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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης Δημόσιας Περιουσίας, ως οργανικής μονάδας της
Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

2

Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το
άρθρο 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός της
διαδικασίας λειτουργίας της.

3

Συγκρότηση Αυτοτελούς Τοπικού Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film
Office) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

4

Κανονισμός συστάσεως και Λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Αιμοδοσίας υπό την
επωνυμία: «Ο Άγιος Νεομάρτυς Κωνσταντίνος
ο εν Καππούα (Καππά) Καρδίτσης μαρτυρήσας»
της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 47082
(1)
Σύσταση Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης Δημόσιας Περιουσίας, ως οργανικής μονάδας της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1) Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).
2) Του άρθρου 6 και άρθρου 280 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
3) Του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α’ 235), όπως
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αντικαταστάθηκε με το άρθρο 92 του ν. 4446/2016
«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240).
4) Τις διατάξεις του β.δ. 330/1960 «Κωδικοποίηση της
περί αποκαταστάσεως των αστών προσφύγων Νομοθεσίας ν. 2044/1952» (Α΄ 69), ως και τις λοιπές νομοθετικές
διατάξεις, οι οποίες διέπουν την Υπηρεσία προς έκδοση
κατ’ αρμοδιότητα διοικητικών πράξεων.
5) Του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός
Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις» (Α’ 47).
6) Της υπ’ αρ. 14138/15.05.2017 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 250).
7) Της υπ’ αρ. 41985/23.12.2016 (ΑΔΑ: 6ΦΘΦ465ΧΘ7ΞΩ1) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Αναδιοργάνωση Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με το
ν. 4446/2016».
Β) Την ανάγκη για σύσταση νέας οργανικής μονάδας
σε επίπεδο Γραφείου με έδρα την Θεσσαλονίκη, για την
εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Οικονομικού.
Γ) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού της αναφερόμενης Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
αποφασίζουμε:
Τη σύσταση του κάτωθι Γραφείου, ως οργανικής μονάδας της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με έδρα την Θεσσαλονίκη:
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Δημόσιας Περιουσίας,
που θα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού, χωρικής
αρμοδιότητας Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι
αρμόδιο ιδίως σε θέματα τεχνικού ενδιαφέροντος για
την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Δημόσιας Περιουσίας.
Πιο αναλυτικά:
• Αξιοποίηση των προνοιακών ακινήτων.
• Σύνταξη και υποβολή κτηματολογικών φύλλων για
δημόσια ακίνητα.
• Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς
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(ΕΓΣΑ ΄87), συνοδευομένων από υπογεγραμμένες τεχνικές εκθέσεις υπαλλήλων, κλάδου Μηχανικών της
Υπηρεσίας μας, διά του ΝΣΚ, περί αναγνώρισης των
δικαιωμάτων κυριότητας σε ακίνητα.
• Διασφάλιση των τίτλων ως δημοσίου χαρακτήρα και
την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επί των ακινήτων κυριότητας του.
• Έκδοση διοικητικών πράξεων που απαιτούν μελέτη και καταγραφή τεχνικών στοιχείων, τη σύνταξη και
υπογραφή τοπογραφικών διαγραμμάτων και τεχνικών
Εκθέσεων, τη διενέργεια επιτόπιων καταμετρήσεων με
χρήση ηλεκτρονικών οργάνων εντοπισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 132581/4326
(2)
Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με
το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός
της διαδικασίας λειτουργίας της.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 159
και της περ. Α20΄ της παρ. II του άρθρου 186 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 140/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (Α΄ 233).
3. Τις διατάξεις του ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών
επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 81) και ειδικότερα την περ. δ΄ της παρ. 19 του άρθρου 8.
4. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (Α΄ 261) και ειδικότερα την περ. γ΄
της παρ. 15 του άρθρου 7.
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την
Περιφερειακή Συνοχή» (Α΄ 8).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 27 και 85 του ν. 4399/2016
«Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (Α΄ 83).
8. Την υπ’ αρ. 2/88585/0022/31.12.2012 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΟΔΔ 592).
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9. Την υπ’ αρ. 24442/1-6-2011 εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Διεύθυνση
Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων - Τμήμα
Ενημέρωσης και Νομικών Θεμάτων.
10. Την παρ. 9 του άρθρου 106 του ν. 4497/2017
(Α΄ 171).
11. Το γεγονός ότι η ισχύς της υπ’ αρ. 129031/4127/
19.9.2018 (Β΄ 4200) απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου περί σύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου έληξε στις
25/9/2020, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Α. Συστήνεται στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου,
σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016, η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι:
1. Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
2. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου.
3. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
4. Ο Προϊστάμενος του τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας.
5. Ένας εκπρόσωπος της Περιφερειακής Υπηρεσίας
Τουρισμού Ηπείρου.
6. Ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, τμήμα Ηπείρου.
7. Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τμήμα Ηπείρου.
8. Ένας εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), παραρτήματος Ηπείρου.
9. Ένας εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Άρτας ή Θεσπρωτίας ή Ιωαννίνων ή Πρέβεζας (ανάλογα την περιοχή
της εξεταζόμενης επένδυσης).
10. Ένας εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Τράπεζας
Ηπείρου.
11. Ένας εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς
12. Ο Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους για την Περιφέρεια Ηπείρου,
χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Β. Της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ή ο αναπληρωτής
του, που ορίζεται Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων
Γ. Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής
Επιτροπής δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.
Άρθρο 2
Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι:
1. Η γνωμοδότηση για τυχόν αιτήσεις θεραπείας κατά
απορριπτικών ή άλλων δυσμενών, κατά την κρίση των
επιχειρηματικών φορέων, αποφάσεων σχετικών με την
υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του
ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
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2. Σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7 του ν. 399/
2016 και την περ.α της παρ. 4 του άρθρου 241 του
ν. 4072/2012 (Α΄ 86), οι αποφάσεις ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, καθώς και οι αποφάσεις συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις, για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004
και των ν. 2601/1998 και ν. 1892/1990, ή θα υπαχθούν
στις διατάξεις του ν. 4399/2016, εκδίδονται κατόπιν
γνωμοδότησης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του άρθρου 27 του ν. 4399/2016.
3. Ο Περιφερειάρχης μπορεί να παραπέμπει στην
Γνωμοδοτική Επιτροπή αποφάσεις τροποποιήσεων,
ολοκληρώσεων και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
επενδύσεων όταν το κρίνει αναγκαίο.
Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων
1. Αρμόδια για την εισήγηση των θεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας είναι η Διεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου.
2. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού συντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες
εισηγήσεις.
3. Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι της
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού που χειρίζονται το εκάστοτε εξεταζόμενο θέμα.
4. Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτής
βοηθός Γραμματέας, ο οποίος επικουρεί το γραμματέα
κατά τις συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Ο Γραμματέας
και ο αναπληρωτής βοηθός του είναι αρμόδιοι για την
τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για τη
γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή
λειτουργία της Επιτροπής.
Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας της Περιφερειακής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής
1. Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής
Επιτροπής πραγματοποιούνται στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα
εντός ή πέρα από το ωράριο των Δημοσίων Υπηρεσιών.
2. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγείται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και
τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των
θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων.
3. Καταρτίζεται ημερήσια διάταξη με τα θέματα που
είναι έτοιμα να εισαχθούν στην Επιτροπή για συζήτηση,
η οποία κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής μαζί με
τα αντίστοιχα εισηγητικά σημειώματα της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
4. Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της
Επιτροπής. Ο Γραμματέας μεριμνά για την κοινοποίηση
των πρακτικών για τις περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Μια σειρά επικυρωμένων
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πρακτικών καθώς και τα σχέδια των εισηγητικών σημειωμάτων τηρείται στο αρχείο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν
είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τα
μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου
μέλη της Επιτροπής και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.
6. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατό να
καλούνται εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων, εφόσον αυτό
κρίνεται σκόπιμο για την υποβοήθηση του έργου της
Επιτροπής.
Άρθρο 5
Η συγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο
27 του ν. 4399/2016, γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, μη δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζονται επίσης,
οι γραμματείς και οι αναπληρωτές βοηθοί γραμματείς
των επιτροπών, καθώς και οι εισηγητές.
Άρθρο 6
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της
Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής
1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της
Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ως μέλη, σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή
έχουν καταρτίσει ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις
υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί στους ν. 3908/2011, ν. 3299/2004 και ν. 2601/1998 ή
έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις
του ν. 4399/2016, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων
επιχειρήσεων ιδίου ή συναφούς αντικειμένου.
2. Ο πρόεδρος, τα μέλη, οι εισηγητές, οι γραμματείς και
αναπληρωτές βοηθοί γραμματέων της Περιφερειακής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής, αμείβονται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4399/2016
και με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 26226/13-3-2017 κοινής
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημιώσεων των
συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου
και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των
αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4399/2016» (ΥΟΔΔ 117).
3. Στα μέλη και τους εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
ν. 3213/2003 περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής
τους κατάστασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 7
1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται
ότι δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, πέραν αυτής για την οποία έχει ήδη εγγραφεί σχετική πίστωση
στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 26226/13-3-2017 κοινή
υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποζημιώσεων των
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συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου
και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των
αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4399/2016» (ΥΟΔΔ 117).
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με
διάρκεια δύο (2) έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 510937(7178)
(3)
Συγκρότηση Αυτοτελούς Τοπικού Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film
Office) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ.
81320+77909/01-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Β΄ 4302).
3. Την υπ’ αρ. 7281/2019 (21-06-2019) απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επικύρωσης
των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της
26ης Μαΐου 2019 και ανακήρυξης του Περιφερειάρχη,
των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών
Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Την υπ’ αρ. οικ. 2511/04-09-2020 εισήγηση του
Γραφείου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας στην
Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Εισήγηση για τη συγκρότηση Αυτοτελούς Τοπικού Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film Office) της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας».
5. Την υπ’ αρ. 17/07-09-2020 ομόφωνη απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη συγκρότηση Αυτοτελούς Τοπικού Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film
Office) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το οποίο
θα υπάγεται στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
Τη συγκρότηση Αυτοτελούς Τοπικού Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film Office)
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την
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Κεντρική Μακεδονία, το οποίο θα υπάγεται στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.
Το Αυτοτελές Τοπικό Γραφείο Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film Office) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα παρέχει καθοδήγηση και
βοήθεια στη διοικητική διαδικασία που απαιτείται για
έκδοση αδειών κινηματογράφησης στις περιοχές ευθύνης του, διαμεσολάβηση με τις δημόσιες υπηρεσίες,
επαγγελματίες και πολίτες που εμπλέκονται στην υλοποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών στην Κεντρική
Μακεδονία, καθώς και κάθε υποστηρικτική δράση και
ενέργεια για την ενίσχυση και διευκόλυνση της δημιουργίας οπτικοακουστικών έργων στην περιοχή, αλλά
και την υποστήριξη των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου.
Το Αυτοτελές Τοπικό Γραφείο Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film Office) της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι μέλος του Εθνικού Δικτύου Τοπικών Γραφείων Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών του ΕΚΟΜΕ και θα ασκεί τις κατωτέρω
αρμοδιότητες :
1. Την παροχή υπηρεσιών διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης οπτικοακουστικών παραγωγών, με έμφαση στην
ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και στη λειτουργία
του γραφείου ως υπηρεσίας μιας στάσης (one stop shop).
2. Την αξιοποίηση και προώθηση του συνόλου των
επενδυτικών κινήτρων και διευκολύνσεων που προσφέρει η Ελλάδα για την προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών, όπως η παροχή ανταγωνιστικών
χρηματοδοτικών και επενδυτικών κινήτρων που διαχειρίζεται το ΕΚΟΜΕ (όπως ενδεικτικά: επιστροφή μετρητών σε επιλέξιμες δαπάνες/ cash rebate, φορολογική
απαλλαγή/tax relief ), υπό την καθοδήγηση του ΕΚΟΜΕ
και του αρμόδιου Υπουργείου, σύμφωνα με το εκάστοτε
ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
3. Την εκπόνηση έργων και την ανάπτυξη συνεργείων
με τις υπάρχουσες εθνικές και περιφερειακές δομές, καθώς και με σχετικές κινηματογραφικές υπηρεσίες για την
επίτευξη του κοινού εθνικού στόχου της διευκόλυνσης
των οπτικοακουστικών παραγωγών και την προσέλκυση
επενδύσεων σε αυτό τον κλάδο.
4. Την εκπόνηση έργων και την ανάπτυξη συνεργείων
με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την προαγωγή και την υποστήριξη οπτικοακουστικών δράσεων
στην Περιφέρεια με αμοιβαία οφέλη.
5. Την προώθηση και την προβολή των τοποθεσιών της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως αξιοποιήσιμων
χώρων για κινηματογραφικά γυρίσματα και την ευρύτερη δυνατή επικοινωνία της πολιτισμικής και τουριστικής
ταυτότητας κάθε περιοχής της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το γραφείο θα συνεργάζεται με τους τουριστικούς οργανισμούς και φορείς,
καθώς και με τις τοπικές επιχειρήσεις για την αξιοποίηση
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κεντρικής Μακεδονίας που προσφέρει η ανάπτυξη των οπτικοακουστικών έργων, καθώς και για την προσέλκυση και ανάπτυξη
του κινηματογραφικού τουρισμού στην Περιφέρεια.
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6. Την ανάπτυξη συνεργασιών και τη δικτύωση με τους
επαγγελματίες των οπτικοακουστικών μέσων, ώστε να
εδραιωθεί ένα δίκτυο επιχειρηματικών ευκαιριών (επενδύσεις και συμπαραγωγές) στην Κεντρική Μακεδονία.
Επίσης, την αξιοποίηση και την ανάδειξη των τοπικών
επαγγελματιών, των τοπικών υποδομών και επιχειρήσεων τόσο του οπτικοακουστικού κλάδου (ηθοποιοί,
σκηνοθέτες, οπερατέρ, διευθυντές φωτογραφίας, σεναριογράφοι, τεχνικοί, φωτογράφοι, εταιρείες παραγωγής
κτλ) όσο και των λοιπών κλάδων που εξυπηρετούν οπτικοακουστικές παραγωγές (ενοικιάσεις εξοπλισμού, υπηρεσίες φιλοξενίας, μεταφορών και εστίασης κ.ά.) μέσα
από ενέργειες εκπαίδευσης, κατάρτισης και υποστήριξης, προκειμένου να ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα στον οπτικοακουστικό τομέα και να συνεισφέρει
στην περιφερειακή ανάπτυξη.
7. Την ανάπτυξη επιστημονικού και εκπαιδευτικού
έργου στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής για τις
οπτικοακουστικές παραγωγές, με στόχο την καταγραφή,
την αξιοποίηση και την ενίσχυση των οπτικοακουστικών έργων που υλοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία. Σε αυτό το πλαίσιο, την ανάπτυξη συνεργείων με
πανεπιστημιακά και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του
δημιουργικού τομέα (δημόσια και ιδιωτικά), αλλά και με
πολιτιστικούς και τοπικούς φορείς για τη διοργάνωση και
την υποστήριξη οπτικοακουστικών δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης (σεμινάρια, ημερίδες, εργαστήρια,
συνέδρια, φεστιβάλ κ.τ.λ.), με στόχο τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για επενδύσεις στο δημιουργικό
τομέα (film friendly) και την εξειδικευμένη κατάρτιση
μελλοντικών ή εν ενεργεία επαγγελματιών.
8. Την προώθηση στους επαγγελματίες των οπτικοακουστικών μέσων, αλλά και σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα
με την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, των υγειονομικών πρωτοκόλλων και των οδηγιών διεξαγωγής
ασφαλών γυρισμάτων στην Ελλάδα που προβλέπονται
κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών, όπως π.χ. του
covid-19 κ.ά.
9. Την ανάπτυξη συνεργείων με τις υπόλοιπες δομές
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των
σκοπών και των αρμοδιοτήτων τους, και κάθε άλλη δράση, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή
του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
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Αριθμ. 3910/1806
(4)
Κανονισμός συστάσεως και Λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Αιμοδοσίας υπό την
επωνυμία: «Ο Άγιος Νεομάρτυς Κωνσταντίνος
ο εν Καππούα (Καππά) Καρδίτσης μαρτυρήσας»
της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχουσα υπόψη:
1. την παρ. 1 του άρθρου 4, την παρ. 2 του άρθρου 29
και την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 590/1977 «Περί του
Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄
146),
2. τις υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς
το χριστεπώνυμο πλήρωμα, οι οποίες απορρέουν από
τις Ευαγγελικές επιταγές, τους Ιερούς Κανόνες και τους
Νόμους του Κράτους,
3. τις υφιστάμενες κοινωνικές, ποιμαντικές και πνευματικές ανάγκες της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος
και Φαναριοφερσάλων,
4. την υπ’ αρ. 470/274/15.5.2020 πρόταση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Τιμοθέου,
5. την υπ’ αρ. 231/31.8.2020 γνωμοδότηση της Νομικής
Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και
6. την από 3.9.2020 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αποφασίζει:
Συνιστά Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Αιμοδοσίας υπό την
επωνυμία: «Ο Άγιος Νεομάρτυς Κωνσταντίνος ο εν Καππούα (Καππά) Καρδίτσης μαρτυρήσας» της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και
ψηφίζει τις διατάξεις του Κανονισμού, ο οποίος διέπει
τη σύσταση και λειτουργία αυτού:
Κανονισμός συστάσεως και λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Αιμοδοσίας υπό την επωνυμία:
«Ο Άγιος Νεομάρτυς Κωνσταντίνος ο εν Καππούα
(Καππά) Καρδίτσης μαρτυρήσας», της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων
Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα
1. Στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και υπό τον έλεγχο και την εποπτεία αυτής συνίσταται Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Αιμοδοσίας με
την επωνυμία: «Ο Άγιος Νεομάρτυς Κωνσταντίνος ο εν
Καππούα (Καππά) Καρδίτσης μαρτνρήσας» της Ιεράς
Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων,
ως ανεξάρτητο ν.π.ι.δ., αυτοτελούς διαχείρισης και μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο θα διέπεται από
τον παρόντα Κανονισμό.
2. Έδρα του Ιδρύματος ορίζεται το κτίριο της Ιεράς
Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων,
το οποίο βρίσκεται επί της οδού Μητροπολίτου Ιεζεκιήλ 30 στην πόλη της Καρδίτσας. Το ως άνω Εκκλησιαστικό Ίδρυμα έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, στην
περιφέρεια της οποίας αναγράφεται σε τρεις σειρές
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗ-
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ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ
«Ο Άγιος Νεομάρτυς Κωνσταντίνος ο εν Καππονα (Καππά) Καρδίτσης μαρτνρήσας», στο κέντρο δε αυτής φέρει
το Λογότυπο με τα αρχικά της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων (όμοιο με το έμβλημα
αυτής).
Άρθρο 2
Σκοποί του Ιδρύματος
Α) Σκοποί του Ιδρύματος είναι οι ακόλουθοι:
1. Η διάδοση της εθελοντικής αιμοδοσίας.
2. Η διοργάνωση ομαδικής εθελοντικής αιμοδοσίας.
3. Η βοήθεια προς τους πάσχοντες από μεσογειακή
αναιμία.
4. Η βοήθεια προς κάθε συνάνθρωπο μας που έχει
ανάγκη αίματος.
5. Η δωρεά ιστών, οργάνων και μυελού των οστών του
ανθρωπίνου σώματος.
6. Η κάλυψη των αιμοδοτών του Ιδρύματος και των
συγγενών τους.
7. Η ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης, ευγενούς άμιλλας,
αλληλεγγύης, συναδέλφωσης και ανιδιοτελούς προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο.
Το Ίδρυμα για την επίτευξη των σκοπών του προηγουμένου εδαφίου θα συνεργάζεται με νοσοκομεία, κλινικές, αναγνωρισμένους φορείς του Υπουργείου Υγείας,
γιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι
λειτουργούν νομίμως και με τις απαραίτητες άδειες και
πιστοποιήσεις.
Β) Η πραγματοποίηση των σκοπών του Ιδρύματος θα
επιδιωχθεί με τακτικές αιμοδοσίες, με τη διοργάνωση
ενημερωτικών, μορφωτικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και γενικά με κάθε δραστηριότητα
που τα όργανα του Ιδρύματος θα κρίνουν ότι υπηρετεί
τους σκοπούς του, όπως:
1. Η καλλιέργεια και προώθηση του εθελοντισμού, της
φιλαδελφίας, της προς τους πάντες αγάπης και βοηθείας,
της αρωγής σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, νοσούντες
και σε χρόνια πάσχοντες, της ιατρικής φροντίδας, και η
έκδοση πάσης φύσεως εντύπων για το συγκεκριμένο
θέμα. Επίσης, διαλέξεις, συζητήσεις, η καταχώρηση του
Ιδρύματος στην επίσημη ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως ή η δημιουργία ιστοσελίδας και αντιστοίχου λογαριασμού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύσεις,
προβολές ταινιών, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες,
εκδρομές, προκηρύξεις διαγωνισμών και βραβείων.
2. Η συνεργασία με τις ενορίες και τα μέλη των εκκλησιαστικών συμβουλίων και των ενοριακών φιλόπτωχων
ταμείων, κρατικές, δημόσιες υπηρεσίες, περιφερειακές
και δημοτικές αρχές, πολιτιστικούς συλλόγους και διάφορα Ιδρύματα για την οργάνωση από κοινού δραστηριοτήτων και πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
Άρθρο 3
Διοίκηση - Διοικητικό Συμβούλιο
α) Το Ίδρυμα τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο
της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.
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β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (στο εξής Δ.Σ.) αποτελείται
από πέντε (5) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά.
Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία, ένα (1) τακτικό μέλος και τρία (3) αναπληρωματικά.
Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.
γ) Πρόεδρος του Ιδρύματος είναι ο εκάστοτε Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και
Αντιπρόεδρος ο εκάστοτε επιστημονικός υπεύθυνος
της Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γενικού
Νοσοκομείου Καρδίτσης. Τα μέλη θα είναι κληρικοί ή Λαϊκοί με ανάλογα ενδιαφέροντα και αντίστοιχη προσφορά
στον τομέα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Ο Πρόεδρος
κατά τη συγκρότηση του Δ.Σ. ορίζει ένα πρόσωπο ως
αναπληρωτή του, ο οποίος θα τον αναπληροί σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος ασκήσεως
των καθηκόντων του και ο οποίος μπορεί να προέρχεται
και εκτός των μελών του Δ.Σ.
δ) Τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος ορίζονται και παύονται από τον εκάστοτε Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων. Πρέπει να είναι πολίτες, κληρικοί ή
λαϊκοί, οι οποίοι να διακρίνονται για το ήθος, την εντιμότητα και την εθελοντική τους προσφορά στην τοπική
κοινωνία. Το αξίωμα των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητικό
και άμισθο, ενώ η θητεία τους δύναται να ανανεωθεί,
ε) Απαρτία και λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ.: Νόμιμη
απαρτία υφίσταται όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα
τρία (3) εκ των πέντε (5) μελών του Δ.Σ. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του
Προέδρου του Δ.Σ. ή του νομίμου αναπληρωτή αυτού.
Η ψηφοφορία θα είναι πάντοτε φανερή και ονομαστική.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Δ.Σ. του Ιδρύματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Συνέρχεται τακτικώς ανά τρίμηνο και εκτάκτως
όταν παρίσταται ανάγκη, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου.
β) Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος.
γ) Συνεργάζεται με τους εφημέριους των ενοριών,
φορείς και οργανισμούς της κεντρικής διοίκησης, της
τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, νοσηλευτικά
Ιδρύματα, με πολιτιστικούς, επιστημονικούς, φιλανθρωπικούς συλλόγους και λοιπά ευαγή Ιδρύματα για την προαγωγή και επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος,
δ) Μεριμνά για την εξεύρεση οικονομικών πόρων,
απαραιτήτων για την ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος.
ε) Καταρτίζει τον ετήσιο Προϋπολογισμό και Απολογισμό, τους οποίους και υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου (στο
εξής Γ.Φ.Τ.) και το Γ.Φ.Τ. στη συνέχεια, στο Μητροπολιτικό
Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων.
στ) Ορίζει με απόφασή του τον καθ’ ύλην αρμόδιο για
την κατάρτιση του μητρώου εθελοντών αιμοδοτών, του
προγράμματος αιμοληψίας και τη διάθεση του αίματος,
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ζ) Δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις του ιερείς εφημέριους των Ιερών Ναών, οι οποίοι θα εισηγούνται θέματα των περιοχών τους για την ανάπτυξη
και τον προγραμματισμό αιμοληψιών, καθώς και τεχνοκράτες ειδικούς για την προαγωγή του έργου του
Ιδρύματος.
η) Τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται αποζημίωση για
την απασχόληση τους σε υποθέσεις του Ιδρύματος, δεν
μπορούν να προσφέρουν στο Ίδρυμα εξαρτημένη εργασία με αμοιβή, ούτε να συνάπτουν με αυτό συμβάσεις
που αποβλέπουν σε οικονομικό ή οποιοδήποτε άλλο
όφελος.
θ) Δύναται δε να προσλαμβάνει έμμισθο προσωπικό,
σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία, αναλόγως
των στόχων και των προγραμμάτων του.
ι) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα, το οποίο δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό.
Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος ή ο ορισθείς από
αυτόν νόμιμος αναπληρωτής του, ως ασκών καθήκοντα
Προέδρου:
α) Εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον κάθε Αρχής, διοικητικής και εκκλησιαστικής, ενώπιον των Δικαστηρίων,
Τραπεζών και Οργανισμών, ως και στις μετά τρίτων (νομικών ή φυσικών προσώπων) σχέσεις του.
β) Συγκαλεί το Δ.Σ. τακτικώς και εκτάκτως, κηρύσσει
την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων αυτού και διευθύνει τις συζητήσεις.
γ) Εντέλλεται την πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης, η
οποία αναγράφεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό,
υπογράφει την αλληλογραφία, κάθε έγγραφο του Δ.Σ.
και εκτελεί τις αποφάσεις του.
Άρθρο 6
Καθήκοντα Γραμματέα
1. Ο Γραμματέας του Ιδρύματος:
α) Τηρεί Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων του Ιδρύματος.
β) Επιμελείται της συντάξεως των πρακτικών του Δ.Σ.
και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία.
γ) Φυλάσσει με προσωπική του ευθύνη το αρχείο, τα
έγγραφα, τα βιβλία και την σφραγίδα του Ιδρύματος.
2. Τον Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει
άλλο μέλος του Δ.Σ., οριζόμενο με απόφαση αυτού.
Άρθρο 7
Καθήκοντα Ταμία
Ο Ταμίας του Δ.Σ.:
α) Τηρεί το Βιβλίο Ταμείου, τα τριπλότυπα Γραμμάτια
Εισπράξεων, τα οποία συνυπογράφει μετά του Προέδρου, καθώς και τα διπλότυπα Εντάλματα Πληρωμών.
β) Εισπράττει με τριπλότυπα Γραμμάτια Εισπράξεων
κάθε έσοδο του Ιδρύματος.
γ) Διενεργεί τις πληρωμές που αποφασίζει το Δ.Σ. βάσει διπλοτύπων Ενταλμάτων Πληρωμών, τα οποία επίσης
συνυπογράφει μετά του Προέδρου, όπως άλλωστε και
όλα τα οικονομικής φύσεως έγγραφα.
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δ) Ευθύνεται για τη φύλαξη των χρημάτων, διενεργεί καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων μόνο κατόπιν
αποφάσεως του Δ.Σ. και γενικά διαχειρίζεται κατά την
υπόδειξη του Προέδρου του Δ.Σ. την περιουσία του
Ιδρύματος.
Άρθρο 8
Προσωπικό του Ιδρύματος
1. Το προσωπικό του Ιδρύματος διακρίνεται σε εθελοντικό (άνευ αμοιβής) και έμμισθο.
2. Το έμμισθο προσωπικό αορίστου ή ορισμένου χρόνου προσλαμβάνεται υπό του Δ.Σ. και απολύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας. Ο αριθμός
του αναγκαίου προσωπικού καθορίζεται με απόφαση
του Δ.Σ., σύμφωνα με τις ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος.
3. Το Δ.Σ. δύναται να προσλάβει Διευθυντή για την
άσκηση της διοικήσεως του Ιδρύματος, τα καθήκοντα
του οποίου αποφασίζει το Δ.Σ., καθώς επίσης και εξωτερικούς συνεργάτες ανάλογα με τις, κατά επαγγελματική
κατάρτιση, ανάγκες του Ιδρύματος.
Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία και στοιχεία
Το Ίδρυμα έχει ιδία διαχείριση, τηρεί δε με τη μέριμνα
του Δ.Σ. τα διαχειριστικά του βιβλία, συμφώνως προς
το σύστημα τηρήσεως των λογιστικών βιβλίων των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων, θεωρημένα για κάθε
νόμιμη χρήση, ήτοι:
α) Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας,
β) Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ.,
γ) Βιβλίο Ταμείου, τριπλότυπα Γραμμάτια Εισπράξεων και διπλότυπα Εντάλματα Πληρωμών, τα οποία είναι
εκτελεστέα εφ’ όσον φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία του Ιδρύματος,
δ) Βιβλίο ενεργών μελών αιμοδοσίας και διαθέσεως
αίματος,
ε) κάθε άλλο βιβλίο, απαραίτητο κατά την κρίση του
Δ.Σ. για τη λειτουργία του Ιδρύματος και
στ) κάθε στοιχείο το οποίο απαιτείται από τον Κ.Β.Σ.
Άρθρο 10
Πόροι του Ιδρύματος και διάθεση τους
1. Πόροι του Ιδρύματος είναι:
α) Πρόσοδοι από την πραγματοποίηση λαχειοφόρων
αγορών και εράνων, προσκυνηματικών εκδρομών και
λοιπών εκδηλώσεων.
β) Προαιρετικές εισφορές, σε είδος ή σε χρήμα, φίλων
του Ιδρύματος.
γ) Κρατικές επιχορηγήσεις, κοινοτικές επιχορηγήσεις,
επιχορηγήσεις της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οργανισμών ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγήσεις από την
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.
δ) Πόροι προερχόμενοι από υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών προγραμμάτων.
ε) Έσοδα από την κυκλοφορία οποιουδήποτε είδους
εντύπου ή ηλεκτρονικού μέσου προσωρινής ή μόνιμης
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περιοδικής ή μη έκδοσης του Ιδρύματος, καθώς και τυχόν έσοδα από άλλες συναφείς με τους σκοπούς του
Ιδρύματος εκδηλώσεις.
στ) Οι όποιες δαπάνες απαιτούνται για τη λειτουργία
του Ιδρύματος θα καλύπτονται από το Γ.Φ.Τ. της Ιεράς
Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων,
κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
2. Ο Πρόεδρος υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για ανάληψη χρημάτων, τις εκδιδόμενες τραπεζικές επιταγές
κ.τ.λ.
3. Οι ανωτέρω πόροι του Ιδρύματος, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. αυτού, διατίθενται για:
α) την προμήθεια του απαιτουμένου εξοπλισμού και
αναλωσίμων ειδών προς κάλυψη των σχετικών αναγκών,
β) την πληρωμή των αποδοχών του υπηρετούντος
εμμίσθου προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της
κειμένης νομοθεσίας και
γ) την κάλυψη κάθε άλλης δαπάνης που προβλέπεται
στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό και αποσκοπεί στην
επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος.
4. Το τυχόν χρηματικό πλεόνασμα από την οικονομική
διαχείριση, το οποίο υπερβαίνει το ποσό περί του οποίου
αποφασίζει το Δ.Σ., κατατίθεται σε ειδικό κεφάλαιο του
λογαριασμού τραπέζης του Γ.Φ.Τ. της Ιεράς Μητροπόλεως.
Άρθρο 11
Δωρητές - Ευεργέτες - Μεγάλοι Ευεργέτες
Το Δ.Σ. του Ιδρύματος δύναται να ανακηρύξει Δωρητές
και Ευεργέτες, είτε εν ζωή είτε μετά θάνατον, πρόσωπα
τα οποία βοήθησαν υλικώς ή ηθικώς το Ίδρυμα, αναγράφοντας τα ονόματα αυτών σε σχετική τιμητική θέση και
απονέμοντας τιμητικούς τίτλους.
Άρθρο 12
Φίλοι Ιδρύματος - Αιμοδότες
1. Οι αιμοδότες του Ιδρύματος είναι όλοι ισότιμοι μεταξύ τους και απολαμβάνουν κάθε είδους ωφέλεια και
εξυπηρέτηση, την οποία νόμιμα επιδιώκει το Ίδρυμα.
2. Κάθε φίλος - αιμοδότης του Ιδρύματος δικαιούται
για τον ίδιο και τους συγγενείς του, οι οποίοι αποδεδειγμένα ανήκουν στη γεωγραφική περιφέρεια του Νομού
Καρδίτσης και της Επαρχίας Φαρσάλων ή της Επαρχίας
της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, όση ποσότητα αίματος χρειάζεται σε περίπτωση ανάγκης, εφ’ όσον έχει δοθεί σχετική εντολή από
το Ίδρυμα στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.
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Άρθρο 13
Εκδηλώσεις
Το Δ.Σ. οργανώνει ετήσια εκδήλωση την ημέρα μνήμης
του Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του εν Καππούα,
ήτοι την 18η Αυγούστου, ή όποτε ορισθεί, με τέλεση Θείας Λειτουργίας υπέρ υγιείας των εθελοντών αιμοδοτών,
των εργαζομένων στον χώρο της αιμοδοσίας, καθώς και
των ασθενών από μεσογειακή αναιμία, από νεφροπάθειες και άλλα παρεμφερή νοσήματα.
Άρθρο 14
Τροποποίηση του Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί με
απόφαση της Ιεράς Συνόδου, κατόπιν προτάσεως και
αιτιολογημένης αποφάσεως του Δ.Σ. του Ιδρύματος και
μόνο μετά την έγκριση της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.
Άρθρο 15
Διάλυση του Ιδρύματος
1. Το παρόν Ίδρυμα καταργείται με απόφαση της Ιεράς
Συνόδου, κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως του Δ.Σ.
αυτού, εγκρινομένης απαραιτήτως υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και τελικής αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου και μάλιστα, όταν δεν εκπληροί την αποστολή
του, όταν παρεκκλίνει του σκοπού του ή όταν καταστεί
ανέφικτη η λειτουργία του.
2. Σε περίπτωση καταργήσεως του Ιδρύματος κάθε
κινητό ή ακίνητο περιουσιακό του στοιχείο, καθώς και
κάθε δικαίωμα και αξίωση αυτού, ακόμη και οικονομική,
περιέρχεται στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων και θα χρησιμοποιηθεί ειδικότερα
για την εκπλήρωση των σκοπών του Γ.Φ.Τ.
Άρθρο 16
Γενικές Διατάξεις - Ισχύς του Κανονισμού
1. Από τη δημοσίευση των διατάξεων του παρόντος
Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. Οποιαδήποτε μελλοντική
δαπάνη θα εγγράφεται στον οικείο Προϋπολογισμό.
2. Ο παρών Κανονισμός τελεί σε ισχύ με τη δημοσίευση
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσημο
Δελτίο «Εκκλησία».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
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