. Την υπ’ αριθμ. 89880/1506/31.3.2000 εγκύκλιο του Γενικού 
Δ/ντη Δασών και Φ.Π. περί «Καταφυγίων άγριας ζωής».

7. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, 
Οργάνωση, Στελέχωσης Περιφέρειας κ.λπ.».

8. Την υπ’ αριθμ. 186 Γ.Γ./30.6.1998 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Άσκη−
ση αρμοδιοτήτων Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
επί θεμάτων Δασικών και μεταβίβαση του δικαιώματος 
υπογραφής σε Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Μονάδων 
της Περιφέρειας.

9. Την υπ’ αριθμ. 1039/9.7.2001 απόφασή μας σχετική με 
ίδρυση μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής στις περιοχές 
Κορυφής και Αγίων Αποστόλων του Δήμου Ιάρδανου 
Νομού Ηλείας.

10. Την υπ’ αριθμ. 2310/2.7.2005 Έκθεση − Εισήγηση 
του Δασαρχείου Πύργου για την ανάγκη κατάργησης 
του μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής στις περιοχές 
Κορυφής και Αγίων Αποστόλων του Δήμου Ιάρδανου 
Νομού Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για 
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν.

11. Την υπ’ αριθμ. 70/2.6.2005 απόφαση Δημ. Συμβουλίου 
Ιάρδανου με αίτημα την κατάργηση του καταφυγίου.

12. Το υπ’ αριθμ. 63/2.8.2005 έγγραφο του Κ.Σ. Πύργου 
που προτείνει την κατάργηση του καταφυγίου.

13. Η κατάργηση του καταφυγίου άγριας ζωής κρίνεται 
απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους:

Εντός του καταφυγίου υπάρχουν αγροτικές καλλιέρ−
γειες και η γύρωθε περιοχή είναι κατ’ εξοχήν γεωργική 
και αστική με αποτέλεσμα η παρουσία του ανθρώπου να 
λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη και προστασία 
του θηράματος.

Επιπλέον στις αρχές του 1980 απελευθερώθηκαν 
αγριόχοιροι στις ορεινές περιοχές του Νομού οι οποίοι 
πολλαπλασιάσθηκαν ραγδαία και εξαπλώθηκαν και στις 

πεδινές περιοχές με αποτέλεσμα τις σοβαρές ζημιές 
στις καλλιέργειες. Τα αιτήματα των κατοίκων της πε−
ριοχής για την κατάργηση του καταφυγίου είναι επα−
νειλημμένα λόγω των καταστροφών των καλλιεργειών 
τους από του αγριόχοιρους, αποφασίζουμε:

1. Καταργούμε το μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής που 
είχε ιδρυθεί με την υπ’ αριθμ. 1039/9.7.2001 απόφασή 
μας στην περιοχή Δ.Δ. Κορυφής και Αγίων Αποστόλων 
του Δήμου Ιάρδανου Νομού Ηλείας για τους λόγους που 
αναφέρονται στην παρ. 13 της παρούσης απόφασης.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπο−
λογισμού.

3. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύ−
σεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πύργος, 24 Οκτωβρίου 2005

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφ’ερειας
Ο Διευθυντής Δασών Ν. Ηλείας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

F

Aριθ. 18012 (10)
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Πτελεού, Ν. Μαγνησίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1188/1981, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 8, του 
ν. 2307/1995.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 37/1987 και όπως συμπληρώ−
θηκε με τα π.δ. 22/1990 και 50/2001.

3. Την υπ’ αριθμ. 64/1999 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Πτελεού με την οποία ψηφίστηκε ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πτελεού 
(αριθμ. Εγκριτ. 125878/ΦΕΚ 773/τ. Β΄/19.5.1999).

4. Την υπ’ αριθμ. 117/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Πτελεού με την οποία εγκρίθηκε η τρο−
ποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηερσίας Δήμου 
Πτελεού για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή.

5. Την υπ’ αριθμ. 9/2005 σύμφωνη γνωμοδότηση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας.

6. Την υπ’ αριθμ. 161238/10.5.2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί εξουσιοδότησης 
για υπογραφή εγγράφων στον προϊστάμενο της Διεύθυν−
σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 117/2005 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Πτελεού με την οποία τρο−
ποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και ο 
οποίος πλέον κωδικοποιείται ως εξής:

Συγκεκριμένα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ άρθρο 3 παράγραφο 
IV «ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» συμπληρώνει θέσεις έκτακτου 
προσωπικού:

1. − Κλάδος ΥΕ, Δέκα (10) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων 
για την αντιμετώπιση εποχιακών, περιοδικών και πρό−
σκαιρων αναγκών (ν. 2503/1997, άρθρο 18, παραγρ. 12).

Η παρούσα τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋ−
πολογισμού του Δήμου, τρέχοντος έτους και αυτό διότι 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που ισχύουν για 



22572 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

την πρόσληψη του προσωπικού αυτού, δεν είναι εφικτό 
να προσληφθούν στο χρονικό διάστημα του έτους που 
απομένει. Η μελλοντική επιβάρυνση του πρ/σμού του 
Δήμου από την παρούσα απόφαση, δηλαδή από το έτος 
2005 και εφεξής δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 31 Οκτωβρίου 2005

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΑΝΑΗ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
F

(11)
Σύσταση και Λειτουργία Εκκλησιαστικού Ιδρύματος με 

την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗ−
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΟΛΥΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ».

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΔιαρκSς ΙερT ΣUνοδος της ΕκκλησXας της Ελλάδος, 
έχουσα υπ’ όψει:

1. Τας διατTξεις των άρθρων 29 παραγρ. 2 και 59 πα−
ραγρ. 2 του νYμου 590/1977 «ΠερX Καταστατικού ΧTρτου 
της ΕκκλησXας της Ελλάδος».

2. Τας υποχρεZσεις της ΠοιμενοUσης ΕκκλησXας τας 
απορρεοUσας εκ των Ευαγγελικών ΕπιταγZν, των Ιε−
ρών ΚανYνων και των ΝYμων του ΚρTτους προς το 
ΧριστεπZνυμον της ΕκκλησXας πλSρωμα.

3. Τας υφισταμ[νας ΚοινωνικTς και πνευματικTς ανTγκας 
της Ιεράς ΜητροπYλεως Πολυανής και Κιλκισίου.

4. Την υπ’ αριθμ. 166/28.4.2005 Πράξιν του ΣεβασμιωτTτου 
ΜητροπολXτου Πολυανής και Κιλκισίου Αποστόλου.

5. Την υπ’ αριθμ. 7/5.5.2005 Απόφασιν του Μητροπολι−
τικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθμ. 309/13.6.2005 Πρό−
τασιν του ΣεβασμιωτTτου ΜητροπολXτου Πολυανής και 
Κιλκισίου Αποστόλου.

6. Την απY 12.8.2005 ΓνωμTτευσιν του Νομικού ΓραφεXου 
της Νομικής ΥπηρεσXας της ΕκκλησXας της ΕλλTδος.

7. Την απY 20.10.2005 ΑπYφασιν Αυτής, αποφασίζει:
Συνιστά εις την ΙερTν ΜητρYπολιν Πολυανής και 

Κιλκισίου ΕκκλησιαστικYν Ίδρυμα υπY την επωνυμXαν 
«ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΟ−
ΛΥΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ», το οποίον θα λειτουργεX ως 
εξηρτημένη Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυα−
νής και Κιλκισίου και θα εδρεUει εις την πYλιν του Κιλκίς. 
Η οργTνωσις, διοXκησις, διαχεXρισις και λειτουργXα του 
ΙδρUματος τοUτου θα δι[πεται απY τας διατTξεις του 
επομ[νου Κανονισμού:

  -
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΚΛΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ
«ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΟΛΥΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ»

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα

Στην περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και 
Κιλκισίου και υπό την πνευματική και διοικητική εποπτεία 
και τον έλεγχο αυτής συνίσταται Ευαγές Εκκλησιαστι−
κό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ» ΤΗΣ 
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΟΛΥΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ», το 

οποίο θα λειτουργεί ως εξαρτημένη υπηρεσία του Νομι−
κού Προσώπου της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, με αυτο−
τελή διαχείριση και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, και θα 
διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

Έδρα του Ιδρύματος είναι η πόλη του Κιλκίς. Το Ίδρυμα 
θα στεγάζεται σε διατηρητέο κτήριο ιδιοκτησίας της 
Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίο ευρίσκεται επί της οδού 
Μητροπολίτου Χαρίτωνος 10. 

Για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών που κατοι−
κούν εκτός της πόλεως του Κιλκίς, είναι δυνατόν να 
ιδρύονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος, παραρτήματα (ωδεία, σχολές, μουσικά ερ−
γαστήρια κ.λπ.) σε πόλεις ή κωμοπόλεις, που ανήκουν 
στην ευρύτερη Μητροπολιτική Περιφέρεια, ύστερα από 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 
και έγκριση της Ιεράς Μητροπόλεως.

Άρθρο 2

Σκοπός και μέσα για την επίτευξη του σκοπού

Οι σκοποί του Ιδρύματος είναι αποκλειστικώς κοινω−
φελείς ως εξής:

1. Η καλλιέργεια της μουσικής παιδείας και της αγά−
πης ευρύτερα προς τον πολιτισμό με τους ακόλουθους 
τρόπους:

α) με τη διδασκαλία της παραδοσιακής ελληνικής 
μουσικής – λαϊκής και βυζαντινής − και γενικότερα της 
ευρωπαϊκής μουσικής,

β) με την οργάνωση συναυλιών ή άλλων μουσικών 
εκδηλώσεων, την ίδρυση Μουσικής Βιβλιοθήκης, Μουσεί−
ου Μουσικής και τη δημιουργία καταλλήλων Αιθουσών 
Μουσικής για τις ποικίλες μορφωτικές ανάγκες,

γ) με τη χορηγία υποτροφιών σε ασθενείς οικονομικά 
νέους εγνωσμένου μουσικού ταλέντου και επιμέλειας,

δ) με τη δημιουργία μαθητικών ορχηστρών, χορωδιών 
και μουσικών συνόλων, τη συμμετοχή σε προγράμματα 
μορφωτικών ανταλλαγών ποικίλων μουσικών Ιδρυμάτων 
εντός και εκτός της Ελλάδας,

ε) με τη δημιουργία κινήτρων εργασιακής απορρόφη−
σης των αποφοίτων του Πολυανείου Ωδείου,

στ) με τη δημιουργία επαγγελματικής ορχήστρας από 
έμμισθους μουσικούς για τις πολιτιστικές ανάγκες της 
πόλης του Κιλκίς.

2. Η καλλιέργεια όλων των καλών τεχνών: των εικαστι−
κών, του χορού, το θεάτρου, του κινηματογράφου, της 
φωτογραφίας, με την ίδρυση επιμέρους σχολών.

3. Η διδασκαλία και η διάδοση της ελληνικής γλώσσας 
και του ελληνικού πολιτισμού σε ομογενείς και αλλο−
γενείς με ίδρυση σχολής.

4. Οποιοσδήποτε άλλος συναφής στόχος τον οποίο 
ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 3

Οργάνωση – Διοίκηση – Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμ−
βούλιο που απαρτίζεται από:

α) τον εκάστοτε Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πολυα−
νής και Κιλκισίου, ως Πρόεδρο,

β) τον εκάστοτε Διευθυντή του Πολυάνειου Ωδείου, 
ο οποίος ορίζεται από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη, 
διορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και πληροί τις 
προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικοί νόμοι του υπουρ−
γείου Πολιτισμού για τους διευθυντές των Ωδείων,



γ) έναν κληρικό της Μητροπολιτικής Επαρχίας, με 
θεολογική και μουσική παιδεία, κατά προτίμηση κάτοχο 
πτυχίου μουσικής,

δ) τρεις λαϊκούς, άνδρες ή γυναίκες, κατά προτίμηση 
με την ιδιότητα του νομικού, του οικονομολόγου και του 
εκπαιδευτικού αντιστοίχως, που διακρίνονται για το εκκλη−
σιαστικό τους ήθος, την πνευματική κατάρτιση και ωριμό−
τητά τους, το ενδιαφέρον τους για τη ζωή και το έργο της 
Εκκλησίας, την καλλιέργεια, την προαγωγή και τη διάδοση 
της μουσικής παιδείας και ευρύτερα του πολιτισμού,

ε) έναν ή μίαν από τους διδάσκοντες στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα του Ιδρύματος.

2. Το μέλος 1β) διορίζεται με πράξη του Μητροπολίτη, 
ύστερα από έγκριση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου 
και απομακρύνεται μόνο με οικεία βούληση. Τα ως άνω 
πέντε τακτικά μέλη του Δ.Σ. (των παραγράφων 1γ, 1δ 
και 1ε του παρόντος άρθρου) διορίζονται από τον οικείο 
Μητροπολίτη για μια τριετία με απόφαση του Μητροπο−
λιτικού Συμβουλίου. Η θητεία τους παρατείνεται μέχρι 
διορισμού νέου Δ.Σ. αλλά όχι πέραν του έτους. Επίσης 
με απόφαση του Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου 
και για την αυτή τριετία, διορίζονται ως αναπληρωματικά 
μέλη ένας κληρικός που υπηρετεί σε μία από τις Αρχιερα−
τικές Περιφέρειες της Ιεράς Μητροπόλεως, τρεις λαϊκοί, 
άνδρες ή γυναίκες, που διαθέτουν τα προσόντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1γ και 1δ του παρόντος 
άρθρου και ένας από τους διδάσκοντες ως το άρθρο 1ε 
ορίζει. Ο Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου ορίζει 
και παύει με σχετική απόφασή του τον αναπληρωτή του. 
Οι διορισθέντες μπορούν να επαναδιορισθούν.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν αντα−
ποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντά τους ή κωλύονται 
στην άσκηση αυτών ή προβαίνουν σε ενέργειες που 
έρχονται σε αντίθεση με τον σκοπό του Ιδρύματος ή 
παραιτούνται πριν από τη λήξη της θητείας τους ή 
απουσιάζουν αδικαιολόγητα πάνω από 6 μήνες από το 
Δ.Σ., παύονται και αντικαθίστανται κατόπιν προτάσεως 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου.

4. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος συγκροτείται σε σώμα κατά 
την πρώτη συνεδρίασή του και εκλέγει τον Γενικό Γραμ−
ματέα και τον υπεύθυνο των Οικονομικών. Το αξίωμα 
των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο.

5. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά κάθε δίμηνο και εκτά−
κτως, όταν παρίσταται ανάγκη, ύστερα από πρόσκληση 
του Προέδρου ή ύστερα από έγγραφη αίτηση προς τον 
Πρόεδρο τριών τουλάχιστον μελών αυτού. Οπωσδήποτε 
όμως συνέρχεται το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός 
Ιουνίου και το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου 
λόγω της ανάγκης προγραμματισμού των καλλιτεχνικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

6. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται 
οπωσδήποτε: α) ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος 
αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής του, β) ο Διευθυντής του 
Πολυανείου Ωδείου και γ) τρία τουλάχιστον από τα μέλη 
του. Οι αποφάσεις αυτού λαμβάνονται κατά πλειοψηφία 
των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερι−
σχύει η ψήφος του Προέδρου.

7. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά 
από τον Γενικό Γραμματέα, στα οποία καταχωρούνται 
οι αποφάσεις που λαμβάνονται, αλλά και οι γνώμες και 
τοποθετήσεις των τυχόν διαφωνούντων μελών αυτού, 
και τα οποία επικυρώνονται και υπογράφονται από όλα 
τα παρόντα μέλη.

8. Αποκλείονται από τη διοίκηση του Ιδρύματος μέλη 
που απώλεσαν την ικανότητα προς δικαιοπραξία και 
στερήθηκαν αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής αποφά−
σεως τα πολιτικά αυτών δικαιώματα, για όσον χρόνο 
διαρκεί η στέρηση.

9. Στον οικείο Μητροπολίτη, ως Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος, επιφυλάσσονται 
τα επισκοπικά δικαιώματα που προσδιορίζονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 2 του νόμου 590/1977.

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει τις ακό−
λουθες αρμοδιότητες:

α) Αποφασίζει για κάθε θέμα και ενεργεί κάθε πράξη 
που αφορά στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του 
Ιδρύματος, στη διαχείριση και αξιοποίηση εν γένει πα−
ντοειδών περιουσιακών στοιχείων, που έχουν διατεθεί 
σε χρήση του Ιδρύματος και στη διάθεση των πόρων 
του, καθώς και για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την 
εκπλήρωση του σκοπού της συστάσεώς του.

β) Συνεργάζεται για όλα τα σχετικά ζητήματα με την Ιερά 
Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου, με τα Εκκλησιαστικά 
Συμβούλια των Ιερών Ναών και τα Διοικητικά Συμβούλια των 
φιλανθρωπικών, κοινωφελών και λοιπών Εκκλησιαστικών 
Ιδρυμάτων της περιφέρειας της Ιεράς Μητροπόλεως, με 
διάφορους πολιτιστικούς, επιστημονικούς και φιλανθρω−
πικούς Συλλόγους, με τη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοί−
κηση και τους τοπικούς φορείς, προκειμένου να προαχθεί 
και να επιτευχθεί ο σκοπός του Ιδρύματος.

γ) Μεριμνά για την εξεύρεση οικονομικών πόρων και 
για την εύρυθμη, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
Ιδρύματος, τη συντήρηση του ιστορικού κτηρίου του 
Πολυάνειου Ωδείου, που αποτελεί την έδρα του Ιδρύ−
ματος, την προώθηση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
του Πολυάνειου Ωδείου και της ορχήστρας του, την 
προώθηση των προτάσεων του Διευθυντή του, εφόσον 
το Δ.Σ. τις κρίνει αναγκαίες και απαραίτητες, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

δ) Μεριμνά για την ανάπτυξη και λειτουργία άλλων 
μορφωτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους σκο−
πούς του Ιδρύματος.

ε) Ιδιαιτέρως το Δ.Σ. με ειδικές εκάστοτε αποφάσεις ή 
με Κανονισμούς εγκρινόμενους από την Ιερά Μητρόπολη 
καθορίζει μεταξύ άλλων:

ε1) θέματα εσωτερικής λειτουργίας του Ιδρύματος,
ε2) λειτουργία του Πολυάνειου Ωδείου,
ε3) λειτουργία Ορχήστρας,
ε4) θέματα οικονομικής Διαχειρίσεως των πόρων του 

Ιδρύματος, της διαχειρίσεως των εν γένει διαθεσίμων 
αυτού και της εν γένει εκμεταλλεύσεως της περιουσίας 
του και της τηρήσεως και κινήσεως των τραπεζικών 
λογαριασμών, το λογιστικό σύστημα και τα υπό του 
Ιδρύματος τηρούμενα βιβλία,

ε5) τα της προσλήψεως και παύσεως, με σχέση ερ−
γασίας Ιδιωτικού δικαίου, των Νομικών, Οικονομικών 
και Τεχνικών Συμβούλων, του κατάλληλου προσωπικού 
γενικώς και τα των αμοιβών αυτών,

ε6) το Δ.Σ. δύναται επίσης να αναθέτει την ενάσκηση 
μέρους των εξουσιών του σε υπηρεσιακά όργανα, σε 
τρίτα πρόσωπα ή σε τεχνικές, καλλιτεχνικές ή άλλες 
συμβουλευτικές επιτροπές, των οποίων οι υπηρεσίες 
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είναι τιμητικές και άμισθες καθορίζοντας την αρμοδι−
ότητα αυτών.

στ) Το Δ.Σ. προτείνει (υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον εγκεκριμένο Προ−
ϋπολογισμό του Ιδρύματος) στην Ιερά Μητρόπολη την 
πρόσληψη του αναγκαίου για τη λειτουργία του Ιδρύμα−
τος προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
και το διορισμό σε αυτό του εθελοντικού προσωπικού. 

ζ) Ψηφίζει τον ετήσιο Προϋπολογισμό και Απολογισμό 
του Ιδρύματος και τους υποβάλλει για έγκριση στο Μη−
τροπολιτικό Συμβούλιο. 

η) Απονέμει τα βραβεία και τα αριστεία για μαθητές 
που διέπρεψαν, αποφασίζει για την ανακήρυξη Ευεργε−
τών και Δωρητών του Ιδρύματος, επιλέγει κατ’ έτος 2 
πρόσωπα της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας εγνω−
σμένου κύρους και τους απονέμει το χρυσό και αργυρό 
σήμα του Ιδρύματος. 

θ) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα, το οποίο δεν προ−
βλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, με την επιφύλαξη της 
εγκρίσεως των Πράξεών του από την Ιερά Μητρόπολη.

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:
α) έχει την εποπτεία οργανώσεως, διοικήσεως, λει−

τουργίας και διαχειρίσεως του Ιδρύματος,
β) συντονίζει τα μέλη του Δ.Σ. για την υλοποίηση των 

σκοπών του Ιδρύματος και παρακολουθεί την εκτέλεση 
των αποφάσεων του Δ.Σ.,

γ) εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον κάθε διοικητικής, 
δικαστικής και εκκλησιαστικής Αρχής και οποιασδήπο−
τε άλλης Αρχής και σε όλες του τις σχέσεις με άλλα 
Ιδρύματα, Οργανισμούς, Νομικά και Φυσικά πρόσωπα 
αυτοπροσώπως ή δια του Διευθυντού του Πολυανείου 
Ωδείου ή και δια προσώπου που ορίζεται από αυτόν και 
εγκρίνεται από το Δ.Σ.,

δ) λαμβάνει γνώση όλων των εισερχομένων και εξερ−
χομένων εγγράφων του Ιδρύματος, αλληλογραφεί με τις 
Δημόσιες Αρχές και υπογράφει όλη την αλληλογραφία 
του Ιδρύματος,

ε) συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριά−
σεις, αποστέλλοντας εγκαίρως τη σχετική πρόσκληση 
στα μέλη του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών 
και διευθύνει σε αυτές τις συζητήσεις,

στ) καταρτίζει, βοηθούμενος από τον Γενικό Γραμ−
ματέα, την Ημερήσια Διάταξη των προς συζήτηση θε−
μάτων. Θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην Ημερήσια 
Διάταξη δεν συζητείται, εκτός εάν πρόκειται για ζήτημα 
επείγοντος χαρακτήρα και συμφωνήσει προς τούτο η 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ.,

ζ) εισηγείται στο Δ.Σ. τα προς συζήτηση θέματα ή 
αναθέτει, όταν το κρίνει σκόπιμο, την εισήγησή των και 
σε άλλο μέλος του Δ.Σ.,

η) ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του 
Ιδρύματος,

θ) εν γένει μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξε−
ων του παρόντος Κανονισμού και των αποφάσεων του 
Δ.Σ.

2. Ο αναπληρωτής του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος σε όλες τις ως άνω αρμοδιότητες αυτού 
και ενεργεί κατόπιν εντολής του. 

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα
του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Φροντίζει για την εκτέλεση των Αποφάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένων αυτών που αφο−
ρούν στην διαχείριση του Ιδρύματος,

β) τηρεί και φυλάσσει το Βιβλίο Πρωτοκόλλου του Ιδρύ−
ματος, συντάσσει όλα τα έγγραφα και διεκπεραιώνει όλη 
την αλληλογραφία του Ιδρύματος, για την οποία ενημερώ−
νει τον Πρόεδρο και την οποία συνυπογράφει με αυτόν,

γ) τηρεί το Βιβλίο Μητρώου και το Βιβλίο Πρακτικών των 
Συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ιδρύματος, συντάσσει τα εν 
λόγω πρακτικά, φυλάσσει τα έγγραφα, την αλληλογραφία, 
τα Γενικά Βιβλία, το Αρχείο, και τη σφραγίδα του Ιδρύματος, 
υπέχοντας ευθύνη για την καταστροφή ή την απώλειά τους 
και είναι αρμόδιος για την εκτέλεση των υπηρεσιών διοικητι−
κής φύσεως, που προβλέπονται στον κανονισμό αυτό ή του 
ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. ή του Προέδρου του.

2. Τον Γενικό Γραμματέα επικουρεί κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων του εθελοντής ή έμμισθος υπάλληλος 
του Ιδρύματος, που ορίζεται με απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου. 

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού 
Γραμματέα, αυτόν αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. 
που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Οικονομικών
του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Υπεύθυνος των Οικονομικών:
α) φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δι−

οικητικού Συμβουλίου που αφορούν στη διαχείριση του 
Ιδρύματος και γενικά διαχειρίζεται την περιουσία αυτού,

β) τηρεί και φυλάσσει το Βιβλίο Ταμείου, καθώς και 
τα τριπλότυπα γραμμάτια εισπράξεων και τα διπλότυπα 
εντάλματα πληρωμών του Ιδρύματος,

γ) εισπράττει κάθε έσοδο του Ιδρύματος με τριπλότυ−
πα γραμμάτια εισπράξεων, τα οποία συνυπογράφει με 
τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα και διενεργεί τις 
πληρωμές που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο, που 
προβλέπεται στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό, βάσει 
διπλοτύπων Ενταλμάτων Πληρωμής, τα οποία συνυπο−
γράφει με τον Πρόεδρο ή Γενικό Γραμματέα,

δ) ευθύνεται για τη φύλαξη των χρημάτων του Ιδρύ−
ματος, τα οποία κατατίθενται σε ιδιαίτερο λογαριασμό 
σε μια από τις Τράπεζες που λειτουργούν στην πόλη 
του Κιλκίς στο όνομα «Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς 
Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου»,

ε) διενεργεί καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων κα−
τόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., για τη λήψη της οποίας είναι 
απαραίτητη η ψήφος του Προέδρου,

στ) επιμελείται μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τη σύ−
νταξη του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος,

ζ) συνυποβάλλει με τον Γενικό Γραμματέα τον εν λόγω 
Προϋπολογισμό του Ιδρύματος στο Διοικητικό Συμβού−
λιο προς ψήφιση,

η) συντάσσει τον Γενικό Ισολογισμό του Ιδρύματος,
θ) τηρεί και φυλάσσει το Βιβλίο Κτηματολογίου, το 

Βιβλίου Υλικού, καθώς και όποιο άλλο διαχειριστικό Βι−
βλίο του Ιδρύματος.

2. Τον Υπεύθυνο των Οικονομικών επικουρεί κατά την 
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εκτέλεση των καθηκόντων του εθελοντής ή έμμισθος 
υπάλληλος του Ιδρύματος, που ορίζεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Υπευθύ−
νου των Οικονομικών, αυτόν αναπληρώνει άλλο μέλος 
του Δ.Σ. που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 8
Τηρούμενα Βιβλία και Στοιχεία

Το Ίδρυμα έχει αυτοτελή διαχείριση, τηρεί δε υποχρε−
ωτικώς, με τη μέριμνα του Γραμματέα και του Ταμία του 
Δ.Σ., τα Γενικά Διαχειριστικά αυτού Βιβλία και Στοιχεία, 
θεωρημένα για κάθε νόμιμη χρήση από την Ιερά Μητρό−
πολη Πολυανής και Κιλκισίου, ήτοι: 

− Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων 
εγγράφων.

− Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ., στο 
οποίο καταχωρίζονται οι Αποφάσεις και οι Πράξεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

− Βιβλίο Μητρώου, στο οποίο καταχωρούνται τα πλήρη 
στοιχεία των δράσεών του.

− Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται κατά χρονο−
λογική σειρά οι πάσης φύσεως εισπράξεις και πληρωμές 
καθώς και τα αριθμημένα κατά αύξοντα αριθμό τριπλότυ−
πα γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών, τα 
οποία είναι εκτελεστέα, εφόσον φέρουν την υπογραφή 
του Προέδρου και του Ταμία του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

− Βιβλίο Κτηματολογίου, στο οποίο καταγράφονται 
όλα τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, που έχουν δια−
τεθεί σε χρήση του Ιδρύματος.

− Βιβλίο Υλικού, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά 
περιουσιακά στοιχεία, που έχουν διατεθεί σε χρήση του 
Ιδρύματος και με το οποίο παρακολουθείται η εισαγωγή, 
η εξαγωγή και το υπόλοιπο διαφόρων πραγμάτων του.

− Βιβλίο Απογραφών, στο οποίο καταχωρίζονται κατ’ 
έτος λεπτομερώς τα περιουσιακά στοιχεία, ο απολογι−
σμός και ο γενικός ισολογισμός του Ιδρύματος.

Εκτός από τα ως άνω Βιβλία και Στοιχεία, το Ίδρυμα 
μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία και Στοιχεία, τα οποία 
κρίνονται από το Δ.Σ. απαραίτητα για την παρακολού−
θηση της διαχείρισης των κάθε φύσης περιουσιακών 
στοιχείων που έχουν διατεθεί σε χρήση του Ιδρύματος 
και της εκπλήρωσης του σκοπού αυτού.

Άρθρο 9
Για όλες τις εισπράξεις των εσόδων του Ιδρύματος εκδίδε−

ται τριπλότυπο γραμμάτιο εισπράξεως, στο οποίο υπογράφει 
ο πληρώσας και ο εισπράξας Υπεύθυνος των Οικονομικών 
του Ιδρύματος. Το πρωτότυπο παραδίδεται στον πληρώσα−
ντα, το πρώτο αντίγραφο επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά 
εισπράξεως και το δεύτερο παραμένει στέλεχος.

Για κάθε πληρωμή που αποφασίζει το Διοικητικό Συμ−
βούλιο του Ιδρύματος, πάντοτε εντός του πλαισίου των 
προβλέψεων του Προϋπολογισμού, εκδίδεται Διπλότυπο 
Ένταλμα Πληρωμής, το οποίο είναι εκτελεστέο, εφόσον 
φέρει απαραιτήτως την υπογραφή, τόσο του Γενικού 
Γραμματέα, όσο και του Υπεύθυνου των Οικονομικών. Το 
πρωτότυπο επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά δαπάνης, 
το δε αντίγραφο παραμένει στο στέλεχος.

Άρθρο 10
Οικονομική Διαχείριση

1. Η διαχειριστική περίοδος είναι ετήσια και αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από 
της δημοσιεύσεως του παρόντος Κανονισμού στο επίσημο 
Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» και στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μπορεί να παραταθεί και 
μετά την 31η Δεκεμβρίου του λήγοντος έτους για ένα ακόμη 
ημερολογιακό έτος, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του Ιδρύ−
ματος, που λαμβάνεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του.

2. Ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος, που αφορά στο 
επόμενο οικονομικό έτος, συντάσσεται και υποβάλλε−
ται από τον Υπεύθυνο των Οικονομικών και τον Γενι−
κό Γραμματέα στο Διοικητικό Συμβούλιο προς ψήφιση 
εντός του μηνός Οκτωβρίου, ψηφίζεται δε από αυτό 
το αργότερο εντός του μηνός Νοεμβρίου και αμέσως 
κατόπιν υποβάλλεται για έγκριση στο Μητροπολιτικό 
Συμβούλιο. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις του προϋ−
πολογισμού επιτρέπονται, με την προϋπόθεση της ψήφι−
σής των από το Διοικητικό Συμβούλιο και της υποβολής 
των για έγκριση στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο.

3. Ο Απολογισμός του Ιδρύματος, που αφορά στα 
πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα του προηγούμε−
νου οικονομικού έτους, συντάσσεται από τον Υπεύθυνο 
των Οικονομικών εντός του δευτέρου δεκαπενθήμερου 
του μηνός Ιανουαρίου, υποβάλλεται δε από τον ίδιο στο 
Διοικητικό Συμβούλιο προς ψήφιση εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου. Ο απολογι−
σμός αναγράφει σε ιδιαίτερη στήλη τα προϋπολογισθέ−
ντα έσοδα και έξοδα, τα πραγματοποιηθέντα έσοδα 
και έξοδα, τις διαφορές μεταξύ τους και το ταμειακό 
υπόλοιπο το οποίο προκύπτει.

4. Με τον Απολογισμό συντάσσεται από τον υπεύθυνο 
των Οικονομικών Γενικός Ισολογισμός του Ιδρύματος, 
στον οποίο αναγράφονται αναλογικά τα ενεργητικά 
και παθητικά περιουσιακά στοιχεία αυτού, τα οποία 
υπάρχουν κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου 
οικονομικού έτους.

5. Ο Απολογισμός και ο Γενικός Ισολογισμός του Ιδρύ−
ματος υποβάλλονται για έγκριση στο Μητροπολιτικό 
Συμβούλιο εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του 
μηνός Φεβρουαρίου.

6. Το τυχόν χρηματικό πλεόνασμα από την οικονομική 
διαχείριση του Ιδρύματος κατατίθεται σε ιδιαίτερο λο−
γαριασμό μιας από τις Τράπεζες που λειτουργούν στην 
πόλη του Κιλκίς, στο όνομα του Νομικού Προσώπου 
της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως με την ένδειξη «Δια το 
Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής 
και Κιλκισίου».

Άρθρο 11

Πόροι του Ιδρύματος και διάθεσή τους

1. Πόροι του Ιδρύματος είναι:
α) Επιχορηγήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής 

και Κιλκισίου και γενικά Εκκλησιαστικών Νομικών Προ−
σώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. 

β) Κρατικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις της Νομαρ−
χιακής ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών και άλλων 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, 

γ) Επιχορηγήσεις από φυσικά πρόσωπα καθώς και 
κάθε άλλη νόμιμη επιχορήγηση.

δ) Δωρεές εν ζωή, ή αιτία θανάτου, κληρονομιές και 
κληροδοσίες κινητών και ακινήτων.

ε) Εισφορές σε είδος ή χρήμα φίλων του Ιδρύματος.
στ) Πρόσοδοι που προέρχονται από τη διενέργεια 

εράνου.
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ζ) Πρόσοδοι από την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώ−
σεων του Ιδρύματος, από συναυλίες καθηγητών, σπουδαστών 
και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών, από τη διάθεση αιθουσών 
ή προσφορά άλλου είδους υπηρεσιών από το Ίδρυμα.

η) Πρόσοδοι από τα δίδακτρα των σπουδαστών.
θ) Πόροι από την αξιοποίηση Εθνικών Προγραμμάτων 

ή Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Δι−
εθνών Προγραμμάτων. 

ι) Κάθε έσοδο, που προέρχεται από κάθε είδους νό−
μιμες δραστηριότητες του Ιδρύματος και κάθε νόμιμη 
πηγή, που συνάδουν με το εκκλησιαστικό ήθος.

2. Η περιέλευση οιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγ−
ματος στη χρήση του Ιδρύματος γίνεται πάντα στο όνομα 
του Νομικού Προσώπου της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, 
στο οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα, νομή και κατοχή του 
πράγματος. Στην πράξη της μεταβίβασης γίνεται ειδικότε−
ρη μνεία και αναφορά με την ένδειξη «Δια το Μορφωτικό 
Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου», 
το οποίο, ως Εκκλησιαστικό Ίδρυμα, θα έχει τη χρήση, για 
όσο χρόνο υφίσταται, προς εκπλήρωση του σκοπού του.

3. Οι ανωτέρω πόροι του Ιδρύματος διατίθενται κατόπιν 
αποφάσεως του Δ.Σ. αυτού για την κάλυψη κάθε δαπάνης 
που ανακύπτει και αποσκοπεί στην επίτευξη του σκοπού 
του Ιδρύματος και κάθε άλλης δαπάνης που προβλέπεται 
στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

4. Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες γίνονται 
αποδεκτές από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος μετά από 
προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
αυτού, οι δε κληρονομιές πάντοτε με το ευεργέτημα 
της απογραφής.

5. Οι ανωτέρω πόροι της παραγράφου 1 του παρό−
ντος άρθρου διατίθενται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ιδρύματος:

α) Για την αντιμετώπιση των παγίων εξόδων λειτουρ−
γίας του Ιδρύματος.

β) Για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού 
του Ιδρύματος.

γ) Για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 2 του παρόντος κανονισμού.

δ) Για τις αμοιβές του προσωπικού που θα προσληφθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 12
Προσωπικό του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλί−
ου μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό κατά την κρίση 
του για την εύρυθμη λειτουργία του, οι αρμοδιότητες 
και τα καθήκοντα του οποίου θα καθορίζονται κάθε 
φορά με την απόφαση της πρόσληψης.

Τα προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση των 
θέσεων θα είναι ανάλογα των καθηκόντων, τα οποία 
θα κληθούν να εκτελέσουν.

Άρθρο 13
Αφιέρωση Περιουσίας

Η Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου παραχωρεί 
στο «Μορφωτικό Ίδρυμα» αποκλειστικά για την εκπλή−
ρωση των ανωτέρω σκοπών την κάτωθι περιουσία:

Α) Για χρήση το παραδοσιακό ακίνητο του Πολυάνειου 
Ωδείου.

Β) Επίσης για χρήση όλη την κινητή περιουσία του 
Πολυάνειου Ωδείου, η οποία περιλαμβάνεται στο πρω−

τόκολλο απογραφής που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας Ιδρυτικής Πράξεως.

Γ) Την άδεια λειτουργίας του Πολυάνειου Ωδείου που 
εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 40839/14.9.1993 απόφαση του 
Υπουργείου Πολιτισμού και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 
765Β΄/30.9.1993.

Άρθρο 14
Σφραγίδα του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα χρησιμοποιεί κυκλική σφραγίδα με διάμετρο 
και τύπο όμοιο προς τις σφραγίδες στις οποίες αναφέρε−
ται το σχετικό διάταγμα «περί εμβλημάτων του κράτους 
και τύπου των σφραγίδων», και με δυο επάλληλους κύ−
κλους, η οποία φέρει στο κέντρο παράσταση του συμ−
βόλου του Πολυάνειου Ωδείου. Στο μεν εξωτερικό κύκλο 
αναγράφεται «Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου» 
και εσωτερικά της περιμέτρου «Μορφωτικό Ίδρυμα».

Άρθρο 15
Τροποποίηση του Κανονισμού

Ο παρών κανονισμός τροποποιείται από την Ιερά Σύνοδο 
της Εκκλησίας της Ελλάδος ύστερα από αιτιολογημένη 
πρόταση του οικείου Μητροπολίτου μετά γνώμης του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, για τη λήψη της οποίας 
είναι απαραίτητη η ψήφος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί−
του. Δημοσιεύεται δε όπως και ο παρών Κανονισμός.

Άρθρο 16
Κατάργηση του Ιδρύματος

Το παρόν Ίδρυμα, με την ως άνω μορφή και οργάνωση, 
καταργείται με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλη−
σίας της Ελλάδος κατόπιν ομόφωνης και αιτιολογημένης 
αποφάσεως όλων των μελών του Δ.Σ. αυτού, που εγκρί−
νεται από την οικεία Ιερά Μητρόπολη, όταν δεν αντα−
ποκρίνεται στο εκκλησιαστικό ήθος και την αποστολή 
του, όταν παρεκκλίνει του σκοπού του, όταν εκλείπει ο 
σκοπός για τον οποίο έχει συσταθεί ή καταστεί ανέφικτη 
η λειτουργία του. Σε κάθε περίπτωση κατάργησης του 
Ιδρύματος, η χρήση των πάσης φύσεως περιουσιακών 
στοιχείων, η οποία είχε παραχωρηθεί στο Ίδρυμα, επα−
νέρχεται αυτοδικαίως στο Νομικό Πρόσωπο της Ιεράς 
Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου, στην πλήρη κυρι−
ότητα του οποίου άλλωστε και αυτά ανήκουν.

Άρθρο 17
1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει από της δημοσιεύσεως 

αυτού στο επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος 
«ΕΚΚΛΗΣΙΑ» και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Κάθε τροποποίηση αυτού γίνεται από την Ιερά Σύ−
νοδο κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Δ.Σ. του 
Ιδρύματος, για τη λήψη της οποίας είναι απαραίτητη 
η ψήφος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, ως Προέ−
δρου, που εγκρίνεται από την Ιερά Μητρόπολη.

Άρθρο 18
Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού 
Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισί−
ου, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2005
Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ


