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Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών Πρόεδρος της Ειδικής
Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας
[1]
Υποβλήθηκε από __admin στις Παρ, 10/09/2021 - 18:56.

Ημερομηνία:
Παρασκευή, 10 Σεπτέμβριος, 2021 - 19:00

[2]
????? 10 ??????????? 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ης

Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
??????? ??????, ????????? 10 ??????????? 2021, ? ??????? ???? ??????? ??? ????????? ??? ??????? ??? 165

???? ??? ???????? ????????, ? ?.?.?.:

- ???????? ?? ???????? ??? ???????? ?????????.

- ????? ?? ??????? ??? ?????????????? ????, ?? ????? ?? ????????? ??? ????????? ???????? ??? ???????????? ??? ??? ??????? ??? ????????? ?????????? ?????????????? ????????????.

- ????? ??? ???????????? ??????????? ????????? ?. ?????? ?? ??????? ??? ??????? ????????? ????????? ????? ??? ????????? ?????????? ??? ?????????? ?? ?????? ??????, ???? ???
ης
1
Σεπτεμβρίου 2021 έως και 31ης Αυγούστου 2023.
- ??????? ??? ????????. ???????????? ?. ????????? ????????, ????????? ??? ????????? ????????? ??? ??? ?????????? ???????? ??? ????????, ???? ???? ??? ?????????? ??? ??????
?????????????? ????????????.

- ???????? ??? «Κανονισμό

Λειτουργίας του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) ως Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του ν. 4673/2020 (Α’ 52)».
- ?????? ???? 22 ????????? 2021 ?????????????? 30 ??? ??? ??? ?????? ??? ???????????? ???????????? ?????????? ?. ???????????? ???? ??????????? ?????, ??????? ?????????
??? ???????????? ????????, ?????????? ? ???????? ??? ??????? ?? ??????????????? ????????? ??????????, ???? ?????? ?? ?????????? ?? ???????? ? ???????????? ????????????
??????????.

?????, ? ?.?.?. ???????? ?????????? ????????, ?????????? ?? ?????? ????? ???????????, ????????? ????????? ??? ???????? ?????????? ????????.

?? ??? ???????? ????? ??????? ??? ????????? ??? ???????
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