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2. α. Η Εκκλησία Κρήτης διατηρεί ιδιαίτερο τραπεζικό 
λογαριασµό µε την επωνυµία «Εκκλησία Κρήτης – Επί−
σηµο ∆ελτίο Απόστολος Τίτος». Υπεύθυνος για την κί−
νηση του λογαριασµού είναι ο Πρόεδρος της Συνοδικής 
Επιτροπής έκδοσης του ∆ελτίου. 

β. Τα στοιχεία του Προέδρου της Συνοδικής Επιτροπής 
έκδοσης του ∆ελτίου και απόσπασµα του Πρακτικού της 
Ιεράς Συνόδου που τον ορίζει, γνωστοποιεί προς την 
Τράπεζα µε έγγραφό του ο Σεβασµιώτατος Πρόεδρος 
της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

3. Ο Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής µε γραπτή 
εντολή προς τον εκτελούντα χρέη λογιστή υπάλληλο, 
στην οποία θα επισυνάπτονται όλα τα απαιτούµενα δι−
καιολογητικά (αποφάσεις, προσφορές, τιµολόγια, βεβαί−
ωση παράδοσης−παραλαβής και καλής εκτέλεσης του 
έργου κ.α.), εντέλλεται την εξόφληση κάθε τιµολογίου, 
εφ’ όσον έχει ρητά τηρηθεί όλη η προγενέστερη διαδι−
κασία των άρθρων 4 και 5 του παρόντος Κανονισµού.

4. Κάθε τιµολόγιο που αφορά στην έκδοση του επι−
σήµου ∆ελτίου «Απόστολος Τίτος», αλλά και σε κάθε 
άλλη έκδοση εκκλησιαστικού εντύπου της Ιεράς Αρχι−
επισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας 
Κρήτης, εκδίδεται επ’ ονόµατι του επισήµου δελτίου 
«Απόστολος Τίτος» µε ευθύνη του Τυπογραφείου και 
σε συνεννόηση µε τον εκτελούντα χρέη λογιστή της 
Συνοδικής Επιτροπής Εποπτείας του επίσηµου ∆ελτίου. 

5. Ο εκτελών χρέη λογιστή του ∆ελτίου δεν µπορεί να 
προβεί στην εξόφληση τιµολογίου, χωρίς την τήρηση 
των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου, και αν αυτό δεν συνοδεύεται από υπεύθυνη 
δήλωση του προµηθευτή περί καλής εκτέλεσης του 
έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο εκδοθέν τιµολόγιο.

6. Το πρός εξόφληση τιµολόγιο πρέπει να συνοδεύεται 
υποχρεωτικά και από πέντε (5) αντίτυπα της έκδοσης, 
τα οποία υποβάλλονται για το αρχείο του επίσηµου 
∆ελτίου.

Άρθρο 7
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

O Πρόεδρος
† O Κρήτης ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

    F 

(2)

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 7/2015
Περί Ιερών Ναών και Ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

και των Ιερών Μητροπόλεων 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» (ΦΕΚ 41/Α΄/16.3.1961).

3. Την παρ. 6 του άρθρου 43 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 
71/Α΄/19.5.2010).

4. Τις διατάξεις του Α.Ν. 582/1968 «Περί ∆ηµοτικών και 
Κοινοτικών Κοιµητηρίων» (ΦΕΚ 225/Α΄/28.9.1968).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4258/2104 (ΦΕΚ 
94/Α/14.4.2014).

6. Την παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 
223/Α΄/7.10.2014).

7. 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).

8. Τον υπ’ αριθµ. 2/2014 Κανονισµό της Ιεράς Επαρχια−
κής Συνόδου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας «Περί 
συγκρότησης, σύγκλησης, λειτουργίας και αρµοδιοτή−
των των Μητροπολιτικών Συµβουλίων της Ιεράς Αρχι−
επισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας 
της Κρήτης» (ΦΕΚ 66/Α΄/12.3.2014).

9. Τον υπ’ αριθµ. 3/2015 Κανονισµό της Ιεράς Επαρχια−
κής Συνόδου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας «Περί 
οργάνωσης, αρµοδιοτήτων, συγκρότησης, λειτουργίας 
κ.λπ. του Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής 
Κρήτης και ∆ωδεκανήσου (Σ.Ε.Α.Κ.∆.) και της Υπηρεσί−
ας ∆όµησης (Υ.∆ΟΜ.) Κρήτης, ∆ωδεκανήσου» (ΦΕΚ 23/
Α΄/6−2−2015).

10. Την υπ’ αριθµ. 271/14−5−2015 απόφαση της Αγίας και 
Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρχείου.

11. Τις υπ’ αριθµ. 2/28−1−2015 και 6/8−6−2015 αποφάσεις 
της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

12. Το γεγονός ότι εκ του παρόντος Κανονισµού δεν 
προκαλείται δαπάνη, η οποία να βαρύνει τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό, ψηφίζει:

Τον υπ’ αριθµ. 7/2015 Κανονισµό ο οποίος έχει ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7/2015
Περί Ιερών Ναών και Ενοριών της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων
της Εκκλησίας Κρήτης

Άρθρο 1
Ιεροί Ναοί

1. Οι Ιεροί Ναοί της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών 
Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης διακρίνονται σε: 

α)  Ενοριακούς Ιερούς Ναούς, στους οποίους υπάγονται 
τα Παρεκκλήσια και Εξωκκλήσια αυτών,

β) Προσκυνηµατικούς Ιερούς Ναούς,
γ) Ναούς Ιερών Μονών και Ησυχαστηρίων,
δ) Ιδιωτικούς και Ιδρυµατικούς Ιερούς Ναούς,
ε) Ιερούς Ναούς Κοιµητηρίων.
2. Κατόπιν προτάσεως του οικείου Αρχιερέως, δύνα−

ται να αναγνωρισθεί Ιερός Ναός ως Μητροπολιτικός ή 
Καθεδρικός µε απόφαση του οικείου Μητροπολιτικού 
Συµβουλίου, επικυρούµενη από την Ιερά Επαρχιακή Σύ−
νοδο της Εκκλησίας Κρήτης.

Άρθρο 2
Ενορίες

1. Οι Ενορίες αποτελούν τα βασικά κύτταρα της κα−
νονικής οργανώσεως της εκκλησιαστικής ζωής. Η Ενο−
ρία µετά του Ιερού Ενοριακού Ναού αποτελούν ενιαία 
οντότητα, µε καθορισµένα γεωγραφικά όρια, σύµφωνα 
µε τις υφιστάµενες ποιµαντικές ανάγκες. Τα γεωγρα−
φικά όρια της Ενορίας ορίζονται και µεταβάλλονται 
µε απόφαση του οικείου Μητροπολιτικού Συµβουλίου, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 
του Κανονισµού 1/2013 της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου 
της Εκκλησίας Κρήτης.
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2. Οι Ενορίες, µετά των Ενοριακών Ιερών Ναών, απο−
τελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.).

3. Τµήµα της εδαφικής περιφέρειας υφιστάµενης Ενο−
ρίας δύναται να αποσπασθεί, προκειµένου να ιδρυθεί 
νέα Ενορία ή να προσαρτηθεί σε ήδη υπάρχουσα, κα−
τόπιν αιτιολογηµένης αποφάσεως του Μητροπολιτικού 
Συµβουλίου, βάσει των ποιµαντικών αναγκών. Μέρος της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας της παλαιάς Ενορίας 
µεταβιβάζεται στην δηµιουργούµενη νέα Ενορία, κατό−
πιν αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συµβουλίου και 
γνώµης του οικείου Εκκλησιαστικού Συµβουλίου. Η ως 
άνω απόφαση του Μητροπολιτικού Συµβουλίου µετα−
γράφεται ατελώς στα βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου 
Κτηµατολογικού Γραφείου ή Υποθηκοφυλακείου.

4. Τα Παρεκκλήσια, Εξωκκλήσια και οι Κοιµητηριακοί 
Ναοί, που ιδρύονται από την δηµοσίευση του παρόντος 
και εξής εντός των ορίων υφιστάµενης Ενορίας, υπά−
γονται κανονικώς σε αυτή.

5. Η Ενορία διοικείται από τον Εφηµέριο και το Εκ−
κλησιαστικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον 
παρόντα Κανονισµό.

Άρθρο 3
Ίδρυση και κατάργηση Ενορίας

1. Την απόφαση για την ίδρυση νέας Ενορίας λαµβάνει 
το οικείο Μητροπολιτικό Συµβούλιο, κατόπιν προτάσεως 
του Προέδρου αυτού. 

2. Προκειµένου να συσταθεί νέα Ενορία, απαιτείται: 
α. Για πόλεις µε πληθυσµό άνω των 100.000 κατοίκων, 
η ύπαρξη τουλάχιστον 600 οικογενειών, β. Για πόλεις 
µε πληθυσµό από 10.000 έως και 100.000 κατοίκους, 
η ύπαρξη τουλάχιστον 500 οικογενειών, γ. Για πόλεις 
µε πληθυσµό κάτω από 10.000 κατοίκους, η ύπαρξη 
τουλάχιστον 300 οικογενειών, δ. Για χωριά ή οικισµούς, 
που αποτελούνται από λιγότερες από 300 οικογένειες, 
απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον 50 οικογενειών, ε. Για 
χωριά, οικισµούς ή παραθεριστικά κέντρα, µε λιγότερες 
των 50 οικογενειών, τα οποία απέχουν τουλάχιστον 
µισή ώρα από τον πλησιέστερο Ενοριακό Ναό ή η πρό−
σβαση σε αυτόν δυσχεραίνεται από φυσικά εµπόδια, 
δεν λαµβάνονται υπόψη πληθυσµιακά κριτήρια, αλλά 
οι ποιµαντικές ανάγκες. 

3. Η απόφαση του Μητροπολιτικού Συµβουλίου, µετά 
των δικαιολογητικών της επόµενης παραγράφου, δι−
αβιβάζεται προς τον αρµόδιο Υπουργό, µε πρόταση 
του οποίου εκδίδεται Προεδρικό διάταγµα ίδρυσης της 
Ενορίας.

4. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να 
συσταθεί νέα Ενορία είναι τα ακόλουθα: α. Αίτηση µε 
ονοµαστική κατάσταση του ηµίσεως του κατά τα ως 
άνω προβλεποµένου αριθµού οικογενειών, η οποία 
υπογράφεται από ενήλικο µέλος εκάστης οικογένει−
ας, θεωρουµένου του γνησίου της υπογραφής του, β. 
Αντίγραφο της ανακοίνωσης της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής περί του αριθµού του µόνιµου πληθυσµού του 
οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας, σύµφωνα µε την εκάστοτε 
τελευταία απογραφή, γ. Γνώµη του οικείου ∆ηµοτικού 
ή Κοινοτικού Συµβουλίου, δ. Γνώµη του οικείου Εκκλη−
σιαστικού Συµβουλίου, ε. Σύµφωνη γνώµη του οικείου 
Μητροπολιτικού Συµβουλίου, επικυρούµενη από την Ιερά 
Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, στ. Στοιχεία 
που αποδεικνύουν την ύπαρξη Ιερού Ναού και ζ. Πλή−
ρης προσδιορισµός της προσωνυµίας της ιδρυόµενης 
Ενορίας.

5. Υφιστάµενες Ενορίες, κατά τον χρόνο ίδρυσης των 
οποίων δεν δηµοσιεύθηκε ιδρυτικό, ή εγκριτικό της πρά−
ξεως ίδρυσής τους, Προεδρικό διάταγµα, αποτελούν 
Ν.Π.∆.∆. και η σύστασή τους αποδεικνύεται µε την έκ−
δοση διαπιστωτικής πράξεως της Ιεράς Επαρχιακής 
Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, κατόπιν σχετικής προ−
τάσεως του οικείου Αρχιερέως, η οποία δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Μητροπολιτικού 
Συµβουλίου, κατόπιν προτάσεως του οικείου Αρχιερέως, 
είναι δυνατή η κατάργηση Ενορίας και η υπαγωγή της 
γεωγραφικής αυτής περιφέρειας σε µία ή περισσότερες 
όµορες Ενορίες, εφόσον εξέλιπαν οι προϋποθέσεις για 
την ύπαρξή της. Η κινητή και ακίνητη περιουσία της 
καταργούµενης Ενορίας, καθώς και οι υποχρεώσεις αυ−
τής, περιέρχονται κατ’ αναλογία στα διάδοχα νοµικά 
πρόσωπα. Η απόφαση του Μητροπολιτικού Συµβουλίου 
κοινοποιείται στον αρµόδιο Υπουργό, µε πρόταση του 
οποίου εκδίδεται το σχετικό Προεδρικό διάταγµα. 

7. Η Ενορία χωριού ή οικισµού που µεταφέρεται για 
οποιοδήποτε λόγο σε άλλη τοποθεσία, διατηρεί την 
νοµική της υπόσταση και στον νέο τόπο της εγκατά−
στασής της.

Άρθρο 4
Παρεκκλήσια και Εξωκκλήσια Ενοριών

1. Ως Παρεκκλήσια και Εξωκκλήσια νοούνται οι Ιεροί 
Ναοί, που ευρίσκονται εντός ή εκτός οικισµού, αντι−
στοίχως, και δεν αποτελούν ίδια νοµικά πρόσωπα, αλλά 
υπάγονται υποχρεωτικά σε Ενοριακό Ιερό Ναό ως προς 
τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία τους.

2. Με πράξη του οικείου Μητροπολιτικού Συµβουλίου, 
κατόπιν πρότασης του Προέδρου αυτού και γνώµης 
του οικείου Εκκλησιαστικού Συµβουλίου, δύναται να συ−
νιστώνται Παρεκκλήσια ή Εξωκκλήσια του Ενοριακού 
Ιερού Ναού, καθώς και να παραχωρούνται ή να απο−
σπώνται αυτά, για την ίδρυση νέας Ενορίας.

Άρθρο 5
Τηρούµενα βιβλία

1. Σε κάθε Ενορία τηρούνται τα κάτωθι βιβλία, µε ευ−
θύνη του Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου, τα 
οποία θεωρούνται από τον Πρόεδρο του Μητροπολιτι−
κού Συµβουλίου ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του:

α) Πρωτόκολλα: Αλληλογραφίας και Εκδόσεως Πι−
στοποιητικών.

β) Βιβλία Βαπτίσεων, Γάµων και Κηδειών.
γ) Βιβλίο Αποφάσεων Εκκλησιαστικού Συµβουλίου.
δ) Βιβλίο Ταµείου.
ε) Κτηµατολόγιο − Περιουσιολόγιο. 
στ) Βιβλίο πρακτικών καταµέτρησης εσόδων.
2. Τα έντυπα και η µορφή των τηρούµενων βιβλίων 

καθορίζονται µε απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνό−
δου της Εκκλησίας Κρήτης και δύνανται να τηρούνται 
και σε ηλεκτρονική µορφή.

Άρθρο 6
Πόροι Ενοριών

1. Πόροι των Ενοριών είναι οι ακόλουθοι: 
α) Οι εισπράξεις από την πώληση κηρού.
β) Οι δωρεές ή κληροδοσίες ή κληρονοµίες.
γ) Τα έσοδα από εράνους, κυτία προσφορών και πά−

σης φύσεως εκδηλώσεις υπέρ της Ενορίας.
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δ) Τα έσοδα από την αξιοποίηση κινητής και ακίνητης 
περιουσίας της Ενορίας.

ε) Τα έσοδα από χορηγίες φορέων.
2. Για κάθε χρηµατική χορηγία ή δωρεά εκδίδεται τρι−

πλότυπη απόδειξη είσπραξης, στην οποία αναγράφονται 
υποχρεωτικά τα στοιχεία του χορηγού ή του δωρητή. Τα 
στελέχη των αποδείξεων αριθµούνται και θεωρούνται 
υποχρεωτικά κατ’ έτος από τον Πρόεδρο του Μητρο−
πολιτικού Συµβουλίου ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του.

Άρθρο 7
∆ιάθεση Πόρων Ενοριών

1. Οι πόροι των Ενοριών διατίθενται για την κάλυψη 
των ακόλουθων δαπανών, βάσει των εγκεκριµένων Προ−
ϋπολογισµών τους:

α) Υπέρ του Οικουµενικού Πατριαρχείου.
β) Υπέρ της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας 

Κρήτης.
γ) Προς κάλυψη φόρων, τελών και λοιπών κρατήσεων 

υπέρ του ∆ηµοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφά−
λισης, όπως προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

δ) Υπέρ των Μητροπολιτικών Γραφείων και της µι−
σθοδοσίας του προσωπικού αυτών.

ε) Για την ανοικοδόµηση ή τη συντήρηση του Μητρο−
πολιτικού Οικήµατος και τη µισθοδοσία του προσωπικού 
αυτού.

στ) Για τη µισθοδοσία του τακτικού και εκτάκτου προ−
σωπικού της Ενορίας.

ζ) Για τη συντήρηση και τις δαπάνες λειτουργίας της 
Ενορίας, καθώς και υπέρ των φιλανθρωπικών, προνοι−
ακών και λοιπών δράσεων αυτής.

η) Υπέρ της λειτουργίας των φιλανθρωπικών και προ−
νοιακών ιδρυµάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των 
Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, καθώς και 
των εν γένει πνευµατικών και ιεραποστολικών δράσεων 
αυτών.

2. Όλες οι υποχρεωτικές και υπέρ τρίτων εισφορές 
των Ιερών Ναών που αναγράφονται στον προϋπολογι−
σµό τους, καταβάλλονται υποχρεωτικά ανά τριµηνία, 
ενώ σε περίπτωση καθυστερήσεως καταβολής άνω των 
δύο τριµηνιών, εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
εισπράξεως των δηµοσίων εσόδων. 

3. Μέλος του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου, το οποίο 
αρνείται την καταβολή των ως άνω εισφορών, καλείται 
σε απολογία ενώπιον του Μητροπολιτικού Συµβουλίου 
και, εάν η άρνησή του κριθεί αδικαιολόγητη, απαλλάσ−
σεται των καθηκόντων του. Σε περίπτωση αρνήσεως 
του Εφηµερίου Προέδρου, τούτος καλείται σε απολο−
γία ενώπιον του Μητροπολιτικού Συµβουλίου, και, σε 
περίπτωση που η άρνησή του κριθεί αδικαιολόγητη, 
παραπέµπεται στο αρµόδιο Επισκοπικό ∆ικαστήριο µε 
την κατηγορία τελέσεως του κανονικού αδικήµατος 
της απείθειας.

4. Κάθε Ενορία υποχρεούται να τηρεί στο όνοµά της 
λογαριασµό σε αναγνωρισµένο τραπεζικό ίδρυµα, στον 
οποίο κατατίθεται το αποθεµατικό που αποµένει µετά 
την εξόφληση των υποχρεώσεων αυτής. Ο τραπεζικός 
λογαριασµός δύναται να είναι όψεως, ταµιευτηρίου ή 
προθεσµιακός, και πάντοτε επ’ ονόµατι της Ενορίας, ενώ 
µε απόφαση του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου ορίζονται 
οι διαχειριστές του. Απαγορεύεται η τοποθέτηση του 
αποθεµατικού σε µετοχές εταιρειών, αµοιβαία κεφάλαια 

και επενδυτικά προϊόντα, καθώς και η µετατροπή του 
σε συνάλλαγµα, χωρίς την προηγούµενη ρητή άδεια 
του Μητροπολιτικού Συµβουλίου.

5. Κάθε ανάληψη χρηµάτων από τραπεζικό λογαριασµό 
της Ενορίας, έως του ποσού των πεντακοσίων (500,00) 
Ευρώ, πραγµατοποιείται µε σχετική εξουσιοδότηση του 
Εκκλησιαστικού Συµβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη 
έγκριση. Για την ανάληψη µεγαλυτέρων ποσών απαιτεί−
ται η προηγούµενη έγκριση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή 
των οικείων Ιερών Μητροπόλεων. Το ως άνω όριο δύνα−
ται να τροποποιηθεί µε απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής 
Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

Άρθρο 8
Σύνθεση του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

και καθήκοντα των µελών αυτού

Τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της Ενο−
ρίας έχει το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο, το οποίο απο−
τελείται: 

Α) Από Εφηµέριο, ως Πρόεδρο, σύµφωνα µε τα ορι−
ζόµενα στο άρθρο 2 παρ. 3 του Κανονισµού 1/2013 της 
Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Κρήτη Ορθοδόξου 
Εκκλησίας. Ο Εφηµέριος έχει την ευθύνη για τη λατρευ−
τική και ποιµαντική ζωή της Ενορίας και, ως Πρόεδρος 
του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου, εκπροσωπεί, δικαστικά 
και εξώδικα, το νοµικό πρόσωπο της Ενορίας. Η εκ−
προσώπηση της Ενορίας δύναται να ανατεθεί και σε 
µέλος του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου, µε τη χορήγηση 
ειδικής προς τούτο πληρεξουσιότητας. Ο Πρόεδρος του 
Εκκλησιαστικού Συµβουλίου έχει τις κάτωθι αρµοδιό−
τητες: i) Έχει την ευθύνη πρότασης και καταρτισµού 
του καταλόγου ενοριτών προς εκλογή των µελών του 
εκκλησιαστικού συµβουλίου, ii) εκπροσωπεί την Ενορία 
προς κάθε εκκλησιαστική ή άλλη αρχή, iii) συγκαλεί, προ−
εδρεύει, και εισηγείται τα θέµατα στο Εκκλησιαστικό 
Συµβούλιο, iv) ρυθµίζει, σε αναφορά πάντοτε προς τον 
οικείο Αρχιερέα, τα πνευµατικά ζητήµατα της Ενορί−
ας, v) καταρτίζει το πρόγραµµα λειτουργιών και δρα−
στηριοτήτων της Ενορίας και φροντίζει για την οµαλή 
συνεργασία µεταξύ των τυχόν συνεφηµερίων του, των 
ψαλτών, των νεωκόρων και των λοιπών συνεργατών της 
Ενορίας, vi) έχει τη διοικητική µέριµνα του Ιερού Ναού, 
των γραφείων της Ενορίας και των λοιπών δραστηρι−
οτήτων, αναθέτοντας και κατανέµοντας αρµοδιότητες 
µε τον ορισµό υπευθύνων για κάθε τοµέα της ενοριακής 
ζωής (νεότητα, προνοιακό και φιλανθρωπικό έργο, πολι−
τισµός, παράδοση κ.λπ.). Ο Πρόεδρος είναι και ιερατικώς 
προϊστάµενος της Ενορίας, εκτός και αν µε απόφαση 
του οικείου Αρχιερέως ορίζεται άλλως. 

Β) 1. Από τέσσερα τακτικά λαϊκά µέλη, καθώς και 
τέσσερα αναπληρωµατικά µέλη, τα οποία διορίζονται 
από κατάλογο είκοσι τουλάχιστον ενοριτών, ανδρών ή 
γυναικών, του Ιερού Ναού, µε πράξη του Μητροπολι−
τικού Συµβουλίου, κατόπιν έγγραφης προτάσεως του 
Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου. 

Για Ενορίες που περιλαµβάνουν µέχρι 100 οικογένειες, 
το Μητροπολιτικό Συµβούλιο δύναται να διορίζει δύο 
µόνο λαϊκά µέλη του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου, µε 
τους αναπληρωτές αυτών, από κατάλογο δέκα τουλά−
χιστον ενοριτών. 

2. Τα µέλη του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου έχουν τις 
παρακάτω αρµοδιότητες και καθήκοντα: i) Να παρίστα−
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νται στις συνεδριάσεις του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου 
και να µετέχουν στη λειτουργική ζωή της Ενορίας, ii) Να 
επιδεικνύουν διάθεση συνεργασίας µε τα λοιπά µέλη του 
Εκκλησιαστικού Συµβουλίου και µε τους συνεργάτες της 
Ενορίας, iii) Να οργανώνουν την Ενορία για την επιτέλεση 
του σκοπού της, ως κέντρο θείας λατρείας και κοινωνι−
κής προσφοράς στο λαό του Θεού, iv) Να διαφυλάττουν 
τους πόρους και τις υποδοµές της Ενορίας, για την 
εύρυθµη λειτουργία και την αποτελεσµατική προσφορά 
της, v) Να προστατεύουν και να αξιοποιούν την κινητή 
και ακίνητη περιουσία της Ενορίας, vi) Να εφαρµόζουν 
τις εγκυκλίους και τις υποδείξεις του Προέδρου του 
Εκκλησιαστικού Συµβουλίου, του οικείου Αρχιερέως και 
της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης 
και να σέβονται τους Θείους και Ιερούς Κανόνες και 
τους Νόµους του Κράτους, vii) Να ασκούν νόµιµη δια−
χείριση της Ενορίας, όπως προβλέπεται για τα Ν.Π.∆.∆., 
τηρώντας τα απαιτούµενα βιβλία, και να µην αµελούν 
τις θεωρήσεις και τους ελέγχους αυτών, viii) Να επιµε−
λούνται την καταµέτρηση και καταγραφή των εσόδων, 
ως και την χρηστή διαχείριση αυτών. Η καταµέτρηση 
γίνεται παρόντος του Προέδρου και δύο τουλάχιστον 
µελών του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου και συντάσσε−
ται απαραιτήτως πρακτικό, το οποίο καταχωρείται στο 
σχετικό βιβλίο, ix) Να επιµελούνται για την ευταξία, την 
καθαριότητα και την ευλάβεια στον χώρο της λατρείας.

3. Για να διορισθεί κάποιος ως µέλος του Εκκλησια−
στικού Συµβουλίου θα πρέπει: 

α) Να είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και να έχει ορθή 
περί την πίστη γνώση και διαγωγή, καθώς και απόλυτο 
σεβασµό στην Εκκλησία.

β) Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους – 
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλοδαπός πολίτης 
τρίτης χώρας πρέπει να διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα.

γ) Να µην έχει καταδικασθεί για κακούργηµα ή για 
πληµµέληµα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απάτης επί 
δικαστηρίω, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφί−
ας ή κατάχρησης ενσήµων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας 
χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή 
για κάποιο από τα εγκλήµατα περί το νόµισµα.

δ) Να µην έχει υποβληθεί σε καθεστώς δικαστικής 
συµπαράστασης.

ε) Να είναι εγγράµµατος, και
στ) Να µην βρίσκεται σε αντιδικία µε την Εκκλησία, 

είτε ατοµικώς, είτε ως µέλος της διοίκησης νοµικού 
προσώπου. Σε περίπτωση ανακύψεως της αντιδικίας 
κατά την διάρκεια της θητείας, ο εκκλησιαστικός σύµ−
βουλος αντικαθίσταται µε αιτιολογηµένη απόφαση του 
Μητροπολιτικού Συµβουλίου, το οποίο επιλαµβάνεται 
µετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του Εκκλη−
σιαστικού Συµβουλίου.

4. Απαγορεύεται ο διορισµός συµβούλων συγγενών 
προς αλλήλους και προς τον Εφηµέριο Πρόεδρο µέχρι 
και του τρίτου βαθµού, εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας. 
Στις Ενορίες που περιλαµβάνουν µέχρι 100 οικογένειες 
απαγορεύεται ο διορισµός εκκλησιαστικών συµβούλων 
συγγενών προς αλλήλους και προς τον Εφηµέριο Πρό−
εδρο µέχρι και του δεύτερου βαθµού, εξ αίµατος ή εξ 
αγχιστείας.

5. Το αξίωµα του Εκκλησιαστικού Συµβούλου είναι 
τιµητικό, άµισθο και ασυµβίβαστο προς το έργο του 
έµµισθου υπαλλήλου της Ενορίας.

6. Η θητεία των Εκκλησιαστικών Συµβούλων ορίζε−
ται τριετής, και η τριετία άρχεται την 1η Ιανουαρίου 
του έτους για το οποίο έγινε ο διορισµός. Τυχόν αντι−
κατάσταση εκκλησιαστικού συµβούλου γίνεται µε τον 
διορισµό νέου µέλους, για το διάστηµα που αποµένει 
µέχρι την λήξη της τριετίας. Σε Ενορίες άνω των 100 
οικογενειών, δεν επιτρέπεται ο επαναδιορισµός τακτι−
κού εκκλησιαστικού συµβούλου πέραν της δεύτερης 
συνεχούς θητείας. ∆εν επιτρέπεται η ανάληψη καθη−
κόντων ταµία από εκκλησιαστικό σύµβουλο πέραν των 
δύο θητειών, συνεχόµενων ή µη. 

7. Η παραίτηση Εκκλησιαστικού Συµβούλου υποβάλλε−
ται εγγράφως, διά του Προέδρου του Εκκλησιαστικού 
Συµβουλίου ή και απευθείας, προς το Μητροπολιτικό 
Συµβούλιο, το οποίο και αποφασίζει για την αποδοχή της 
ή µη και διορίζει ένα εκ των αναπληρωµατικών µελών.

8. Εκκλησιαστικός σύµβουλος που απουσιάζει αδικαιο−
λόγητα, κατά την εισήγηση του Εκκλησιαστικού Συµβου−
λίου και την κρίση του Μητροπολιτικού Συµβουλίου, επί 
τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτος του 
αξιώµατος του Εκκλησιαστικού Συµβούλου και απαλ−
λάσσεται των καθηκόντων του.

9. Οι εκκλησιαστικοί σύµβουλοι απαλλάσσονται επίσης 
των καθηκόντων τους µε απόφαση του Μητροπολιτικού 
Συµβουλίου: 

α) Εάν δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις και στα 
καθήκοντα που τους ανατίθενται ή επιδεικνύουν απρεπή 
συµπεριφορά προς τον Πρόεδρο, τα λοιπά µέλη του 
Εκκλησιαστικού Συµβουλίου και τα µέλη της Ενορίας.

β) Εάν δεν είναι συνεπείς στις προς αυτούς οδηγί−
ες−παραγγελίες του οικείου Αρχιερέως, σχετικά µε τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτά επι−
βάλλονται από τους Θείους και Ιερούς Κανόνες, από του 
Κανονισµούς και τις Εγκυκλίους της Εκκλησίας Κρήτης 
και από τους Νόµους της Πολιτείας.

γ) Εάν δεν υποβάλλουν εµπρόθεσµα προϋπολογισµό 
και απολογισµό της διαχείρισής τους ή εάν προβαί−
νουν σε δαπάνες οι οποίες δεν έχουν αναγραφεί στον 
προϋπολογισµό.

δ) Εάν παραµελούν ή αρνούνται την άσκηση ενδίκων 
βοηθηµάτων ή εν γένει δεν προβαίνουν στις δέουσες 
δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες για την προστα−
σία των συµφερόντων της Ενορίας.

ε) Εάν παρεµβαίνουν στα τελετουργικά καθήκοντα, 
τις αρµοδιότητες και τα θέµατα συνεργασίας µεταξύ 
των Εφηµερίων της Ενορίας, καθώς και τα αντίστοιχα 
καθήκοντα των ιεροψαλτών και των νεωκόρων του Ιε−
ρού Ναού, και 

στ) Εάν αποφασίζουν και ενεργούν αυθαίρετα για 
θέµατα του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου ερήµην του 
Προέδρου.

Άρθρο 9
Συγκρότηση και συνεδριάσεις 

των Εκκλησιαστικών συµβουλίων

1. Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο, κατά την πρώτη συ−
νεδρίασή του, συγκροτείται σε σώµα και εκλέγει τον 
Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα και τον Ταµία αυτού. Για 
Ενορίες κάτω των 100 οικογενειών ο Πρόεδρος ανα−
θέτει στο ένα µέλος τα καθήκοντα του Γραµµατέα και 
στο έτερο µέλος τα καθήκοντα του Ταµία. Το σχετικό 
πρακτικό υποβάλλεται προς έγκριση στο Μητροπολιτικό 
Συµβούλιο. 
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2. Τις εργασίες του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου δι−
ευθύνει ο Πρόεδρος, και κατά την απουσία αυτού, ο 
Αντιπρόεδρος, εξουσιοδοτούµενος γραπτώς υπό του 
Προέδρου.

3. Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον 
Πρόεδρό του σε τακτική συνεδρίαση µία φορά ανά µήνα 
και έκτακτα όταν ο Πρόεδρός του το κρίνει αναγκαίο ή 
το ζητήσουν εγγράφως δύο µέλη του Εκκλησιαστικού 
Συµβουλίου.

4. Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρ−
τία όταν παρίσταται ο Πρόεδρος και τουλάχιστον δύο 
µέλη αυτού. 

5. Όταν κωλύεται ο Πρόεδρος, το Εκκλησιαστικό Συµ−
βούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλά−
χιστον τρία µέλη του, µεταξύ των οποίων και ο Αντι−
πρόεδρος αυτού, υπό την προϋπόθεση προηγούµενης 
γραπτής εξουσιοδότησης από τον Πρόεδρο.

6. Για Ενορίες κάτω των 100 οικογενειών απαιτείται 
παρουσία όλων των µελών του Εκκλησιαστικού Συµ−
βουλίου κατά τις συνεδριάσεις αυτού.

7. Ο Πρόεδρος συντάσσει και κατατάσσει ανάλογα µε 
την σπουδαιότητα των θεµάτων την ηµερήσια διάταξη. 
Με πρόταση του Προέδρου ή οποιουδήποτε µέλους του 
Εκκλησιαστικού Συµβουλίου δύναται να συζητηθεί θέµα 
εκτός ηµερήσιας διάταξης, εφόσον είναι παρόντα και 
συναινούν όλα τα µέλη του.

8. Οι αποφάσεις του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου λαµ−
βάνονται µε πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η 
ψήφος του Προεδρεύοντα λογίζεται ως διπλή.

9. Στις συνεδρίες του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου κα−
λούνται υποχρεωτικώς από τον Πρόεδρο και µετέχουν 
στις εργασίες του και οι συνεφηµέριοι της Ενορίας, άνευ 
δικαιώµατος ψήφου, δυνάµενοι ωστόσο να εκφράσουν 
την άποψή τους.

10. ∆ικαίωµα συµµετοχής στις συνεδριάσεις του Εκ−
κλησιαστικού Συµβουλίου, κατόπιν προσκλήσεως του 
Προέδρου, έχουν και τα αναπληρωµατικά µέλη αυτού, 
ακόµη και αν παρίστανται όλα τα τακτικά µέλη, άνευ 
δικαιώµατος ψήφου.

Άρθρο 10
Αρµοδιότητες Εκκλησιαστικών Συµβουλίων

1. Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για την 
οικονοµική διαχείριση της Ενορίας, συντάσσει και υπο−
βάλλει προς το Μητροπολιτικό Συµβούλιο τον Προϋπο−
λογισµό και Απολογισµό των εσόδων και εξόδων αυτής.

2. α. Κάθε καταβολή δαπάνης υπό της Ενορίας διε−
νεργείται από τον Ταµία, δια εντάλµατος πληρωµής 
υπογεγραµµένου από τον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού 
Συµβουλίου. 

Τα στελέχη των ενταλµάτων πληρωµής αριθµούνται 
και θεωρούνται υποχρεωτικά και κατ’ έτος από την οι−
κεία Ιερά Αρχιεπισκοπή ή Ιερά Μητρόπολη. Κάθε τριµη−
νία το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο οφείλει να αποστέλλει 
προς το Μητροπολιτικό Συµβούλιο κατάσταση όλων των 
δαπανών που διενεργήθηκαν κατά την περίοδο αυτή.

β. Στο ένταλµα πληρωµής αναγράφονται και επισυ−
νάπτονται τα παραστατικά κάθε δαπάνης. Για δαπάνες 
που δεν έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό της 
Ενορίας, απαιτείται έγκριση του Μητροπολιτικού Συµ−
βουλίου. 

γ. Όλες οι δαπάνες υποβάλλονται προς έγκριση ενώ−
πιον του Μητροπολιτικού Συµβουλίου ανά τριµηνία, σύµ−
φωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού 2/2014 της Ιεράς 
Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

δ. Την ευθύνη για τη νοµιµότητα των διατασσόµενων 
πληρωµών φέρει ο Πρόεδρος, ο οποίος και υπογράφει 
το σχετικό ένταλµα πληρωµής, ενώ ο Ταµίας ευθύνεται 
για την ακρίβεια της πληρωµής. Ο Ταµίας υποχρεούται 
να αρνηθεί την πληρωµή δαπάνης, η οποία δεν συνο−
δεύεται από τα νόµιµα παραστατικά.

3. Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο αποφασίζει: 
α) Για την ανέγερση, επισκευή, συντήρηση, αγιογρά−

φηση και διακόσµηση του Ενοριακού Ναού, των Παρεκ−
κλησίων και Εξωκκλησίων αυτού, καθώς και των βοη−
θητικών χώρων και των λοιπών ακινήτων που ανήκουν 
στην Ενορία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

β) Για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για 
την ανέγερση ή την επέκταση Ιερού Ναού ή του προ−
αυλίου αυτού. Η απαλλοτρίωση διενεργείται σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις περί απαλλοτριώσεων των 
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, για λόγους δη−
µόσιας ωφέλειας.

γ) Για την αγορά, πώληση, δωρεά, ανταλλαγή και µί−
σθωση ακινήτων, και για την εν γένει αξιοποίηση της 
αστικής και αγροτικής περιουσίας της Ενορίας.

δ) Για τη συνοµολόγηση δανείου, την άσκηση ενδίκων 
µέσων και βοηθηµάτων, καθώς και για την παραίτηση εξ 
αυτών, για την παραίτηση από δικαίωµα και την κατάρ−
γηση δίκης, για δικαστικούς ή εξώδικους συµβιβασµούς, 
για τον διορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου και για την 
αποδοχή δωρεάς, κληρονοµίας και κληροδοσίας.

ε) Για την χορήγηση βοηθηµάτων για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς.

στ) Για κάθε έκτακτη δαπάνη. 
4. Όλες ανεξαιρέτως οι αποφάσεις του Εκκλησιαστι−

κού Συµβουλίου πρέπει να εγκριθούν από το Μητροπο−
λιτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
13 του παρόντος Κανονισµού. 

5. Σε έκτακτες περιπτώσεις δύναται το οικείο Μητρο−
πολιτικό Συµβούλιο να λαµβάνει κάθε απαραίτητο για 
την διασφάλιση των συµφερόντων της Ενορίας.

Άρθρο 11
Περί Προϋπολογισµού

1. Τον Προϋπολογισµό της Ενορίας συντάσσει το Εκ−
κλησιαστικό Συµβούλιο και τον υποβάλλει στο οικείο 
Μητροπολιτικό Συµβούλιο έως το πρώτο δεκαπενθή−
µερο του µηνός Νοεµβρίου του έτους που προηγείται 
αυτού στο οποίο αφορά ο προϋπολογισµός. Ο προϋπο−
λογισµός συνοδεύεται από έγγραφο του Προέδρου και 
σχετική πράξη του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου, συντάσ−
σεται δε σύµφωνα µε το υπόδειγµα που καταρτίζει και 
τροποποιεί η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας 
Κρήτης. Το Μητροπολιτικό Συµβούλιο εγκρίνει, απορρί−
πτει ή τροποποιεί τον προϋπολογισµό, αναγράφοντας 
υποχρεωτικώς τυχόν παραληφθείσες νόµιµες χρηµα−
τικές υποχρεώσεις των Ενοριών, όπως και διάφορες 
άλλες έκτακτες εισφορές, για την εξυπηρέτηση του 
εν γένει έργου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών 
Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, οι οποίες καθο−
ρίζονται από τα οικεία Μητροπολιτικά Συµβούλια. 

2. Οι Προϋπολογισµοί εγκρίνονται εντός διµήνου από 
την υποβολή τους.
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Άρθρο 12
Περί Απολογισµού

1. Τον απολογισµό συντάσσει το Εκκλησιαστικό Συµ−
βούλιο και τον υποβάλει στο οικείο Μητροπολιτικό 
Συµβούλιο έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που 
έπεται εκείνου στο οποίο αφορά ο απολογισµός. Ο 
απολογισµός συνοδεύεται από έγγραφο του Προέδρου 
και σχετική πράξη του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου, συ−
ντάσσεται δε σύµφωνα µε το υπόδειγµα που καταρτίζει 
και τροποποιεί η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλη−
σίας Κρήτης.

2. Εφόσον ζητηθεί από το Μητροπολιτικό Συµβούλιο, 
το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο οφείλει να προσκοµίσει 
άµεσα τα οικονοµικά βιβλία, καθώς και τα παραστατικά 
εσόδων και εξόδων, προς έλεγχο.

3. Τα µέλη του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου ευθύνονται 
ατοµικώς και αλληλεγγύως για τυχόν δόλια παράλειψη 
εσόδου, δαπάνης και οφειλής της Ενορίας.

4. Το Μητροπολιτικό Συµβούλιο, αφού λάβει υπόψη 
του σχετική εισήγηση του Αρχιερατικού Επιτρόπου της 
Περιφέρειας στην οποία υπάγεται η Ενορία, ή µετά από 
εισήγηση του Πρωτοσυγκέλλου κάθε Εκκλησιαστικής 
Επαρχίας ή του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, για 
την τήρηση των υπό του νόµου προβλεποµένων σχετικά 
µε τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες και την απόδοση 
των αναλογούντων τελών, αποφαίνεται αιτιολογηµένα 
επί του Απολογισµού εντός εξαµήνου από την υποβολή 
του. Το Μητροπολιτικό Συµβούλιο δύναται να συγκροτεί 
τριµελή επιτροπή ελέγχου των απολογισµών των Ενο−
ριών, µε τη συµµετοχή του Αρχιερατικού Επιτρόπου της 
οικείας αρχιερατικής περιφέρειας. Το Εκκλησιαστικό 
Συµβούλιο δύναται, εντός µηνός από την κοινοποίη−
ση της απόφασης του Μητροπολιτικού Συµβουλίου, να 
καταθέσει αιτιολογηµένη αίτηση αναθεώρησης αυτής.

5. Η µη υποβολή των Προϋπολογισµών και Απολογι−
σµών υπό των Εκκλησιαστικών Συµβουλίων εντός των 
τασσόµενων προθεσµιών, τιµωρείται κατά τις διατάξεις 
περί παράβασης καθήκοντος.

Άρθρο 13
Περί ελέγχου των αποφάσεων 

των Εκκλησιαστικών Συµβουλίων

1. Το Μητροπολιτικό Συµβούλιο ασκεί έλεγχο νοµιµό−
τητας της διαχειρίσεως και διοικήσεως της Ενορίας. 

2. Κάθε απόφαση του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου 
υποβάλλεται ενώπιον του Μητροπολιτικού Συµβουλίου, 
το οποίο την εγκρίνει, τη συµπληρώνει, την τροποποιεί 
ή την απορρίπτει. Η απόφαση του Μητροπολιτικού Συµ−
βουλίου εκδίδεται εντός τριµήνου από της υποβολής 
της απόφασης του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου σε αυτό. 
Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσµίας, 
η απόφαση θεωρείται ότι εγκρίθηκε σιωπηρώς, εκτός 
των περιπτώσεων των παραγράφων 3 και 4 του παρό−
ντος άρθρου.

3. Αποδοχή ή αποποίηση δωρεάς υπό τρόπο, κλη−
ρονοµίας ή κληροδοσίας, καθώς και η συνοµολόγηση 
οποιουδήποτε δανείου, δεν δύναται να λάβει χώρα από 
το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο χωρίς την προηγουµένη 
ρητή έγκριση του οικείου Μητροπολιτικού Συµβουλίου.

4. Κάθε απόφαση του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου για 
την έγερση αγωγής, την παραίτηση από ένδικα µέσα, 
την κατάργηση δίκης και τον δικαστικό ή εξώδικο συµ−

βιβασµό, ισχύει µόνο εφόσον έχει ληφθεί προηγούµενη 
ρητή έγκριση του οικείου Μητροπολιτικού Συµβουλίου. 
∆εν απαιτείται προηγούµενη έγκριση σε περίπτωση 
αιτήσεως χορήγησης προσωρινής διαταγής, προκει−
µένου να αντιµετωπισθεί κατεπείγουσα περίπτωση ή 
άµεσος κίνδυνος.

5. Το Μητροπολιτικό Συµβούλιο, προκειµένου να απο−
φανθεί επί θεµάτων τα οποία απαιτούν ειδικές επιστη−
µονικές ή τεχνικές γνώσεις, δύναται να ζητήσει τεχνική 
έκθεση − γνωµοδότηση ειδικών επιστηµόνων, µε δαπάνη 
της οικείας Ενορίας.

6. Κάθε απόφαση του Μητροπολιτικού Συµβουλίου 
είναι υποχρεωτική για το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο. Εάν 
αυτό αρνηθεί την εκτέλεσή της, το Μητροπολιτικό Συµ−
βούλιο απευθύνει σύσταση στα µέλη του, ενώ εάν τούτα 
επιµείνουν καλεί τα αρνούµενα µέλη να υποβάλουν εγ−
γράφως την απολογία τους εντός δεκαπέντε ηµερών. 
Εάν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη ή η αιτιολογία της 
απολογίας κριθεί αβάσιµη, το Μητροπολιτικό Συµβούλιο 
προβαίνει στην αντικατάσταση των ελεγχόµενων µελών 
µε τον διορισµό νέων, για το υπόλοιπο της θητείας του 
Εκκλησιαστικού Συµβουλίου.

Άρθρο 14
Προσκυνηµατικοί Ιεροί Ναοί

1. Με απόφαση του Μητροπολιτικού Συµβουλίου της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή της Ιεράς Μητροπόλεως, κατόπιν 
προτάσεως του Προέδρου αυτού, δύναται να ιδρυθεί 
Προσκυνηµατικός Ιερός Ναός, είτε µε ανέγερση νέου 
Ιερού Ναού, είτε µε απόσπαση Παρεκκλησίου ή Εξωκ−
κλησίου υφιστάµενου Ενοριακού Ιερού Ναού, είτε µε την 
µετατροπή Ιερού Ναού σε Προσκυνηµατικό Ιερό Ναό. 

2. Σκοπό του Προσκυνήµατος αποτελεί η ενίσχυση 
των δράσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών 
Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης ή των Εκκλησια−
στικών Ιδρυµάτων αυτών. 

3. Η διοίκηση και η διαχείριση των Προσκυνηµάτων 
ρυθµίζεται µε Κανονισµό τον οποίο εκδίδει η Ιερά 
Επαρχιακή Σύνοδος, κατόπιν προτάσεως του οικείου 
Αρχιερέως. Πρόεδρος της διοίκησης του Ιερού Προσκυ−
νήµατος είναι πάντοτε ο οικείος Αρχιερεύς.

4. Υφιστάµενοι Προσκυνηµατικοί Ιεροί Ναοί διατηρού−
νται και διοικούνται σύµφωνα µε τον Κανονισµό τους. 
Εάν δεν υφίσταται τέτοιος Κανονισµός, ο οικείος Αρχι−
ερεύς προτείνει ενώπιον της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου 
της Εκκλησίας Κρήτης την σύνταξή αυτού, εντός έτους 
από τη δηµοσίευση του παρόντος Κανονισµού. 

Άρθρο 15
Ναοί Ιερών Μονών και Ησυχαστηρίων

Στη δικαιοδοσία των Ιερών Μονών και Ησυχαστηρίων 
ανήκουν τα Καθολικά τους, τα Παρεκκλήσια τους, οι 
Ιεροί Ναοί των κοιµητηρίων τους, τα Εξωκκλήσια και 
οι Ιεροί Ναοί των Μετοχίων τους, ως υφίστανται µέχρι 
σήµερα.

Άρθρο 16
Ιδιωτικοί και Ιδρυµατικοί Ιεροί Ναοί

1.  α. Ιεροί Ναοί, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα σε 
ιδιώτες, ανεγείρονται και καθιερώνονται κατόπιν σύµ−
φωνης γνώµης − άδειας του οικείου Μητροπολιτικού 
Συµβουλίου και γνώµης του Εκκλησιαστικού Συµβουλί−
ου της Ενορίας, στην γεωγραφική ενότητα της οποίας 
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πρόκειται να ανεγερθεί ο Ιερός Ναός. Η άδεια δόµησης 
εκδίδεται από τις κατά νόµο αρµόδιες υπηρεσίες δόµη−
σης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό 3/2015 
της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

β. Οι ιδιωτικοί Ιεροί Ναοί εξυπηρετούν τις πνευµατι−
κές ανάγκες του ιδιοκτήτη και της οικογένειάς του και 
δεν τίθενται σε δηµόσια λατρεία µε την τέλεση ιερών 
ακολουθιών και ιερών µυστηρίων τρίτων σε αυτούς.

γ. Με απόφαση του Μητροπολιτικού Συµβουλίου, 
σφραγίζονται από την οικεία αστυνοµική αρχή ή απαλ−
λοτριώνονται υπέρ της Ενορίας όπου εντάσσονται γε−
ωγραφικά, οι ιδιωτικοί Ιεροί Ναοί οι οποίοι: 

− Ανεγέρθηκαν ή λειτουργούν χωρίς την άδεια του 
οικείου Μητροπολιτικού Συµβουλίου.  

− Τίθενται στη δηµόσια λατρεία ή χάνουν τον προορι−
σµό τους. ∆εν θεωρείται απόδοση στη δηµόσια λατρεία 
η προσέλευση πιστών κατά την ηµέρα της πανήγυρης 
του Ιερού Ναού. Οι εισπράξεις του Ιερού Ναού κατά την 
ηµέρα εκείνη αποδίδονται υπέρ της οικείας Ενορίας.

2.  α. Οι Ιεροί Ναοί που ανήκουν στην κυριότητα Φι−
λανθρωπικών, Εκπαιδευτικών, ∆ηµοσίων και ∆ηµοτικών 
Ιδρυµάτων, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού 
∆ικαίου, Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων, των Καταστηµάτων 
Κράτησης, των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων 
Ασφαλείας, ανεγείρονται και καθιερώνονται κατόπιν 
σύµφωνης γνώµης − άδειας του οικείου Μητροπολιτικού 
Συµβουλίου και γνώµης του Εκκλησιαστικού Συµβουλί−
ου της Ενορίας, στη γεωγραφική ενότητα της οποίας 
πρόκειται να ανεγερθεί ο Ιερός Ναός. Η άδεια δόµησης 
εκδίδεται από τις κατά νόµο αρµόδιες υπηρεσίες δόµη−
σης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό 3/2015 
της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

β. Οι Ιεροί Ναοί της παρούσας παραγράφου λειτουρ−
γούν προς εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού 
και των τροφίµων ή των µελών των νοµικών προσώπων 
στα οποία ανήκουν, κατόπιν συγκαταθέσεως και κανο−
νικής άδειας του οικείου Αρχιερέως, και σύµφωνα µε 
κανονισµό λειτουργίας, ο οποίος συντάσσεται από το 
οικείο Μητροπολιτικό Συµβούλιο και εγκρίνεται από την 
Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης. 

γ. Οι Ιεροί Ναοί της παρούσας παραγράφου, οι οποίοι 
δεν έχουν ανεγερθεί νοµίµως ή δεν διαθέτουν κανο−
νισµό λειτουργίας ή τίθενται σε δηµόσια λατρεία, κα−
θίστανται Προσκυνηµατικοί Ιεροί Ναοί ή Παρεκκλήσια 
της πλησιέστερης Ενορίας, µε απόφαση του οικείου 
Μητροπολιτικού Συµβουλίου.

δ. Τις πνευµατικές και λειτουργικές ανάγκες των Ιε−
ρών Ναών της παρούσας παραγράφου εξυπηρετούν 
Εφηµέριοι οι οποίοι ορίζονται από τον οικείο Αρχιερέα.

ε. Τη διοίκηση και διαχείριση των Ιερών Ναών της 
παρούσας παραγράφου ασκεί πενταµελές Συµβούλιο 
∆ιοίκησης, το οποίο αποτελείται από τον Εφηµέριο ως 
Πρόεδρο και τέσσερα λαϊκά µέλη. Τον Πρόεδρο και 
τα δύο λαϊκά µέλη ορίζει ο οικείος Αρχιερεύς, ενώ τα 
άλλα δύο λαϊκά µέλη ορίζονται µε απόφαση του οικείου 
συµβουλίου διοίκησης του νοµικού προσώπου στο οποίο 
ανήκει ο Ιερός Ναός, µε τριετή θητεία.

στ. Τα έσοδα των Ιερών Ναών της παρούσας παρα−
γράφου διατίθενται για τη λειτουργία και συντήρηση 
αυτών. Τυχόν πλεονάσµατα διατίθενται υπέρ φιλανθρω−
πικών και προνοιακών δράσεων, σύµφωνα µε απόφαση 
του Συµβουλίου ∆ιοίκησης αυτών.

3. Οι Ιδιωτικοί και οι Ιδρυµατικοί Ιεροί Ναοί δύναται 
να µετατραπούν σε Παρεκκλήσια ή Εξωκκλήσια Ιερών 
Ενοριακών Ναών ή σε Ιερά Προσκυνήµατα, µε απόφα−
ση του οικείου Μητροπολιτικού Συµβουλίου, εφόσον 
παραχωρηθούν κατά κυριότητα ή αµετάκλητα κατά 
χρήση, µε συµβολαιογραφική πράξη, σε Εκκλησιαστικά 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου της οικείας Ιεράς 
Μητροπόλεως.

Άρθρο 17
Ιεροί Ναοί Κοιµητηρίων

1. Οι Ιεροί Κοιµητηριακοί Ναοί διακρίνονται σε:
α) Ιερούς Ναούς που αποτελούν έδρα Ενορίας ή 

ανήκουν σε Ενορίες ή Ιερές Μονές, ως Παρεκκλήσια ή 
Εξωκκλήσια αυτών.

β) Ιερούς Κοιµητηριακούς Ναούς που ανήκουν κατά 
κυριότητα σε Ο.Τ.Α.

2. Η διοίκηση και διαχείριση των Ενοριακών Κοιµητη−
ριακών Ναών ασκείται από το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο 
αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί Ενοριακών Ιερών 
Ναών.

3. Οι υφιστάµενοι Ιεροί Κοιµητηριακοί Ναοί ανήκουν 
κατά κυριότητα, διαχείριση και διοίκηση στις Ενορίες 
στις οποίες µέχρι σήµερα υπάγονται.

4. Η διοίκηση και διαχείριση των Ιερών Κοιµητηριακών 
Ναών που ανήκουν σε Ο.Τ.Α. ασκείται ως εξής: 

α) Οι Ιεροί Κοιµητηριακοί Ναοί, που ανήκουν κατά 
κυριότητα σε Ο.Τ.Α. µε πληθυσµό κάτω των 50.000 κα−
τοίκων, διοικούνται και εξυπηρετούνται από την Ενορία 
στην οποία υπάγονται, ενώ τα έσοδα του Ιερού Ναού 
διατίθενται υπέρ αυτής.

β) Οι Ιεροί Κοιµητηριακοί Ναοί, που ανήκουν κατά 
κυριότητα σε Ο.Τ.Α. µε πληθυσµό άνω των 50.000 κατοί−
κων, σύµφωνα µε την ισχύουσα επίσηµη απογραφή της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, διοικούνται από κοινού 
από τις Ιερές Μητροπόλεις και τους Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους.

γ) Τις πνευµατικές και λειτουργικές ανάγκες των Ιερών 
Κοιµητηριακών Ναών της περιπτώσεως β΄ της παρούσας 
παραγράφου εξυπηρετούν Εφηµέριοι, οι οποίοι ορίζο−
νται από τον οικείο Αρχιερέα.

δ) Τη διοίκηση και διαχείριση των Ιερών Κοιµητηρια−
κών Ναών της περιπτώσεως β΄ της παρούσας παραγρά−
φου ασκεί πενταµελές Συµβούλιο ∆ιοίκησης, το οποίο 
αποτελείται από έναν εκ των Εφηµερίων ως Πρόεδρο 
και τέσσερα λαϊκά µέλη. 

Τον Πρόεδρο και τα δύο λαϊκά µέλη ορίζει ο οικείος 
Αρχιερεύς, ενώ τα άλλα δύο λαϊκά µέλη ορίζονται µε 
απόφαση του οικείου συµβουλίου διοίκησης του οικείου 
Ο.Τ.Α., µε τριετή θητεία.

ε) Οι εξυπηρετούντες τους Ιερούς Κοιµητηριακούς 
Ναούς της περιπτώσεως β΄ της παρούσας παραγράφου 
ιεροψάλτες και νεωκόροι ορίζονται και αποζηµιώνονται 
µε απόφαση του Συµβουλίου ∆ιοίκησης, από τα έσοδα 
του Ιερού Ναού. 

στ) Τα έσοδα των Ιερών Κοιµητηριακών Ναών της 
περιπτώσεως β΄ της παρούσας παραγράφου διατίθενται 
για τη λειτουργία και συντήρηση αυτών. 

Τυχόν πλεονάσµατα διατίθενται υπέρ εκκλησιαστικών 
ευαγών ιδρυµάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των 
Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, σύµφωνα 
µε απόφαση του Συµβουλίου ∆ιοίκησης αυτών.
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Άρθρο 18
Περί εκµισθώσεων ακινήτων

1. Κάθε εκµίσθωση ακινήτου που ανήκει σε Ενορία 
πραγµατοποιείται κατόπιν διενέργειας φανερού πλει−
οδοτικού διαγωνισµού. Τους όρους του διαγωνισµού 
συντάσσει το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο και εγκρίνει το 
Μητροπολιτικό Συµβούλιο. ∆ηµοσίευση της περίληψης 
των όρων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Ενορίας ή και στην ιστοσελίδα αυτής, καθώς και σε 
µία ηµερήσια εφηµερίδα της τοποθεσίας του ακινή−
του, δέκα τουλάχιστον ηµέρες πριν την διεξαγωγή του 
διαγωνισµού. 

2. Στους όρους τους διαγωνισµού πρέπει να περιέχο−
νται απαραιτήτως τα ακόλουθα: 

α. Για να συµµετάσχει κάποιος στον διαγωνισµό, θα 
πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση συµµετοχής χρηµατικό 
ποσό ίσο µε το διπλάσιο του όρου πρώτης προσφοράς.

β. Στον διαγωνισµό δεν δύνανται να συµµετάσχουν 
οφειλέτες του ∆ηµοσίου, των Ιερών Ναών, των Ιερών 
Μονών, των Ο.∆.Μ.Π. Κρήτης και των Εκκλησιαστικών 
Νοµικών Προσώπων εν γένει.

γ. Τα έξοδα της διακήρυξης και διεξαγωγής του δι−
αγωνισµού, καθώς και της σύνταξης του µισθωτηρίου 
συµφωνητικού βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

δ. Το µίσθιο δεν δύναται να χρησιµοποιηθεί για σκο−
πούς αντίθετους µε τα χρηστά ήθη.

ε. Κάθε δαπάνη επισκευής και συντήρησης του µισθί−
ου, αναγκαία, επωφελής ή και πολυτελής, θα βαρύνει 
αποκλειστικά τον µισθωτή και θα παραµένει υπέρ του 
µισθίου και του εκµισθωτή µετά τη λήξη της µίσθω−
σης, χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης του µισθωτή, εκτός 
εάν υφίσταται προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του 
Εκκλησιαστικού Συµβουλίου, εγκεκριµένη από το Μη−
τροπολιτικό Συµβούλιο, και 

στ. Για την µίσθωση θα πρέπει να εγγυηθεί υπέρ του 
µισθωτή και ένας τουλάχιστον αξιόχρεος εγγυητής.

3. Ο διαγωνισµός διεξάγεται δηµόσια και προφορικά 
στα γραφεία της Ενορίας, ενώπιον του Εκκλησιαστικού 
Συµβουλίου. Οι ενδιαφερόµενοι, αφού καταβάλουν την 
σχετική εγγύηση συµµετοχής, υπογράφουν υπεύθυνη 
δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων του διαγωνισµού, 
τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα, και ότι δεν θα 
χρησιµοποιήσουν το µίσθιο για σκοπούς αντίθετους µε 
τα χρηστά ήθη. Εάν κάποιος συµµετέχει για λογαριασµό 
άλλου, θα πρέπει να δηλώσει τούτο προς το Εκκλησι−
αστικό Συµβούλιο, πριν την έναρξη της δηµοπρασίας, 
άλλως θεωρείται ότι συµµετέχει για τον εαυτό του. 
Ο πλειοδότης ο οποίος θα προσφέρει το µεγαλύτερο 
µίσθωµα έως την λήξη του διαγωνισµού ανακηρύσσεται 
τελευταίος πλειοδότης. Μετά το πέρας του διαγωνι−
σµού, σε όλους τους πλειοδότες, πλην του τελευταίου, 
επιστρέφεται στο ακέραιο η εγγύηση συµµετοχής.

4. Το πρακτικό της δηµοπρασίας υπογράφεται από 
τα µέλη του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου και τον τελευ−
ταίο πλειοδότη. Εν συνεχεία αποστέλλεται στο οικείο 
Μητροπολιτικό Συµβούλιο προς έγκριση. Εφόσον δεν 
υποβληθούν ενστάσεις ή τούτες κριθούν αβάσιµες, κα−
λείται εγγράφως ο τελευταίος πλειοδότης να υπογρά−
ψει την σύµβαση µίσθωσης εντός δέκα ηµερολογιακών 
ηµερών, µαζί µε έναν τουλάχιστον αξιόχρεο εγγυητή. 
Εάν αυτός, µαζί µε τον εγγυητή, δεν προσέλθουν εντός 
της ως άνω προθεσµίας, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει υπέρ της Ενορίας. Εάν 

ο πλειοδότης προσέλθει και υπογράψει την σύµβαση 
µίσθωσης, η εγγύηση συµµετοχής, αντικαθίσταται από 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, η οποία ισού−
ται µε το διπλάσιο του µηνιαίου µισθώµατος, όπως αυτό 
διαµορφώθηκε κατά την πλειοδοσία.

5. Εάν ο διαγωνισµός κηρυχθεί άγονος ή τυχόν εν−
στάσεις κριθούν βάσιµες, επαναλαµβάνεται µε απλή 
ανακοίνωση του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου, η οποία 
παραπέµπει στην αρχική διακήρυξη, και η οποία αναρ−
τάται, πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν την επαναληπτική 
διεξαγωγή του, στον πίνακα ανακοινώσεων της Ενορίας 
ή και στην ιστοσελίδα αυτής.

6. Εάν ο διαγωνισµός αποβεί άγονος και δεύτερη 
φορά, το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο, κατόπιν σχετικής 
εγκρίσεως του Μητροπολιτικού Συµβουλίου, δύναται να 
µειώσει την τιµή πρώτης προσφοράς και εάν και πάλι 
ο διαγωνισµός αποβεί άγονος δύναται να εγκρίνει την 
απευθείας εκµίσθωση του ακινήτου, για χρονικό διάστη−
µα που δεν θα υπερβαίνει τα τέσσερα έτη. 

Άρθρο 19
Περί εκποιήσεως ακινήτων

1. Κάθε εκποίηση ακινήτου που ανήκει σε Ενορία πραγ−
µατοποιείται µε την διενέργεια φανερού πλειοδοτικού 
διαγωνισµού.

2. Προκειµένου να ορισθεί η τιµή εκκίνησης του δια−
γωνισµού, προηγείται εκτίµηση της αξίας του ακινήτου 
είτε από ορκωτό εκτιµητή είτε από τριµελή επιτροπή 
ειδικών, σύµφωνα µε απόφαση του οικείου Εκκλησια−
στικού Συµβουλίου. Η εκτίµηση της αξίας του ακινήτου 
δεν πρέπει να απέχει από την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού χρονικό διάστηµα άνω του έτους.

3. Τους όρους του διαγωνισµού συντάσσει το Εκκλη−
σιαστικό Συµβούλιο και εγκρίνει το Μητροπολιτικό Συµ−
βούλιο. ∆ηµοσίευση της περίληψης των όρων αναρτάται 
στον πίνακα ανακοινώσεων της Ενορίας ή και στην 
ιστοσελίδα αυτής, καθώς και σε µία ηµερήσια εφηµερί−
δα της τοποθεσίας του ακινήτου, τριάντα τουλάχιστον 
ηµέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισµού.

4. Στους όρους τους διαγωνισµού πρέπει να περιέχο−
νται απαραιτήτως τα ακόλουθα: 

α. Για να συµµετάσχει κάποιος στον διαγωνισµό, θα 
πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση συµµετοχής χρηµα−
τικό ποσό ίσο µε το 1/20 του όρου πρώτης προσφοράς.

β. Στον διαγωνισµό δεν δύνανται να συµµετάσχουν 
οφειλέτες του ∆ηµοσίου, των Ιερών Ναών, των Ιερών 
Μονών, των Ο.∆.Μ.Π. Κρήτης και των Εκκλησιαστικών 
Νοµικών Προσώπων εν γένει.

γ. Τα έξοδα της διακήρυξης και διεξαγωγής του δια−
γωνισµού, καθώς και της σύνταξης του σχετικού συµ−
βολαίου και µεταγραφής του βαρύνουν τον τελευταίο 
πλειοδότη.

5. Ο διαγωνισµός διεξάγεται δηµόσια και προφορικά 
στα γραφεία της Ενορίας, ενώπιον του Εκκλησιαστικού 
Συµβουλίου και Συµβολαιογράφου. Οι ενδιαφερόµενοι, 
αφού καταβάλουν την σχετική εγγύηση συµµετοχής, 
υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των 
όρων του διαγωνισµού, τους οποίους αποδέχονται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα. Εάν κάποιος συµµετέχει για 
λογαριασµό άλλου, θα πρέπει να δηλώσει τούτο προς 
το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο, καταθέτοντας ταυτοχρό−
νως και την σχετική εξουσιοδότηση πριν την έναρξη 
της δηµοπρασίας, άλλως θεωρείται ότι συµµετέχει για 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 645

τον εαυτό του. Ο πλειοδότης ο οποίος θα προσφέρει 
το µεγαλύτερο τίµηµα έως τη λήξη του διαγωνισµού 
ανακηρύσσεται τελευταίος πλειοδότης. Μετά το πέ−
ρας του διαγωνισµού, σε όλους τους πλειοδότες, πλην 
του τελευταίου, επιστρέφεται στο ακέραιο η εγγύηση 
συµµετοχής.

6. Το πρακτικό της δηµοπρασίας υπογράφεται από τα 
µέλη του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου και τον τελευταίο 
πλειοδότη. Ένσταση για παραβίαση των όρων της διακή−
ρυξης του διαγωνισµού δικαιούται να υποβάλει ενώπιον 
του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου όποιος έχει έννοµο 
συµφέρον, εντός προθεσµίας πέντε ηµερών από την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Εν συνεχεία, 
το πρακτικό του διαγωνισµού, µετά τυχόν ενστάσεων, 
αποστέλλονται στο οικείο Μητροπολιτικό Συµβούλιο 
προς έγκριση. Εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή από το 
Μητροπολιτικό Συµβούλιο, ο διαγωνισµός ακυρώνεται, 
επιστρέφεται η εγγύηση συµµετοχής στον τελευταίο 
πλειοδότη και ορίζεται νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 

Εφόσον ο διαγωνισµός εγκριθεί, καλείται εγγράφως ο 
τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το σχετικό συµβό−
λαιο αγοραπωλησίας εντός τριάντα ηµερών. Εάν αυτός 
δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσµίας, ο πλειο−
δότης κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συµµετοχής 
καταπίπτει υπέρ της Ενορίας. Εάν ο πλειοδότης προ−
σέλθει και υπογράψει το συµβόλαιο αγοραπωλησίας, η 
εγγύηση συµµετοχής συµψηφίζεται µε το επιτευχθέν 
τίµηµα, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα διακήρυξης και δι−
εξαγωγής της δηµοπρασίας.

Άρθρο 20
Περί Ερανικών Επιτροπών

1. Επιτρέπεται η σύσταση Ερανικών Επιτροπών και η 
διενέργεια εράνων από αυτές εντός της περιφέρειας 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή των Ιερών Μητροπόλεων της 
Εκκλησίας Κρήτης, µε σκοπό την ανέγερση, αποπεράτω−
ση, αγιογράφηση, επισκευή των Ιερών Ναών ή ενίσχυσης 
του κοινωνικού και ποιµαντικού έργου τους, µετά από 
απόφαση του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου και έγκριση 
του Μητροπολιτικού Συµβουλίου. Στη σχετική απόφαση 
θα πρέπει να µνηµονεύεται ο σκοπός της διεξαγωγής 
του εράνου, ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής αυτού και 
τα ονόµατα των µελών της ερανικής επιτροπής.

2. Για τη διενέργεια εράνου και εκτός της περιφέρειας 
της οικείας Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή Ιεράς Μητροπόλεως, 
απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του οικείου Αρχιερέως, 
στην εκκλησιαστική επαρχία του οποίου θα διεξαχθεί 
ο έρανος, καθώς και η σχετική έγκριση των αρµόδιων 
κρατικών αρχών.

3. Η Ερανική Επιτροπή, µετά την κατά τα ως άνω 
σύστασή της, συγκροτείται σε σώµα και εκλέγει τον 
Ταµία αυτής. Πρόεδρος αυτής τίθεται αυτοδικαίως ο 
Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου. Με απόφαση 
της Ερανικής Επιτροπής ορίζονται οι οµάδες που θα 
διενεργήσουν τον έρανο.

4. Η Ερανική Επιτροπή οφείλει να εφοδιάζει τις οµάδες 
του εράνου µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, προκει−
µένου να αποδεικνύεται η νοµιµότητα του εράνου κατά 
τους ελέγχους των κατά τόπους αστυνοµικών αρχών.

5. Η Ερανική Επιτροπή διεξάγει τον έρανο µε διάθεση 
προτυπωµένων δελτίων εισφορών συγκεκριµένης αξίας, 
τα οποία αριθµούνται και σφραγίζονται από την οικεία 
Ιερά Αρχιεπισκοπή ή Ιερά Μητρόπολη.

6. Η Ερανική Επιτροπή υποχρεούται: 
α. Να µην διαθέτει αυτοβούλως το προϊόν του εράνου, 

ούτε και να προβαίνει σε κανένα εκκλησιαστικό έργο, 
αλλά να καταθέτει τούτο αµελητί στον τραπεζικό λο−
γαριασµό που τηρεί η Ενορία.

β. Να ενηµερώσει εγγράφως το Μητροπολιτικό Συµ−
βούλιο, εντός µηνός από το πέρας του εράνου, για το 
αποτέλεσµα αυτού και για το συνολικό χρηµατικό ποσό 
που συγκεντρώθηκε. Επίσης, να καταθέσει στην Ιερά 
Μητρόπολη, εντός της ιδίας προθεσµίας, τα αδιάθετα 
αριθµηµένα και σφραγισµένα δελτία εισφορών.

7. Το αποτέλεσµα του εράνου εγγράφεται σε ειδικό 
πεδίο του απολογισµού της Ενορίας και δεν υπόκειται 
σε φορολογία.

Άρθρο 21
Μεταβατικές διατάξεις

1. Η θητεία των µελών όλων των Εκκλησιαστικών Συµ−
βουλίων των Ενοριών, ως και των Συµβουλίων ∆ιοίκησης 
των Ιδρυµατικών και Κοιµητηριακών Ιερών Ναών, της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της 
Εκκλησίας Κρήτης λήγει αυτοδικαίως στις 31−12−2015. 
Η θητεία των νέων µελών άρχεται από 1−1−2016 και ο 
διορισµός τους θα διενεργηθεί βάσει του παρόντος 
Κανονισµού.

2. Οι ιδιώτες οι οποίοι, κατά την ηµέρα δηµοσίευσης 
του παρόντος κανονισµού, έχουν ανεγείρει ιδιωτικό 
Ιερό Ναό χωρίς την σύµφωνη γνώµη – άδεια του οικεί−
ου Μητροπολιτικού Συµβουλίου, δύνανται να αιτηθούν 
αυτή, εντός έτους από την δηµοσίευση του παρόντος, 
προκειµένου να µην επέλθουν οι έννοµες συνέπειες 
που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 1, υποπ. γ΄ του 
παρόντος Κανονισµού.

3. Τα νοµικά πρόσωπα τα οποία, κατά την ηµέρα δη−
µοσίευσης του παρόντος Κανονισµού έχουν ανεγείρει 
Ιερούς Ναούς, χωρίς την σύµφωνη γνώµη – άδεια του 
οικείου Μητροπολιτικού Συµβουλίου, δύνανται να αιτη−
θούν αυτή εντός έτους από τη δηµοσίευση του παρό−
ντος, αιτούµενα παράλληλα και τη σύνταξη κανονισµού 
λειτουργίας, προκειµένου να µην επέλθουν οι έννοµες 
συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 2, υποπ. 
γ’ του παρόντος Κανονισµού. 

4. Ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες της Εκκλη−
σίας Κρήτης δύνανται να διορίζουν άγαµο κληρικό ως 
ιεροκήρυκα σε δέκα (10) Ενορίες της Επαρχίας τους, 
ο οποίος θα ασκεί ποιµαντική και πνευµατική διακονία 
χωρίς να έχει ουδεµία διοικητική ή ενοριακή υποχρέωση.

α) Κληρικοί που υπηρετούν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή 
και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας Κρήτης, δύ−
νανται να υπηρετούν στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκ−
κλησιαστική Ακαδηµία Κρήτης, µετά από Πράξη των 
οικείων Αρχιερέων και εφ’ όσον διαθέτουν τα ανάλογα 
προσόντα

β) Επίσης λαϊκοί που υπηρετούν στην Ιερά Αρχιεπι−
σκοπή, στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας Κρήτης 
ή σε νοµικά πρόσωπα της δικαιοδοσίας της Εκκλησίας 
Κρήτης, δύνανται να υπηρετούν στην ανωτέρω Πα−
τριαρχική Ακαδηµία, εφ’ όσον διαθέτουν τα ανάλογα 
προσόντα, µετά από πράξη των οικείων αρχιερέων και 
µετά από απόφαση των οργάνων διοίκησης νοµικών 
προσώπων που βρίσκονται στα κανονικά όρια της Εκ−
κλησίας Κρήτης.
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Άρθρο 22
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

Ο Πρόεδρος
† Ο Κρήτης ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ  
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