
ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ’ ἀριθ. 5 

 

Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων 

τῆς 10ης Νοεμβρίου 2014. 

Σήμερον, τὴν 10ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ 

ὥραν 1ην μεσημβρινήν, ἐν τοῖς γραφείοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως συνῆλθεν εἰς 

συνεδρίαν τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου 

Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ.κ. Μαξίμου καὶ ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου 

π. Σεργίου Μαρνέλλου, τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κιτσοτόλη, τοῦ κ. Δημητρίου 

Παππᾶ, ἀναπληροῦντος τὸν Δ/ντὴν τῆς ΔΟΥ Ἰωαννίνων, τοῦ κ. Κωνσταντίνου 

Τσαγκλῆ, δικηγόρου, καὶ τοῦ κ. Κωνσταντίνου Βλάχου, Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου, 

χρέη Γραμματέως ἐκτελοῦντος τοῦ Γραμματέως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου Αἰδ. 

Πρωτοπρεσβυτέρου π. Παύλου Βαταβάλη. 

Οὔσης καθολικῆς ἀπαρτίας, ἀναγινώσκονται καὶ ἐπικυροῦνται τὰ θέματα τῆς 

προηγουμένης συνεδρίας, μεθ’ ὅ ἀναγινώσκονται τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως 

ἐπὶ τῶν ὁποίων τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον ἀποφαίνεται ὡς ἀκολούθως: 

 

01.  Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:  

α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν», 

β) Τὴν ὐπ’ ἀριθ. 6/2014 ὡς καὶ τὰς ὑπ’ ἀριθ. 2, 3 καὶ 4/2013 πράξεις τοῦ 

Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Νεοχωρίου, 

γ) Τὰς ὑπ’ ἀριθ. 2/5/29-09-2014, 375/2/27-09-2013 καὶ 374/1/23-08-2013 ἀποφάσεις 

τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου,  

δ) Τὸ ἀπὸ 1ης Σεπτεμβρίου 2013 Μισθωτήριο Συμφωνητικό ὡς καὶ τὸ ἀπὸ 31ης 

Ὀκτωβρίου 2014 Ἰδιωτικὸν Συμφωνητικὸν Ἀποδόσεως τοῦ μισθίου, 

ε) Τὴν ἀπὸ 4ης Νοεμβρίου 2014 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ. 

Γεωργίου Τσουμάνη, Δικηγόρου Ἰωαννίνων, 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι  

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 8/2014 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 

Γεωργίου τῆς ἐνορίας Νεοχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ λύσεως τῆς μισθώσεως 

ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Νεοχωρίῳ καὶ περὶ καταρτίσεως ὅρων φανερᾶς 

πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν τοῦ ὡς ἄνω καταστήματος», ὡς ἔχει.  

 

02.  Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:  

α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν», 

β) Τὴν ὐπ’ ἀριθ. 3/2014 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Κάτω Μουσιωτίτσης ὡς καὶ τὴν ἐγκριτικὴν αὐτῆς ὑπ’ ἀριθ. 

2/3/29-09-2014 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, 

γ) Τὴν ἀπὸ 4ης Νοεμβρίου 2014 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ. 

Γεωργίου Τσουμάνη, Δικηγόρου Ἰωαννίνων, 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι  

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 4/2014 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 

Νικολάου τῆς ἐνορίας Κάτω Μουσιωτίτσης μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ 



ἀποτελέσματος φανερᾶς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν τοῦ 

ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροτεμαχίου εἰς θέσιν “12 Ἀπoστόλων”», ὡς ἔχει καὶ  

ἀ π ο ρ ρ ί π τ ε ι 

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 5/2014 πρᾶξιν τοῦ ὡς ἄνω Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου μὲ θέμα: «Περὶ 

κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος φανερᾶς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν 

ἐκμίσθωσιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροτεμαχίου εἰς θέσιν “Ἁγίας Παρασκευῆς”», καὶ 

ὁρίζει ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἐπαναληφθεῖ ἡ δημοπρασία, συμφώνως πρὸς τοὺς 

ἐγκεκριμένους ὅρους. 

 

03.  Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:  

α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν», 

β) Τὰς ὑπ’ ἀριθ. 88/2011 καὶ 75/2010 πράξεις τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ 

Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πεδινῆς ὡς καὶ τὰς ἐγκριτικὰς αὐτῶν 

ὑπ’ ἀριθ. 354/6/23-08-2011 καὶ 340/7/03-06-2010 ἀποφάσεις τοῦ Μητροπολιτικοῦ 

Συμβουλίου, 

γ) Τὸ 17ης Ἰουνίου 2010 Ἰδιωτικὸν Συμφωνητικόν, 

δ) Τὴν αἴτησιν τοῦ μισθωτοῦ κ. Δημητρίου Μπάρκα τοῦ Εὐθυμίου, 

ε) Τὴν ἀπὸ 4ης Νοεμβρίου 2014 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ. 

Γεωργίου Τσουμάνη, Δικηγόρου Ἰωαννίνων, 

ἀ ν α π έ μ π ε ι 

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 108/2014 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πεδινῆς μὲ θέμα: «Περὶ τροποποιήσεως τῶν ὅρων 

τοῦ Ἰδιωτικοῦ Συμφωνητικοῦ διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροτεμαχίου εἰς 

θέσιν “Χατζήμπεη” Πεδινῆς, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ», ὡς ἀόριστον, 

δεδομένου ὅτι τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον δὲν ἀποφαίνεται εἰς τὴν ἐν θέματι 

πρᾶξιν περὶ τῆς αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ.  

Ἐπιπλέον πληροφορεῖ τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἐπιτροπήν ὅτι δὲν εἶναι δυνατόν νὰ 

παραταθεῖ ἡ γενομένη μείωσις τοῦ μισθώματος καθὼς ἐπίσης ὅτι σὲ περίπτωση 

παραχωρήσεως τοῦ μισθίου σὲ Ἑταιρεία Ο.Ε., Ε.Ε. ἢ Ε.Π.Ε., τὸ καταβαλλόμενο μίσθωμα 

αὐξάνεται κατὰ 20%, σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 

τ.Α΄, 30/10-02-1995). 

 

04.  Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:  

α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν», 

β) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 2/2011 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Κοσμηρᾶς ὡς καὶ τὴν ἐγκριτικὴν αὐτῆς ὑπ’ ἀριθ. 

349/4/11-04-2011 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, 

γ) Τὴν ἀπὸ 5ης Νοεμβρίου 2014 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ. 

Γεωργίου Τσουμάνη, Δικηγόρου Ἰωαννίνων, 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι 

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 3/2014 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας 

Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Κοσμηρᾶς μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος 

ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Κοσμηρᾷ, κατὰ 50,00 € ἐπὶ τὸ ἔλαττον, κατόπιν 



αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ», μὲ τὴν προσθήκην τοῦ ὅρου ὅτι ἡ γενομένη μείωσις θὰ 

ἔχει διάρκεια δύο (2) ἐτῶν, μετὰ τὴν παρέλευσιν τῶν ὁποίων τὸ μίσθωμα θὰ 

ἐπανέλθῃ εἰς τὰς τάξεις τοῦ καταβαλλομένου μισθώματος πρὸ τῆς ἀρχικῆς 

μειώσεως, τῆς γενομένης διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2011 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 

Συμβουλίου. 

 

05.  Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:  

α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν», 

β) Τὴν ἀπὸ 4ης Νοεμβρίου 2014 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ. 

Γεωργίου Τσουμάνη, Δικηγόρου Ἰωαννίνων, 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι 

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 7/2014 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Καλεντζίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως 3.000,00 € 

ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τηρουμένου Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ, διὰ τὴν 

κάλυψιν λειτουργικῶν ἐξόδων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ», μὲ τὴν ἐπισήμανσιν ὅτι θὰ ἐκδοθοῦν 

ὅλα τὰ νόμιμα παραστατικά. 

 

06.  Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:  

α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν», 

β) Τὰς διατάξεις τοῦ Ν. 4110/2012 (ΦΕΚ τ.Α΄, 17/23-01-2013), 

γ) Τὴν ἀπὸ 4ης Νοεμβρίου 2014 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ. 

Γεωργίου Τσουμάνη, Δικηγόρου Ἰωαννίνων, 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι 

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 10/2014 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 

Χαραλάμπους τῆς ἐνορίας Βρυσοχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ δημιουργίας Τραπεζικοῦ 

Λογαριασμοῦ, ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὑπὸ τὴν ἔνδειξιν “Λογαριασμὸς Δωρεῶν”», 

μὲ τὴν τροποποίηση μόνον τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2 παραγράφου τῆς ὡς ἄνω πράξεως ὡς 

ἀκολούθως: «Τὴν διαχείρισιν τοῦ λογιαριασμοῦ θὰ ἔχει τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον, 

τὸ ὁποῖον καὶ ἐξουσιοδοτεῖ τὸν Πρόεδρον Αἰδ. Πρεσβύτερον π. Ἰωάννην Λεοντάρην τοῦ 

Δημητρίου καὶ τὸν Γραμματέα κ. Γεώργιον Βακάρον τοῦ Κωνσταντίνου ὅπως προβοῦν εἰς 

τὰς δεούσας ἐνεργείας καὶ ὑπογράψουν πᾶν σχετικὸν ἔγγραφον διὰ τὴν δημιουργίαν τοῦ 

ὡς ἄνω Λογαριασμοῦ». 

 

07.  Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:  

α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν», 

β) Τὸ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 156/27-01-2014 ἔγγραφον τῆς 8ης Ε.Β.Α., 

γ) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 6/10-11-2014  Γνωμοδότησιν τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι 

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 8/2014 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 

Γεωργίου τῆς ἐνορίας Κόντσικας μὲ θέμα: «Περὶ ἐργασιῶν ἀρμολόγησης δαπέδου καὶ 

πεζουλιῶν χαγιατιοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Κόντσικας», μὲ τὴν 



προσθήκην τοῦ ὅρου ὅτι τὸ κόστος τῶν ἐργασιῶν θὰ ἐμφαίνεται εἰς τὰς ἐκθέσεις 

Προϋπολογισμοῦ καὶ Ἀπολογισμοῦ τῆς Ἐνορίας. 

 

08.  Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:  

α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν», 

β) Τὸ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 5844/22-10-2014 ἔγγραφον τῆς 8ης Ε.Β.Α., 

γ) Τὸ ἀπὸ 23ης Σεπτεμβρίου ἔγγραφον τῆς Ἑταιρείας “SAFE SYSTEMS Α.Ε.”, 

δ) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 7/10-11-2014  Γνωμοδότησιν τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι 

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 6/2014 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 

Ἰωάννου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς τῆς εἰς ἔργον δωρεᾶς 

τῆς Ἑταιρείας “SAFE SYSTEMS Α.Ε.”, ἀφορώσης εἰς τὴν ἐγκατάστασιν συστήματος 

συναγερμοῦ εἰς τὸν παλαιὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου», μὲ τὴν ἐπισήμανσιν ὅτι 

οἱ ἐργασίες θὰ ἐκτελεσθοῦν συμφώνως πρὸς τὰς ὑποδείξεις τῆς 8ης Ε.Β.Α.. 

 

09.  Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:  

α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν», 

β) Τὸ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 5089/19-09-2014 ἔγγραφον τῆς 8ης Ε.Β.Α., 

γ) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 8/10-11-2014  Γνωμοδότησιν τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι 

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 4/2014 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 

Γεωργίου τῆς ἐνορίας Λιγκιάδων μὲ θέμα: «Περὶ ἐργασιῶν ἐπισκευῆς τῆς στέγης καὶ 

τῶν τοιχοποιϊῶν τοῦ προθαλάμου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λιγκιάδων», ὑπὸ 

τὰς κάτωθι προϋποθέσεις: α) Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ μεριμνήσῃ διὰ τὴν τήρησιν 

ὅλων τῶν ἀπαραιτήτων ἐκ τοῦ νόμου μέτρων ἀσφαλείας κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν 

ἐργασιῶν καθὼς καὶ διὰ τὰ τῆς ἀσφαλίσεως τοῦ προσωπικοῦ, β) οἱ ἐργασίες θὰ 

ἐκτελεσθοῦν ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τῆς 8ης Ε.Β.Α. καὶ γ) τὸ κόστος τῶν ἐργασιῶν θὰ 

ἐμφαίνεται εἰς τὰς ἐκθέσεις Προϋπολογισμοῦ καὶ Ἀπολογισμοῦ τῆς Ἐνορίας. 

 

10.  Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:  

α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν», 

β) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 377/8/29-11-2013 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, 

γ) Τὴν ἀπὸ 12ης Ὀκτωβρίου 2014 ἔγγραφον παραίτησιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 

Ἐπιτρόπου κ. Κωνσταντίνου Λαγοῦ τοῦ Βασιλείου, 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι 

τὴν ἀπὸ 29ης Ὀκτωβρίου 2014 ἀναφορὰν τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου 

τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Μιχαλιτσίου μὲ θέμα: «Περὶ 

ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Κωνσταντίνου 

Λαγοῦ τοῦ Βασιλείου ὑπὸ τοῦ κ. Δημητρίου Ἀνδρέου τοῦ Γεωργίου», ὡς ἔχει. 



11.  Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:  

α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν», 

β) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 377/8/29-11-2013 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, 

γ) Τὴν ἀπὸ 12ης Ἰουνίου 2014 ἔγγραφον παραίτησιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 

Ἐπιτρόπου κ. Κωνσταντίνου Παπαχρήστου τοῦ Βλασίου, 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι 

τὴν ἀπὸ 30ης Ὀκτωβρίου 2014 ἀναφορὰν τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου 

τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου τῆς ἐνορίας Προσηλίου μὲ θέμα: «Περὶ 

ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Κωνσταντίνου 

Παπαχρήστου τοῦ Βλασίου», καὶ διορίζει τὸν κ. Σπυρίδωνα Χαΐδα τοῦ Χρήστου, ἄχρι 

τοῦδε πρώτου ἀναπληρωματικοῦ μέλους, τακτικὸν μέλος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 

Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου τῆς ἐνορίας Προσηλίου εἰς 

ἀντικατάστασιν τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου. 

 

12.  Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:  

α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν», 

β) Τὴν ἀπὸ 17ης Αὐγούστου 2014 ἀναφορὰν τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 

Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Σκέπης τῆς ἐνορίας Καλπακίου, 

γ) Τὰς ὑπ’ ἀριθ. 377/8/29-11-2013 καὶ 2/10/29-09-2014 ἀποφάσεις τοῦ 

Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι 

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 4/2014 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας 

Σκέπης τῆς ἐνορίας Καλπακίου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας 

Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Σκέπης τῆς ἐνορίας Καλπακίου», ὡς 

ἔχει. 

 

13.  Τὸ Ὑπηρεσιακὸν Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:  

α) Τὴν ἀπὸ 17ης Ὀκτωβρίου 2014 αἴτησιν τοῦ αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Λάμπρου 

Γιαννάκη τοῦ Παύλου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας 

Ἀχλαδέας μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως 

τριάκοντα καὶ πέντε (35) ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας», 

β) Τὸν ἀτομικὸν ὑπηρεσιακόν του φάκελλον, 

γ) Τὸν Ν. 590/1977 «Περὶ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», 

δ) Τὸν Κανονισμὸν ὑπ’ ἀριθ. 230/2012 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος «Περὶ ἐφημερίων καὶ Διακόνων», 

ε) Τὴν ἀπὸ 10ης Νοεμβρίου 2014 Γνωμοδότησιν τοῦ Λογιστηρίου τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, 

ἀ π ο λ ύ ε ι 

τὸν αἰδεσιμώτατον Πρεσβύτερον π. Λάμπρον Γιαννάκην τοῦ Παύλου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ 

ὑπηρεσίας, ἀπὸ 1ης Δεκεμβρίου 2014. 

 

 
 



14.  Τὸ Ὑπηρεσιακὸν Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:  

α) Τὴν ἀπὸ 20ης Ὀκτωβρίου 2014 αἴτησιν τοῦ αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Γεωργίου 

Νταλαμπίρα τοῦ Ἰωάννου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας 

Μαρμάρων μὲ θέμα: «Περὶ μετατάξεως εἰς τὴν ΠΕ Κατηγορίαν, ἀπὸ 16-10-2014, λόγω 

κτήσεως Πτυχίου ἀπὸ τὴν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Βελλᾶς Ἰωαννίνων», 

β) Τὰς διατάξεις τοῦ Νόμου 3432/2006, ἄρθρο 17 παρ.3 (ΦΕΚ 14/03-02-2006, τ. Α΄), 

γ) Τὴν Κ.Υ.Α. 2/6352/0022/12-09-2007 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1914/14-09-2007), 

δ) Τὴν ΔΙΔΑΔ/Φ.31.18/941/οικ.2517/27-01-2012 μὲ θέμα: «Διευκρινήσεις γιὰ τὴν 

κατάταξη τῶν ὑπηρετούντων ὑπαλλήλων στοὺς βαθμοὺς βάσει τῶν μεταβατικῶν 

διατάξεων (ἄρθρο 28) τοῦ Ν. 4024/2011, 

ε) Τὰς διατάξεις τοῦ Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ.Α΄), ἄρθρο 28, παρ. 3,  

στ) Τὸ ἀντίγραφον Πτυχίου ἀπὸ τὴν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Βελλᾶς 

Ἰωαννίνων, 

ζ) Τὸν ἀτομικὸν ὑπηρεσιακόν του φάκελλον, 

η) Τὴν ἀπὸ 10ης Νοεμβρίου 2014 Γνωμοδότησιν τοῦ Λογιστηρίου τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, 

μ ε τ α τ ά σ σ ε ι 

τὸν αἰδεσιμολογιώτατον Πρεσβύτερον π. Γεώργιον Νταλαμπίραν τοῦ Ἰωάννου ἐκ τῆς 

ΔΕ Μισθολογικῆς Κατηγορίας εἰς τὴν ΠΕ Μισθολογικὴν Κατηγορίαν καὶ χορηγεῖ εἰς 

αὐτὸν τὸν Βασικὸν Μισθόν τοῦ Ε΄ Βαθμοῦ, ἀπὸ 16ης Ὀκτωβρίου 2014. 

Περαιωθείσης τῆς συζητήσεως τῶν θεμάτων τῆς τακτικῆς ἡμερησίας 

διατάξεως, εἰσάγεται πρὸς συζήτησιν τὸ κάτωθι, ἐκτὸς ἡμερησίας διατάξεως θέμα, ἐπὶ 

τοῦ ὁποίου τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον ἀποφαίνεται ὡς ἀκολούθως: 

 

15.  Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:  

α) Τὴν ἀπὸ 10ης Νοεμβρίου 2014 ἔγγραφον προσφορὰν τῆς Ἑταιρείας «OLYMPIC 

Ἐμπορικὲς καὶ Τουριστικὲς Ἐπιχειρήσεις Α.Ε.», σχετικῶς πρὸς τὴν μίσθωσιν 

αὐτοκινήτου διὰ τὰς ἀνάγκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, 

β) Τὸ γεγονὸς ὅτι διὰ τὴν μετακίνησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου, συμφώνως καὶ πρὸς  

τὸ βεβαρυμένον Αὑτοῦ πρόγραμμα ἀλλὰ καὶ διὰ τὰς λοιπὰς ὑπηρεσιακὰς ἀνάγκας τῆς  

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, τὸ παλαιόν, ἀπὸ δεκαετίας, αὐτοκίνητον, τύπου 

Volkswagen Passat,  δὲν ὲπαρκεῖ, 

γ) Τὸν Νόμον 590/1977 «Περὶ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» 

(ΦΕΚ τ. Α΄, 146/31-05-1977), 

δ) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 58/1975 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος «Περὶ ἁρμοδιοτήτων καὶ τρόπου λειτουργίας τῶν Μητροπολιτικῶν 

Συμβουλίων» (ΦΕΚ τ. Α΄, 4/13-01-1975), 

ἀ π ο φ α σ ί ζ ε ι 

τὴν μίσθωσιν αὐτοκινήτου τύπου SKODA Octavia Limo A7 DIESEL 1.6 TDI Green Tec 

Elegance 105HP DSG-7, συμφώνως πρὸς τὴν ἀπὸ 10ης Νοεμβρίου 2014 ἔγγραφον 

προσφορὰν τῆς Ἑταιρείας «OLYMPIC Ἐμπορικὲς καὶ Τουριστικὲς Ἐπιχειρήσεις Α.Ε.», 

μὲ κωδικὸν μοντέλου προσφορᾶς 228302 καὶ μὲ μηνιαῖο μίσθωμα 399,00 € πλέον Φ.Π.Α., 

διὰ χρονικὸν διάστημα 48 μηνῶν καὶ διὰ 30.000 χλμ ἐτησίως, χωρὶς δικαίωμα ἐξαγορᾶς, 

καὶ συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους καὶ τὰς προϋποθέσεις τῆς ὡς ἄνω προσφορᾶς καὶ 

ἐξουσιοδοτεῖ τὸν Πρόεδρο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, Σεβασμιώτατον 






