
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Συστηματική Φι-
λοσοφία» μεταξύ των Τμημάτων: Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής (επισπεύ-
δον) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Φιλοσοφι-
κών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

2 Σύσταση τού Εκκλησιαστικού Ιδρύματος με την 
επωνυμία «Πολιτιστικό - Πνευματικό Κέντρο Ενο-
ρίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κάτω Ασι-
τών» της Ενορίας Μεταμορφώσεως του Σωτήριος 
Κάτω Ασιτών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και 
έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας αυτού.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφαλμάτων στην 177493/548/23.7.2018
 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 3169/1.8.2018 (τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 31420 (1)
Ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Συστηματική 

Φιλοσοφία» μεταξύ των Τμημάτων: Φιλοσοφίας 

και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής (επι-

σπεύδον) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(αριθμός συνεδρίασης 2958/12 και 13.4.2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 32, 43 και 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/
Ζ1/8.12.2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017): «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9.2.2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
ε) 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και 
στ) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την με αριθμό 17746/28.1.2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/
24.2.2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκριση 
της υπ’ αριθμ. 17508/23.1.2015 πράξης του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη 
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλο-
σοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρί-
αση με αριθμό 258/22.2.2018).

7. Τις αποφάσεις των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδα-
γωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση με αριθμό 
3/7.2.2018) και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση με αριθμό 
192/17.1.2018).

8. Τις αποφάσεις των Συγκλήτων του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση με 
αριθμό 20/19.7.2018), και του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(συνεδρίαση με αριθμό 389/21.6.2018).

9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσο-
φικής Σχολής του ΑΠΘ, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Φιλοσοφικών 
και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης για τη συνδιοργάνωση του Διι-
δρυματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Συστηματική Φιλοσοφία».

10. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12.4.2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη-
θεί δαπάνη ποσού 22.000,00 € ανά έτος στον προϋπολο-
γισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 
του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων: Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφίας, Παι-
δαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τίτλο: «Συστημα-
τική Φιλοσοφία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του ΑΠΘ συνδιοργανώνει και λειτουργεί από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διιδρυματικό Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Συστηματική 
Φιλοσοφία»,με τα Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Φιλοσοφι-
κών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» 
επιδιώκει τη συστηματική ειδίκευση στις ακόλουθες 
γνωστικές περιοχές της «Συστηματικής Φιλοσοφίας»: 
1. Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία, 2. Πρακτική Συ-
στηματική Φιλοσοφία και 3. Φιλοσοφία της Τέχνης και 
της Τεχνολογίας.

Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η Συστηματική 
Φιλοσοφία. Αυτή ορίζεται ως συνάρθρωση των θέσεων 
της φιλοσοφικής παράδοσης στη βάση των ουσιωδών 
ερωτημάτων που συγκροτούν το πεδίο και τις διαμάχες 
αυτού του γνωστικού κλάδου. Η Συστηματική Φιλοσο-
φία αποβλέπει στη διερεύνηση των δομικών εννοιών 
του φιλοσοφείν, και ειδικότερα της μεταφυσικής, της 
οντολογίας, της θεωρίας της γνώσης, του ηθικού και πο-
λιτικού στοχασμού, καθώς και της αισθητικής θεωρίας. 
Ο στόχος όλων των παραπάνω είναι η συγκρότηση των 
κατάλληλων εργαλείων ανάλυσης για την κατανόηση και 
στοχαστική αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων 
αναφορικά με τη γνώση και την πράξη του ανθρώπου.

Σκοπός του Διιδρυματικού Π.Μ.Σ.: Το Διιδρυματικό 
Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» αποσκοπεί επιστη-
μονικά στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη 
της έρευνας στις επιμέρους γνωστικές περιοχές της Συ-
στηματικής Φιλοσοφίας. Επιστημολογικά διερευνά τις 
μεθόδους και τους όρους εφαρμογής των συστηματι-
κών εννοιών της φιλοσοφίας, που έχουν ως αποτέλεσμα 
τον εννοιολογικό προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ του 
νοητικού και του πραγματικού. Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. 
«Συστηματική Φιλοσοφία» περιέχει στοιχεία αναστοχα-
στικής θεώρησης του πεδίου της εμπειρίας, με έμφαση 
στην εφαρμογή των εννοιών και των φιλοσοφικών κα-
τηγοριών σε αυτό. Κοινωνικά αποβλέπει στην ικανοποί-
ηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πο-
λιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην 
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κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να 
συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές 
του γνωστικού κλάδου της Συστηματικής Φιλοσοφίας 
καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, μεθο-
δολογικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων 
στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε 
ιδρυτικό Τμήμα του παρόντος Διιδρυματικού Π.Μ.Σ.

Ειδικότερα, το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» καταρτίζει, στο πλαίσιο της αποστολής του, 
επιστήμονες για τις ανάγκες της φιλοσοφικής έρευνας 
και της Εκπαίδευσης. Ένα σημαντικό πεδίο δραστηρι-
ότητάς του είναι η φιλοσοφική κατάρτιση αποφοίτων 
ΑΕΙ τόσο θεωρητικής όσο και θετικής κατεύθυνσης στις 
διαφορετικές γνωστικές περιοχές της Θεωρητικής Συ-
στηματικής Φιλοσοφίας, της Πρακτικής Συστηματικής 
Φιλοσοφίας καθώς και της Φιλοσοφίας της Τέχνης και 
της Τεχνολογίας. Επιδιώκεται η εμβάθυνση στην έρευνα 
των επιμέρους προβλημάτων των παραπάνω γνωστικών 
περιοχών καθώς και στην έρευνα των θεωρητικών και 
εννοιολογικών τους συσχετίσεων. Επιδιώκεται επίσης η 
συστηματική φιλοσοφική εκπαίδευση και επιμόρφωση 

υποψήφιων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Μέσης 
Εκπαίδευσης.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Συστηματική Φιλο-
σοφία».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχια-
κοί/κές φοιτητές/ήτριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πα-
νεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής κάτοχοι τίτλων συ-
ναφούς προς το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ..

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα 
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 120. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Τύπος Μαθήματος ECTS

1 Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία Ι Υ 10

2 Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία Ι Υ 10

3 Φιλοσοφία της Τέχνης και της Τεχνολογίας Ι Υ 10

Σύνολο ECTS 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Τύπος Μαθήματος ECTS

1 Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία ΙΙ Υ 10

2 Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία ΙΙ Υ 10

3 Φιλοσοφία της Τέχνης και της Τεχνολογίας ΙΙ Υ 10

Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Τύπος Μαθήματος ECTS

1 Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία ΙΙΙ Υ 10

2 Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία ΙΙΙ Υ 10

3 Φιλοσοφία της Τέχνης και της Τεχνολογίας ΙΙΙ Υ 10

Σύνολο ECTS 30

Δ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Τύπος Μαθήματος ECTS

1 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Υ 30

Σύνολο ECTS 30

Γενικό Σύνολο ECTS 120
Υ: Υποχρεωτικό
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Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική. 
Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασιών είναι η ελληνική. Με αιτιολογημένη απόφα-
ση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής είναι δυνατή 
η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματική εργασίας 
σε άλλη γλώσσα.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο στους εικοσιπέντε (25) μεταπτυχιακούς/
ές φοιτητές/ήτριες ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον Κανονισμό Με-
ταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13.4.2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. θα απα-
σχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδα-
γωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλο-
σοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων Πα-
νεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι 
επιστήμονες, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από 
την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. θα χρη-
σιμοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ’ έτος και 
για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του Διιδρυματικού 
ΠΜΣ, τις πηγές χρηματοδότησής του και τους εν γένει 
πόρους της λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017.

Ετήσιος Προϋπολογισμός

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ/ΕΥΡΩ

1. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του προϋπολογισμού του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

22.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 22.000,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ/ΕΥΡΩ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 5.000,00 €

2. Δαπάνες αναλωσίμων 2.000,00 €

3. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 10.000,00 €

4. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

5.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 22.000,00 €

Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθμ. 696/30.8.2018 (2)
Σύσταση τού Εκκλησιαστικού Ιδρύματος με την 

επωνυμία «Πολιτιστικό - Πνευματικό Κέντρο Ενο-

ρίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κάτω Ασι-

τών» της Ενορίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρι-

ος Κάτω Ασιτών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 

και έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας αυτού.

Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Λαβούσα υπόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4149/1961 «Περί Κα-

ταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας»,
β) το άρθρο 10, παραγρ. 11 του ν. 4149/1961 «Περί Κα-

ταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησί-
ας», ως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 
19 του ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής 
των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους 
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής 
Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις»,

γ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 883/528/Φ.12/14.2.2017 θετική 
εισήγηση - πρόταση του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης 
Ειρηναίου, για τη σύσταση και λειτουργία, ως και την 
έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του ως άνω Εκ-
κλησιαστικού Ιδρύματος,

δ) την υπ’ αριθμ. 12/24.2.2017 απόφαση της Ιεράς 
Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, αποφασί-
ζει ομοφώνως:

συνιστά το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί 
ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με την επωνυμία 
«Πολιτιστικό - Πνευματικό Κέντρο Ενορίας Μεταμορφώσε-
ως του Σωτήρος Κάτω Ασιτών» της Ενορίας Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος Κάτω Ασιτών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Κρήτης και εγκρίνει τον ως κάτωθι Κανονισμό λειτουργίας 
του, αποτελούμενο από 13 άρθρα, για την οργάνωση, τη 
διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία του:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ

Άρθρο 1
Σύσταση - Τίτλος - Έδρα

Στην Ενορία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κάτω 
Ασιτών, που υπάγεται στήν Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, 
συνίσταται Εκκλησιαστικό Ίδρυμα που λειτουργεί ως 
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΠΝΕΥΜΑ-
ΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗ-
ΡΟΣ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ», το οποίο έχει έδρα τις Κάτω Ασίτες, 
Ηρακλείου Κρήτης.

Το Εκκλησιαστικό αυτό Ίδρυμα επικουρεί το Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «Ενορία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Κάτω Ασιτών».

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου είναι να συμβά-
λει στο αρτιότερο πνευματικό, πολιτιστικό, ποιμαντικό, 

κατηχητικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Ενο-
ρίας με:

α) Τη μελέτη και τη σπουδή της Ορθόδοξης Παράδο-
σης της Εκκλησίας μας.

β) Τη συμπαράσταση στις βαθύτερες ανάγκες της 
πνευματικής αναζήτησης και καλλιέργειας των νέων.

γ) Τη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 
νέων της Ενορίας σε ένα οικείο και φιλικό περιβάλλον, 
με βάση τις Ευαγγελικές αρχές και τις ανθρώπινες αξίες.

δ) Την παροχή στους νέους ψυχαγωγίας ποιότητας, 
σε πολιτισμένο περιβάλλον που θα σέβεται την προσω-
πικότητα τους.

ε) Την καλλιέργεια της αγάπης προς τις τέχνες, την μου-
σική, τις παραδοσιακές και καλλιτεχνικές ενασχολήσεις.

Άρθρο 3
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του παραπάνω 
άρθρου αποτελούν:

1) Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Ενο-
ρίας που εμφορείται από εκκλησιαστική συνείδηση και 
ορθόδοξο εκκλησιαστικό φρόνημα και την συνδρομή 
ικανών πνευματικών ανθρώπων, κληρικών και λαϊκών.

2) Η οργάνωση καλλιτεχνικών εκθέσεων, θεατρικών 
παραστάσεων, μουσικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

3) Η συγκέντρωση, ταξινόμηση, συντήρηση και αξιο-
ποίηση λαογραφικού, τοπικού παραδοσιακού και εκκλη-
σιαστικού υλικού με σκοπό την ίδρυση και τη λειτουργία 
εκκλησιαστικού και λαογραφικού Μουσείου.

4) Η διοργάνωση ομιλιών, διαλέξεων, σεμιναρίων και 
συνεδρίων, εκκλησιαστικού, πολιτιστικού και εκπαιδευ-
τικού περιεχομένου.

5) Η δημιουργία παραδοσιακών τμημάτων για τη δι-
άσωση, διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας 
παράδοσης.

6) Η οργάνωση δανειστικής βιβλιοθήκης, τμήματος 
πληροφορικής, νέων τεχνολογιών και εργαστηρίων για 
την ανάπτυξη καλλιτεχνικών ταλέντων και δεξιοτεχνίας 
των ενδιαφερομένων ανθρώπων κάθε ηλικίας.

7) Η οργάνωση εκδρομών, επισκέψεων, ξεναγήσεων 
περιβαλλοντικού, πολιτιστικού περιεχομένου και αγωγής 
υγείας.

8) Η οργάνωση γραφείου για την διευκόλυνση της 
επικοινωνίας των μελών.

9) Η πραγματοποίηση παραστάσεων και δράσεων για 
την προβολή του έργου και της δραστηριότητας του 
Πολιτιστικού - Πνευματικού Κέντρου.

10) Η πραγματοποίηση μελετών.
11) Η έκδοση εντύπου περιοδικού.
12) Η συνεργασία με άλλα Πνευματικά Κέντρα, τα 

οποία εμφορούνται από τις ίδιες αξίες και αρχές, για 
την προώθηση του έργου των μελών, αλλά και για την 
ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για την αναβάθμιση της 
πνευματικής ποιότητας των μελών.

13) Η δημιουργία Παραδοσιακού Εργαστηρίου, στο 
οποίο θα προσφέρονται μαθήματα Βοτανολογίας, παρα-
σκευής παραδοσιακών προϊόντων, κοπτικής-ραπτικής, 
πλεκτικής κ.ά..

14) Η ενασχόληση με επιτραπέζια παιχνίδια, σκάκι, 
πινγκ πονγκ κ.λπ..
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15) Η εκμάθηση παραδοσιακών χορών, μουσικών ορ-
γάνων, βυζαντινής μουσικής, βυζαντινής αγιογραφίας, 
ζωγραφικής και κατασκευής κοσμήματος, ξυλογλυπτι-
κής, κεραμικής, ψηφιδωτού κ.τ.λ..

16) Η ίδρυση και λειτουργία αθλητικών ομάδων.
17) Η ίδρυση και λειτουργία Παιδικής και Παραδοσι-

ακής χορωδίας.
18) Η επιμόρφωση στελεχών, στήριξης οικογένειας 

και συμπαράστασης μαθητών, φοιτητών και νέων με 
σεμινάρια και ομιλίες.

19) Η ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστη-
ρίου, για τις ανάγκες της ενισχυτικής διδασκαλίας των 
μαθητών.

20) Η δημιουργία ιστοσελίδας του Κέντρου.
21) Η λειτουργία τράπεζας αίματος και η συνεργασία 

με φορείς υγείας.
22) Η λειτουργία καταστήματος πώλησης ειδών εκ-

κλησιαστικού - παραδοσιακού περιεχομένου, πολλά από 
τα οποία θα κατασκευάζονται από το Παραδοσιακό Ερ-
γαστήριο της Ενορίας μας και θα διατίθενται για τους 
σκοπούς του Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου, τηρου-
μένων των υπό του νόμου προβλεπομένων σχετικώς.

Άρθρο 4
Διοίκηση

Το Πολιτιστικό - Πνευματικό Κέντρο τελεί υπό την 
πνευματική εποπτεία του εκάστοτε Σεβ. Αρχιεπισκόπου 
Κρήτης.

Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 
και απαρτίζεται από: Α) Τον Εφημέριο της Ενορίας Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος Κάτω Ασιτών, ως Προέδρου 
του Κέντρου. Β) Ένα μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβου-
λίου της Ενορίας, τακτικό ή αναπληρωματικό. Γ) Από πέ-
ντε (5) ενορίτες, άνδρες και γυναίκες που διακρίνονται 
για την πνευματική τους κατάρτιση, την ωριμότητα και το 
ενδιαφέρον τους για το έργο της Ενορίας. Δ) Διορίζονται, 
επίσης, τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.

Τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται για μια τριετία με πράξη 
του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κατόπιν έγγραφης πρό-
τασης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και έγκρισης του 
Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού - Πνευματικού Κέντρου συ-
γκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρίαση του, 
εκλέγοντας τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον 
Ταμία. Η προσφορά των μελών είναι τιμητική και χωρίς 
οικονομική αμοιβή. Μέλη του Δ.Σ. μη ανταποκρινόμενα 
στα καθήκοντα τους αντικαθίστανται με πράξη του Σεβ. 
Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως 
του Δ.Σ. και απόφασης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες - Απαρτία του Δ.Σ.

Α) Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού - Πνευματικού Κέντρου 
αποφασίζει για κάθε θέμα πού αφορά στη λειτουργία 
και τη συντήρηση του Κέντρου, με σχετική πλειοψηφία 
των παρόντων τακτικών μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Β) Συνεργάζεται με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της 
Ενορίας.

Γ) Το Δ.Σ. δύναται να αποφασίζει τη σύσταση Τομέων 
ή Τμημάτων λειτουργίας του, να διορίζει υπευθύνους και 

να καθορίζει τις αρμοδιότητες τους, εκτιμώντας το ήθος 
και την προσφορά τους προς την Ενορία.

Δ) Μεριμνά για την εξεύρεση οικονομικών πόρων και 
την καλή και σωστή λειτουργία του.

Ε) Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό 
του Κέντρου και υποβάλλει αυτούς προς το Μητροπολι-
τικό Συμβούλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, προς 
έγκριση.

ΣΤ) Το Δ.Σ. αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού 
έμμισθου ή άμισθου, για τα απαιτούμενα προσόντα και 
δικαιολογητικά τους και τις αρμοδιότητές τους, σύμφω-
να με την κείμενη νομοθεσία.

Συνέρχεται τακτικά κάθε δίμηνο και εκτάκτως μετά 
από πρόσκληση του Προέδρου κάθε φορά που παρί-
σταται ανάγκη ή με αίτηση τριών τουλάχιστον τακτικών 
μελών του Δ.Σ..

Για την ύπαρξη απαρτίας πρέπει να παρευρίσκονται 
ο Πρόεδρος ή με έγγραφη εντολή του, ο Αντιπρόεδρος 
και τρία τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ..

Άρθρο 6
Καθήκοντα των Μελών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Πολιτιστικό - 
Πνευματικό Κέντρο ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας ή Δη-
μοτικής και σε οποιαδήποτε Εκκλησιαστική, Δικαστική, 
Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική Αρχή και Υπηρεσία 
και σε κάθε Οργανισμό και ενώπιον Συμβολαιογράφου 
και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, το Πνευματικό Νε-
ανικό Κέντρο εκπροσωπεί ο Αντιπρόεδρος αυτού και 
τούτου κωλυομένου άλλο μέλος του Δ.Σ. αρμοδίως εξου-
σιοδοτημένο. Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσε-
ων του Κέντρου, υπογράφει τη σχετική αλληλογραφία, 
καθώς και τα γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα 
πληρωμών, σε συνεργασία με τον γραμματέα και τον 
ταμία. Επίσης καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα από 
τραπεζικούς λογαριασμούς του Κέντρου.

Ο Αντιπρόεδρος θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν 
εκείνος απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθη-
κόντων του. Επίσης έχει ως αρμοδιότητα να: α) μεριμνά 
για τον προγραμματισμό και την διοργάνωση των δρα-
στηριοτήτων και εκδηλώσεων του Κέντρου, τις οποίες 
προτείνει για έγκριση στο Δ.Σ. β) συντονίζει τους εθε-
λοντές, που εργάζονται για την υλοποίηση των σκοπών 
του Κέντρου. γ) φροντίζει για την υλικοτεχνική υποδομή 
των εγκαταστάσεων του Κέντρου και για τα απαραίτητα 
προς υλοποίηση των σκοπών αντικείμενα.

Ο Γραμματέας τηρεί το αρχείο του Πολιτιστικού - Πνευ-
ματικού Κέντρου, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, συ-
ντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων και συνυπογράφει 
με τον πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών και τα λοιπά 
έγγραφα.

Ο Ταμίας τηρεί τα βιβλία εσόδων και εξόδων, φυλάσσει 
τα χρήματα, καταχωρεί τα γραμμάτια εισπράξεων και 
τα εντάλματα πληρωμών, καταθέτει και αναλαμβάνει 
χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς του Κέντρου, 
συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε δικαιολογητικό που 
αφορά το ταμείο.

Τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. μετέχουν στις συνεδριάσεις 
του Συμβουλίου και βοηθούν στην όσο το δυνατόν κα-
λύτερη λειτουργία του Κέντρου με όποιο τρόπο τους 
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ζητηθεί από το Δ.Σ.. Επίσης, τα αναπληρωματικά μέλη 
μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις του 
Δ.Σ. προαιρετικά, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Βοηθούν και 
αυτά σε ό,τι χρειασθεί για την εύρυθμη λειτουργία του 
Κέντρου.

Άρθρο 7
Βιβλία

Η οικονομική διαχείριση του Κέντρου είναι ενιαία και 
αφορά σε όλα τα τμήματα του. Διατηρεί βιβλίο πρα-
κτικών, βιβλίο υλικού, βιβλίο εσόδων - εξόδων, βιβλίο 
πρωτοκόλλου, γραμμάτια εισπράξεως, εντάλματα πλη-
ρωμής και σχετικούς φακέλους αρχείου. Τα βιβλία αυτά 
θεωρούνται από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, η οποία 
ασκεί τον οικονομικό έλεγχο διαχειρίσεως του Κέντρου. 
Ο ετήσιος προϋπολογισμός και απολογισμός του ταμεί-
ου υποβάλλεται και εγκρίνεται από το Μητροπολιτικό 
Συμβούλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Άρθρο 8
Πόροι του Πολιτιστικού - Πνευματικού Κέντρου.

Πόρους του Πολιτιστικού - Πνευματικού Κέντρου απο-
τελούν:

α) Οι επιχορηγήσεις από τον Ενοριακό Ναό αναλόγως 
των αναγκών του Κέντρου και των οικονομικών δυνατο-
τήτων του Ναού και άλλων νομικών προσώπων.

β) Κάθε φύσεως προαιρετικές εισφορές, δωρεές, κλη-
ρονομιές ή κληροδοτήματα.

γ) Κάθε φύσεως έσοδα από διοργάνωση εκδηλώσεων, 
καλλιτεχνικών παραστάσεων, οικονομικές ενισχύσεις 
διαφόρων φορέων και συλλόγων.

δ) Έσοδα από εράνους και λαχειοφόρους αγορές.
ε) Έσοδα από ενοίκια κινητής ή ακινήτου περιουσίας.
στ) Από κάθε παροχή ή επιχορήγηση του Κράτους, 

Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου, ή από Ευ-
ρωπαϊκά και Διεθνή προγράμματα ή και άλλη νόμιμη 
επιχορήγηση, εισφορά ή οικονομική ενίσχυση.

ζ) Έσοδα από τις εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότη-
τες του Πνευματικού - Νεανικού Κέντρου.

η) Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων του Παραδοσιακού 
Εργαστηρίου.

θ) Διάφοροι άλλοι πόροι, μη κατονομαζόμενοι στον 
παρόντα Κανονισμό, τους οποίους θα συστήσει και θα 
εξεύρει το Δ.Σ. του Πολιτιστικού - Πνευματικού Κέντρου.

ι) Κάθε έσοδο το οποίο δεν προβλέπεται ανωτέρω και 
προέρχεται από νόμιμη πηγή.

Για κάθε έσοδο υπέρ του Πολιτιστικού - Πνευματικού 
Κέντρου τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο 
δικαιολογητικά - παραστατικά.

Άρθρο 9
Διάθεση πόρων

Οι πόροι του Πολιτιστικού - Πνευματικού Κέντρου δι-
ατίθενται:

α) Για τις ανάγκες λειτουργίας του Πολιτιστικού - Πνευ-
ματικού Κέντρου (θέρμανση, φωτισμός, ύδρευση, τηλε-
πικοινωνίες, καθαριότητα, αναλώσιμα κ.τ.λ.) και συντή-
ρησης του κτιρίου.

β) Για τον εξοπλισμό του Πολιτιστικού - Πνευματικού 
Κέντρου.

γ) Για την αγορά βιβλίων - ενίσχυση βιβλιοθήκης - 
διοργάνωση συνεδρίων, εορτών, εκδηλώσεων, εκδρο-
μών και λοιπών δραστηριοτήτων.

δ) Για την εκτύπωση διαφόρων απαραίτητων εντύπων 
για τη λειτουργία του Κέντρου.

ε) Για την αμοιβή του προσωπικού καθαριότητας ή 
άλλου έμμισθου προσωπικού.

στ) Για χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές, φοιτητές 
και σπουδαστές.

Για όλες τίς δαπάνες θα τηρούνται όλα τα προβλεπό-
μενα από το νόμο δικαιολογητικά - παραστατικά.

Άρθρο 10
Σφραγίδα

Το Πολιτιστικό - Πνευματικό Κέντρο έχει στρογγυλή 
σφραγίδα με τρείς επάλληλους κύκλους, η οποία στο 
κέντρο φέρει, εικόνα της Μεταμορφώσεως του Ιησού 
Χριστού, στον εξωτερικό κύκλο την επωνυμία του Ιδρύ-
ματος, ως εξής: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΤΩ ΑΣΙ-
ΤΩΝ» και στον εσωτερικό τις λέξεις «ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ 
ΚΡΗΤΗΣ».

Άρθρο 11
Τροποποίηση - Διάλυση

Α) Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται με Απόφαση 
Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, μετά 
από πρόταση του Δ.Σ. του Ιδρύματος και έγκριση του 
Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

Β) Το Πολιτιστικό - Πνευματικό Κέντρο διαλύεται με 
απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησί-
ας Κρήτης, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. 
του Κέντρου, η οποία εγκρίνεται από το Μητροπολιτικό 
Συμβούλιο, όταν δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις και 
την αποστολή του, όταν παρεκκλίνει του σκοπού του ή 
εάν καταστεί ανέφικτη η λειτουργία του. Κάθε κινητό και 
ακίνητό περιουσιακό στοιχείο μεταβιβάζεται αυτοδικαί-
ως στην Ενορία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κάτω 
Ασιτών.

Άρθρο 12
Από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
προκαλείται όμως δαπάνη σε βάρος της Ενορίας Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος Κάτω Ασιτών (Ν.Π.Δ.Δ.), το 
ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

Άρθρο 13
Η παρούσα απόφαση περί σύστασης του Εκκλησι-

αστικού Ιδρύματος αυτού και ο εγκριθείς Κανονισμός 
δημοσιεύεται στο επίσημο δελτίο της Εκκλησίας Κρήτης 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ», και στο Φύλλο της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημο-
σίευσής του στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 30 Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος

† Ο Κρήτης ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
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 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)

Στην 177493/548/23.7.2018 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3169/1.8.2018 (τ.Β΄) 
γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1. Στη σελίδα 39902, στη Β΄ στήλη, στον 18ο στίχο εκ 
των άνω διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «της πρόσκλησης του σημείου 17 του 
σκεπτικού» 

στο ορθό: «της πρόσκλησης του σημείου 18 του σκε-
πτικού».

2. Στη σελίδα 39904, στην Α΄ στήλη, στον 33ο στίχο εκ 
των άνω διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «της παραγράφου 4 του παρόντος άρ-
θρου» 

στο ορθό: «της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου».

(Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

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