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ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς
Θέμα:

«Περί
τῆς
ἐπιτυχοῦς
ἐκβάσεως
καί
ὁλοκληρώσεως τῆς διαδικασίας παροχῆς φιλανθρωπικοῦ τιμολογίου (Φ2) εἴς τινας κοινωνικάς δομάς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς»

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 3ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ.
53/2.4.2019 ἐγγράφου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας, δι' οὗ παρέχεται
ἐνημέρωσις περί ἐκπτώσεων εἰς τούς λογαριασμούς
τῆς Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. διά τάς φιλανθρωπικάς δομάς τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς, γνωρίζομεν ὑμῖν,
ὅτι, κατόπιν ἐνεργειῶν τῆς ὡς ἄνω Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς πρός τόν Ἀξιότιμον κ. Πρόεδρον τῆς
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ὥστε νά ἐπεκταθῇ τό πρόγραμμα ἐντάξεως δομῶν φιλανθρωπίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τάς ἐκπτώσεις τῆς Ἑταιρίας, ἡ Ε.ΥΔ.ΑΠ.
Α.Ε. διά τῆς ὑπ᾽ ἀριθ. πρωτ. 6993/27.3.2109 ἐπιστολῆς αὐτῆς, ὅπως αὕτη ἐδημοσιεύθη εἰς τήν Διαύγειαν μέ ἀριθμόν ΑΔΑ: Ψ0Φ046Ψ84Ψ-ΖΨΨ, ἀπήντησεν
θετικῶς.
Κατόπιν τούτου, ἔχοντες ὑπ' ὄψει καί τό ὑπ'
ἀριθ. 5690/ 2703/12.10.2018 Ἐγκύκλιον Σημείωμα

τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περί ἐπανυπαγωγῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν φιλανθρωπικῶν δομῶν, αἱ ὁποῖαι ὑδροδοτοῦνται ὑπό τῆς
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. εἰς τό Κοινωνικόν Τιμολόγιον, εἴμεθα εἰς τήν εὐχάριστον θέσιν, ἵνα ἐνημερώσωμεν
ὑμᾶς ὅτι, ὡλοκληρώθη ἐπιτυχῶς ἡ ὅλη διαδικασία
καί εὑρίσκονται ἤδη εἰς ἰσχύν τά Κοινωνικά Τιμολόγια διά τάς ἑκατόν εἴκοσι τέσσερας (124) φιλανθρωπικάς δομάς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς, μέ
σύνολον ἑκατόν τεσσαράκοντα τεσσάρων (144) μετρητῶν, μέχρι τήν 31.12.2020.
Αἱ Ἱεραί Μητροπόλεις τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς,
αἱ ὁποῖαι ἔτυχον τοῦ ὡς ἄνω Κοινωνικοῦ Τιμολογίου
τῆς Ε.ΥΔ.ΑΠ., εἶναι συνολικῶς ἕνδεκα (11) εἰς τόν
ἀριθμόν, ἐνῷ ἐπισημαίνεται ὅτι αἱ φιλανθρωπικαί
δομαί αὐτῶν ὀφείλουν, ἵνα ἀναφέρουν τήν Ε.ΥΔ.ΑΠ.
Α.Ε. εἰς τούς χορηγούς αὐτῶν, τόσον εἰς τούς ἐπισήμους ἱστοτόπους των, ὅσον καί εἰς τούς ἱστοτόπους τῶν δομῶν, αἱ ὁποῖαι καρποῦνται τοῦ Τιμολογίου. Ἐπιπλέον, δέον νά δοθῇ ἰδιαιτέρα προσοχή
εἰς τήν κατανάλωσιν, διότι αἱ δομαί ὀφείλουν νά
μήν κάνουν οἱανδήποτε ὑπέρβασιν.
Εὐνόητον τυγχάνει ὅτι τό εὐεργετικόν αὐτό μέτρον δέν ἀφορᾶ γενικῶς εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ἀλλά
εἰς τάς φιλανθρωπικάς δομάς Αὐτῆς, αἱ ὁποῖαι ἐξυπηρετοῦν συσσίτια, δηλαδή ἐνδεεῖς συνανθρώπους
μας, ἱδρύματα ἀτόμων μέ εἰδικάς ἀνάγκας, στέγας
γερόντων, βρεφονηπιακούς σταθμούς, οἰκοτροφεῖα
ψυχικῶς ἀσθενῶν, ξενῶνας ἀσυνοδεύτων προσφύγων,
κοινωνικά φροντιστήρια, οἰκοτροφεῖα, πνευματικά
κέντρα, κοινωνικά παντοπωλεῖα, κέντρα προσχολικῆς
ἀγωγῆς καί λοιπάς δομάς καί τά χρήματα τά ὁποῖα
ἐξοικονομοῦνται, ἐπιστρέφουν εἰς τά ταμεῖα τῶν
κοινωνικῶν δομῶν, προκειμένου νά ἐξυπηρετοῦν περισσοτέρους συνανθρώπους μας.
Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
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