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5 Αναπροσαρμογή ετήσιων ανταποδοτικών τελών 
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6 Κανονισμός Λειτουργίας Εκκλησιαστικού Αρχείου 
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 65972/
Δ2/07-06-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε 
στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2498).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 67233 (1)
   Σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 

(Σ.Ε.Π.) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευ-

νών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 84-86 του Κώδικα Κατάστασης Δημο-

σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), 

β) των άρθρων 13, 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), 

γ) του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258), 

2. Το π.δ. 164/2003 «Οργάνωση και λειτουργία του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και 
ένταξη του Ανεξάρτητου Ερευνητικού Ινστιτούτου Θα-
λάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) και των Ινστιτούτων 
του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ), σ’ 
αυτό» (Α΄ 131).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

6. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών» (Α’ 3).

7. Την υπ’ αρ. 48/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (Β’ 3100).

8. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.35.55/2621/οικ.14536/
23-07-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ανά-
δειξη αναπληρωτών Υπηρεσιακών Γραμματέων και τρο-
ποποίηση της συγκρότησης ... των οικείων Συμβουλίων 
Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.)».

9. Την υπ’ αρ. 3062/21-04-2016 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασ-
σίων Ερευνών» (Β’ 1484).

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε

1. Τη σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 
(Σ.Ε.Π.) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών 
(ΕΛΚΕΘΕ), το οποίο είναι αρμόδιο: α) για την επιλογή 
προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου 
(μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής 
μονάδας και β) για τη διεξαγωγή των δομημένων συνε-
ντεύξεων του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) για 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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την επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου 
επιπέδου οργανικής μονάδας.

2. Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) είναι 
πενταμελές και αποτελείται από: 

α. τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων,

β. έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που υποδει-
κνύεται από τον αρμόδιο Υπουργό,

γ. έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους και 

δ. δύο (2) μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Τα μέλη του Σ.Ε.Π. ορίζονται με ισάριθμους αναπλη-
ρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με 
τα τακτικά μέλη. Ο αναπληρωτής του Υπηρεσιακού 
Γραμματέα θα έχει την ίδια ιδιότητα με το τακτικό μέλος 
και θα προέρχεται από άλλο φορέα, κατόπιν δημόσιας 
κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή, 
αποτελούμενη από μέλη του Α.Σ.Ε.Π. και συγκροτούμενη 
με απόφαση του Προέδρου του.

3. Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 
ορίζεται ένας από τα δύο μέλη του Α.Σ.Ε.Π.

4. Γραμματέας του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμέ-
νων και ο νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατηγορίας 
ΠΕ με Α’ βαθμό.

5. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Επιλογής Προϊ-
σταμένων είναι τριετής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2021

  Ο Υφυπουργός

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

Ι

Αριθμ. Φ.009/4/337661/Σ.4213 (2)
    Σύσταση θέσης «Director NATO Standardization 

Office (NSO)» στον IMS/NSO (Βrussels, Belgium). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 19 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 «Ορ-

γάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δι-
οίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 35),

β. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη 
(Β’ 4805).

3. Την υπ’ αρ. 3 γνωμάτευση της 26ης/25-11-2020 συ-
νεδρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, 
που εμπεριέχεται στην πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

4. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 115/2021 
εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου οικονομικών υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από τις διατά-
ξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται οικονομική 
επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό για τα οικο-
νομικά έτη 2021 - 2022 του ισχύοντος ΜΠΔΣ 2019 - 2022, 
η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ και αναλύεται ως εξής: Για το οικονο-
μικό έτος 2021 οικονομική επιβάρυνση ύψους 55.239 
ευρώ (ΑΛΕ 2120209010: 44.453 €, ΑΛΕ 2420404001 
1.200 €, ΑΛΕ 2420406001: 9.586 €). Για το οικονομικό 
έτος 2022 οικονομική επιβάρυνση ύψους 76.206 ευρώ 
στον ΑΛΕ 2120209010. Για τα έτη 2023 - 2024 πέραν του 
ισχύοντος ΜΠΔΣ 2019 - 2022, η εκτιμώμενη οικονομική 
επιβάρυνση ανέρχεται σε 76.206 ευρώ για το έτος 2023 
στον ΑΛΕ 2120209010 και 37.746 ευρώ για το έτος 2024 
(ΑΛΕ 2120209010: 31.753 €, ΑΛΕ 2420404001: 1.200 €, 
ΑΛΕ 2420406001: 4.793 €) και θα καλύπτεται από τις πι-
στώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 
ΓΕΣ τα αντίστοιχα έτη εντός των ορίων του εκάστοτε 
ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Στελέχωση θέσης IMS/NSO

H θέση «Director NATO Standardization Office (NSO)» 
στον IMS/NSO (Βrussels, Belgium), θα στελεχωθεί, για τα 
έτη 2021 - 2024, από αξιωματικό βαθμού OF-7 από το 
Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Εξωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. Φ.009/5/337659/Σ.4212 (3)
    Σύσταση θέσης Βοηθού Ακολούθου Άμυνας 

(ΒΑΚΑΜ) Τελ Αβίβ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 19 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 «Ορ-
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γάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δι-
οίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 35),

β. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τις 
διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη 
(Β’ 4805).

3. Την υπ’ αρ. 19 γνωμάτευση της 19ης/16-9-2020 συ-
νεδρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, 
που εμπεριέχεται στην πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

4. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 114/2021 
εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου οικονομικών υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από τις διατά-
ξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται οικονομική 
επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό για τα οικο-
νομικά έτη 2021 - 2022 του ισχύοντος ΜΠΔΣ 2019 - 2022, 
η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ και αναλύεται ως εξής: Για το οικονομικό 
έτος 2021 οικονομική επιβάρυνση ύψους 53.000 ευρώ 
(ΑΛΕ 2120209010: 42.500 €, ΑΛΕ 2420404001 1.500 €, 
ΑΛΕ 2420406001: 9.000 €). Για το οικονομικό έτος 2022 
οικονομική επιβάρυνση ύψους 85.000 ευρώ στον ΑΛΕ 
2120209010. Για τα έτη 2023 - 2024 πέραν του ισχύοντος 
ΜΠΔΣ 2019 - 2022, η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυν-
ση ανέρχεται σε 85.000 ευρώ για το έτος 2023 στον ΑΛΕ 
2120209010 και 101.500 ευρώ για το έτος 2024 (ΑΛΕ 
2120209010: 85.000 €, ΑΛΕ 2420404001: 3.000 €, ΑΛΕ 
2420406001: 13.500 €) και θα καλύπτεται από τις πιστώ-
σεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ΓΕΝ 
τα αντίστοιχα έτη εντός των ορίων του εκάστοτε ισχύο-
ντος ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση θέσης Βοηθού Ακολούθου Άμυνας

Συστήνεται η θέση Βοηθού Ακολούθου Άμυνας (ΒΑ-
ΚΑΜ) στην Ελληνική Πρεσβεία στο Τελ-Αβίβ, βαθμού 
Πλωτάρχη ή Αντιπλοίαρχου, η οποία στελεχώνεται από 
το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Εξωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 1389/154252 (4)
    Εγγραφή, διατηρητέων ποικιλιών στον Εθνικό 

Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών 

Ειδών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985 

«Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασι-
αστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α’ 164), όπως το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 5 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις 
και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Γεωργίας» (Α’ 154),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»(Α’ 2).

3. Την υπ’ αρ. 341561/2645/25.2.2000 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γε-
ωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλι-
ών Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών» (Β’ 443).

4. Την υπ’ αρ. 324975/11378/16.09.2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μέτρα 
για την κατά παρέκκλιση αποδοχή γεωργικών τοπικών 
αβελτίωτων πληθυσμών και ποικιλιών που είναι φυσικά 
προσαρμοσμένοι στις τοπικές και περιφερειακές συν-
θήκες και απειλούνται από γενετική διάβρωση, καθώς 
και για την εμπορία σπόρων σποράς και κονδύλων πα-
τάτας προς φύτευση των εν λόγω τοπικών αβελτίωτων 
πληθυσμών και ποικιλιών, σε συμμόρφωση προς την 
Οδηγία 2008/62/ΕΚ της Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2008 
(L 162)» (Β’ 2038).

5. Την από 03/03/2021 γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τ.Ε.Π.Υ.) του άρθρου 20 του 
ν. 1564/1985, που εμπεριέχεται στα από 03/03/2021 πρα-
κτικά συνεδρίασής της.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Εγγραφή διατηρητέων ποικιλιών στον 
Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων 
Φυτικών Ειδών

1. Εγκρίνεται η εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποι-
κιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών των παρακά-
τω διατηρητέων ποικιλιών, κατά ομάδα καλλιεργειών 
και φυτικό είδος, γιατί διαπιστώθηκε ότι ανταποκρίνο-
νται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
στους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς αποδοχής 
ποικιλιών:
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Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας
Φυτικό είδος: Σιτάρι δίκοκκο (διατηρητέα ποικιλία)
Όνομα 

ποικιλίας Διατηρητής Περιοχή 
καταγωγής

DILOFOS ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλία, 
Στερεά Ελλάδα

KOPAIDA
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γ.Π.Α.

Θεσσαλία, 
Στερεά Ελλάδα

Φυτικό είδος: Σιτάρι σκληρό (διατηρητέα ποικιλία)
Όνομα 

ποικιλίας Διατηρητής Περιοχή 
καταγωγής

DEVES ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλία, 
Στερεά Ελλάδα

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 381Α/2021 (5)
      Αναπροσαρμογή ετήσιων ανταποδοτικών τελών 

υπέρ ΡΑΕ, για το έτος 2021. 

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση αγο-

ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργεια-
κής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (Α’ 286), και ιδίως τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179), και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 38, καθώς και της παρ. 14 του 
άρθρου 196 αυτού.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Δ5/
ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης «Καθορισμός 
τελών άσκησης δραστηριότητας στον τομέα της ενέρ-
γειας που αποτελούν πόρους της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας» (Β’ 43).

4. Την υπ’ αρ. 201/2019 απόφαση της ΡΑΕ «Μεθοδολο-
γία υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών υπέρ ΡΑΕ, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4001/2011». 

5. Την υπ’ αρ. 6/2019 γνωμοδότηση της ΡΑΕ «Ανταπο-
δοτικά τέλη υπέρ ΡΑΕ, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 38 
του ν. 4001/2011». 

6. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1286/1104968/50-0Ε/
06.12.2000 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κοι-
νοποίηση των διατάξεων του ν. 2842/2000 σχετικά με την 
εισαγωγή του ΕΥΡΩ, ως κοινής νομισματικής μονάδας 
και οδηγίες για την εφαρμογή τους». 

7. Τον πίνακα εξέλιξης ετήσιων και μέσων ετήσιων 
μεταβολών του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, που 
δημοσιοποιήθηκε με Δελτίο Τύπου, την 14η Ιανουαρίου 
2021, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπου προσ-
διορίζεται ότι ο μέσος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του 
δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2020 - Δεκεμβρίου 2020 σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου 
Ιανουαρίου 2019 - Δεκεμβρίου 2019 παρουσίασε μεί-
ωση 1,2%1.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

Σκέφτηκε ως εξής: 
1. Επειδή η υπό στοιχεία Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/

12.01.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών και Ανάπτυξης, εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της 
διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2773/1999. 
Η σχετική εξουσιοδοτική διάταξη διατηρήθηκε σε ισχύ 
και μετά την αντικατάσταση της παρ. 3 με το άρθρο 3 
του ν. 3426/2005. 

2. Επειδή εκδόθηκε η υπ’ αρ. 201/2019 απόφαση της 
ΡΑΕ «Μεθοδολογία υπολογισμού των ανταποδοτικών 
τελών υπέρ ΡΑΕ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
38 του ν. 4001/2011». 

3. Επειδή διατυπώθηκε η υπ’ αρ. 6/2019 γνωμοδότηση 
της ΡΑΕ «Ανταποδοτικά τέλη υπέρ ΡΑΕ, βάσει της παρ. 4 
του άρθρου 38 του ν. 4001/2011». 

4. Επειδή επί του παρόντος, δεν έχει εκδοθεί η υπουρ-
γική απόφαση, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρ-
θρου 38 του ν. 4001/2011, σύμφωνα με την οποία: «Με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ, 
με βάση τον προϋπολογισμό της Αρχής και τη μεθοδο-
λογία υπολογισμού της παρ. 3, καθορίζονται το ύψος 
των ανταποδοτικών τελών που επιβάλλονται υπέρ της 
ΡΑΕ, τα όργανα, ο τρόπος είσπραξης των τελών και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια». 

5. Επειδή στην παρ. 14 του άρθρου 196 του ν. 4001/
2011 προβλέπεται ότι: «Οι αποφάσεις, κώδικες, κανονι-
σμοί και εγχειρίδια, που έχουν εκδοθεί βάσει εξουσιο-
δοτικών διατάξεων από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, 
και τα οποία καταργούνται, τροποποιούνται, συμπλη-
ρώνονται ή αντικαθίστανται με διατάξεις του παρόντος 
νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την κατάργηση, 

1 https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_
WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_
lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_
c a c h e a b i l i t y = c a c h e L e v e l Pa g e & p _ p _ c o l _ i d = c o l u m n 
2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_
publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.
resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_
I N S TA N C E _ q D Q 8 f B K K o 4 l N _ l n = d ow n l o a d R e s o u rce s & _
documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBK 
Ko4lN_documentID=396137&_documents_WAR_publication 
sportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN _locale=el
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τροποποίηση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση τους, σύμ-
φωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του». 

6. Επειδή, η υπό στοιχεία Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/
12.01.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Ανάπτυξης δεν έχει επί του παρόντος αντικατασταθεί 
και ως εκ τούτου, εξακολουθεί να ισχύει. 

7. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπό στοιχεία 
Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Το ανά μονάδα ύψος των ετήσιων ανταπο-
δοτικών τελών, όπως για κάθε περίπτωση ορίζεται στα 
άρθρα 4 έως και 6 αναπροσαρμόζεται από 1.1.2002 αυ-
τόματα ετησίως κατά το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτό προσδιορίζεται από την 
ΕΣΥΕ. Το κατ’ έτος ισχύον ανά μονάδα ύψος των ετήσι-
ων ανταποδοτικών τελών δημοσιεύεται με τη φροντί-
δα της ΡΑΕ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Βάσει 
του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης, η ΡΑΕ 
οφείλει να βεβαιώσει την, αυτόματα ισχύουσα, ετήσια 
τιμαριθμική αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών, 
το δε κατ’ έτος ισχύον ανά μονάδα ύψος των ετήσιων 
ανταποδοτικών τελών δημοσιεύεται με τη φροντίδα της 
ΡΑΕ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποφασίζει: 

Άρθρο 1
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η αναπρο-

σαρμογή του ύψους των ετήσιων ανταποδοτικών τελών 
που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριο-
ποιούνται στον τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με το άρ-
θρο 7 της υπό στοιχεία Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανά-
πτυξης. 

2. Το ύψος των ετήσιων ανταποδοτικών τελών, όπως 
αυτά καθορίζονται με την υπό στοιχεία Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/
ΟΙΚ.591/12.01.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομικών και Ανάπτυξης, αναπροσαρμόζεται σύμφωνα 
με το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Κατανα-
λωτή, το οποίο, για το έτος 2020, μειώνεται κατά 1,2%.

Άρθρο 2
Τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 

1. Το ποσό ετήσιου ανταποδοτικού τέλους που επι-
βάλλεται στους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 
4 της υπό στοιχεία Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυ-
ξης, ορίζεται στο ποσό των 8,017059 €, το οποίο στρογ-
γυλοποιείται σε οκτώ Ευρώ και δύο Λεπτά (8,02 €) ανά 
Mwatt μέγιστης καθαρής ισχύος. 

2. Το ποσό ετήσιου ανταποδοτικού τέλους που επι-
βάλλεται στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας σε Πελάτες, ανάλογα με την συνολική ποσό-
τητα ηλεκτρικής ενέργειας που απορρόφησαν από το 
Σύστημα ή από το Δίκτυο οι Πελάτες τους κατά το έτος 
2020, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 
της υπό στοιχεία Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανά-
πτυξης, ορίζεται στο ποσό των 0,068143 €, το οποίο 
στρογγυλοποιείται σε επτά λεπτά του ευρώ (0,07 €) ανά 
απορροφώμενη MWh. 

3. Το ποσό ετήσιου ανταποδοτικού τέλους που επιβάλ-
λεται στους έχοντες δικαίωμα εισαγωγής φυσικού αερί-
ου, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Δ5/ΗΛ/Β/
Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται στο ποσό των 
0,240485 €, το οποίο στρογγυλοποιείται σε είκοσι τέσσερα 
λεπτά του ευρώ (0,24 €) ανά χίλια κυβικά μέτρα. 

Άρθρο 3 
Τομέας υγρών καυσίμων 

1. Για τα υγραέρια, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους 
που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπό στοι-
χεία Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται σε 
0,100191 €, το οποίο στρογγυλοποιείται στο ποσό των 
δέκα λεπτών του ευρώ (0,10 €) ανά μετρικό τόνο. 

2. Για το μαζούτ, το ύψος ανταποδοτικού τέλους που 
επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπό στοιχεία 
Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται 
σε 0,100191 € το οποίο στρογγυλοποιείται στο ποσό των 
δέκα λεπτών του ευρώ (0,10 €) ανά μετρικό τόνο. 

3. Για τις βενζίνες, το ύψος ανταποδοτικού τέλους που 
επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπό στοιχεία  
Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται 
σε 0,200412 €, το οποίο στρογγυλοποιείται στο ποσό των 
είκοσι λεπτών του ευρώ (0,20 €) ανά χίλια λίτρα. 

4. Για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, το 
ύψος ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται σύμ-
φωνα με το άρθρο 6 της υπό στοιχεία  Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/
ΟΙΚ.591/12.01.2001 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται σε 0,200412 €, το 
οποίο στρογγυλοποιείται στο ποσό των είκοσι λεπτών 
του ευρώ (0,20 €) ανά χίλια λίτρα. 

Άρθρο 4 
Χρόνος ισχύος 

Οι τιμές που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση 
αφορούν στα ετήσια ανταποδοτικά τέλη που θα κατα-
βληθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2021. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Ιουνίου 2021 

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ

Ι

(6)
    Κανονισμός Λειτουργίας Εκκλησιαστικού Αρχεί-

ου Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου - Καλύμνου - Αστυ-

παλαίας.

  Δια της υπ’ αρ. 137/11-06-2021 αποφάσεως του Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου και 
Αστυπαλαίας και έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 164 του 
ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και β) το υπό στοιχεία 65455/Θ1/
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7-5-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων - Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Διοίκησης -
Τμήμα Α’, περί «Τήρησης Εκκλησιαστικών Αρχείων», κα-
ταρτίζεται ο κάτωθι Κανονισμός Λειτουργίας των Εκκλη-
σιαστικών Αρχείων της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως 
Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΡΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ - 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
1. Η πρόσβαση για μελέτη στα Εκκλησιαστικά Αρχεία 

της Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου και Αστυ-
παλαίας (στο εξής Υπηρεσία) είναι ελεύθερη στο κοινό 
(πολίτες, ερευνητές, κ.λπ.), εφόσον το υλικό συμφωνεί 
με την ισχύουσα νομοθεσία, και υπό την προϋπόθεση 
ότι το υλικό είναι ταξινομημένο.

2. Προσερχόμενοι στο Αναγνωστήριο οι ερευνητές ή 
πολίτες, επιδεικνύουν την αστυνομική ταυτότητα ή το 
διαβατήριό τους και συμπληρώνουν τη σχετική έντυπη 
Αίτηση για τη μελέτη αρχειακού υλικού. Η μελέτη γίνεται 
μετά από έγκριση της σχετικής αίτησης που υποβάλλει 
ο ερευνητής και είναι δυνατόν να συμπληρωθεί στην 
Υπηρεσία, είτε να αποσταλεί μέσω e‐mail ή fax. Η αίτηση 
εγκρίνεται από τον Μητροπολίτη. Ο χρόνος ικανοποίη-
σης του αιτήματος θα προσδιορίζεται κατά περίπτωση 
και ο πολίτης ή ο ερευνητής θα ειδοποιείται.

3. Με την κατάθεση της Αίτησης δηλώνεται η αποδο-
χή από τον αιτούντα του Κανονισμού Λειτουργίας του 
Εκκλησιαστικού Αρχείου. Η Αίτηση για χορήγηση υλι-
κού απορρίπτεται ή σταματά η έρευνα με εντολή του 
Μητροπολίτου, στις περιπτώσεις που ο αιτών έχει προ-
καλέσει φθορά σε αρχειακό υλικό ή το υλικό το οποίο 
ζητείται είναι ιδιαιτέρως φθαρμένο και κινδυνεύει από 
φυσική καταστροφή ή το αρχειακό υλικό αφορά εξόχως 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως είναι οι φάκελοι 
και τα βιβλία αποφάσεων των πνευματικών δικαστηρίων 
και διαζευκτηρίων.

4. Το Αρχείο λειτουργεί τις ημέρες από Δευτέρα έως 
Παρασκευή, από 10:00’ π.μ. έως 13:00’.

5. Η αναπαραγωγή του αρχειακού υλικού επιτρέπεται 
ύστερα από έγκριση του Μητροπολίτου και δεν θα πρέ-
πει να υπερβαίνει το 20% των τεκμηρίων κάθε φακέλου 
ή βιβλίου.

6. Η φωτοτύπηση σπάνιων ή φθαρμένων τεκμηρίων 
και μονογραφιών δεν επιτρέπεται για λόγους προστα-
σίας του αρχειακού υλικού. Επιτρέπεται μόνον η φωτο-
γράφηση χωρίς την χρήση φλάς.

7. Η αναπαραγωγή ή φωτοτύπηση γίνεται αποκλειστι-
κά στον χώρο της Υπηρεσίας και μόνο από τους αρμό-
διους υπαλλήλους.

8. Η μελέτη και η εξυπηρέτηση των ερευνητών γίνε-
ται αποκλειστικά στον χώρο του Αναγνωστηρίου της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες επιστημονικής 
δεοντολογίας για την προώθηση της έρευνας. Στον χώρο 
του Αναγνωστηρίου οι ερευνητές προσέρχονται μόνοι 
τους, χωρίς τη συνοδεία προσώπων τα οποία δεν μετέ-
χουν στην έρευνα.

9. Για τη διευκόλυνση των ερευνητών, η Υπηρεσία δύ-
ναται να παρέχει στη διάθεσή τους χρήσιμα εργαλεία 

έρευνας του αρχειακού υλικού, όπως π.χ. καταλόγους 
ή ευρετήρια.

10. Η παράδοση του προς μελέτη υλικού γίνεται από 
αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας. Οι ερευνητές έχουν 
τη δυνατότητα να μελετούν έως δύο φακέλους ή δύο 
βιβλία ημερησίως, τα οποία παραδίδονται διαδοχικά και 
πάντοτε εντός του επιτρεπομένου ωραρίου.

11. Απαγορεύεται αυστηρά στους ενδιαφερόμενους 
πολίτες ή ερευνητές να έχουν πρόσβαση στον χώρο του 
Αρχειοστασίου. Στο χώρο αυτό επιτρέπεται να βρίσκεται 
μόνον ο αρμόδιος υπάλληλος της Ιεράς Μητροπόλεως.

12. Οι ερευνητές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις 
υποδείξεις του αρμόδιου υπαλλήλου ως προς τη χρήση 
του αρχειακού υλικού. Οι ερευνητές οφείλουν να κρα-
τούν σημειώσεις ή να χρησιμοποιούν φορητό υπολογι-
στή. Απαγορεύονται οι σημειώσεις επί των αρχειακών 
τεκμηρίων, καθώς και η χρήση αιχμηρών ή άλλων αντι-
κειμένων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν φθορά ή 
αλλοίωση στο αρχειακό υλικό.

13. Επειδή το αρχειακό υλικό είναι μοναδικό, παλαιό 
και ευαίσθητο, οι αναγνώστες οφείλουν να το χειρίζονται 
με ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό, αποφεύγοντας τη δι-
ατάραξη της τάξης του περιεχομένου των βιβλίων ή φα-
κέλων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των λυτών εγγράφων.

14. Απαγορεύεται ρητώς η απομάκρυνση αρχειακού 
υλικού από το χώρο του Αναγνωστηρίου της Ιεράς Μη-
τροπόλεως. Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός φακέλων, βι-
βλίων ή αρχειακού υλικού.

15. Ο ερευνητής είναι υπεύθυνος του υλικού που πα-
ραδίδει μετά το πέρας της μελέτης του. Για οποιαδήποτε 
αλλαγή στην ακεραιότητα των τεκμηρίων υπαίτιος είναι 
ο ίδιος. Η επανατοποθέτηση του υλικού ή η αλλαγή στην 
ταξινομική σειρά των φακέλων, τεκμηρίων, απαγορεύ-
εται αυστηρά.

16. Για την ομαλή λειτουργία του Αναγνωστηρίου 
παρακαλούνται οι ερευνητές να τηρούν την ησυχία, να 
διατηρούν καθαρό το χώρο, να μην καταναλώνουν τρό-
φιμα και ποτά.

17. Η Υπηρεσία είναι αρμόδια να αποφασίσει την αντι-
κατάσταση του πρωτότυπου αρχειακού υλικού με ανα-
παραγωγές στις περιπτώσεις που το πρωτότυπο υλικό 
είναι φθαρμένο ή απειλείται η καλή κατάστασή του. Στην 
περίπτωση που το αρχειακό υλικό είναι φωτοτυπημένο 
ή ψηφιοποιημένο, η Υπηρεσία χορηγεί για μελέτη τα 
φωτοτυπημένα ή ψηφιακά αντίγραφα αντί των πρωτο-
τύπων, τα οποία παρέχονται για μελέτη με τους ίδιους 
όρους που ισχύουν για όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και 
χειρόγραφα.

18. Το προσωπικό της Υπηρεσίας διατηρεί το δικαίωμα 
να ελέγχει τα δεδομένα που ο ερευνητής χρησιμοποιεί, 
καθώς και να επιβλέπει τη χρήση των σταθμών εργασί-
ας με στόχο την εξασφάλιση της ενδεδειγμένης χρήσης 
τους και της τήρησης του Κανονισμού Λειτουργίας.

19. Λαμβάνοντας υπόψιν τη νομοθεσία για την προ-
στασία των προσωπικών δεδομένων, στην οποία συ-
γκαταλέγονται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστα-
σία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), ο ν. 4624/2019, ο 
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ν. 2472/1997, καθώς και ο ν. 3471/2006 στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο ερευνητής δεσμεύεται 
προς την Ιερά Μητρόπολη ότι θα τηρήσει την ανωνυμία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ευαί-
σθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνέλ-
λεξε από το Αρχείο κατά την διάρκεια της έρευνάς του.

20. Ο ερευνητής δεν δύναται να έχει ουδεμία πρόσβα-
ση στα βιβλία και τους φακέλους των Αποφάσεων των 
Πνευματικών Δικαστηρίων και των Διαζευκτηρίων, λόγω 
των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

21. Οι ερευνητές που έχουν χρησιμοποιήσει αρχειακό 
υλικό της Ιεράς Μητροπόλεως για δημοσίευση μελετών ή 
εργασιών οφείλουν να την αναφέρουν ως πηγή με την έν-
δειξη: «Εκκλησιαστικό Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου, 
Καλύμνου και Αστυπαλαίας», και υποχρεούνται να κατα-
θέτουν ένα αντίτυπο της μελέτης τους στην Υπηρεσία.

22. Για την αναπαραγωγή αρχειακού υλικού πέραν 
της προσωπικής χρήσης του ερευνητή, όπως έκθεση, 
παρουσίαση, έκδοση ή άλλο σκοπό, απαιτείται έγκριση 
σχετικής άδειας από τον Μητροπολίτη.

23. Το Εκκλησιαστικό Αρχείο δέχεται δωρεές υλικού 
που συμπίπτουν θεματικά με το περιεχόμενό του και 
ανταποκρίνονται στο σκοπό του. 

Στην περίπτωση αυτή, τηρείται η σχετική με την πα-
ραχώρηση και αποδοχή δωρεάς αρχειακού υλικού (ή 
άλλων τεκμηρίων) διαδικασία.

24. Ο ανωτέρω Κανονισμός ισχύει και για τα τρία Γρα-
φεία της Ιεράς Μητροπόλεως, εις τας νήσους Λέρο, Κά-
λυμνο και Αστυπάλαια.

Εκ του ανωτέτω Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη 
στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Ο ανωτέρω Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Μητροπολίτης

† Ο Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας ΠΑΪ  ΣΙΟΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
    Στην υπό στοιχεία 65972/Δ2/07-06-2021 απόφαση της 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσι-
εύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2498), στη 
σελίδα 33543,  το «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ», 
διορθώνεται στο ορθό ως εξής:
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02029350507210008*

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   
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