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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 990 

26 Μαΐου 2011 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορο
λογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και 
της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για 
ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων 1 

Εξουσιοδότηση Υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» 
στους Προϊσταμένους των Χημικών Υπηρεσιών 2 

Κατανομή Επιχορήγησης Οικονομικού Έτους 2011 
Σχολικών Επιτροπών των Ελληνικών Σχολείων 
του εξωτερικού 3 

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης μόνιμου προσω
πικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Πρέβεζας έτους 2011.. 4 

Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενι
αίο κείμενο του Κανονισμού του Γενικού Φιλόπτω
χου Ταμείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» της Ιεράς Μη
τροπόλεως Κερκύρας και Παξών 5 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. ΠΟΛ.: 1096 (D 
Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογί

ας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και της δή
λωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες 
κατηγορίες υπόχρεων. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 

Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών. 
2. Την με αριθμό Δ6Α 14250 0ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 

1725 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρ
μοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών. 

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 
62 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α') σχετικά με τον τρόπο 
υποβολής της φορολογικής δήλωσης. 

4. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 
1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') σχετικά 
με τις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων 
ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων. 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 
3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α') με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότη

ση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει τις διαδικασίες 
υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 
του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α'), με τις οποίες παρέχεται 
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατεί
νει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις 
κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσε
ων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

7. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1178/7.12.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β' 
1916/9.12.2010) περί εγγραφής νέων χρηστών στις ηλε
κτρονικές υπηρεσίες Taxisnet. 

8. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1186/21.12.2010 διαταγής μας 
περί προσκόμισης ειδικού πληρεξούσιου για την παρα
λαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις 
αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας. 

9. Το γεγονός ότι, από το οικονομικό έτος 2011 καθίστα
ται υποχρεωτική υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολο
γίας εισοδήματος με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών 
μεθόδων και υποδομών από όλα τα υπόχρεα φυσικά πρό
σωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα. 

10. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβο
λή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυ
σικών προσώπων, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 
επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. στα 
πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών 
και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών στον τομέα 
οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών. 

11. Την με αριθμό 1011563/264/Α0012/5.2.2003 διαταγή 
μας σχετικά με την υποβολή δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω λογιστών. 

12. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο
φασίζουμε: 

1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φο
ρολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρα
γράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994, που έληγε 
την 5η Μαΐου 2011, (ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι 
επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή ανεξάρτητα 
της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., όσοι από
κτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε., κ.τ.λ.), που 
υποχρεωτικά υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής 
μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτυου ανεξαρτήτως 
Α.Φ.Μ., παρατείνεται έως και τις 20 Μαΐου 2011. 

2. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της πα-
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ραγραφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994, που έληγε 
την 5η Μαΐου 2011, (εισοδήματα από ακίνητα, από κινητές 
αξίες, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή 
δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης κ.τ.λ.), ανεξάρτητα 
αν η υποβολή τους θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικής 
μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα 
μέσω Δ.Ο.Υ και ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., παρατείνεται έως 
και τις 20 Μαΐου 2011. 

3. Οι προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 των 
υπόχρεων των υποπεριπτώσεων ββ' έως και ζζ' της 
περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του 
ΚΦΕ (εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, συνταξιού
χοι, εισοδήματα που προέκυψαν στο εξωτερικό κτλ.), 
που υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως από τον υπό
χρεο ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από 
αυτόν είτε ταχυδρομείται επί αποδείξει, για τις οποίες 
η ημερομηνία υποβολής τους ξεκινά από την 3η Μαΐου 
και ολοκληρώνεται την 31η Μαΐου ανάλογα με το ΑΦΜ 
τους διαμορφώνεται ως εξής: 

Με ΑΦΜ 1 μέχρι τις 17.5.2001 
Με ΑΦΜ 2 μέχρι τις 18 5.2001 
Με ΑΦΜ 3 μέχρι τις 19.5.2011 
Με ΑΦΜ 4 μέχρι τις 20.5.2011 
Με ΑΦΜ 5 μέχρι τις 23.5.2011 
Με ΑΦΜ 6 μέχρι τις 24.5.2011 
Με ΑΦΜ 7 μέχρι τις 25.5.2011 
Με ΑΦΜ 8 μέχρι τις 26.5.2011 
Με ΑΦΜ 9 μέχρι τις 27.5.2011 
Με ΑΦΜ 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 μέχρι τις 30.5.2011 και 
Με ΑΦΜ 60 ή 70 ή 80 ή 90 ή 00 μέχρι τις 31.5.2011 . 
Εφόσον οι δηλώσεις των παραπάνω υπόχρεων, υποβάλ

λονται από τους ίδιους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου καθώς και οι δηλώσεις των 
υπόχρεων της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης γ' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ (εισοδήματα από 
συμμετοχή σε εταιρίες, αντιπρόσωποι, πράκτορες ασφα
λιστικών εταιριών, ασφαλειομεσίτες κ.τ.λ.), που υποχρε
ωτικά υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, η προθεσμία υποβολής 
τους παρατείνεται μέχρι και την 15.6.2011 ανεξάρτητα από 
το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. 

4. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινή
των του έτους 2011, που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ., ορί
ζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος για τους παραπάνω υπόχρεους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα 29 Απριλίου 2011 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ 

Αριθμ. 30/002/3114 (2) 
Εξουσιοδότηση Υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» 

στους Προϊσταμένους των Χημικών Υπηρεσιών. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσί

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο 
οποίος κυρώθηκε με το 'άρθρο πρώτο' του π.δ. 63/2005 

'Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα (Α' 98). 

2. Του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 'Για το εκσυγχρονι
σμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις' (Α' 101) 

3. Του π.δ. 551/1988 'Οργανισμός Νομαρχιών-Οργάνω-
ση Οικονομικών Υπηρεσιών', όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει (Α' 259). 

4. Την απόφαση με αρ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010 (Β' 1725) 
'ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Δημήτριο Κουσελά. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των Χημικών 
Υπηρεσιών κάθε επιπέδου (Δ/νσης, Αυτοτελούς Τμήμα
τος, Αυτοτελούς Γραφείου), να υπογράφουν «Με εντολή 
Υφυπουργού», ανάλογα με την κατά τόπο και καθ' ύλην 
αρμοδιότητα τους τα εξής έγγραφα: 

1. Εκθέσεις χημικής εξέτασης. 
2. Πιστοποιητικά αρμοδιότητας ΓΧΚ, όπως πιστοποιητικά 

ελέγχου και βεβαιώσεων συμμόρφωσης προϊόντων. 
3. Πιστοποιητικά, καθώς και βεβαιώσεις που προκύ

πτουν από τα στοιχεία της Διεύθυνσης. 
4. Εισηγήσεις για ορισμό μελών σε επιτροπές που 

συγκροτούνται από τις περιφερειακού επιπέδου Τελω
νειακές ή άλλες Αρχές. 

5. Έγγραφα του Μέρους Β' του Εγχειριδίου Συστήμα
τος Διαχείρισης Ποιότητας, Τυποποιημένες Διαδικασίες 
Λειτουργίας - Β' Κατηγορίας, Τυποποιημένα Έντυπα -
Β' Κατηγορίας. 

6. Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ
λήλων της Χημικής Υπηρεσίας ανεξαρτήτως σχέσεως 
εργασίας, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς στο εσωτερικό. 

7. Αποφάσεις χορήγησης κανονικών, αναρρωτικών και 
λοιπών αδειών των υπαλλήλων της Χημικής Υπηρεσί
ας και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες η αρ
μοδιότητα ανήκει σε άλλα όργανα. 

8. Παραπομπή στις Υγειονομικές Επιτροπές των υπαλ
λήλων της Χημικής Υπηρεσίας, καθώς και άσκηση έν
δικων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις 
των παραπάνω Επιτροπών. Αποφάσεις δικαιολόγησης 
αποχής από τα υπηρεσιακά καθήκοντα, για λόγους 
ασθενείας, με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές των υπαλ
λήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 

9. Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται στατιστικά στοι
χεία ή με τις οποίες παρέχονται στατιστικά στοιχεία. 

10. Αλληλογραφία με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες πε
ριφερειακού ή τοπικού επιπέδου, με Νομικά Πρόσωπα 
του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, συλλογικά όργανα 
ιδιωτικού τομέα και άλλους φορείς, για τρέχοντα υπη
ρεσιακά θέματα. 

11. Διαβιβαστικά έγγραφα και ανακοινώσεις. 
12. Απαντήσεις σε αιτήματα Συνδέσμων, Επαγγελμα

τικών Ενώσεων ή ιδιωτών. 
13. Απαντήσεις σε αιτήσεις, υπομνήματα και αναφορές 

παραπόνων πολιτών. 
14. Έγκριση χορήγησης αντιγράφων εμπιστευτικών 

εγγράφων. 
15. Έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής 

εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων της Υπη
ρεσίας τους. 
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16. Υπογραφή και αποστολή στη Γενική Γραμματεία 
Δημοσιονομικής Πολιτικής μηνιαίων καταστάσεων οι
κονομικών μεταβολών των υπαλλήλων αρμοδιότητας 
τους, για την υλοποίηση του ν. 3205/2003, όπως ισχύει, 
και του ν. 2303/1995. 

17. Βεβαιώσεις αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών 
των υπαλλήλων αρμοδιότητας τους. 

18. Συμβάσεις εργασίας για την πρακτική άσκηση φοι
τητών ή σπουδαστών στην Υπηρεσία τους. 

19. Υποβολή στο ΙΚΑ Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώ
σεων για φοιτητές ή σπουδαστές που πραγματοποιούν 
πρακτική άσκηση στην Υπηρεσία τους. 

20. Πρωτόκολλα συνεργασίας με συναρμόδιες Υπηρε
σίες άλλων δημόσιων φορέων, σε τοπικό επίπεδο. 

Κάθε προηγούμενη Απόφαση μας που ρυθμίζει κατά 
διαφορετικό τρόπο το ίδιο θέμα καταργείται. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2011 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ 

Αριθμ. Φ400/64/50621/ΙΒ (3) 
Κατανομή Επιχορήγησης Οικονομικού Έτους 2011 Σχο

λικών Επιτροπών των Ελληνικών Σχολείων του εξω
τερικού. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις των άρθρων 26 και 30 του Νόμου 

2413/1996 (ΦΕΚ 124/τ.Α/17-6-1996) «Η Ελληνική Παιδεία 

στο Εξωτερικό, η διαπολιτισμική Εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 33 και 
37 του άρθρου 13 του Νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ.Α/ 
10-6-2003) (ΦΕΚ 141/τ.Α/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες δια
τάξεις». 

2) Την αριθμ. Φ400/11/140041/ΙΒ/7-2-2003 (ΦΕΚ 189/τ.Β/ 
2003) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως τροποποι
ήθηκε με την αριθμ. Φ400/167/79294/ΙΒ/20-8-2004 (ΦΕΚ 
1352/τ.Β/2-9-2004) κοινή υπουργική απόφαση. 

3) Το αρ. 5 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α./28-6-2006). 
4) Την αριθμ. Φ.1/Α/1443/166054/30-12-2010 (ΦΕΚ 2158/ 

τ.Β'/31 -12-2010) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων περί κατανομής πι
στώσεων τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2011 του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. σε επιμέρους ΚΑΕ 

5) Τις εισηγήσεις των οικείων Συντονιστών Εκπαίδευ
σης εξωτερικού, τις προτάσεις των σχολικών επιτρο
πών και τα ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενου έτους, 
αποφασίζουμε: 

Α. Κατανέμουμε στις σχολικές επιτροπές των σχο
λείων που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα το συ
νολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων 
τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (4.733.000,00 ευρώ) για 
την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών, δαπανών μι
σθοδοσίας και ενοικίων. Η κατανομή γίνεται σε βάρος 
των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Παιδείας οικονομικού έτους 2011ΚΑΕ 2423 
ειδικού φορέα 19-140. 

Η κατανομή ανά σχολείο φαίνεται στον ακόλουθο 
πίνακα. 

Ι Ι ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

Γραφείο Συντονιστή ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Λύκειο Βερολίνου 

Λύκειο Αμβούργου 

Λύκειο Αννοβέρου 

ΣΥΝΟΛΟ 

43.000,00 € 

38.000,00 € 

9.000,00 € 

90.000,00 € 

Γραφείο Συντονιστή ΜΟΝΑΧΟΥ 

Σχολεία Μονάχου - Νταχάου 

Λύκειο Άουγκσμπουργκ 

1° Λύκειο Μονάχου 

2° Λύκειο Μονάχου 

Γυμνάσιο - Λύκειο Νυρεμβέργης 

Λύκειο Σβάινφουρτ 

Ελληνικά Ιδιωτικά Σχολεία Νυρεμβέργης 
ΣΥΝΟΛΟ 

500.000,00 € 

116.000,00 € 

810.000,00 € 

145.000,00 € 

239.000,00 € 

50.000,00 € 

150.000,00 € 
?.010.000.00£ 

Γραφείο Συντονιστή ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ 

Νηπιαγωγείο Βούπερταλ 

Δημοτικό Ντύσσελντορφ 

Δημοτικό Βούπερταλ 

Δημοτικό Μπίλεφελντ 

Δημοτικό Ντόρντμουντ 

Γυμνάσιο Ντύσσελντορφ 

8.000,00 € 

166.000,00 € 

110.000,00 € 

215.000,00 € 

123.000,00 € 

138.000,00 € 
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17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

Γυμνάσιο Βούπερταλ 

Γυμνάσιο Μπίλεφελντ 

Γυμνάσιο - Λύκειο Ντόρτμουντ 

Λύκειο Ντύσσελντορφ 

Λύκειο Βούπερταλ 

Λύκειο Μπίλεφελντ 

Λύκειο Λύντενσαιντ 

Γυμνάσιο-Λύκε ιο Κολωνίας 

ΣΥΝΟΛΟ 

59.000,00 € 

34.000,00 € 

10.000,00 € 

257.000,00 € 

150.000,00 € 

70.000,00 € 

132.000,00 € 

91.000,00 € 

1.563.000,00 € 

Γραφείο Συντονιστή ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ 

Λύκειο Στουτγάρδης 

Λύκειο Mannheim 

Σχολείο Φρανκφούρτης 

ΣΥΝΟΛΟ 

410.000,00 € 

97.000,00 € 

196.000,00 € 

703.000,00 € 

Γραφείο Συντονιστή Εκπ/σης ΒΡΥ=ΕΛΛΩΝ 

Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Henri Bergson 

ΣΥΝΟΛΟ 

40.000,00 € 

40.000,00 € 

Γραφείο Συντονιστή Εκπ/σης ΛΟΝΔΙΝΟΥ 

Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Λονδίνου 

Γυμνάσιο - Λύκειο Λονδίνου 

ΣΥΝΟΛΟ 

100.000,00 € 

211.000,00 € 

311.000,00 € 

Γραφείο Συντονιστή Εκπ/σης ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ 

Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Βουκουρεστίου 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.000,00 € 

1.000,00 € 

Γραφείο Συντονιστή Εκπ/σης ΚΑΪΡΟΥ 

Αβερώφειο Γυμνάσιο-Λύκειο Αλεξάνδρειας 

Τοσίτσαιο Πρατσίκειο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας 

Αμπέτειος Σχολή Καίρου 

Αχιλλοπούλειος Σχολή Καΐρου 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

2.600,00 

1.400,00 

8.000,00 

3.000,00 

15.000,00 € 

4.733.000,00 € 

Β. Το σύνολο της επιχορήγησης οικονομικού έτους 
2011, του ταμειακού υπολοίπου την 31η/12/2010 καθώς 
και λοιπών εσόδων (τόκοι, έσοδα κυλικείου κλπ.) από 
1/1/2011 έως 31/12/2011 διαμορφώνουν τα συνολικά έσο
δα της σχολικής επιτροπής οικονομικού έτους 2011. 

Γ. Οι σχολικές επιτροπές οι οποίες λαμβάνουν μι
κτές επιχορηγήσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και η 
πληρωμή αποδοχών συμβασιούχων εκπαιδευτικών και 
λοιπού προσωπικού, θα κατανείμουν τις πιστώσεις κατά 
απόλυτη προτεραιότητα για αποδοχές, ενοίκια και στη 
συνέχεια για λειτουργικές δαπάνες. 

Δ. Οι οικείοι Συντονιστές Εκπαίδευσης εξωτερικού, με 
απόφαση τους, θα εγκρίνουν τον προϋπολογισμό των 
σχολικών επιτροπών κατά κατηγορία δαπάνης και για 
κάθε σχολείο. 

Ε. Η ανωτέρω επιχορήγηση προορίζεται αποκλει
στικά για την κάλυψη των εξόδων των σχολείων, 
όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. Α1 της αριθμ. 

Φ400/11/140041 ΙΒ/7-2-2003 (ΦΕΚ 189/τ.Β'/2003) κοινής 
υπουργικής απόφασης. Προϋπόθεση για τη διάθεση 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού είναι η τήρηση 
των νομίμων διαδικασιών πραγματοποίησης τους και 
η ύπαρξη των νόμιμων παραστατικών (αποφάσεις, 
συμβάσεις, αποδείξεις κ.λ.π). 

ΣΤ. Με τη λήξη του οικονομικού έτους η σχολική επι
τροπή κάθε σχολείου υποχρεούται να συντάξει απολο
γισμό εσόδων - εξόδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
αριθμ. Φ400/11/140041 ΙΒ/7-2-2003 (ΦΕΚ 189/Τ.Β/2003) 
κοινή υπουργική απόφαση 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 29 Απριλίου 2011 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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Αριθμ. 5118.43/01/2011 (4) 
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης μόνιμου προσωπι

κού Λιμενικού Ταμείου Ν. Πρέβεζας έτους 2011. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
ι. Τις διατάξεις: 
α) του Ν. 3871/ 2010 (ΦΕΚ 141 Α') «Δημοσιονομική Δια

χείριση και Ευθύνη» του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α'). 
β) του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α) «Μισθολο

γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστι
κού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποι
ήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α'). 

γ) των π.δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170 Α'), 99/2010 (ΦΕΚ 172 Α') 
και 127/2010 (ΦΕΚ 214 Α'). 

2. Την αριθ. 2/14924/0022/01-04-2010 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Λ.Κ. 

3. Την αριθ. 85/23-12-2010 Πράξη της Λιμενικής Επιτρο
πής του Λ.Τ. Ν. Πρέβεζας και το αριθ. 1269/27-12-2010 
έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Πρέβεζας. 

4. Την αριθ. 478/31-03-2011 απόφαση ανάληψης υπο
χρέωσης του Λ.Τ. Ν. Πρέβεζας, αποφασίζουμε: 

Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπε
ρωριακής εργασίας, τριακοσίων πενήντα (350) ωρών 
για ένα (01) μόνιμο υπάλληλο του Λιμενικού Ταμείου Ν. 
Πρέβεζας για το έτος 2011 για την αντιμετώπιση έκτα
κτων υπηρεσιακών αναγκών. 

Οι υπηρεσιακές ανάγκες που θα καλυφθούν είναι η 
αυξημένη ανάγκη χρησιμοποίησης γερανού κατά τις 
απογευματινές ώρες, εξαιτίας της ταυτόχρονης έλευσης 
καραβιών, τα οποία περιμένουν να γίνει εκφόρτωση. 

Η υπερωριακή εργασία θα πραγματοποιείται καθημε
ρινά μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου, σύμφωνα 
με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

Υπεύθυνος για τον έλεγχο εκτέλεσης της υπερωριακής 
εργασίας θα είναι ο Πρόεδρος του ΛΤ Ν. Πρέβεζας. 

Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν μπορεί να υπερ
βαίνουν τις σαράντα (40) μηνιαίως. 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω αιτία 
ύψους 3.000 ευρώ περίπου, θα καλυφθεί από τον προϋπο
λογισμό του ανωτέρω φορέα, στον οποίο έχει δεσμευθεί 
σχετική πίστωση (ΚΑΕ 0261) αντίστοιχου ποσού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευση της. 

Πειραιάς, 2 Μαΐου 2011 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 

Αριθμ. 1861 Διεκπ. 1206 (5) 
Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο 

κείμενο του Κανονισμού του Γενικού Φιλόπτωχου Τα
μείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» της Ιεράς Μητροπόλεως 
Κερκύρας και Παξών. 

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Έχουσα υπ' όψιν: 
1. Τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4 και 29 παρ. 2 του 

Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος» (Φ.Ε.Κ. 146 Α'). 

2. Την υπ' αριθμ. 68/3.9.1997 πράξιν του Μητροπολίτου 
Κερκύρας και Παξών κυρού Τιμοθέου. 

3. Τον Κανονισμόν συστάσεως και λειτουργίας του 
Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» της 
Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας και Παξών (Φ.Ε.Κ. τεύχ. 
Β' 825/15.9.1997). 

4. Την υπ' αριθμ. 1/2011 πράξιν του Δ.Σ. του Γενικού 
Φιλόπτωχου Ταμείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κερκύρας και Παξών. 

5. Την υπ' αριθμ. 83/11.4.2011 Πράξιν του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Κερκύρας και Παξών Νεκταρίου. 

6. Την από 14.4.2011 Απόφασιν Αυτής, αποφασίζει: 
Την τροποποίησιν, συμπλήρωσιν και κωδικοποίησιν εις 

ενιαίον κείμενον του Κανονισμού του Γενικού Φιλόπτω
χου Ταμείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» της Ιεράς Μητροπό
λεως Κερκύρας και Παξών με την προσθήκην άρθρων, 
τα οποία αφορούν εις την σύστασιν και λειτουργίαν ΔΙ-
ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ συσσιτίων με την επωνυμία «Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ 
ΑΡΤΟΣ». Ο κωδικοποιημένος Κανονισμός του Γενικού 
Φιλόπτωχου Ταμείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κερκύρας και Παξών περιλαμβάνων 23 
άρθρα και έχει ως εξής: 

κ α ν ο ν ι σ μ ο σ 
περι τροποποιήσεως, συμπληρώσεως 

και κωδικοποιησεωσ εισ ενιαιον κ ε ι μ ε ν ο ν 
τ ο υ κ α ν ο ν ι σ μ ο υ λειτουργιασ τ ο υ γεν ικου 
φιλοπτωχου τ α μ ε ι ο υ « ο αγιοσ σ π υ ρ ι δ ω ν » 

τησ ιερασ μητροπολεωσ κερκυρασ και παξων 
(Φ.Ε.Κ. 825/τ.Β'/15.9.1997) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ 

Άρθρον 1 

Συνιστάται ευαγές ΕκκλησιαστικόνΊδρυμα υπό την επωνυ-
μίαν «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ Ό ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ"» 
της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων 
Νήσων, ως εξηρτημένη Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως, 
ιδίας διαχειρίσεως και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το 

Ίδρυμα τούτο τελεί υπό την διοίκησιν και εποπτείαν αυτής 
και έχει ως έδρα την πόλιν της Κερκύρας. 

Άρθρον 2 

Σκοπός του Ιδρύματος είναι: 
α) Η παροχή πάσης υλικής βοηθείας και περιθάλψεως 

εις ενδεείς (πτωχούς, ασθενείς, αστέγους, εγκαταλε
λειμμένους κ.α.) της Μητροπολιτικής περιφερείας, έχο
ντας ανάγκην βοηθείας και συμπαραστάσεως. 

β) Η Οικονομική ενίσχυσις απόρων μαθητών και σπου
δαστών. 

γ) Η Οικονομική ενίσχυση απόρων πολυτέκνων οικο
γενειών. 

δ) Η παροχή Ελληνοχριστιανικής διαφωτίσεως εις κα
τοίκους της Μητροπολιτικής περιφερείας δι' εκδόσεως 
εντύπων και διαφωτιστικών φυλλαδίων. 

ε) Η βράβευσις αριστούχων μαθητών και μαθητριών 
της τελευταίας τάξεως Λυκείου της Μητροπολιτικής 
περιφερείας. 

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Άρθρον 3 

1. Το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον διοικείται υπό πεντα
μελούς Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ των: α) 
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Του Μητροπολίτου, ως προέδρου, β) Του Πρωτοσυγκέλλου 
ή του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, ως Αντιπροέδρου, 
γ) ενός Κληρικού της Μητροπόλεως, εκτελούντος καθήκο
ντα Γραμματέως και Ταμίου και δ) Δύο λαϊκών (ανδρών ή 
γυναικών) διοριζομένων υπό του Μητροπολίτου. 

2. Η θητεία των μελών του Δ. Σ. είναι τριετής, το 
αξίωμα των τιμητικόν και άμισθον και δύναται να επα-
ναδιορισθούν μετά την λήξιν της θητείας των. Μέλος 
του Δ.Σ. εκλείπον ή παραιτούμενον προς της λήξεως 
της θητείας του αντικαθίσταται υπό του Μητροπολίτου. 
Μέλος απέχον αδικαιολογήτως τριών συνεδριών του Δ. 
Σ. δύναται να αντικατασταθή υπό του Μητροπολίτου. 

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ 

Άρθρον 4 

1. Πόροι του Γεν. Φιλόπτωχου Ταμείου είναι: 
α) Αι εισφοραί και οικονομικοί ενισχύσεις των Ενορι

ακών Ιερών Ναών, αι οποίαι αναγράφονται ετησίως εις 
τους προϋπολογισμούς, ως και αι τοιαύται των Ιερών 
Μονών. 

β) Αι εξ ελευθέρας βουλήσεως προσφοραί του Μη
τροπολίτου και Αιδ. Εφημερίων. 

γ) Αι δωρεαί και προσφοραί των φιλάνθρωπων ή φι
λανθρωπικών Οργανώσεων, Σωματείων και Συλλόγων. 

δ) Αι τυχόν Κρατικοί επιχορηγήσεις. 
ε) Ποσοστόν 20% εκ των εις χρήμα μηνιαίων προσό

δων εκάστου Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου, αποδι-
δόμενον ανά τρίμηνον. 

στ) Ποσοστόν 60% εκ του ετησίου εράνου της «ΗΜΕ
ΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» διενεργουμένου κατά το μήνα Δε-
κέμβριον. 

ζ) Το προϊόν εράνου εκ δισκοφοριών εις Ενορίας. 
η) Διάφοροι άλλοι πόροι μη κατονομαζόμενοι ώδε, 

τους οποίους ήθελεν εξεύρει το Διοικητικόν Συμβούλιον 
και προέρχονται εκ χρηστής πηγής. 

2. Η διάθεσις γίνεται κατά τα αναφερόμενα εις τους 
εν άρθρω 2 σκοπούς του Ιδρύματος. 

Άρθρον 5 

1. Το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ
ΔΩΝ» τηρεί τα εξής βιβλία : 

α) Βιβλίον Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. 
β) Βιβλίον Πράξεως Διοικητικού Συμβουλίου. 
γ) Διπλότυπα Γραμμάτια εισπράξεων και πληρωμών, 

δεόντως ηριθμημένων και τεθεωρημένων υπό της Ιεράς 
Μητροπόλεως. 

δ) Φακέλλους διαφυλάξεως τιμολογίων, αποδείξεων 
και διαχειριστικών στοιχείων. 

ε) Βιβλίον Περιουσιακών στοιχείων. 
2. Κατά μήνα Ιανουάριον συντάσσεται υπό του Δ.Σ. του 

Γ.Φ.Τ. ο Απολογισμός του παρελθόντος έτους και ο Προ
ϋπολογισμός του αρχομένου έτους βάσει των στοιχείων 
των υποβαλλομένων υπό των Ε.Φ.Τ. και υποβάλλονται 
προς έγκρισιν εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον. 

3. Προς ευχερεστέραν διαχείρισιν των πόρων του Γ.Φ.Τ. 
δύναται η Ιερά Μητρόπολις να αναθέτει εις Υπάλληλον αυ
τής καθήκοντα διαχειριστού επί αναλογώ αποζημιώσει. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' 
Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 

Άρθρον 6 

Προς ευχερεστέραν εκπλήρωσιν του σκοπού του 
Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου συνίσταται παρ' εκάστη 

ενορία ειδικόν Ταμείον ονομαζόμενον «ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙ
ΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ» με έδραν τον Κεντρικον Ναόν 
της Ενορίας. 

Άρθρον 7 

Έκαστον Ενοριακόν Φιλόπτωχον Ταμείον διοικείται 
υπό Διαχειριστική Επιτροπής αποτελούμενης εκ του 
Εφημερίου του Ναού, ως Προέδρου και τεσσάρων Κυρι
ών ή Δεσποινίδων, διοριζομένων υπό του Μητροπολίτου 
τη προτασει του Εφημερίου. Αντιπροεδρον, Ταμίαν και 
Γραμματέα της Επιτροπής εκλέγει αύτη κατά την πρώ
τη ν αυτής συνεδρίαν. 

Άρθρον 8 

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ενοριακών 
Φιλόπτωχων Ταμείων διορίζονται υπό του Μητροπολί
του επί τριετεί θητεία, του Μητροπολίτου δυναμένου και 
προ της λήξεως της θητείας αυτών να αντικαθίσταται 
τα μέλη, άτινα δια λόγους απασχολήσεως ή υγείας ή 
άλλης τινός αιτίας δεν δύνανται να προσφέρουν τας 
υπηρεσίας των. Μετά την λήξιν της τριετούς αυτών 
θητείας τα μέλη των Ε. Φ. Τ. δύνανται να επαναδιορί-
ζονται. 

Άρθρον 9 

Η Διαχειριστική Επιτροπή των Ε. Φ. Τ. συνέρχεται 
τακτικώς μεν άπαξ του μηνός και επιλαμβάνεται των 
ενδιαφερουσών αυτήν υποθέσεων, εκτάκτως δε συγκα
λείται όταν κληθεί υπό του Προέδρου αυτής ή ζητήσουσι 
τούτο τα τρία εκ των πέντε μελών αυτής. Η Επιτροπή 
ευρίσκεται εν απαρτία εάν παρίστανται ο Πρόεδρος 
και δύο τουλάχιστον μέλη και αποφασίζει δια σχετικής 
πλειοψηφίας των παρόντων, εν ισοψηφία δε υπερισχύει 
η ψήφος του Προέδρου. Παν εγγραφον της Επιτροπής 
υπογράφεται υπό του Προέδρου. 

II. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Ε. Φ. Τ. ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΑΥΤΩΝ 

Άρθρο 10 

Πόροι του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου είναι: 

α) Αι προαιρετικοί εισφοραί πιστών. 

β) Το προϊόν των κυτίων, τα οποία τοποθετούνται 
εις τους Ιερούς Ναούς με την ένδειξιν «ΚΥΤΙΟΝ ΥΠΕΡ 
ΠΤΩΧΩΝ». 

γ) Το προϊόν εκ περιφοράς δίσκου υπέρ των πτωχών, 
κατόπιν εγκρίσεως της Ιεράς Μητροπόλεως. 

δ) Ποσοστόν 40% εκ του ετησίου εράνου της «ΗΜΕ
ΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ». 

ε) Αι τυχόν κρατικοί επιχορηγήσεις και δωρεαί φυ
σικών ή νομικών προσώπων, κληρονομίαι και κληρο-
δοσίαι. 

Άρθρον 11 

Οι Πόροι των Ενοριακών Φιλόπτωχων Ταμείων δια
τίθενται: 

1. Προς περίθαλψιν πτωχών της Ενορίας, δια παροχής 
εις αυτούς τακτικού ή εκτάκτου βοηθήματος, ειδών εν
δύσεως, ιατρικής περιθάλψεως και φαρμάκων. 

2. Δι' αγοράν βιβλίων, σχολικών ειδών και δια την πα-
ροχήν χρηματικών βοηθημάτων εις απόρους μαθητάς 
της ενορίας. 

3. Δι' επισκέψεις εις τους φυλακισμένους και εις δια-
βιούντας εις ευαγή Ιδρύματα προς ενίσχυσιν των, και 
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4. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν εις Ιερόν Ναόν δεν 
υπάρχει κίνησις αναγκών και δεν παρέχονται βοηθήμα
τα, δύναται το προϊόν των πόρων να αποσταλεί εις το 
Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμέιον «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ». 

Άρθρον 12 

1'Εκαστον Ε.Φ.Τ. τηρεί τα ως κάτωθι βιβλία τεθεωρη-
μένα υπό της Ιεράς Μητροπόλεως : 

α) Βιβλίον Πράξεων της Διαχειριστικής Επιτροπής. 
β) Βιβλίον Πρωτοκόλλου. 
γ) Γραμμάτια εισπράξεων. 
δ) Εντάλματα πληρωμών. 
ε) Πρακτικόν καταμετρήσεως προϊόντων κυτίων και 

δισκοφοριών. 
2. Κατά μήνα Δεκέμβριον συντάσσεται ο Προϋπολογι

σμός εκάστου Ε.Φ.Τ. και κατά μήνα Ιανουάριον ο Απο
λογισμός αυτού και υποβάλλονται προς έγκρισιν εις το 
Δ.Σ. του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου. 

Άρθρον 13 

Η εξακρίβωσις της οικονομικής καταστάσεως εκά
στου ενδεούς Ενορίτου πρέπει να γίνεται το δυνατόν 
ταχύτερον και μετά μεγίστης προσοχής, κατόπιν να 
εγγράφεται ούτος εις τα ειδικά βιβλία της Ενορίας και 
μετά σημειώσεως χρησίμων παρατηρήσεων. 

Άρθρον 14 

Η χρηματική περιουσία εκάστου Ε. Φ. Τ. υπερβαίνουσα 
τα 300 Ευρώ δέον να κατατίθεται επ' ονόματι του Ε. Φ. 
Τ. εις τίνα Τράπεζαν ή Ταμιευτήριον. Δια πάσαν ανάλη-
ψιν απαιτείται απόφασις της Δ. Ε. κεκυρωμένη υπό της 
Ιεράς Μητροπόλεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ 
ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΔΙ-ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 

«Ο επιούσιος ά ρ τ ο ς » 

Άρθρον 15 

1. Το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον, προς ευχερεστέ-
ραν εκπλήρωσιν του σκοπού λειτουργίας του, ιδρύει και 
λειτουργεί Δι- Ενοριακά Συσσίτια, υπό την επωνυμίαν 
«Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ ΑΡΤΟΣ». Τα συσσίτια αυτά θα έχουν ως 
έδρα των ενορίας της Ιεράς Μητροπόλεως, ορισθησο-
μένας παρά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, αλλά 
θα ενισχύονται και παρ' άλλων ενοριών της Ιεράς Μη
τροπόλεως, αι οποίαι θα ορίζονται κατόπιν αποφάσεως 
του Μητροπολίτου, είτε δια χρηματικής εισφοράς είτε 
δια τροφίμων και άλλων ειδών, τα οποία μέλλουν χρη-
σιμεύση εις την παρασκευήν τροφής. 

2. Η απόφασις του Μητροπολίτου θα πρέπει να λαμβά
νεται κατόπιν προτάσεως του αρμοδίου Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου ή των αρμοδίων Εκκλησιαστικών Συμβουλί
ων, εφόσον εις το συσσίτιον θα μετέχουν περισσότερες 
από μια ενορίες, των προτάσεων δε αυτών εγκρινομέ
νων υπό του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου. 

3. Το Δ.Σ. του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου συντάσσει 
τον Εσωτερικόν Κανονισμόν περί λειτουργίας των Δι 
- Ενοριακών συσσιτίων. 

Άρθρον 16 

1/Εκαστον Συσσίτιον θα έχει ως έδρα του το Γρα-
φείον της Ενορίας, η οποία θα διάθεση χώρον δια την 
εγκαταστασιν του συσσιτίου. Το Συσσίτιον θα διαθέτη 
ωσαύτως σφραγίδα κυκλικήν, αναγράφουσαν τα εξής: 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙ-ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΣΥΣΣΙ

ΤΙΟΝ Ι.Ν. τάδε (η επωνυμία του Ναού) «Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ 
ΑΡΤΟΣ». 

2. Έκαστον Συσσίτιον διοικείται υπό επταμελούς Ει
δικής Επιτροπής Διαχειρίσεως, τα μέλη της οποίας 
διορίζονται κατόπιν αποφάσεως του Μητροπολίτου. 
Πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται εις εκ των εφη
μερίων των Ενοριών, αι οποίαι στηρίζουν το Συσσίτιον, 
κατόπιν αποφάσεως του Μητροπολίτου. Τρία μέλη της 
Επιτροπής προέρχονται εκ της Ενορίας, εις την οποί
αν εδράζεται το Συσσίτιον, κατόπιν προτάσεως του 
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της εν λόγω Ενορίας. Τα 
υπόλοιπα τρία μέλη (κληρικό ή λαϊκά) της επιτροπής 
δύνανται όπως προέλθωσι ανά ένα εκ των υπολοίπων 
Ενοριών, αίτινες συγκροτούν το Συσσίτιον. 

3. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν αι Ενορίαι, αι οποίαι 
συμμετέχουν εις το Δι-Ενοριακόν Συσσίτιον είναι πε
ρισσότεροι των τριών, τότε ορίζονται εκ περιτροπής 
ως μέλη της Επιτροπής Διαχειρίσεως εκπρόσωποι των 
Ενοριών κατά αλφαβητική σειρά των, μέχρις ότου εις 
συνεχείς θητείας συμμετάσχουν άπασαι αι Ενορίαι, αι 
οποίαι στηρίζουν το Συσσίτιον και πάλι εξ αρχής. 

4. Η διάρκεια θητείας της Ειδικής Επιτροπής Διαχει
ρίσεως είναι τριετής. 

5. Η Ειδική Επιτροπή Διαχειρίσεως, εντός δέκα ημερών 
από του διορισμού της, συνέρχεται εις πρώτην συνε-
δρίαν και εκλέγει τον Αντιπρόεδρον, τον Γραμματέαν 
και τον Ταμίαν. 

6. Η Ειδική Επιτροπή Διαχειρίσεως του Δι -ενοριακού 
Συσσιτίου δύναται να ψηφίζη εσωτερικόν κανονισμόν, 
ο οποίος θα εγκρίνεται δια αποφάσεως του Μητρο
πολίτου, με την σύμφωνον γνώμη του Μητροπολιτικού 
Συμβουλίου. Ο Κανονισμός δύναται να προβλέπη λεπτο
μερώς θέματα λειτουργίας του Δι-ενοριακού Συσσιτίου. 
Αι διατάξεις του όμως δεν δύνανται να αναιρούν τας 
διατάξεις του γενικότερου κανονισμού λειτουργίας των 
Δι- ενοριακών Συσσιτίων. 

Άρθρον 17 

Από τα Δι-Ενοριακά συσσίτια θα σιτίζονται όλοι 
εκείνοι, οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν έχουν την οικο-
νομικήν άνεσιν να αυτο-εξυπηρετούνται. Προς τούτο, 
απαραίτητος είναι η προσκόμισις των εκκαθαριστικών 
σημειωμάτων του καθενός υποψηφίου προς σίτισιν, ο 
έλεγχος των από την Ειδική Επιτροπή Διαχειρίσεως 
και η καταγραφή των υποψηφίων εις σχετικον ειδικόν 
Βιβλίον. 

Άρθρον 18 

Πόροι του Δι- Ενοριακού Συσσιτίου είναι οι εξής: 
α. Αι προαιρετικοί εισφοραί των πιστών. 
β. Ειδική τακτική χορηγία από κάθε Ενορία, η οποία 

μετέχει εις το Δι-Ενοριακόν Συσσίτιον, το ύψος της 
οποίας ορίζεται δι' αποφάσεως του Μητροπολίτου. 

γ. Το προϊόν εκ περιφοράς δίσκου υπέρ των συσσιτί
ων, κατόπιν εγκρίσεως της Ιεράς Μητροπόλεως. 

δ. Το προϊόν εξ ειδικών κυτίων υπέρ του Συσσιτίου, το 
οποίο θα βρίσκεται εντός εκάστου Ιερού Ναού. 

ε. Το προϊόν ειδικών φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, 
λαχειοφόρων αγορών και εράνων, οι οποίοι θα διενερ
γούνται μετά θεωρημένων από την Ιεράν Μητροπολιν 
κουπονιών-αποδείξεων. 

στ. Το προϊόν από εκδόσεις. 
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ζ. Ποσοστόν εκ του ετησίου Εράνου της Αγάπης, το 
οποίον θα καθορίζεται κατόπιν αποφάσεως του Μη
τροπολίτου. 

η. Τυχόν κρατικοί και άλλαι επιχορηγήσεις και δω-
ρεαί φυσικών ή νομικών προσώπων, κληρονομίαι και 
κληροδοσίαι. 

Άρθρον 19 

1. Το Δι-Ενοριακόν Συσσίτιον έχει ιδίαν διαχείρισιν και 
τηρεί Βιβλίον Ταμείου, Βιβλίον πρωτοκόλλου, Βιβλίον 
Πράξεων, Βιβλίον αποθήκης, Αρχείον σιτιζομένων. Η 
διαχείρισις του τελευταίου υπόκειται εις τας νομικός 
διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομέ
νων. Άπαντα τα βιβλία είναι θεωρημένα από την Ιερόν 
Μητρόπολιν. 

2. Το Δι-Ενοριακόν Συσσίτιον οφείλει να έχει ξεχωρι-
στόν Αριθμόν Φορολογικού Μητρώου ως Νομικόν Πρό
σωπον Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρος. 

3. Δια κάθε συναλλαγήν, το Δι-Ενοριακόν Συσσίτιον 
φέρει ειδικά διπλότυπα γραμμάτια εισπράξεως και πλη
ρωμής, δεόντως αριθμημένα και θεωρημένα από την 
Ιερόν Μητρόπολιν. 

4. Αι εισπράξεις εκ των κυτίων και εκ των δίσκων 
υπέρ των σισσιτίων θα καταγράφονται εις ειδικόν πρα-
κτικόν καταμετρήσεως, το οποίο θα υπογράφεται από 
το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον εκάστης ενορίας και θα 
παραδίδεται εις την Ειδικήν Επιτροπήν Διαχειρίσεως, 
η οποία θα καταχωρή τα έσοδα και θα εκδίδη το σχε-
τικόν γραμμάτιον, το οποίον και θα αποδίδη εις την 
Ενορίαν. 

5. Η Ειδική Επιτροπή Διαχειρίσεως είναι υποχρεωμέ
νη να συντάσση προϋπολογισμόν και απολογισμόν, οι 
οποίοι θα εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Γενικού Φιλό
πτωχου Ταμείου. 

6. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν η χρηματική πε
ριουσία εκάστου Δι-Ενοριακού Συσσιτίου υπερβαίνει 
τα 1000 Ευρώ, δέον να κατατίθεται επ' ονόματι του 
Συσσιτίου εις Τράπεζαν ή Ταμιευτήριον. Δια πάσαν 
αναληψιν απαιτείται αιτιολογημένη πράξις της Ειδικής 
Επιτροπής Διαχειρίσεως, θεωρημένη υπό της Ιεράς Μη
τροπόλεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρον 20 

1. Κατά μήνα Φεβρουάριον εκάστου έτους και εις ημε-
ρομηνίαν οριζομένην υπό του Μητροπολίτου συγκα
λείται η Γενική Συνέλευσις του Γενικού Φιλόπτωχου 

Ταμείου εις την οποίαν συμμετέχουν τα μέλη των ΔΕ 
των Ε.Φ.Τ. και των Ειδικών Επιτροπών Διαχειρίσεως των 
Διενοριακών συσσιτίων. 

2. Κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν αναγινώσκονται τα 
πεπραγμένα του παρελθόντος έτους και ο προγραμ
ματισμός του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητρο
πόλεως δια το αρξάμενον έτος. 

Άρθρον 21 

1. Ο παρών Κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί και 
να συμπληρωθεί υπό της Δ.Ι.Σ. κατόπιν αποφάσεως του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Φ.Τ. και εγκρίσει του Μη
τροπολίτου. 

2. Το παρόν Ίδρυμα του Γ.Φ.Τ. καταργείται και διαλύ
εται δι' αποφάσεως της Δ.Ι.Σ. κατόπιν αποφάσεως του 
Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινομένης υπό του Μητρο
πολίτου, όταν δεν εκπληρώνει τους σκοπούς αυτού και 
καθίσταται ανέφικτος η λειτουργία του. 

3α. Εν περιπτώσει διαλύσεως του Γ.Φ.Τ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥ
ΡΙΔΩΝ» η περιουσία αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως εις 
την Ιεράν Μητρόπολιν Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων 
Νήσων, ήτις δύναται να διάθεση αυτήν δι' οιονδήποτε 
παρεμφερή σκοπόν. 

β. Η περιουσία των Ε. Φ. Τ. εν περιπτώσει διαλύσεως 
αυτών, περιέρχεται εις το παρά τη Ιερά Μητρόπολει 
Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ». 

γ. Ωσαύτως και η περιουσία εκάστου Δι- ενοριακού 
Συσσιτίου, εν περιπτώσει διαλύσεως αυτού, ανήκει εις 
το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον της Ιεράς Μητροπόλεως 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ». 

Άρθρον 22 

1. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσε
ως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Ο Κανονισμός ούτος δημοσιεύεται και εις το επίση-
μον δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». 

Άρθρον 23 

Από τας διατάξεις του παρόντος Κανονισμού προ
καλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του 
νομικού προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, 
Παξών και Διαποντίων Νήσων, το ύψος της οποίας δεν 
δύναται να προσδιοριστεί. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήναι, 14 Απριλίου 2011 

Ο Πρόεδρος 

t ο Αθηνών ι ερωνυμος 
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