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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 57
15 Ιουνίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 1
Στελέχη Συνοδικού Γραφείου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1. Τα µέλη τα οποία απαρτίζουν το Συνοδικό Γρα−
φείο είναι ο Αρχιγραµµατέας, ο Υπογραµµατέας και
ο Κωδικογράφος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της
Εκκλησίας Κρήτης.
2. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης
δύναται να στελεχώσει το Συνοδικό Γραφείο και µε
άλλα πρόσωπα, τα οποία θα υποβοηθούν το έργο της.
3. Η διακονία των παραπάνω προσώπων είναι τιµητική
και άµισθη.

Λειτουργία του Συνοδικού Γραφείου της Ιεράς Επαρ−
χιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης. ...................
1
Κώδικας περί εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Εκκλησίας
Κρήτης. ................................................................................................... 2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
(1)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/2015
Λειτουργία του Συνοδικού Γραφείου της Ιεράς
Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.
Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ
ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Έχουσα υπ’ όψη:
1. Τους Θείους και Ιερούς Κανόνες.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού
Νόµου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων
τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 41/Α΄/16.3.1961).
3. Την παρ. 6 του άρθρου 43 του Ν. 3848/2010, (Φ.Ε.Κ. 71/
Α΄/19.5.2010).
4. Την υπ’ αριθµ. 3/26−5−2005 απόφαση της Ιεράς Επαρ−
χιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, µε την οποία
εξονόµασε τον Γραµµατέα της, Αρχιγραµµατέα της Ιε−
ράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.
5. Τις ανάγκες εύρυθµης και σύγχρονης λειτουργίας
του Συνοδικού Γραφείου της.
6. Την υπ’ αριθµ. 271/14−5−2015 απόφαση της Αγίας και
Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρχείου.
7. Τις υπ΄ αριθµ. 9β΄/18−12−2014 και 5/8−6−2015 απο−
φάσεις της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας
Κρήτης.
8. Το γεγονός ότι εκ του παρόντος Κανονισµού δεν
προκαλείται δαπάνη, η οποία να βαρύνει τον Κρατικό
Προϋπολογισµό, ψηφίζει:
Τον υπ’ αριθµ. 6/2015 Κανονισµό ο οποίος έχει ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/2015
Περί της λειτουργίας του Συνοδικού Γραφείου της
Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

Άρθρο 2
Ορισµός Αρχιγραµµατέως,
Υπογραµµατέως και Κωδικογράφου
1. Ο Αρχιγραµµατέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου
της Εκκλησίας Κρήτης ορίζεται είτε απευθείας από την
Ιερά Σύνοδο, σε Συνεδρία Αυτής, µε µυστική ψηφοφο−
ρία, είτε µετά από διενέργεια εξετάσεων. Το ίδιο ισχύει
και για τις θέσεις του Υπογραµµατέα και του Κωδικο−
γράφου, εκτός από τις θέσεις άλλων προσώπων, που
βοηθούν το έργο του Συνοδικού Γραφείου, τα οποία
ορίζονται απευθείας από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο
της Εκκλησίας Κρήτης µε απόφασή της.
2. Σε περίπτωση που η πλήρωση των θέσεων του
Αρχιγραµµατέα, του Υπογραµµατέα και του Κωδικο−
γράφου διενεργηθεί µε εξετάσεις, µετά από απόφαση
της Ιεράς Συνόδου, η σχετική διαδικασία καθορίζεται
από την Ιερά Σύνοδο και ανατίθεται σε τριµελή Συνο−
δική Επιτροπή, αποτελούµενη από τρεις Αρχιερείς της
Εκκλησίας Κρήτης, οριζόµενους από την Ιερά Σύνοδο.
3. Η παραπάνω Επιτροπή, η οποία µπορεί να συµπλη−
ρώνεται και από ειδικούς Καθηγητές Ανώτατων Εκπαι−
δευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), καθορίζει τον τύπο και τη
µορφή των εξετάσεων, τα εξεταζόµενα µαθήµατα, την
εξεταστέα ύλη, ορίζει τα θέµατα και επιµελείται για
όλες τις σχετικές λεπτοµέρειες. Ορίζει ηµέρα και ώρα
συνέντευξης των υποψηφίων, µε την οποία αξιολογείται
και βαθµολογείται, µε κατεξοχήν εκκλησιολογικά κριτή−
ρια, το εκκλησιαστικό ήθος και φρόνηµα και η εν γένει
διακονία των υποψηφίων. Επίσης, επιµελείται τα της
ανακοινώσεως και προσκλήσεως των ενδιαφεροµένων
υποψηφίων εκ των αγάµων Κληρικών της Εκκλησίας
Κρήτης, για τις εξετάσεις, καθώς και όλων των θεµάτων
τα οποία θα προκύψουν για τη διεξαγωγή τους.
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4. Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής αναλαµβάνει Κλη−
ρικός, οριζόµενος από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της
Εκκλησίας Κρήτης, µε απόφασή της.
5. Η εν λόγY Επιτροπή υποβάλλει στην Ιερά Επαρ−
χιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης το φάκελλο των
εξετάσεων µε όλα τα έγγραφα, τα αποτελέσµατα και
την αξιολόγηση αυτών καθώς και κάθε άλλο σχετικό
έγγραφο.
6. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος στη συνέχεια και µετά
τον έλεγχο της ορθής και νόµιµης διεξαγωγής των
εξετάσεων, επικυρώνει τα αποτελέσµατα αυτών και
ορίζει τον Αρχιγραµµατέα, τον Υπογραµµατέα και τον
Κωδικογράφο.
Άρθρο 3
Αρµοδιότητες − Καθήκοντα
1. Τα µέλη του Συνοδικού Γραφείου και οι προσφέρο−
ντες υπηρεσίες σε αυτό, έχουν την ευθύνη της γραµµα−
τειακής υποστήριξης και της εν γένει λειτουργίας αυτού,
κατά τις εντολές και αποφάσεις της Ιεράς Επαρχιακής
Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.
2. Τα µέλη του Συνοδικού Γραφείου οφείλουν να ερ−
γάζονται συστηµατικά και µε ένθεο ζήλο για τη διεκπε−
ραίωση των αποφάσεων της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου
της Εκκλησίας Κρήτης και κάθε άλλης εργασίας, υπό
τις οδηγίες και την επίβλεψη του Σεβασµιωτάτου Προ−
έδρου αυτής.
3. α) Το Συνοδικό Γραφείο λειτουργεί καθηµερινά κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από ώρα 09.30 έως 14.30.
β) Τα Μέλη του Συνοδικού Γραφείου και κάθε άλλο
πρόσωπο, που έχει ορισθεί από την Ιερά Σύνοδο να
προσφέρει υπηρεσίες στο Συνοδικό Γραφείο, απου−
σιάζουν από τα καθήκοντα τους µετά από τη λήψη
σχετικής άδειας από τον Σεβασµιώτατο Πρόεδρο της
Ιεράς Συνόδου.
Άρθρο 4
Καθήκοντα Αρχιγραµµατέως
Ο Αρχιγραµµατέας:
1. α) Έχει την γενική ευθύνη και εποπτεία του Συ−
νοδικού Γραφείου, φυλάσσει την σφραγίδα της Ιεράς
Συνόδου, τα κλειδιά του Συνοδικού Γραφείου και δια−
χειρίζεται τα οικονοµικά.
β) Η ανάθεση των οικονοµικών του Νοµικού Προσώπου
της Εκκλησίας Κρήτης προς τον Αρχιγραµµατέα γίνεται
µε απόφαση του Σεβ. Προέδρου της Ιεράς Επαρχια−
κής Συνόδου και υπογράφει κάθε ένταλµα πληρωµής
ή γραµµάτιο είσπραξης µε την ένδειξη «Εντολή Σεβα−
σµιωτάτου Προέδρου». Επίσης υποβάλλει τον οικονοµικό
προϋπολογισµό και απολογισµό εκάστου έτους δια του
Σεβασµιωτάτου Προέδρου στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο
της Εκκλησίας Κρήτης.
2. Μετέχει στις συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου άνευ
δικαιώµατος ψήφου και λόγου κατά την συζήτηση των
θεµάτων και κρατεί τα Πρακτικά αυτής.
3. Υποβοηθεί τον Σεβασµιώτατο Πρόεδρο στον κα−
ταρτισµό του καταλόγου των θεµάτων της ηµερησίας
διατάξεως των συνεδριάσεων της Ιεράς Συνόδου και
εισηγείται αυτά σε αυτές.
4. Σε συνεργασία µε τον Υπογραµµατέα συντάσσει
τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Ιεράς Συνόδου και
του Συνοδικού ∆ικαστηρίου, τα οποία και αναγινώσκει
κατά την αµέσως εποµένη συνεδρίασή της και επιφέρει
σZ αυτά τις τυχόν αποφασιζόµενες από την Ιερά Σύνοδο
συµπληρώσεις ή βελτιώσεις.

5. Σε συνεργασία µε τον Σεβασµιώτατο Πρόεδρο και
υποβοηθούµενος από τον Υπογραµµατέα και τον Κω−
δικογράφο συντάσσει όλα τα εξερχόµενα έγγραφα της
Ιεράς Συνόδου.
6. Εκτελεί χρέη εκπροσώπου του Γραφείο Τύπου της
Ιεράς Συνόδου.
7. Είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση της ιστοσελί−
δας της Εκκλησίας Κρήτης υποβοηθούµενος από τον
Κωδικογράφο.
Άρθρο 5
Καθήκοντα Υπογραµµατέως
Ο Υπογραµµατέας:
1. Τηρεί το Αρχείο της Ιεράς Συνόδου.
2. Μετέχει στις συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου, άνευ
δικαιώµατος ψήφου και λόγου κατά την συζήτηση των
θεµάτων, και κρατεί τις αναγκαίες για την σύνταξη των
Πρακτικών αυτής σηµειώσεις, τις οποίες θέτει στη συ−
νεχεία στη διάθεση του Αρχιγραµµατέως και υποβοηθεί
αυτόν για την τελική διαµόρφωσή τους.
3. Αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Αρχιγραµµα−
τέα, σε περίπτωση αιτιολογηµένης απουσίας αυτου από
τις συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου.
3. Συνεπικουρεί τον Αρχιγραµµατέα στην σύνταξη των
εξερχοµένων εγγράφων της Ιεράς Συνόδου και µεριµνά
για την διεκπεραίωση των αποφάσεων αυτής.
4. Παρέχει κάθε άλλη συνοδική υπηρεσία µετά από
εντολή του Αρχιγραµµατέα.
Άρθρο 6
Καθήκοντα Κωδικογράφου
Ο Κωδικογράφος:
1. ∆εν µετέχει στις συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου,
παρά µόνο σε περίπτωση αιτιολογηµένης απουσίας του
Αρχιγραµµατέα ή του Υπογραµµατέα.
2. Τηρεί το Πρωτόκολλο των εισερχοµένων και εξερ−
χοµένων εγγράφων της Ιεράς Συνόδου.
3. Καταγράφει στον επίσηµο Κώδικα τα συντασσόµενα
από τον Αρχιγραµµατέα και εγκρινόµενα από την Ιερά
Σύνοδο Πρακτικά της Ιεράς Συνόδου και µεριµνά για
την υπογραφή τους από τους Συνοδικούς Αρχιερείς.
4. Σε συνεργασία µε τον Υπογραµµατέα µεριµνά για
την αρχειοθέτηση των εγγράφων της Ιεράς Συνόδου,
τον εξοπλισµό και την µηχανοργάνωση του Συνοδικού
Γραφείου, την προµήθεια της γραφικής ύλης κ.α..
Άρθρο 7
Οικονοµικοί πόροι Συνοδικού Γραφείου –
Λογιστικά Βιβλία
1. Το Συνοδικό Γραφείο δεν έχει ίδιους πόρους. Τα
έσοδά του προέρχονται από ετήσιες τακτικές ή έκτα−
κτες εισφορές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, των Ιερών
Μητροπόλεων, των Ιερών Μονών, των Ενοριών της
Εκκλησίας Κρήτης και των Ο.∆.Μ.Π. της Κρήτης, που
καθορίζονται µε απόφαση της Ιεράς Συνόδου.
2. Έσοδα, επίσης, µπορεί να προέρχονται από οποια−
δήποτε επιχορήγηση της Ελληνικής Πολιτείας, Οργανι−
σµού, Ιδρύµατος ή Φορέα δηµοσίου ή ιδιωτικού.
3. Ο οικονοµικός προϋπολογισµός και απολογισµός
του Συνοδικού Γραφείου εγκρίνονται µε απόφαση της
Ιεράς Συνόδου.
4. Το Συνοδικό Γραφείο τηρεί Βιβλίο Ταµείου Εσό−
δων και Εξόδων του Ν.Π.∆.∆. της Εκκλησίας Κρήτης, το
οποίο θεωρείται, όπως και κάθε άλλο λογιστικό στοιχείο
(γραµµάτια είσπραξης, εντάλµατα πληρωµών κλπ), απο
τον Σεβασµιώτατο Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 8
Τηρούµενα Βιβλία
Τό Συνοδικό Γραφείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
1. Πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγ−
γράφων αλληλογραφίας της Ιεράς Συνόδου. Το Πρω−
τόκολλο µπορεί να είναι και σε ηλεκτρονική µορφή.
2. Πρακτικών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλη−
σίας Κρήτης, στο οποίο καταγράφονται τα Πρακτικά των
Συνεδριάσεων της Ιεράς Συνόδου και υπογράφονται από
τους Σεβασµιωτάτους Συνοδικούς Αρχιερείς. Τα Πρα−
κτικά µπορεί να είναι και έντυπα, κατόπιν της σχετικής
ηλεκτρονικής στοιχειοθεσίας, τα οποία επίσης υπογρά−
φονται από τους Σεβασµιωτάτους Συνοδικούς Αρχιερείς.
3. Μητρώου αποσπάσεως στο εξωτερικό κληρικών της
Εκκλησίας Κρήτης.
4. Ταµείου εσόδων καί εξόδων.
5. Συνοδικών Επιτροπών.
6. Κανονισµών.
7. Οποιοδήποτε άλλο βιβλίο κρίνεται απαραίτητο από την
Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο για την εύρυθµη λειτουργία αυτής.
Άρθρο 9
Τροποποίηση του Κανονισµού
Ο παρών Κανονισµός τροποποιείται ύστερα από από−
φαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας
Κρήτης.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος του Κανονισµού
Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού, ο οποίος δηµοσι−
εύεται και στο επίσηµο ∆ελτίο της Εκκλησίας Κρήτης
«Απόστολος Τίτος», αρχίζει από την ηµέρα της δηµοσι−
εύσεώς του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Κανονισµός αυτός να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 8 Ιουνίου 2015
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Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Κρήτη Ορθοδόξου
Εκκλησίας (ΦΕΚ 66/Α΄/12.3.2014).
6. Την υπ΄ αριθµ. 271/14−5−2015 απόφαση της Αγίας και
Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρχείου.
7. Τις υπ΄ αριθµ. 2/18−12−2014 και 3/8−6−2015 αποφάσεις
της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.
8. Το γεγονός ότι εκ του παρόντος Κανονισµού δεν
προκαλείται δαπάνη, η οποία να βαρύνει τον Κρατικό
Προϋπολογισµό, ψηφίζει:
Τον υπ’ αριθµ. 4/2015 Κανονισµό ο οποίος έχει ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2015
Κώδικας περί εκκλησιαστικών υπαλλήλων
της Εκκλησίας Κρήτης
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
α. Με τον παρόντα Κώδικα θεσπίζονται οι κανόνες, οι
οποίοι διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση των εκκλη−
σιαστικών υπαλλήλων της Εκκλησίας Κρήτης.
β. Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγονται όλοι
οι υπάλληλοι που έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας
µε τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου
της Εκκλησίας Κρήτης, της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου
της Εκκλησίας Κρήτης, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των
Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, των Ιερών
Μονών, των Ενοριών, των Ο.∆.Μ.Π. Νοµών Ηρακλείου,
Χανίων, Ρεθύµνης και Λασιθίου, του Κ.Ε.Σ. των Ο.∆.Μ.Π.
Κρήτης και κάθε Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου,
της Εκκλησίας Κρήτης, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
γ. Στον παρόντα Κώδικα δεν υπάγονται οι Πρεσβύτε−
ροι και οι ∆ιάκονοι της Εκκλησίας Κρήτης, οι ιεροψάλ−
τες, οι νεωκόροι, οι ευπρεπιστές και το λοιπό βοηθη−
τικό προσωπικό των Ιερών Μονών και Ενοριών, καθώς
και το πάσης φύσεως προσωπικό της Εκκλησιαστικής
Παιδείας.
Άρθρο 2
Υπηρεσιακά Συµβούλια

Ο Πρόεδρος
† Ο Κρήτης ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
F
(2)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4/2015
Κώδικας περί εκκλησιαστικών υπαλλήλων
της Εκκλησίας Κρήτης.
Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ
ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Έχουσα υπ’ όψη:
1. Τους Θείους και Ιερούς Κανόνες.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού
Νόµου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων
τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 41/ Α΄/16.3.1961).
3. Την παρ. 6 του άρθρου 43 του Ν. 3848/2010, (Φ.Ε.Κ. 71/
Α΄/19.5.2010).
4. Τον υπ’ αριθµ. 1/2013 Κανονισµό «Περί Εφηµερίων και
∆ιακόνων» της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Κρήτη
Ορθοδόξου Εκκλησίας (ΦΕΚ 65/Α΄/12.3.2013).
5. Τον υπ’ αριθµ. 2/2014 Κανονισµό «Περί συγκρότησης,
σύγκλησης, λειτουργίας και αρµοδιοτήτων των Μητρο−
πολιτικών Συµβουλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των
Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης» της

1. Το οικείο Μητροπολιτικό Συµβούλιο λειτουργεί και
ως υπηρεσιακό συµβούλιο για τους εκκλησιαστικούς
υπαλλήλους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών
Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης.
2. Τα πολυµελή όργανα διοικήσεως των λοιπών Νο−
µικών Προσώπων της Εκκλησίας Κρήτης, λειτουργούν
και ως υπηρεσιακά συµβούλια για τους υπαλλήλους που
υπηρετούν εις αυτά.
Άρθρο 3
Προσόντα ∆ιορισµού
1. Ως εκκλησιαστικοί υπάλληλοι διορίζονται, από τα
αρµόδια όργανα διοικήσεως των ως άνω νοµικών προ−
σώπων της Εκκλησίας Κρήτης, Έλληνες πολίτες ή πο−
λίτες κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆ύνα−
νται επίσης να διορισθούν και πολίτες τρίτων χωρών,
κατόπιν σχετικής αποφάσεως του αρµόδιου διοικητικού
οργάνου, εγκεκριµένης από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο
της Εκκλησίας Κρήτης.
2. Για να διορισθεί κάποιος ως εκκλησιαστικός υπάλ−
ληλος πρέπει:
α. Να είναι απαραίτητα Χριστιανός Ορθόδοξος.
β. Να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
και να µην έχει υπερβεί το 50ο.

