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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 65
12 Μαρτίου 2013

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2013
Περί Εφηµερίων και ∆ιακόνων.
Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ
ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τους Θείους και Ιερούς Κανόνες.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού
Νόµου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων
τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 41/Α/16.3.1961) και ειδικότερα
το άρθρο 4.
3. Την παρ. 3 του άρθρου 2 του Α.Ν. 137/1967, (Φ.Ε.Κ.
169/Α΄/3.10.1967).
4. Την παρ. 6 του άρθρου 43 του Ν. 3848/2010, (Φ.Ε.Κ.
71/Α΄/19.5.2010).
5. Την υπ’ αριθµ. 234/23−2−2013 απόφαση της Αγίας και
Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρχείου.
6. Την υπ’ αριθµ. 2/13−2−2013 απόφαση της Ιεράς Επαρ−
χιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.
7. Το γεγονός ότι εκ του παρόντος Κανονισµού δεν
προκαλείται δαπάνη, η οποία να βαρύνει τον Κρατικό
Προϋπολογισµό, ψηφίζει:
Τον υπ’ αριθµ. 1/2013 Κανονισµό ο οποίος έχει ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2013
Περί Εφηµερίων και ∆ιακόνων
Άρθρο 1
Γενικές έννοιες
1. Στις Ενορίες της κανονικής εκκλησιαστικής δικαιο−
δοσίας της Εκκλησίας της Κρήτης, η οποία, σύµφωνα µε
το άρθρο 1 του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού Νόµου
της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας», είναι ηµιαυτόνοµος
και έχει την κανονική εξάρτηση αυτής από το Οικουµε−
νικό Πατριαρχείο, υπηρετούν Πρεσβύτεροι και ∆ιάκονοι,
καλούµενοι Εφηµέριοι, και οι οποίοι εργάζονται και δια−
κονούν σε αυτές, για την εν γένει καλή λειτουργία τους.
2. Οι Ενορίες αποτελούν τα βασικά κύτταρα της
κανονικής οργανώσεως της εκκλησιαστικής ζωής και
λογίζονται ως προς τις νοµικές σχέσεις των ως Νο−
µικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Οι υφιστάµενες και
λειτουργούσες Ενορίες διατηρούνται. Οι Ενορίες διοι−
κούνται από τα Εκκλησιαστικά Συµβούλια.

3. Οι Ιεροί Ενοριακοί Ναοί αποτελούν κέντρα της λει−
τουργικής και πνευµατικής ενοριακής ζωής και δρα−
στηριότητας και καθορίζονται µε απόφαση του οικείου
Μητροπολιτικού Συµβουλίου, µετά από πρόταση του
Προέδρου του, καθώς και οι Ιεροί Μητροπολιτικοί και
Καθεδρικοί Ναοί.
4. Τα της λειτουργίας των Ενοριών και των Εκκλη−
σιαστικών τους Συµβουλίων θα καθορισθούν από µελ−
λοντική έκδοση Κανονισµών από την Ιερά Επαρχιακή
Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, σύµφωνα µε την παρ. 6
του άρθρου 43 του Ν. 3848/2010, (Φ.Ε.Κ. 71/Α΄/19.5.2010).
5. Οι Ενορίες έχουν σαφώς καθορισµένη εδαφική περι−
φέρεια, τα όρια της οποίας καθορίζονται από το οικείο
Μητροπολιτικό Συµβούλιο. Τα Παρεκκλήσια, Εξωκκλήσια
και οι Κοιµητηριακοί Ναοί, που ευρίσκονται εντός των
εν λόγω ορίων, υπάγονται κανονικώς σε αυτές.
6. Τα της λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συµβουλί−
ων θα καθορισθούν από µελλοντική έκδοση Κανονισµού
από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της εν Κρήτη Εκκλη−
σίας, σύµφωνα µε την παραγραφ. 6 του άρθρου 43 του
Ν. 3848/2010, (Φ.Ε.Κ. 71/Α΄/19.5.2010).
Άρθρο 2
Εφηµέριοι Ιερών Ενοριακών Ναών
1. Οι Εφηµέριοι, Πρεσβύτεροι ή ∆ιάκονοι, των εκκλησι−
αστικών περιφερειών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των
Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης, κανονι−
κά χειροτονηµένοι, εξαρτώνται, σύµφωνα µε τους Θεί−
ους και Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας, από τον οικείο
Αρχιεπίσκοπο για την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και
από τους οικείους Μητροπολίτες για τις Ιερές Μητρο−
πόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης και µεριµνούν για το
καθόλου ενοριακό έργο τους, σύµφωνα µε τις εντολές
και οδηγίες των κατά τόπους Αρχιερέων.
2. Οι Εφηµέριοι της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου διορίζονται µε απόφαση του Αρχιεπισκόπου
ή Μητροπολίτου, αντίστοιχα, µε την οποία τους ανα−
τίθενται τα καθήκοντα της λατρευτικής, ποιµαντικής,
φιλανθρωπικής, προνοιακής και διοικητικής δραστη−
ριότητας και της εν γένει εύρυθµης λειτουργίας των
Ενοριών τους, και εν συνεχεία µε σχετικό διοικητικό
έγγραφο του οικείου Αρχιερέως, διαβιβάζεται προς τους
Εφηµερίους η ειρηµένη απόφαση, για την ενάσκηση των
καθηκόντων τους.
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3. Οι Εφηµέριοι µε το βαθµό του Πρεσβυτέρου προΐ−
στανται των Ενοριών:
α) Σε Ενορίες όπου υπηρετεί ένας Εφηµέριος Πρε−
σβύτερος, εκείνος, κατόπιν του διορισµού του από τον
οικείο Αρχιερέα, έχει την ευθύνη λειτουργίας της Ενο−
ρίας και είναι ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συµβου−
λίου. Σε περίπτωση αδυναµίας ή πληµµελούς άσκησης
των καθηκόντων του ως Προέδρου, που δηµιουργεί
δυσλειτουργία διοίκησης, δύναται το Μητροπολιτικό
Συµβούλιο, µετά από αιτιολογηµένη απόφασή του και
πρόταση του οικείου Αρχιερέως, να τον απαλλάσσει
και να αναθέτει τα καθήκοντα του Προέδρου σε άλλο
κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή της οικείας Ιεράς
Μητροπόλεως.
β) Σε Ενορίες όπου υπηρετούν περισσότεροι του ενός
Εφηµέριοι, διορίζεται από τον οικείο Αρχιερέα, µε δυ−
νατότητα εναλλαγής, ο προϊστάµενος, ο οποίος είναι
συγχρόνως και ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συµ−
βουλίου. Στις συνεδριάσεις του Εκκλησιαστικού Συµβου−
λίου καλούνται από τον Πρόεδρό του και παρίστανται
οι τυχόν συνεφηµέριοί του, Πρεσβύτεροι ή ∆ιάκονοι, µε
δικαίωµα λόγου, άνευ ψήφου.
4. Οι Εφηµέριοι των Ιερών Ενοριακών Ναών διακρίνο−
νται σε τακτικούς και προσωρινούς. Τακτικοί λογίζονται
οι έγγαµοι κληρικοί και προσωρινοί λογίζονται οι άγαµοι
κληρικοί.
5. Η κάλυψη των κενών οργανικών εφηµεριακών θέ−
σεων διενεργείται µε απόφαση του οικείου Αρχιερέως.
Έγγαµοι Εφηµέριοι, οι οποίοι υπηρετούν προσωρινώς
πέραν της πενταετίας στην ίδια οργανική εφηµεριακή
θέση, καθίστανται αυτοδικαίως τακτικοί.
6. Τα του βαθµολογίου, της µισθοδοσίας και της συ−
νταξιοδοτήσεως των Εφηµερίων των Ιερών Ενοριακών
Ναών διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές
διατάξεις.
7. Κατά τους Θείους και Ιερούς Κανόνες, οι χειροτονί−
ες των Κληρικών γίνονται µε αναφορά σε συγκεκριµένη
Ενορία.
Άρθρο 3
Οργανικές θέσεις Εφηµερίων − Προκήρυξη
και κάλυψη αυτών – Ανακήρυξη υποψήφιων
Εφηµερίων – Υποβολή ενστάσεων
1. Οι τακτικοί και προσωρινοί Εφηµέριοι της παραγρ.
4 του άρθρου 2 του παρόντος, διορίζονται µε απόφαση
του οικείου Αρχιερέως, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύ−
ουσα Νοµοθεσία. Εξαιρούνται από τη διαδικασία αυτή οι
εφηµεριακές θέσεις στους Ιερούς Μητροπολιτικούς και
Καθεδρικούς Ναούς, στις οποίες διορίζονται οι Εφηµέ−
ριοι από τους οικείους Αρχιερείς, χωρίς προηγουµένη
προκήρυξη.
2. Οι υφιστάµενες και λειτουργούσες ενορίες διατη−
ρούνται. Σε κάθε ενορία υφίσταται µία (1) τουλάχιστον
οργανική θέση Εφηµερίου.
3. Σε πόλεις µε πληθυσµό άνω των εκατό χιλιάδων
(100.000) κατοίκων, σε κάθε ενορία υφίσταται µία (1)
οργανική θέση Εφηµερίου, ανά χίλια (1.000) νοικοκυριά.
4. Σε πόλεις µε πληθυσµό έως εκατό χιλιάδες (100.000)
κατοίκους σε κάθε ενορία υφίσταται µία (1) οργανική
θέση Εφηµερίου ανά πεντακόσια (500) νοικοκυριά.

5. Σε ∆ηµοτικές Ενότητες ή Οικισµούς, που αποτελούν
κοινώς γνωστά κέντρα τουρισµού και παραθερισµού, και
έχουν τουλάχιστον τετρακόσια (400) µόνιµα νοικοκυριά,
µε απόφαση του Μητροπολιτικού Συµβουλίου, µπορεί
να διορισθεί και δεύτερος Εφηµέριος.
6. Κάθε κενή οργανική εφηµεριακή θέση προκηρύσσεται
από τον οικείο Αρχιερέα. Η προκήρυξη αναρτάται στον
πίνακα ανακοινώσεων του Ιερού Ενοριακού Ναού, όπου
υφίσταται η κενή θέση, και δηµοσιεύεται στο επίσηµο
∆ελτίο της Εκκλησίας Κρήτης «Απόστολος Τίτος», άρθρο
12 του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού Νόµου της εν
Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας» (Φ.Ε.Κ. 41/Α/16.3.1961) ή στον
Τοπικό Τύπο, ή στον διαδικτυακό ιστότοπο της Ιεράς Αρ−
χιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας
Κρήτης. Ο Αρχιερεύς µε την προκήρυξη καλεί αυτούς
που επιθυµούν και έχουν τα απαιτούµενα κανονικά και
νόµιµα προσόντα, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους
στοιχεία µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευση ή
την ανάρτηση της προκηρύξεως, προκειµένου να διεκδι−
κήσουν την κενή οργανική θέση Εφηµερίου.
7. Σε περίπτωση, που δεν προσέλθει κάποιος υποψήφι−
ος, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα της παραγραφ. 3 του
παρόντος άρθρου, η προκήρυξη εξακολουθεί να ισχύει
αυτοδίκαια για είκοσι (20) ακόµα ηµέρες.
8. Μετά την κατάθεση των υποψηφιοτήτων των ενδιαφε−
ροµένων να καταλάβουν οργανική εφηµεριακή θέση, κατά
τα ανωτέρω του παρόντος άρθρου, ο οικείος Αρχιερεύς,
αφού ασκήσει έλεγχο των υποβληθέντων φακέλων τους,
εντός δέκα (10) ηµερών, ανακηρύσσει τους υποψηφίους
Εφηµέριους µε Πράξη του, η οποία κοινοποιείται προς
το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο του Ιερού Ενοριακού Ναού.
Η Πράξη αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων αυτού.
9. Εντός τριών (3) ηµερών από την επόµενη ηµέρα της
αναρτήσεως της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου,
δικαιούται οποιοσδήποτε να υποβάλει στην οικεία Εκ−
κλησιαστική Αρχή εγγράφως και ενυπoγράφως, οποια−
δήποτε ένσταση, για κάποιον από τους υποψηφίους.
Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, ο οικείος
Αρχιερέας αποφαίνεται επί των υποψηφίων, επιλέγει
έναν από αυτούς και κοινοποιεί την απόφαση του στο
Εκκλησιαστικό Συµβούλιο του Ιερού Ενοριακού Ναού, το
οποίο υποχρεούται να προβεί αµέσως στην ανάρτηση
της αποφάσεως για τρεις (3) ηµέρες στον πίνακα ανα−
κοινώσεων του Ιερού Ενοριακού Ναού.
10. Κατά της αποφάσεως του οικείου Αρχιερέα, µπορεί
να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ιεράς Επαρχιακής
Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης εντός πέντε (5) ηµε−
ρών από της τελευταίας ηµέρας της αναρτήσεως της
αποφάσεως. Η προσφυγή ασκείται από οποιονδήποτε
µε έγγραφο απευθυνόµενο προς τον οικείο Αρχιερέα, ο
οποίος υποχρεούται να την διαβιβάσει στην Ιερά Επαρ−
χιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, προκειµένου αυτή
να κρίνει Συνοδικώς την προσφυγή.
11. Πριν από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασί−
ας και την εκπνοή των περιγραφόµενων προθεσµιών δεν
επιτρέπεται η τοποθέτηση, χειροτονία του υποψήφιου
Εφηµέριου.
12. Εάν ο επιλεγείς ως Εφηµέριος από τον οικείο
Αρχιερέα, δεν προσέλθει κατά την ορισθείσα ηµέρα
για να χειροτονηθεί, θεωρείται ότι δεν αποδέχεται την
εκλογή. Εάν όµως δεν δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις,
είναι απαράδεκτη η υποψηφιότητά του για την ίδια και
για οποιαδήποτε άλλη προκήρυξη εφηµεριακής θέσης.
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13. Ο µετά την ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω χει−
ροτονούµενος, διορίζεται από τον οικείο Αρχιερέα στην
προκηρυχθείσα οργανική θέση.
14. Εάν συντρέχουν ιδιαίτεροι ποιµαντικοί λόγοι για
κάποια Ενορία, ο οικείος Αρχιερεύς µπορεί να τοποθε−
τήσει σε αυτή προσωρινό Εφηµέριο, έγγαµο ή άγαµο.
Άρθρο 4
∆ικαιολογητικά για το διορισµό
σε εφηµεριακή θέση
Ο υποψήφιος Εφηµέριος πρέπει να διαθέτει πριν από
όλα τα προβλεπόµενα εκκλησιαστικά πνευµατικά χαρί−
σµατα. Οφείλει να υποβάλει στον οικείο Αρχιερέα, τόσο
στην περίπτωση της κάλυψης κενής οργανικής εφηµερι−
ακής θέσης µε προκήρυξη, µέσα στη αναφερόµενη στο
αµέσως προηγούµενο άρθρο προθεσµία, όσο και στην
περίπτωση της κάλυψης αυτής προσωρινά, αίτησή του,
συνοδευόµενη από τα παρακάτω:
α) Βιογραφικό σηµείωµα, µε αιτιολόγηση της απόφα−
σής του να γίνει κληρικός.
β) Κανονική συµµαρτυρία.
γ) Επικυρωµένο τίτλο ή τίτλους σπουδών.
δ) Πιστοποιητικό γεννήσεως.
ε) Σε περίπτωση υποψήφιου έγγαµου κληρικού, βε−
βαίωση της αρµόδιας Εκκλησιαστικής Αρχής, ότι τόσο
αυτός όσο και η σύζυγός του έχουν τελέσει πρώτο
εκκλησιαστικό γάµο. Σε περίπτωση υποψήφιου άγαµου
κληρικού, βεβαίωση εγγραφής του στο Μοναχολόγιο
κανονικής Ιεράς Μονής, επικυρωµένη από την οικεία
Εκκλησιαστική Αρχή.
στ) Σε περίπτωση υποψήφιου έγγαµου κληρικού, έγ−
γραφη συναίνεση της συζύγου του, µε βεβαιωµένο το
γνήσιο της υπογραφής της, ότι δεν έχει αντίρρηση, ώστε
ο σύζυγός της να χειροτονηθεί κληρικός.
ζ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
η) Υπεύθυνη δήλωση µε βεβαιωµένο το γνήσιο της
υπογραφής του υποψήφιου Εφηµερίου, ότι δεν διώκεται
για κάποια αξιόποινη πράξη.
θ) Η Ιερά Αρχιεπισκοπή ή Ιερά Μητρόπολη, ως έχουσα
έννοµο συµφέρον, ζητεί µε δικές της ενέργειες αντί−
γραφο Ποινικού Μητρώου του υποψήφιου Εφηµερίου,
από τις αρµόδιες δικαστικές αρχές και πιστοποιητικό
Εισαγγελικής Αρχής.
ι) Απολυτήριο εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητεί−
ας του υποψήφιου Εφηµερίου, ή πιστοποιητικό νόµιµης
απαλλαγής από αυτή, στο οποίο να αναγράφεται επα−
κριβώς ο λόγος της απαλλαγής.
ια) Πιστοποιητικό από την αρµόδια υγειονοµική αρχή
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του Νόµου, για κάλυ−
ψη δηµόσιας θέσης, στο οποίο να βεβαιώνεται, η υγεία
του υποψήφιου Εφηµερίου.
Άρθρο 5
Τοποθέτηση σε Εφηµεριακή θέση
Ο διορισµός του κληρικού σε Εφηµεριακή οργανική θέση
γίνεται για τις Ενορίες των Πόλεων, των Κωµοπόλεων
και των Χωριών, που υπάγονται εκκλησιαστικά στην Ιερά
Αρχιεπισκοπή και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας
της Κρήτης, από τον οικείο Αρχιερέα, µε βάση τα τυπικά
και ουσιαστικά χαρίσµατα – προσόντα του κληρικού, σε
σχέση µε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε ανωτέ−
ρω Ενορίας, κατά την ποιµαντική κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια του οικείου Αρχιερέως, ως κανονικού Ποιµένος.
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Άρθρο 6
Καθήκοντα Εφηµερίου
1. Ο Εφηµέριος ενεργεί σχετικά µε τα καθήκοντά του
πάντοτε επ’ αναφορά προς τον οικείο Αρχιερέα για την
άσκηση της λειτουργικής, πνευµατικής, διοικητικής και
της εν γένει ποιµαντικής διακονίας του σε όλους τους
τοµείς του ενοριακού έργου, µεριµνά για τις γενικότε−
ρες πνευµατικές, φιλανθρωπικές, προνοιακές ή άλλες
ανάγκες της Ενορίας, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
στο άρθρο 2 του παρόντος Κανονισµού.
2. Ο Εφηµέριος, ως πνευµατικός πατέρας της Ενορίας
του, λειτουργεί µέσα στα όριά της και πρέπει να είναι το
υπόδειγµα για τους ενορίτες του. Οφείλει να αποφεύγει
κάθε ενέργεια, η οποία θα µπορούσε να προκαλέσει τον
σκανδαλισµό των πιστών.
Ο Εφηµέριος:
α. Τελεί απαρεγκλίτως κατά την εκκλησιαστική τάξη,
το εκκλησιαστικό λειτουργικό ήθος και τις οδηγίες και
εντολές του οικείου Ιεράρχου, την Θεία Λειτουργία, τα
Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας, τις διατεταγµένες από
το Τυπικό της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας
ιερές ακολουθίες και κάθε άλλη ιεροπραξία.
β. Οφείλει να φέρει την καθιερωµένη περιβολή και
αµφίεση του κληρικού.
γ. Μετέχει στην Θεία Λειτουργία, στα Ιερά Μυστήρια
ή σε οποιεσδήποτε άλλες Ιερές Ακολουθίες εκτός των
ορίων της Εκκλησιαστικής Επαρχίας που υπηρετεί, αφού
λάβει την κανονική άδεια τόσο του Ποιµενάρχου του,
όσο και του Αρχιερέα της Επαρχίας που θα µεταβεί
για να ιεροπράξει.
δ. Για να τελέσει οποιαδήποτε ιεροπραξία εντός της
ίδιας Εκκλησιαστικής Επαρχίας σε άλλη Ενορία, λαµβά−
νει άδεια από τον Αρχιερατικό Επίτροπο της περιοχής
και ενηµερώνει τον Εφηµέριο της Ενορίας.
ε. ∆εν συµµετέχει σε ξένες προς την αποστολή της
Εκκλησίας οργανώσεις, δεν αναµιγνύεται σε κοµµατικές
ή πολιτικές παρατάξεις και δεν αναδέχεται κοσµικές
φροντίδες, οι οποίες συγκρούονται µε την ιδιότητά του
ως κληρικού και θα µπορούσαν να διασαλεύσουν την
ενότητα των πιστών.
3. Ο Εφηµέριος και Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού
Συµβουλίου:
α) Προΐσταται των οργανωµένων πρωτοβουλιών και
δράσεων του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου, κατόπιν
εγκρίσεως του οικείου Μητροπολιτικού Συµβουλίου,
όπου αυτή απαιτείται. Οι περιπτώσεις αυτές θα αναγρα−
φούν αναλυτικά σε εκδοθησόµενο σχετικό Κανονισµό,
όπως αναφέρει το άρθρο 1 παραγρ. 6 του παρόντος
Κανονισµού.
β) Οργανώνει το γραφείο της Ενορίας, τηρεί µε συνέ−
πεια τα Βιβλία Πρωτοκόλλου, Πράξεων του Εκκλησια−
στικού Συµβουλίου, Βαπτίσεων, Γάµων, Πιστοποιητικών
αγαµίας, Ταµείου, Κτηµατολογίου, ενηµερώνει όλους
τους φακέλους του Αρχείου και όποια άλλα παραγγείλει
ο οικείος Αρχιερεύς και το Μητροπολιτικό Συµβούλιο,
και µεριµνά για την καταγραφή σε ειδικό βιβλίο και δι−
αφύλαξη των ιερών κειµηλίων και τη χρηστή διαχείριση
και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας
της Ενορίας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 7
∆ικαιώµατα Εφηµερίου

Άρθρο 9
Αξιολόγηση Εφηµερίων

1. Ο Εφηµέριος έχει όλα τα από το λειτούργηµα και
την ενοριακή του θέση δικαιώµατα, όπως αυτά ορίζονται
από τους Θείους και Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας
και τις διατάξεις του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού
Νόµου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας» (Φ.Ε.Κ.
41/Α/16.3.1961).
2. Ειδικότερα:
α) Στην ισοβιότητα του εκκλησιαστικού του λειτουρ−
γήµατος.
β) Στη µονιµότητα της ενοριακής του θέσεως, εκτός
από τις προβλεπόµενες νόµιµες ή κανονικές εξαιρέσεις.
γ) Στη µισθοδοσία, την κοινωνική ασφάλιση και τη
συνταξιοδότηση για την άσκηση του λειτουργήµατός
του, σύµφωνα µε τους ισχύοντες Νόµους.
δ) Στη χορήγηση κατ’ έτος νόµιµης άδειάς του, σύµ−
φωνα όµως µε τις ανάγκες των εφηµεριακών κενών
κάθε οικείας Εκκλησιαστικής Επαρχίας. Επίσης, των
αναρρωτικών αδειών, όπως αυτές προβλέπονται από
τον Νόµο. Ακόµα αδειών σπουδών µετά από άδεια του
οικείου Ιεράρχου και έγκριση της Ιεράς Επαρχιακής
Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, όχι όµως πέραν της
τετραετίας. Ο αδειούχος οφείλει να καταθέτει κατ’ έτος
αναλυτική έκθεση περί των σπουδών του στον οικείο
Ιεράρχη, συνοδευόµενη από τα ανάλογα αποδεικτικά
στοιχεία για τις σπουδές του.
ε) Στη δωσιδικία σύµφωνα µε τους Θείους και Ιερούς
Κανόνες της Εκκλησίας και τη σχετική νοµοθεσία.
3. Τα δικαιώµατα των Εφηµερίων, των Ιεροκηρύκων,
των ∆ιακόνων και των λαϊκών εκκλησιαστικών υπαλ−
λήλων, ως προς τη βαθµολογική και µισθολογική κα−
τάταξη, τη µισθοδοσία, την ασφάλιση, την αξιολόγηση,
τις προαγωγές και τις αποδοχές καθορίζονται από τις
σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας της Ελ−
ληνικής Πολιτείας, εφόσον δεν ρυθµίζονται ειδικότερα
από τις διατάξεις του παρόντος.

1. Κάθε έτος συντάσσεται έκθεση αξιολογήσεως του
Εφηµερίου και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις των
Νόµων της Ελληνικής Πολιτείας.
2. Η ανωτέρω έκθεση καταρτίζεται κατά τη διάρκεια
του πρώτου τριµήνου, κάθε έτους. Ο τύπος της εν λόγω
εκθέσεως ορίζεται µε απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής
Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.
3. Η παραπάνω Έκθεση αποτελείται από δύο µέρη. Στο
πρώτο µέρος αυτής, όλοι οι Εφηµέριοι αναπτύσσουν µε
υπευθυνότητα και ευσυνειδησία σε Έκθεση Πεπραγµένων,
την εν γένει Εφηµεριακή τους διακονία και δραστηριότη−
τα, αλλά και τα τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
κατά την άσκηση του έργου τους. Οι Εκθέσεις των Εφη−
µερίων υποβάλλονται στην οικεία Εκκλησιαστική Αρχή,
εντός του µηνός Ιανουαρίου, κάθε έτους. Η µη υποβολή
της εν λόγω Εκθέσεως δεν αναστέλλει τη διαδικασία
αξιολόγησης και λαµβάνεται αρνητικώς υπόψη.
4. Στο δεύτερο µέρος οι Εφηµέριοι αξιολογούνται από
τριµελή Επιτροπή Κληρικών − Αξιολογητών της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκ−
κλησίας της Κρήτης, η οποία ορίζεται µε απόφαση του
οικείου Ιεράρχου και η οποία αφού λάβει υπ’ όψη της
την Έκθεση Πεπραγµένων κάθε Εφηµερίου, συντάσσει
εν συνεχεία Αξιολογητική Έκθεση για κάθε Εφηµέριο.
5. Οι Κληρικοί οι οποίοι µετέχουν στην Επιτροπή Κλη−
ρικών – Αξιολογητών θα αξιολογούνται από τον οικείο
Αρχιερέα και ένα µέλος του Μητροπολιτικού Συµβου−
λίου, οριζόµενο από αυτό.
6. Με τη συµπλήρωση του νόµιµου χρόνου, προκειµέ−
νου να κριθεί και να προαχθεί βαθµολογικώς ο Εφη−
µέριος, το Μητροπολιτικό Συµβούλιο της Ιεράς Αρχιε−
πισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας
της Κρήτης, το οποίο ενεργεί για την περίπτωση αυτή
ως Υπηρεσιακό Συµβούλιο για τους Εφηµέριους, δια−
µορφώνει την κρίση του, λαµβάνοντας υπ’ όψη όλες τις
εκθέσεις αξιολογήσεως του κάθε κρινόµενου, όλων των
παρελθόντων ετών µετά την τελευταία του κρίση από
το Μητροπολιτικό Συµβούλιο.
7. Τόσο κατά την σύνταξη της Αξιολογητικής Εκθέσε−
ως από την τριµελή Επιτροπή Κληρικών – Αξιολογητών,
όσο και κατά την κρίση προαγωγής του Εφηµερίου,
από το οικείο Μητροπολιτικό Συµβούλιο, λαµβάνονται
υποχρεωτικώς υπ’ όψη τα εξής κριτήρια:
α) Η αφοσίωσή του µε ένθεο ζήλο στα ιερατικά καθή−
κοντα και στην καλλιέργεια της ιερατικής του αυτοσυ−
νειδησίας, σύµφωνα µε τους Θείους και Ιερούς Κανόνες
της Εκκλησίας και την Ιερά Παράδοσή της.
β) Η συνέπεια και η προσήλωσή του στην άσκηση
των εφηµεριακών καθηκόντων του, κατά το λειτουργικό
και ποιµαντικό ήθος και η εφαρµογή των Εγκυκλίων
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Σεπτού Οικουµενι−
κού Πατριαρχείου, της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της
Εκκλησίας της Κρήτης και των οικείων Ποιµεναρχών.
γ) Η πρόθυµη και επιµελής ανταπόκρισή του στα ει−
δικά εφηµεριακά καθήκοντα, τα οποία του αναθέτει ο
οικείος Αρχιερεύς, όπως του Προέδρου του Εκκλησια−
στικού Συµβουλίου, του ιερού κηρύγµατος, του υπευθύ−
νου νεότητος, του υπευθύνου φιλανθρωπικού, προνοι−
ακού έργου ή του ενοριακού φιλόπτωχου, κοινωνικής
αλληλεγγύης και τοµέων ανάπτυξης και διάδοσης της
ταυτότητας του ορθόδοξου πολιτισµού και ζωής κ.ά.

Άρθρο 8
Ποιµαντική επιµόρφωση
1. Η µόρφωση και η επιµόρφωση των Εφηµερίων κα−
λύπτεται από τις Θεολογικές Σχολές του κλίµατος του
Οικουµενικού Πατριαρχείου, τα Τµήµατα των Θεολογι−
κών Σχολών της Ελλάδος ή τις αναγνωρισµένες από
την Πολιτεία Θεολογικές Σχολές του Εξωτερικού, από
Μεταπτυχιακά Τµήµατα Θεολογικών και άλλων Σχολών,
από την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία Ηρακλείου
Κρήτης και από τις άλλες Ανώτατες Εκκλησιαστικές
Ακαδηµίες, από την Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης και
τις άλλες Εκκλησιαστικές Σχολές της Ελλάδος και τις
όµοιές τους στο εξωτερικό, αναγνωρισµένες και αυτές
από την Ελληνική Πολιτεία ή από τα αναγνωρισµένα
Ι.Ε.Κ. που παρέχουν εκκλησιαστική κατάρτιση ή τα αντί−
στοιχά τους.
2. Η Εκκλησία της Κρήτης, η Ιερά Αρχιεπισκοπή και οι
Ιερές Μητροπόλεις της Κρήτης, µπορούν να ιδρύουν ει−
δικές Επιµορφωτικές Σχολές ή Σεµινάρια για την ειδική
κατάρτιση και την ποιµαντική επιµόρφωση των Κληρι−
κών. Η ίδρυση αυτών εγκρίνεται από την Ιερά Επαρχιακή
Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης. Το Πιστοποιητικό
Επιµορφώσεως συνεκτιµάται στην αξιολόγηση των Εφη−
µερίων και στην προαγωγή τους.
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δ) Η διαπροσωπική σχέση και η εν γένει αναστροφή
του Εφηµέριου µε τους ενορίτες του και την κοινωνία
γενικότερα.
ε) Η συµµετοχή του στις πάσης φύσεως εκδηλώσεις
(ιερατικές συνάξεις, οµιλίες, επετειακές εκδηλώσεις,
σεµινάρια κ.ά.), που διοργανώνονται από την οικεία Εκ−
κλησιαστική Αρχή, η συνεργασία του µε αυτή, η έγκαιρη
απάντηση σε εγκυκλίους – προσκλήσεις του Ποιµενάρ−
χου του και η εν γένει εκκλησιαστική υπακοή του στις
ποιµαντικές κατευθύνσεις και προτροπές του.
στ) Η συµµετοχή του σε Θεολογικές Μεταπτυχιακές
σπουδές, Προγράµµατα ∆ια Βίου Μάθησης και γενικώς
σε Επιµορφωτικά Εκκλησιαστικά Σεµινάρια και άλλα
συναφή από πιστοποιηµένους Φορείς.
ζ) Η συνέπειά του ως προς την προστασία και δια−
φύλαξη των Ιερών Ναών, της κινητής και ακίνητης πε−
ριουσίας, την έγκαιρη κατάθεση των προϋπολογισµών,
απολογισµών και η τακτοποίηση των κατά Νόµο υπο−
θέσεων της Ενορίας, όλων των εν γένει υποχρεώσεων
και καθηκόντων του προς την Εκκλησία, την οικεία Ιερά
Αρχιεπισκοπή ή Ιερά Μητρόπολη και την Ελληνική Πο−
λιτεία, καθώς και των πάσης φύσεως εκκλησιαστικών
εισφορών.
η) Τυχόν εκκλησιαστικές και κοσµικές πειθαρχικές
ποινές.
8. Κατά της αποφάσεως του οικείου Μητροπολιτικού
Συµβουλίου για την περί βαθµολογικής προαγωγής ή
µη του Εφηµερίου κρίση του, ο Εφηµέριος δικαιούται
να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της Ιεράς Επαρχιακής
Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, δια του οικείου Ιεράρ−
χου, η οποία εκδικάζεται Συνοδικώς από αυτή.
Άρθρο 10
Μεταθέσεις τακτικών Εφηµερίων
1. Τακτικός Εφηµέριος µετατίθεται:
α) Για τις ανάγκες της Εκκλησίας.
β) Ύστερα από αίτησή του.
γ) Μετά από αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Αρ−
χιερέως, εφόσον η περαιτέρω παραµονή του Εφηµερίου
στην Ενορία αποβαίνει ασύµφορη και προκλητική για
πνευµατικούς και κανονικούς λόγους.
δ) Λόγω ποινής επιβαλλόµενης τελεσιδίκως.
ε) Αµοιβαία µετάθεση Εφηµερίων µεταξύ δύο Ενοριών
της αυτής Εκκλησιαστικής Επαρχίας συντελείται µε
τη συγκατάθεση των µετατιθεµένων και απόφαση του
οικείου Ιεράρχου.
Άρθρο 11
Απόσπαση τακτικών Εφηµερίων
1. Απόσπαση Εφηµερίου σε άλλη κενή οργανική θέση
δεν µπορεί να παραταθεί πέραν των έξι (6) µηνών. Εάν
η απόσπαση γίνεται λόγω εκκλησιαστικών αναγκών,
δύναται να παραταθεί µέχρι ένα (1) έτος µε Απόφαση
του Μητροπολιτικού Συµβουλίου.
2. Οι Κληρικοί που διακονούν µε απόσπαση σε Επαρ−
χίες του Οικουµενικού Θρόνου και αλλού, αξιολογούνται
κατά τον παρόντα Κανονισµό από τον οικείο Αρχιερέα,
µετά από ενηµερωτική Έκθεση της Εκκλησιαστικής Αρ−
χής στην οποία είναι αποσπασµένοι.
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Άρθρο 12
Αφυπηρέτηση Εφηµερίων
1. Οι Εφηµέριοι µπορούν να αποχωρούν από την υπη−
ρεσία ύστερα από αίτησή τους µετά τη συµπλήρωση
του 70ου έτους της ηλικίας τους, ως και 35ετη πλήρη
εφηµεριακή υπηρεσία, ή και σε προγενέστερο χρόνο, εφ’
όσον υφίσταται ανικανότητα για την εκτέλεση των εφη−
µεριακών τους καθηκόντων, λόγω νόσου πνευµατικής,
ψυχικής ή σωµατικής, η οποία πιστοποιείται αρµοδίως
σύµφωνα µε τις διατάξεις που εφαρµόζονται αναλογι−
κώς επί των πολιτικών δηµοσίων διοικητικών υπαλλή−
λων. Η πιστοποίηση αυτή προκαλείται είτε µε αίτηση
του Εφηµερίου, είτε µε ενέργεια του οικείου Αρχιερέα,
προς την αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή.
2. Μετά την κατά τα ανωτέρω διαπίστωση της ανικα−
νότητας, ο οικείος Αρχιερεύς διορίζει προσωρινό Εφη−
µέριο µέχρι την πλήρωση της θέσεως κατά τις διατάξεις
του παρόντος Κανονισµού.
Άρθρο 13
Απόλυση Εφηµερίων
από την Ενοριακή τους θέση
Ο Εφηµέριος, πλην των περιπτώσεων αφυπηρετήσεως
που προβλέπονται στο προηγούµενο άρθρο, απολύεται
από της θέσεώς του:
α) Λόγω ποινής, η οποία θα του επιβληθεί αµετάκλητα
από το Συνοδικό ∆ικαστήριο.
β) Όταν επιδείξει συµπεριφορά αντίθετη προς τις
εκκλησιαστικές του υποχρεώσεις, όπως σε περίπτωση
που εγκαταλείψει τη θέση του χωρίς άδεια πέραν των
τριάντα (30) ηµερών αδικαιολόγητα, ή εάν δεν συµµορ−
φωθεί σε νόµιµα γενόµενη απόσπασή του, αφού προη−
γηθεί κλήτευσή του προς απολογία, απολύεται από την
ενοριακή του θέση µε απόφαση του οικείου Ιεράρχου,
εγκρινόµενη Συνοδικώς από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο
της Εκκλησίας Κρήτης.
Άρθρο 14
Κανονικά Απολυτήρια
1. Ο οικείος Αρχιερεύς δικαιούται να χορηγήσει Απολυ−
τήριο Γράµµα προς τον Εφηµέριο, προκειµένου αυτός να
υπηρετήσει στην περιφέρεια άλλης Εκκλησιαστικής Επαρχί−
ας, εάν προηγουµένως έχει την έγγραφη συγκατάθεση του
Αρχιερέως του τόπου της νέας υπηρεσίας του Κληρικού.
2. Για να πραγµατοποιηθεί µετακίνηση Εφηµερίου σε
άλλη Εκκλησιαστική Επαρχία, προϋποτίθεται η λήψη
άδειας του οικείου Αρχιερέως για την εν συνεχεία ανα−
ζήτηση νέου τόπου διακονίας του.
Άρθρο 15
∆ιορισµός ∆ιακόνων
1. Οργανικές θέσεις ∆ιακόνων σε Ιερούς Ενοριακούς
Ναούς υφίστανται σύµφωνα µε τα αρχικώς προβλεπό−
µενα από το Ν.∆. 1399/1973, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.
2. Επιτρέπεται χειροτονία ∆ιακόνου για την κάλυψη κενής
οργανικής θέσεως. Επί άγαµου ∆ιακόνου εφαρµόζονται,
κατ’ αναλογία τα ισχύοντα επί προσωρινού Εφηµερίου.
3. Ο διορισµός των ∆ιακόνων διενεργείται µε απόφαση
του οικείου Αρχιερέως.
4. Τα του βαθµολογίου, της µισθοδοσίας, της ασφα−
λίσεως και της συνταξιοδοτήσεως των ∆ιακόνων διέ−
πονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
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Άρθρο 16
Ιεροκήρυκες − Εκκλησιαστικοί Υπάλληλοι

1. Οργανικές θέσεις Ιεροκηρύκων υφίστανται στην Ιερά
Αρχιεπισκοπή και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας
Κρήτης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο
25 του Ν. 817/1978, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.
2. Στις θέσεις αυτές διορίζονται µε απόφαση του οικεί−
ου Αρχιερέως άγαµοι Κληρικοί. Ως προς τη µισθοδοσία,
την ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση αυτών εφαρµόζο−
νται οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
3. Οι έχοντες τα νόµιµα προσόντα Ιεροµονάχοι, που εί−
ναι εγγεγραµµένοι στα Μοναχολόγια των Ιερών Μονών
της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως και είναι διορισµένοι ως
προσωρινοί Εφηµέριοι−Ιεροκήρυκες, ασχέτως του αριθµού
οικογενειών µιας ενορίας, εφ’ όσον οι πνευµατικές ανάγκες
της απαιτούν τον διορισµό Κληρικού καταλλήλου για το
κήρυγµα, την εξοµολόγηση, την κατηχητική διακονία και
τα παρόµοια, παραµένουν και υπηρετούν ως προσωρινοί
Εφηµέριοι−Ιεροκήρυκες, περιοριζόµενοι αποκλειστικώς στα
ανωτέρω πνευµατικά καθήκοντά τους, χωρίς καµία ανάµει−
ξη στα καθήκοντα και δικαιώµατα των τακτικών Εφηµερίων

4. Οι λαϊκοί εκκλησιαστικοί υπάλληλοι, οι κατέχοντες
ή µη θέσεις από µετατροπή οργανικών ∆ιακονικών θέ−
σεων µισθοδοτούνται από το ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 του άρθρου 20 του Νόµου 1476/1984 (Φ.Ε.Κ.
136 Α΄), όπως σήµερα ισχύει.
5. Προσωρινά αξιολογούνται από το Μητροπολιτικό
Συµβούλιο µέχρι την έκδοση σχετικού ειδικού Κανονι−
σµού για αυτούς.
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος του Κανονισµού
Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει από την
ηµέρα της δηµοσιεύσεώς του στην Εφηµερίδα της Κυ−
βερνήσεως και το επίσηµο ∆ελτίο της Εκκλησίας Κρή−
της «Απόστολος Τίτος».
Ο Κανονισµός αυτός να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο Κρήτης, 4 Μαρτίου 2013
Ο Πρόεδρος
† Ο Κρήτης ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.∆.

5€

−

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

−

−

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

∆΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Α΄

225 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδροµικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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