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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. οικ. 62584 (1)
Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτι−

κού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού. 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/ 

2005 (ΦΕΚ 48/Α΄/23−2−2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το 
προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 
134/Α΄/19−7−2004) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».

3) Τις αριθμ. 224/19−1−2006 και 90/15−5−2009 αποφάσεις 
του ΑΣΕΠ.

4) Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/5−3−2001) 
«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φο−
ρέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει.

5) Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28−6−
2007), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων».

6) Το γεγονός ότι στον οργανισμό εσωτερικής υπηρε−
σίας του Δήμου Σταυρούπολης, δεν υφίστανται κενές 
οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
αντίστοιχης ειδικότητας.

7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).

8) Τις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθ. 2876/7−10−2009 
(ΦΕΚ 2234/Β΄/7−10−2009) απόφασης του Πρωθυπουργού, 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

9) Τις διατάξεις των π.δ. 184/6−10−2009 και π.δ. 185/
6−10−2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009).

10) Την αριθ. 383/18−1−2010 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και 
Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ 29/Β΄).

11) Την αριθ. 2672/3−12−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄).

12) Την αριθ. ΑΠ 44.451/24−11−2003 (ΦΕΚ 1917/Β΄/24−12−
2003), αποφασίζουμε:

Συστηνουμε δύο οργανικές θέσεις με σύμβαση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής 
βαθμίδας ΥΕ και ειδικότητας καθαριστριών, στο Δημο 
Σταυρούπολης Ν. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας.

Η ετησια δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 39.000 
Ευρώ, περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
οικείου ΟΤΑ, στον οποίο έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία 
πίστωση για την κάλυψή της. 
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   Αριθμ. οικ: 106253 (5)
Συμπλήρωση της οικ. 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής 

απόφασης με θέμα “Προσδιορισμός των νερών που 
υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – 
Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της 
υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφα−
σης’’ (Β 519), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2077/1992 “Κύρωση 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή  Ένωση” (Α΄ 136) και τις 
διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1,2,3,4) και του άρθρου 2 
(παρ. 1ζ) Ν. 1338/1983 “Εφαρμογή  του Κοινοτικού Δικαί−
ου” (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του 
Ν. 1440/1986 “συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.’’ (Α΄ 70) και του άρθρου 65 
του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 (παρ. 3), 28, 29 και 
30 του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλο−
ντος» (Α΄ 160), όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 98 (παρ. 12) του 1892/1990 “Για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” (Α 101).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του Ν. 
1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 137) 
και των άρθρων 9 και 13 του Π.Δ. 473/1985 «Καθορισμός 
και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(Α’ 157).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 “Κώ−
δικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα” (Α΄98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 
2876/2009 απόφασης του Πρωθυπουργού “Αλλαγή τίτ−
λου Υπουργείων’’, (Β’ 2234).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Π.Δ. 24/2010, 
“Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των υπουργείων και 
τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009”, (Α’ 56).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 “Για τη προ−
στασία των Υδάτων από τη νιτρορύπανση Γεωργικής 
Προέλευσης” (EEL −375/1/31.12.1991).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 
16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης “Μέτρα και 
όροι για την προστασία των νερών από νιτρορύπανση 
γεωργικής προέλευσης” (Β΄ 519).

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 19652/1906/1999 κοινής 
υπουργικής απόφασης “Προσδιορισμός των νερών που 
υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης − Κα−
τάλογος ευπρόσβλητων ζωνών σύμφωνα με τις παρα−
γράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 
16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης” (Β΄ 1575), 
όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 20419/2522/2001 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄ 1212) και την Η.Π. 24838/1400/Ε103/2008 (Β’ 1132).

10. Τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 “Προστασία και δια−
χείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/

ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2000” (Α΄ 280).

11. Την υπ’ αριθμ. οικ. 46399/1352/1986 κοινή υπουργική 
απόφαση «Απαιτουμενη ποιότητα των επιφανειακών 
νερών που προορίζονται για: “πόσιμο”, “κολύμβηση”, 
“διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά” και “καλλιέργεια και 
αλιεία οστρακοειδών” κ.λπ.» (Β΄ 438).

12. Την υπ’ αριθμ. Υ2/2500/2001 κοινή υπουργική από−
φαση “Ποιότητα πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλω−
σης σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ κ.λπ.” 
(Β΄ 892), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης 
είναι η Συμπλήρωση των παραγράφων Α και Β του άρ−
θρου 2 της υπ’ αριθμ. 19652/1906/1999, (κατ’ εφαρμογή  
του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 
κοινή υπουργική απόφαση), έτσι όπως συμπληρώθη−
κε με την υπ’ αριθμ. 20419/2522/2001 κοινή υπουργική 
απόφαση, ώστε να επιτυγχάνεται πιο ολοκληρωμένα 
και αποτελεσματικά η προστασία του υδάτινου περι−
βάλλοντος με τον προσδιορισμό ενός επιπλέον υδάτι−
νου αποδέκτη που υφίσταται η ενδέχεται να υποστεί 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης από την χερσαία 
περιοχή που χαρακτηρίζεται με την παρούσα απόφαση 
ως ευπρόσβλητη ζώνη.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, το άρ−
θρο 2 της υπ’ Αριθμ. 19652/1906/1999 κοινή υπουργι−
κή απόφαση, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
20419/2522/2001 κοινή υπουργική απόφαση, συμπληρώ−
νεται ως εξής:

α) Στην παράγραφο (Α) προστίθεται ένα (1) ακόμη εδά−
φιο που αριθμείται ως 6, το οποίο έχει ως ακολούθως:

“6. Τα επιφανειακά και υπόγεια νερά της λεκάνης 
απορροής του ποταμού Ασωπού Βοιωτίας”.

β) Στην παράγραφο (Β) προστίθεται μία (1) ακόμη πε−
ριοχή που αριθμείται ως 8, η ακόλουθη:

“8. Η περιοχή της λεκάνης του ποταμού Ασωπού Βοι−
ωτίας’’.

Στην παρούσα επισυνάπτεται χάρτης με τα όρια της 
λεκάνης απορροής του ποταμού Ασωπού Βοιωτίας, 
όπως αυτή έχει οριστεί από το θεματικό επίπεδο χω−
ρικής πληροφορίας “EGY_RB_2010” της Ειδικής Γραμμα−
τείας Υδάτων.

Στην ως άνω περιοχή εφαρμόζεται πρόγραμμα πα−
ρακολούθησης, το οποίο επαναλαμβάνεται τουλάχι−
στον ανά τετραετία, ενώ παράλληλα επανεξετάζεται 
η κατάσταση των νερών από πλευράς ευτροφισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3 (β) και (γ) της υπ’ αριθμ. 
16190/1335/1997 κοινή υπουργική απόφαση.

Ο ως άνω κατάλογος με τις ευπρόσβλητες ζώνες ανα−
θεωρείται η συμπληρώνεται σύμφωνα με την παραγρ. 
4 του άρθρου 4 της ως άνω υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 
κοινή υπουργική απόφαση.

Για τη μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέ−
λευσης στα νερά που βρίσκονται στην ως άνω ευπρό−
σβλητη ζώνη, καταρτίζεται Πρόγραμμα Δράσης και λαμ−
βάνεται οποιοδήποτε επιπλέον συμπληρωματικό μέτρο 
η ενισχυμένη δράση, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ 
αριθμ. 16190/1335/1997 κοινή υπουργική απόφαση



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28653



28654 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 

F  

  (6)
   Έγκριση πολιτογράφησης της ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥ−

ΛΟΥ, ον. πατρός: ΗΛΙΑΣ κ.λπ. 

 1. Με την αρ. πρωτ. Φ. 38447/15025/05−11−2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ. ον. πατρός: ΗΛΙΑΣ σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

2. Με την αρ. πρωτ. Φ. 33884/14706/09−11−2010 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνε−
ται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΜΠΑΜΠΗΣ, ον. πατρός: ΝΙΚΟΛΑΣ σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

3. Με την αρ. πρωτ. Φ. 49725/23571/09−11−2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΑΛΚΕΤΑ ΝΤΟ−
ΝΤΑ. ον. πατρός: ΝΙΚΟΛΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις 
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες διατάξεις».

4. Με την αρ. πρωτ. Φ. 37026/22903/09−11−2010 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΘΟΔΩΡΗΣ 
ΒΑΤΣΙΟΣ, ον. πατρός: ΚΩΤΣΟΣ σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

5. Με την αρ. πρωτ. Φ. 37024/22898/09−11−2010 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΒΙΟΛΕΤΑ ΒΑ−
ΤΣΙΟΥ, ον. συζύγου: ΘΟΔΩΡΗΣ σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

6. Με την αρ. πρωτ. Φ. 29105/14208/09−11−2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΛΟΥΣΙΟ. ον. πατρός: ΗΛΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις 
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες διατάξεις». 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 
F  

Αριθμ. 1505 Φ.039 (7)
   Έγκρισις Κανονισμού λειτουργίας του εκκλησιαστικού 

φιλανθρωπικού ιδρύματος της Ιεράς Μητροπόλεως 
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, υπό τον τίτ−
λον «Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος της Ιεράς Μητρο−
πόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου. 

 Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
 ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Λαβούσα υπόψιν:
α) τας διατάξεις του άρθρου 54 και 131 παρ. 5 του 

Ν. 4149/1961 «Περί Καταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη 
Ορθοδόξου Εκκλησίας» και τα άρθρα 29 και 59 του Ν. 590/
1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος»,

β) την διά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1328 Φ. 502/1−10−2010 
εγγράφου του Σεβ. Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου, Κα−
στελλίου και Βιάννου Ανδρέου υποβληθείσαν υπ’ αριθμ. 
31/22−10−2010 Πράξιν αυτού, περί συστάσεως Εκκλησια−
στικού φιλανθρωπικού Ιδρύματος της Ιεράς Μητροπό−
λεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, υπό τον 
τίτλον «Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος της Ιεράς Μητρο−
πόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου» ως και 
το Κανονισμόν Λειτουργίας αυτού,

γ) την γενομένην εισήγησιν του Σεβ. Μητροπολίτου 
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Ανδρέου διά την 
ϊδρυσιν και λειτουργίαν ενός φορέως φιλανθρωπικού, 
μη κερδοσκοπικού οργανισμού, Εκκλησιαστικού Ιδρύμα−
τος υπό την επωνυμίαν «Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος 
της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου 
και Βιάννου», διά τας ανάγκας των εμπεριστάτων και 
αναξιοπαθούντων τέκνων της Ιεράς Μητροπόλεως κα−
θώς και τας ποιμαντικάς υποχρεώσεις του Ποιμενάρχου 
αυτής προς αυτό,

δ) την γενομένην διαλογικήν συζήτησιν, αποφασίζει 
ομοφώνως:

εγκρίνει τον Κανονισμόν Λειτουργίας του ειρημένου 
Εκκλησιαστικού, Μη κερδοσκοπικού Οργανισμού, Φι−
λανθρωπικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «Παγκοινιά 
Παιδικού Γεύματος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχω−
ρίου, Καστελλίου και Βιάννου», ο όποιος αποτελείται εκ 
των κάτωθι 7 άρθρων:

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» ΠΑΓΚΟΙΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙ−
ΚΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΛΟ−

ΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ

Άρθρο 1ο

Η Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και 
Βιάννου στην προσπάθειά της να συμπαρασταθεί σε 
οικογένειες, δημιουργεί και προσφέρει δωρεάν μεσημε−




