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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ 

  

Άρθρο 317 
Εκκλησιαστικό καθεστώς των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής 

Εξαρχίας Πάτμου 

  

 1. Οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου τελούν υπό 
την άμεση, κανονική, εκκλησιαστική και πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. 

 2. Το εκκλησιαστικό καθεστώς των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της 
Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου υφίσταται εντός των γεωγραφικών ορίων της Δωδεκανήσου, 
όπως αυτά καθορίζονται στον ν. 518/1948 (Α’ 7). 

 3. Οι Μητροπολίτες των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου μετέχουν στην Αγία και Ιερά 
Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σύμφωνα με τα κανονικώς και εκκλησιαστικώς 
ισχύοντα και μνημονεύουν το όνομα του Οικουμενικού Πατριάρχη. 

 4. Εντός των ορίων των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής 
Εξαρχίας Πάτμου επιτρέπεται η τέλεση της Θείας Λειτουργίας και οποιασδήποτε θρησκευτικής 
τελετής ή ιεροπραξίας από Κληρικούς της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού που 
δεν ανήκουν στις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου ή στην Πατριαρχική Εξαρχία της 
Πάτμου, μόνο κατόπιν άδειας του οικείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου 
αντίστοιχα. Σε διαφορετική περίπτωση ειδικά οι ιεροπραξίες του γάμου και της βάπτισης είναι 
ανυπόστατες και δεν εγγράφονται στα Ληξιαρχεία. 

 5. Όλοι οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι που κατοικούν στη Δωδεκάνησο είναι μέλη των αντίστοιχων 
Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου ή της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου. 

  

Άρθρο 318 
Νομική προσωπικότητα των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής 

Εξαρχίας Πάτμου 

  



 1. Οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου κατά τις 
νομικές τους σχέσεις είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εκπροσωπούνται από τον 
οικείο Μητροπολίτη και τον Πατριαρχικό Έξαρχο Πάτμου ή τους υπ’ αυτών διοριζομένους 
εκπροσώπους. 

 2. Οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, οι Ενορίες και οι Ιερές Μονές τους, καθώς και η 
Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου υπάγονται στις διατάξεις που διέπουν τη Γενική Κυβέρνηση και 
τον δημόσιο τομέα ως προς την οργάνωση και διοίκησή τους, την εν γένει περιουσιακή και 
λογιστική διαχείρισή τους, τους λειτουργούς και το προσωπικό τους, μόνον εφόσον αυτές το 
ορίζουν ρητά. Οι ισχύουσες διατάξεις, γενικές ή ειδικές, που ορίζουν ρητώς την κρατική 
εποπτεία επί των ανωτέρω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τη διοίκηση και διαχείρισή 
τους, τον δημοσιονομικό και διαχειριστικό έλεγχό τους, καθώς και τη διαδικασία πρόσληψης 
και την υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε είδους προσωπικού τους δεν θίγονται. Διαχειριστικές 
πράξεις των ανωτέρω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, για τις οποίες αυτά 
επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, υπόκεινται στις 
διατάξεις για τις κρατικές ή δημόσιες συμβάσεις και την εποπτεία και έλεγχο της διαχείρισης 
κρατικών και ευρωπαϊκών πόρων. 

  

Άρθρο 319 
Αριθμός και ονομασία Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου 

  

 Οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, κατά την τάξη που ορίζουν ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης και η περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, είναι οι 
ακόλουθες: α) Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, με έδρα την πόλη της Ρόδου, β) Ιερά Μητρόπολη 
Κώου και Νισύρου, με έδρα την πόλη της Κω, γ) Ιερά Μητρόπολη Λέρου, Καλύμνου και 
Αστυπάλαιας, με έδρα τον Πλάτανο Λέρου, δ) Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου και Κάσου, με έδρα 
το Απέρι Καρπάθου και ε) Ιερά Μητρόπολη Σύμης, με έδρα την πόλη της Σύμης. 

  

Άρθρο 320 
Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου 

  

1. Η Ιερά Νήσος Πάτμος, οι νήσοι Λειψοί, Αρκιοί, Μαράθι, Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι και 
Λέβιθα, καθώς και οι νήσοι και νησίδες, συμπεριλαμβανομένων και των βραχονησίδων, 
κατοικημένες ή μη, εντός των ορίων του Δήμου Πάτμου, του Δήμου Αγαθονησίου και του 
Δήμου Λειψών, αποτελούν την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου, της οποίας κανονικός Επίσκοπος 
είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης. 

2. Ο εκάστοτε Καθηγούμενος της Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής, Σταυροπηγιακής και 
Κοινοβιακής Ανδρώας Μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και Ευαγγελιστού της Ιεράς 
Νήσου Πάτμου είναι ο Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
ανακοινώνει τον Πατριαρχικό Έξαρχο Πάτμου στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο 
οποίος εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 3. Ο Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου είναι ο πνευματικός προεστώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος 
και διαχειριστής της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, με την επιφύλαξη των διαχειριστικών 
αρμοδιοτήτων του Εξαρχικού Συμβουλίου που καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της 
παρ. 4 του άρθρου 337. 



 4. Η χηρεία της θέσης του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου και η τοποθέτηση τοποτηρητή της 
Ηγουμενίας ανακοινώνονται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στον Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, ο οποίος εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 5. Τα όρια της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου δεν μεταβάλλονται. 

 6. Στην Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου μνημονεύεται το όνομα του Οικουμενικού Πατριάρχη. 

  

 Άρθρο 321 
 Όρια των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου 

  

 1. Η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου περιλαμβάνει τις νήσους και τις νησίδες, συμπεριλαμβανομένων 
και των βραχονησίδων, κατοικημένες ή μη, εντός των ορίων του Δήμου Ρόδου. 

 2. Η Ιερά Μητρόπολη Κω και Νισύρου περιλαμβάνει τις νήσους και τις νησίδες, 
συμπεριλαμβανομένων και των βραχονησίδων, κατοικημένες ή μη, εντός των ορίων του 
Δήμου Κω και του Δήμου Νισύρου. 

 3. Η Ιερά Μητρόπολη Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας περιλαμβάνει τις νήσους και τις 
νησίδες, συμπεριλαμβανομένων και των βραχονησίδων, κατοικημένες ή μη, εντός των ορίων 
του Δήμου Αστυπάλαιας, του Δήμου Καλύμνου και του Δήμου Λέρου πλην των νήσων 
Φαρμακονήσι και Λέβιθα. 

 4. Η Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου και Κάσου περιλαμβάνει τις νήσους και τις νησίδες, 
συμπεριλαμβανομένων και των βραχονησίδων, κατοικημένες ή μη, εντός των ορίων του 
Δήμου Καρπάθου και του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου. 

 5. Η Ιερά Μητρόπολη Σύμης περιλαμβάνει τις νήσους και τις νησίδες, συμπεριλαμβανομένων 
και των βραχονησίδων, κατοικημένες ή μη, εντός των ορίων του Δήμου Σύμης, του Δήμου 
Τήλου, του Δήμου Χάλκης και του Δήμου Μεγίστης. 

 6. Τα όρια των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου μπορεί να μεταβάλλονται με νόμο, 
κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Οικουμενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και 
Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και σύμφωνης γνώμης του οικείου 
Μητροπολίτη, μη επιτρεπομένης της διαίρεσης υφιστάμενης Ενορίας μεταξύ Ιερών 
Μητροπόλεων. 

 7. Δεν επιτρέπεται η μεταβολή των ορίων των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου κατά 
την περίοδο διοίκησής τους από Πατριαρχικό Επίτροπο. 

  

 Άρθρο 322 
 Ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση Ιεράς Μητρόπολης 

  

 1. Η ίδρυση νέας Ιεράς Μητρόπολης στη Δωδεκάνησο γίνεται με νόμο κατόπιν 
αιτιολογημένης απόφασης του Οικουμενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς 
Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται η ονομασία, η 



έδρα και τα όρια της νέας Μητρόπολης, και σύμφωνης γνώμης του Μητροπολίτη από τη 
Μητρόπολη του οποίου αποσπάται γεωγραφική περιοχή. 

 2. Η κατάργηση και η συγχώνευση Ιεράς Μητρόπολης στη Δωδεκάνησο γίνεται με νόμο, 
κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Οικουμενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και 
Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και σύμφωνης γνώμης του οικείου 
Μητροπολίτη. 

 3. Για την ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση Ιεράς Μητρόπολης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
και η περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ζητά, μέσω του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων των 
οικείων Δήμων. Η γνωμοδότηση πρέπει να δοθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία που θα ζητηθεί, άλλως η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτή. 

  

 Άρθρο 323 
Εκλογή Μητροπολίτη 

  

 1. Εκλόγιμοι για τη θέση Μητροπολίτη είναι όσοι διαθέτουν σωρευτικά τα κάτωθι: α) είναι 
άγαμοι και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία χειροτονίας 
τους, β) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 
ομογενείς, γ) έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, δ) 
δεν έχουν καταδικασθεί τελεσιδίκως από εκκλησιαστικά ή ποινικά δικαστήρια, ε) έχουν 
συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους, στ) κατέχουν πτυχίο 
ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής ημεδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή 
ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή πτυχίο της Θεολογικής Σχολής της 
Χάλκης, ζ) έχουν τουλάχιστον πενταετή ευδόκιμη προϋπηρεσία μετά τη λήψη του πτυχίου σε 
μια ή περισσότερες εκ των ακόλουθων θέσεων: ζα) Μεγάλου Πρωτοσύγκελου της Αγίας του 
Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας ή Πρωτοσύγκελου Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή Μητροπόλεως του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου ή της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Εκκλησίας της Κρήτης, ζβ) 
Αρχιγραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου ή της Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της 
Κρήτης, ζγ) οποιουδήποτε άλλου επιτελικού στελέχους της Πατριαρχικής Αυλής, ζδ) 
Ιεροκήρυκα Ιεράς Μητροπόλεως ή Εφημερίου Ιερού Ναού των ως άνω Εκκλησιών ή των 
Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας, ζε) Ηγουμένου Ιεράς Πατριαρχικής και 
Σταυροπηγιακής Μονής ή άλλης Ιεράς Μονής των ως άνω Εκκλησιών στην οποία εγκαταβιούν 
τουλάχιστον πέντε (5) αδελφοί, ζστ) Διευθυντή ή Καθηγητή Εκκλησιαστικού Σχολείου ή 
Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας ημεδαπών 
Θεολογικών Σχολών ή των Προγραμμάτων Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων 
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών ή της Θεολογικής Σχολής Χάλκης. 

 2. Η έλλειψη οποιουδήποτε τυπικού προσόντος από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 καθιστά 
αυτοδίκαια άκυρη την εκλογή για τη θέση Μητροπολίτη στη Δωδεκάνησο. 

 3. Ο Μητροπολίτης εκλέγεται από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
εντός έξι (6) μηνών από την κήρυξη της Μητρόπολης σε χηρεία. Ο εκλεγείς Μητροπολίτης 
δίνει το νενομισμένο Μικρό Μήνυμα ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη και της Αγίας και 
Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και το Μεγάλο Μήνυμα ενώπιον της Αγίας και 
Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ακολουθεί η χειροτονία του, εφόσον δεν 
είναι ήδη Επίσκοπος. 

 4. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοινώνει εγγράφως στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων την εκλογή Μητροπολίτη και αποστέλλει το πρακτικό της εκλογής και τα 



έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των τυπικών προσόντων της παρ. 1. Το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων προτείνει την έκδοση του προεδρικού διατάγματος (π.δ.) 
αναγνώρισης και κατάστασης του εκλεγέντος Μητροπολίτη εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την ημερομηνία παραλαβής του πρακτικού εκλογής και των εγγράφων που πιστοποιούν την 
κατοχή των τυπικών προσόντων της παρ. 1. Το π.δ. δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και αποστέλλεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο το ανακοινώνει στον 
χειροτονηθέντα Μητροπολίτη. Η εγκαθίδρυση του εκλεγέντος Μητροπολίτη πραγματοποιείται, 
μετά τη δημοσίευση του σχετικού π.δ., διά της εκκλησιαστικής τελετής της ενθρονίσεως. 

 5. Οι εκλεγέντες Μητροπολίτες, πριν την ενθρόνιση και την ανάληψη των καθηκόντων τους, 
δίνουν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, με την παρουσία αντιπροσωπείας του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, την παρακάτω διαβεβαίωση: «Διαβεβαιούμαι επί τη Αρχιερωσύνη 
μου ότι Θεία Χάριτι θα εκπληρώ τα επισκοπικά μου καθήκοντα μετά πάσης σπουδής και 
δυνάμεως, τηρών απαρασαλεύτως τους Θείους και Ιερούς Αποστολικούς τε και Συνοδικούς 
Κανόνας και τας Ιεράς Παραδόσεις - διαδηλώ δε υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους Νόμους 
του Κράτους». 

  

 Άρθρο 324 
 Μετάθεση Μητροπολίτη 

  

1. Ο Μητροπολίτης μπορεί να μετατεθεί σε άλλη Μητρόπολη της Δωδεκανήσου ή σε 
Μητρόπολη του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκτός Ελλάδας για την κάλυψη ποιμαντικών 
αναγκών της ομογένειας, με εκλογή από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. 

 2. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοινώνει τη μετάθεση του Μητροπολίτη στο Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο εκδίδει προεδρικό διάταγμα κήρυξης της Μητρόπολης 
σε χηρεία. 

 3. Σε περίπτωση μετάθεσης σε Μητρόπολη του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκτός Ελλάδας, ο 
Μητροπολίτης συνεχίζει να λαμβάνει κανονικά τις αποδοχές εν ενεργεία Μητροπολίτη με την 
επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 328. 

  

 Άρθρο 325 
 Παύση Μητροπολίτη 

  

 Ο Μητροπολίτης μπορεί να παυθεί από τη θέση του με απόφαση του Οικουμενικού 
Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
εξαιτίας κανονικών παραπτωμάτων ή κατόπιν αμετάκλητης καταδίκης του για κακουργήματα ή 
τα αδικήματα της παρ. 16 του άρθρου 336. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοινώνει στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την απόφαση παύσης και εκδίδεται προεδρικό 
διάταγμα με το οποίο η Μητρόπολη κηρύσσεται σε χηρεία. Με την κήρυξη της Μητρόπολης σε 
χηρεία κενώνεται η οργανική θέση Αρχιερέως που κατείχε ο παυθείς και διακόπτεται οριστικά 
η μισθοδοσία του. 

  



Άρθρο 328 
Αποδοχές Μητροπολιτών 

  

 1. Οι Μητροπολίτες της Δωδεκανήσου υπάγονται στο ίδιο μισθολογικό καθεστώς με τους 
Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Εκκλησίας της Κρήτης και λαμβάνουν τις 
αποδοχές που προβλέπονται στο άρθρο 145 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). 

 2. Ο Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου λαμβάνει τις αποδοχές Βοηθού Επισκόπου, που 
προβλέπονται στο άρθρο 145 του ν. 4472/2017. 

 3. Οι Μητροπολίτες της Δωδεκανήσου ή ο Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου, σε βάρος των 
οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αναφερόμενα στην παρ. 16 του άρθρου 336, 
λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους. Εφόσον απαλλαγούν με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, τους αποδίδεται το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) των 
αποδοχών τους κατόπιν σχετικής αίτησής τους στον οικείο εκκαθαριστή αποδοχών. Εφόσον 
καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, διακόπτεται οριστικά η μισθοδοσία τους. 

  

 Άρθρο 329 
 Ενορίες 

  

 1. Η Ενορία με τον ενοριακό ναό αποτελεί τη βασική μονάδα οργάνωσης του εκκλησιαστικού 
βίου και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). 

 2. Η Ενορία ιδρύεται με προεδρικό διάταγμα (π.δ.) που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο οποίο αναφέρονται επακριβώς και λεπτομερώς τα όρια 
της. Για την ίδρυση απαιτούνται αίτηση τουλάχιστον τριακοσίων (300) Ορθοδόξων 
Χριστιανών, σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου το οποίο ορίζει επακριβώς και 
λεπτομερώς τα όρια της Ενορίας και γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του οικείου 
Δήμου. Η γνωμοδότηση πρέπει να δοθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 
θα ζητηθεί, άλλως η διαδικασία συνεχίζεται άνευ αυτής. 

 3. Κέντρο της εν γένει εκκλησιαστικής ζωής της ενορίας είναι ο ενοριακός ναός, όπως αυτός 
καθορίζεται με απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. 

 4. Με π.δ., κατόπιν πρότασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και απόφασης του 
οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται η μεταβολή της ονομασίας, η συγχώνευση ή 
η κατάργηση μιας Ενορίας. 

 5. Κάθε κατοικημένο νησί αποτελεί τουλάχιστον μία Ενορία. Ακατοίκητες νήσοι και νησίδες, 
συμπεριλαμβανομένων και των βραχονησίδων, αποτελούν υποχρεωτικά τμήματα Ενορίας και 
αναφέρονται στο π.δ. ίδρυσης ή συγχώνευσης ενοριών. 

  

 Άρθρο 330 
 Ιερές Μονές και Ησυχαστήρια 

  



 1. Η Ιερά Μονή είναι θρησκευτικό καθίδρυμα για την πνευματική άσκηση ανδρών ή γυναικών 
που εγκαταβιώνουν σε αυτή, σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες και τις παραδόσεις της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας περί μοναχισμού. Οι Ιερές Μονές είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). 

 2. Οι Ιερές Μονές τελούν υπό την κανονική και εκκλησιαστική εποπτεία των οικείων 
Αρχιερέων και διοικούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του προεδρικού 
διατάγματος (π.δ.) της παρ. 8. 

 3. Η ίδρυση νέων Ιερών Μονών, η διάλυση ή η συγχώνευση υφισταμένων και η ανασύσταση 
παλαιών Ιερών Μονών πραγματοποιείται με π.δ., που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Μητροπολίτη και 
έγκρισης του Οικουμενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, και με την προϋπόθεση της ύπαρξης περιουσίας ικανής να 
διασφαλίσει τη λειτουργία της Ιεράς Μονής. Ναοί και περιουσίες διαλελυμένων ή διαλυομένων 
Μονών παραμένουν στην κυριότητα του Ν.Π.Δ.Δ. της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως ή 
περιέρχονται αυτοδίκαια, σε περίπτωση συγχωνεύσεώς τους με άλλη Μονή, στην κυρία Μονή 
ή, σε περίπτωση ανασυστάσεως, στην ανασυσταθείσα Μονή. 

 4. Το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς Μονής καθορίζει με Εσωτερικό Κανονισμό όλα τα 
θέματα που αφορούν στην οργάνωση και στην οικονομική διαχείριση της Ιεράς Μονής, 
σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες, τις παραδόσεις του ορθόδοξου μοναχισμού και τη 
νομοθεσία του Κράτους. Ο Εσωτερικός Κανονισμός αποφασίζεται από τον οικείο Μητροπολίτη 
και το Μητροπολιτικό Συμβούλιο ή το Εξαρχικό Συμβούλιο, εγκρίνεται από τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και 
δημοσιεύεται, επί ποινή ανυποστάτου, στο επίσημο Δελτίο των Επαρχιών του Οικουμενικού 
Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δωδεκάνησος». Η ισχύς του Εσωτερικού Κανονισμού άρχεται από 
την ημερομηνία δημοσίευσής του. 

 5. Ο Ηγούμενος και τα μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου εκλέγονται από τη μοναχική 
αδελφότητα, εάν αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη. Σε διαφορετική περίπτωση 
ορίζονται από τον οικείο Μητροπολίτη. Ο αριθμός μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου ορίζεται 
αναλόγως του αριθμού των μοναχών κάθε Ιεράς Μονής από τον Εσωτερικό Κανονισμό της. 

 6. Εκλογείς, εκλόγιμοι ή διοριστέοι σε θέσεις Ηγουμένων και μελών Ηγουμενοσυμβουλίων 
των Ιερών Μονών επιτρέπεται να είναι μόνον ημεδαποί. 

 7. Ο Μητροπολίτης ασκεί επί των Ιερών Μονών της επαρχίας του την κατά τους ιερούς 
κανόνες εκκλησιαστική εποπτεία, η οποία εκφράζεται με την κανονική μνημόνευση του 
ονόματός του στις ιερές ακολουθίες, τη χειροθεσία του Ηγουμένου, την έγκριση της κουράς 
των μοναχών, την ανάκριση και εκδίκαση των κανονικών παραπτωμάτων, τη μέριμνα για την 
κατά τους ιερούς κανόνες λειτουργία της Μονής και τον έλεγχο της νομιμότητας της 
οικονομικής διαχείρισής τους. 

 8. Με π.δ. που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν 
εισήγησης του οικείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου και έγκρισης του 
Οικουμενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζονται στη βάση της 
κανονικής παράδοσης της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού για κάθε Ιερά 
Μητρόπολη της Δωδεκανήσου και την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου οι γενικοί κανόνες 
αναφορικά με: α) τους όρους και τη διαδικασία εισόδου στον μοναχισμό, β) το προσωπικό και 
περιουσιακό καθεστώς των μοναχών των Ιερών Μονών και των Μετοχίων τους, γ) τα όργανα, 
τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία έγκρισης της σύστασης, καθιέρωσης, συγχώνευσης, 
κατάργησης, διάλυσης, ανασύστασης των Ιερών Μονών και των Μετοχίων τους, δ) τα 
αρμόδια όργανα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία έκδοσης απολυτηρίου γράμματος για την 
μετάπεμψη (αποχώρηση) των μοναχών από Ιερά Μονή, ε) την ίδρυση, λειτουργία και 



εποπτεία των μετοχίων Ιερών Μονών εντός του εδάφους των Ιερών Μητροπόλεων 
Δωδεκανήσων, στ) τους σκοπούς των Ιερών Μονών, τα διοικητικά όργανα, την εκλογή ή τον 
διορισμό και τις αρμοδιότητές τους, τις προϋποθέσεις ισχύος και δημοσιεύσεως των 
αποφάσεών τους, το καθεστώς διοίκησης, εκπροσώπησης, διαχείρισης, οργάνωσης, 
εποπτείας, προστασίας της περιουσίας και λειτουργίας των Ιερών Μονών και των μετοχίων 
τους και ζ) τον τρόπο διαχείρισης και διοίκησης των ερημωθεισών ή εγκαταλελειμμένων Ιερών 
Μονών. Οι εσωτερικοί κανονισμοί των Ιερών Μονών δεν μπορούν να αποκλίνουν από τις 
ρυθμίσεις του π.δ. του πρώτου εδαφίου. 

 9. Τα Ορθόδοξα Ησυχαστήρια ιδρύονται ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του οικείου 
Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου και έγκριση του Οικουμενικού Πατριάρχη 
και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και λειτουργούν 
επί τη βάσει του ιδρυτικού τους κανονισμού. Με π.δ. που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του οικείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού 
Εξάρχου Πάτμου και έγκρισης του Οικουμενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς 
Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
θεσπίζεται το πλαίσιο λειτουργίας τους για κάθε Ιερά Μητρόπολη και την Πατριαρχική Εξαρχία 
Πάτμου. Ο Μητροπολίτης ή ο Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου ασκεί επί των Ορθοδόξων 
Ησυχαστηρίων της επαρχίας του την κατά τους ιερούς κανόνες εποπτεία, η οποία εκφράζεται 
με την κανονική μνημόνευση του ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχη για την Πατριαρχική 
Εξαρχία Πάτμου ή του οικείου Μητροπολίτη για τις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου στις 
ιερές ακολουθίες, τη χειροθεσία του Ηγουμένου, την έγκριση της κουράς των μοναχών, την 
ανάκριση και εκδίκαση των κανονικών παραπτωμάτων, τη μέριμνα για την κατά τους ιερούς 
κανόνες λειτουργία τους και τον έλεγχο της νομιμότητας της οικονομικής διαχείρισής τους. 

  

 Άρθρο 331 
 Ιερά Βασιλική, Πατριαρχική, Σταυροπηγιακή και Κοινοβιακή Ανδρώα Μονή Αγίου Ιωάννη του 

Θεολόγου και Ευαγγελιστού 

  

1. Η Ιερά Βασιλική, Πατριαρχική, Σταυροπηγιακή και Κοινοβιακή Ανδρώα Μονή του Αγίου 
Ιωάννη του Θεολόγου και Ευαγγελιστού, ιδρυθείσα το 1088, είναι κατά τις νομικές της 
σχέσεις αυτοτελές, αυτοδιοίκητο, αυτοδέσποτο και αυτεξούσιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), υπάγεται στην άμεση κανονική, εκκλησιαστική και πνευματική δικαιοδοσία 
του Οικουμενικού Πατριάρχη, εδρεύει στην Ιερά Νήσο Πάτμο και εκπροσωπείται από τον 
Καθηγούμενο. 

 2. Η Ιερά Βασιλική, Πατριαρχική, Σταυροπηγιακή και Κοινοβιακή Ανδρώα Μονή του Αγίου 
Ιωάννη του Θεολόγου και Ευαγγελιστού διοικείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και 
του Εσωτερικού Κανονισμού της. 

 3. Η Αδελφότητα της Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής, Σταυροπηγιακής και Κοινοβιακής 
Ανδρώας Μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και Ευαγγελιστού καθορίζει με Εσωτερικό 
Κανονισμό όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση, οικονομική 
διαχείριση της Ιεράς Μονής και σε κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σύμφωνα με τους Ιερούς 
Κανόνες, τις παραδόσεις του ορθόδοξου μοναχισμού και τη νομοθεσία του Κράτους. Ο 
Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίνεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία 
και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δημοσιεύεται, επί ποινή ανυποστάτου, 
στο επίσημο Δελτίο των Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου 
«Δωδεκάνησος». Η ισχύς του Εσωτερικού Κανονισμού άρχεται από την ημερομηνία 
δημοσίευσής του. 



 4. Κάθε τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού της Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής, 
Σταυροπηγιακής και Κοινοβιακής Ανδρώας Μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και 
Ευαγγελιστού ή η κατάργησή του, εν μέρει ή εν όλω, γίνεται με απόφαση του Οικουμενικού 
Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου ή 
κατόπιν εισήγησης της Γεροντικής Συνάξεως της Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής, 
Σταυροπηγιακής και Κοινοβιακής Ανδρώας Μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και 
Ευαγγελιστού και απόφασης του Οικουμενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς 
Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η τροποποίηση ή η απόφαση κατάργησης εν μέρει 
ή εν όλω του Εσωτερικού Κανονισμού δημοσιεύεται, επί ποινή ανυποστάτου, στο επίσημο 
Δελτίο των Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δωδεκάνησος». Η ισχύς 
της τροποποίησης ή της απόφασης κατάργησης του Εσωτερικού Κανονισμού, εν μέρει ή εν 
όλω, άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της. 5. Εκλογείς, εκλόγιμοι ή διοριστέοι στη 
θέση του Ηγουμένου και των μελών της Γεροντικής Σύναξης επιτρέπεται να είναι μόνον 
ημεδαποί. 

  

 Άρθρο 332 
 Ιερές Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Μονές 

  

 1. Οι Ιερές Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Μονές που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών 
ορίων της παρ. 2 του άρθρου 317 είναι η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου 
Γεωργίου Βασσών, που ευρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Ιεράς Μητρόπολης 
Καρπάθου και Κάσου και η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ του 
Ρουκουνιώτου, που ευρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Ιεράς Μητρόπολης Σύμης. 

 2. Οι Ιερές Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Μονές της παρ. 1 είναι Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τελούν υπό την άμεση κανονική, εκκλησιαστική και πνευματική 
δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριάρχη και διοικούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού της παρ. 3. 

 3. Το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής καθορίζει με 
Εσωτερικό Κανονισμό όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση, στη λειτουργία, στη 
διοίκηση και στην οικονομική διαχείρισή της, σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες, τις 
παραδόσεις του ορθόδοξου μοναχισμού και τη νομοθεσία του Κράτους. Ο Εσωτερικός 
Κανονισμός εγκρίνεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά 
Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δημοσιεύεται, επί ποινή ανυποστάτου, στο 
επίσημο Δελτίο των Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δωδεκάνησος». 
Η ισχύς του Εσωτερικού Κανονισμού άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσής του. 

 4. Ο Ηγούμενος και τα μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου εκλέγονται από τη μοναχική 
αδελφότητα, εάν απαρτίζεται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη. Σε διαφορετική περίπτωση 
ορίζονται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ο αριθμός μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου 
ορίζεται αναλόγως του αριθμού των μοναχών κάθε Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής 
Μονής από τον Εσωτερικό Κανονισμό της. 

 5. Εκλογείς, εκλόγιμοι ή διοριστέοι σε θέσεις Ηγουμένων και μελών Ηγουμενοσυμβουλίων 
των Ιερών Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών επιτρέπεται να είναι μόνον ημεδαποί. 

 6. Αν δεν υφίσταται αδελφότητα στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου 
Γεωργίου Βασσών ή στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ του 
Ρουκουνιώτου και χαρακτηρίζονται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία 
και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως ερημωθείσες ή εγκαταλελειμμένες, τότε 



εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί ερημωθεισών ή εγκαταλελειμμένων Ιερών Μονών 
του προεδρικού διατάγματος της παρ. 8 του άρθρου 330. 

 Άρθρο 333 
 Σύσταση Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων 

  

 Οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου μπορούν, με 
απόφαση των οικείων Μητροπολιτών και των Μητροπολιτικών Συμβουλίων και του 
Πατριαρχικού Έξαρχου και του Εξαρχικού Συμβουλίου αντιστοίχως, η οποία εγκρίνεται από 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, να συστήνουν Εκκλησιαστικά Ιδρύματα για την προαγωγή μη κερδοσκοπικών 
φιλανθρωπικών, μορφωτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών σκοπών, τα οποία αποτελούν 
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και αποκτούν νομική προσωπικότητα από της 
δημοσιεύσεως της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
και η περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εγκρίνουν και τον 
Κανονισμό του εκκλησιαστικού Ιδρύματος ο οποίος περιέχει τους εν γένει κανόνες λειτουργίας 
και διαχείρισής του, με τους οποίους καθορίζονται οπωσδήποτε η επωνυμία, η έδρα, ο σκοπός 
του και το εκκλησιαστικό Ν.Π.Δ.Δ. που το εκκλησιαστικό ίδρυμα επικουρεί, η διοίκησή του, οι 
πόροι, οι κανόνες διαχείρισης της περιουσίας του, καθώς και οι όροι διάλυσής του. Σε 
περίπτωση διάλυσης του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος, η περιουσία του περιέρχεται αυτοδικαίως 
στο εκκλησιαστικό Ν.Π.Δ.Δ., τους σκοπούς του οποίου επικουρεί. Εκκλησιαστικό Ίδρυμα που 
συστάθηκε για τη θεραπεία ορισμένου σκοπού και διαχειρίζεται περιουσία, η οποία διατέθηκε, 
εν ζωή ή αιτία θανάτου, σε Ν.Π.Δ.Δ. των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της 
Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, των Ιερών Μονών και των Ιερών Ναών τους, ειδικά για αυτόν 
τον σκοπό, δεν μεταβάλλει τον σκοπό του, παρά μόνον υπό τους όρους του άρθρου 109 του 
Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας για τα κοινωφελή ιδρύματα, αναλόγως 
εφαρμοζομένης στην περίπτωση αυτή στα εκ- κλησιαστικά ιδρύματα. Το παρόν εφαρμόζεται 
αναλόγως στα εκκλησιαστικά μουσεία και στα Ιερά Προσκυνήματα των Ιερών Μητροπόλεων 
της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου. 

  

 Άρθρο 334 
 Διαχείριση και αξιοποίηση περιουσίας και οικονομικός έλεγχος 

  

 1. Ο τρόπος διοίκησης, ελέγχου, διαφύλαξης και καταγραφής, λογιστικής διαχείρισης, 
ανάθεσης, εκπόνησης και διενέργειας έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, εκποίησης 
και εκμίσθωσης, και γενικά κάθε ζήτημα που αφορά στη διαχείριση και αξιοποίηση της 
περιουσίας κάθε νομικού προσώπου των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της 
Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, των Ιερών Μονών, και των Ιερών Ναών τους, καθορίζεται, 
κατόπιν απόφασης του οικείου Μητροπολίτη και του Μητροπολιτικού Συμβουλίου ή του 
Πατριαρχικού Εξάρχου και του Εξαρχικού Συμβουλίου αντίστοιχα με Κανονισμούς τους 
οποίους εγκρίνουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και η περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδος του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου και οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
στο επίσημο Δελτίο των Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου 
«Δωδεκάνησος». Κανονισμοί, που αφορούν στη διοίκηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο, τη 
διαφύλαξη, την καταγραφή και αξιοποίηση του συνόλου της εκκλησιαστικής περιουσίας 
καταρτίζονται από τους οικείους Μητροπολίτες και τα Μητροπολιτικά Συμβούλια ή τον 
Πατριαρχικό Έξαρχο Πάτμου και το Εξαρχικό Συμβούλιο αντίστοιχα και κατόπιν έγκρισής τους 
από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσημο Δελτίο των 
Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δωδεκάνησος». 



 2. Τα Ν.Π.Δ.Δ. των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου, της Πατριαρχικής Εξαρχίας 
Πάτμου, των Ιερών Μονών και των Ιερών Ναών τους δύνανται να συστήνουν ή να μετέχουν 
σε εταιρείες κάθε νομικής μορφής, μονοπρόσωπες ή μη, με αποκλειστικό σκοπό την 
υποστήριξη του θρησκευτικού, μορφωτικού, πολιτιστικού και φιλανθρωπικού τους έργου. Στις 
εταιρείες αυτές δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή φυσικού ή νομικού 
προσώπου, που επιδιώκει κερδοσκοπικό σκοπό. Η σύσταση ή η συμμετοχή στις εταιρείες 
αυτές αποφασίζονται από τους οικείους Μητροπολίτες και τα Μητροπολιτικά Συμβούλια ή τον 
Πατριαρχικό Έξαρχο Πάτμου και το Εξαρχικό Συμβούλιο αντίστοιχα και εγκρίνονται από τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. 

 3. Οι πράξεις διαχειρίσεως των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής 
Εξαρχίας Πάτμου, των Ιερών Μονών, των Ιερών Ναών τους, των Ιερών Πατριαρχικών και 
Σταυροπηγιακών Μονών, των Ησυχαστηρίων, καθώς και κάθε νομικού προσώπου αυτών, 
υπόκεινται σε οικονομικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται από Οικονομικούς Επιθεωρητές της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 4. Επιτρέπεται προς εκπλήρωση των σκοπών των Ν.Π.Δ.Δ. των Ιερών Μητροπόλεων της 
Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου και των υπαγομένων σε αυτά Νομικών 
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), η δωρεάν παραχώρηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή 
κατοχής επί εκκλησιαστικών, δημοσίων ακινήτων ή ακινήτων Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδικοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι μεταβιβάσεις αυτές, όπως και οι άνευ ανταλλάγματος 
μεταβιβάσεις ακινήτων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή ιδιωτών, επί των οποίων λειτουργεί 
ή με σκοπό να ανεγερθεί Ιερός Ναός ή Επισκοπείο ή Ιερά Μονή, προς το οικείο εκκλησιαστικό 
νομικό πρόσωπο ή μεταξύ εκκλησιαστικών νομικών προσώπων του παρόντος νόμου 
προκειμένου να εξυπηρετηθεί η λειτουργία τους, απαλλάσσονται των τελών μεταγραφής. Οι 
μεταβιβάσεις αυτές πραγματοποιούνται κατόπιν απόφασης των ανωτέρω νομικών προσώπων, 
οι οποίες εγκρίνονται από τους οικείους Μητροπολίτες και τα Μητροπολιτικά Συμβούλια ή τον 
Πατριαρχικό Έξαρχο Πάτμου και το Εξαρχικό Συμβούλιο αντίστοιχα και από τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

 5. Στην περίπτωση της οποτεδήποτε σύστασης νέων Ιερών Μητροπόλεων ή Ενοριών, 
εκκλησιαστικά ακίνητα που υπάγονται πλέον στην εδαφική περιφέρεια των νέων Ιερών 
Μητροπόλεων ή Ενοριών, περιέρχονται κατά κυριότητα σε αυτές από τη σύστασή τους, ως 
οιονεί καθολικούς διαδόχους, χωρίς άλλη πράξη ή συμβόλαιο ή αντάλλαγμα. Ο Μητροπολίτης 
της νεοπαγούς Ιεράς Μητροπόλεως ή ο κατά τον νόμο προϊστάμενος της νεοπαγούς Ενορίας 
υποχρεούται σε απογραφή των ακινήτων, που περιέρχονται σε αυτή και η έκθεση απογραφής 
που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, 
εγκρίνονται από τον οικείο Μητροπολίτη και το Μητροπολιτικό Συμβούλιο ή τον Πατριαρχικό 
Έξαρχο Πάτμου και το Εξαρχικό Συμβούλιο αντίστοιχα και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και 
την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, περιβάλλεται, δε, τον 
συμβολαιογραφικό τύπο και μαζί με την περίληψη, που προβλέπεται από το άρθρο 9 του β.δ. 
533/1963 (Α’ 147), καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου 
υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου και αναλόγως πραγματοποιούνται και οι 
απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές. Οι ανωτέρω εκθέσεις απογραφής δεν αποτελούν 
μεταβιβαστικές εμπραγμάτων δικαιωμάτων πράξεις, συντάσσονται και καταχωρίζονται χωρίς 
φόρους, εισφορές, αμοιβές, δικαιώματα και τέλη. Τα ανωτέρω ισχύουν στην περίπτωση 
διάλυσης, συγχώνευσης ή ανασύστασης Ιερών Μονών ή σύστασης μετοχίου από 
διαλελυμένες ή ερημωθείσες Ιερές Μονές ή προσαρτήσεων Ιερών Ναών σε Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας 
Πάτμου ή μετατροπής Ιερού Ναού σε Ιερά Μονή, οπότε συντάσσεται από τον επιχώριο 
Μητροπολίτη ή τον Πατριαρχικό Έξαρχο Πάτμου έκθεση απογραφής της ακίνητης περιουσίας, 
η οποία εγκρίνεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου και μεταγράφεται κατά τα ανωτέρω. 



 6. Όσον αφορά στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου, δεν θίγονται οι ρυθμίσεις του Κώδικα 
Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά 
Παίγνια (ν. 2961/2001, Α’ 266) και του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 
248). 

 7. Επιτρέπεται η σύσταση δικαιώματος επιφάνειας στα ακίνητα των Ν.Π.Δ.Δ. των Ιερών 
Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου, της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, των Ιερών Ναών και 
των Ιερών Μονών τους, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 18 έως 26 του ν. 3986/2011 (Α’ 
152). 

 8. Τα άρθρα 4 και 23 του α.ν. 1539/1938 (Α’ 488) έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των 
κτημάτων και εν γένει ακινήτων, που ανήκουν στα Ν.Π.Δ.Δ. των Ιερών Μητροπόλεων της 
Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, των Ιερών Ναών, των Ιερών Μονών 
και των Ιερών Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών τους και στα υπαγόμενα σε αυτά 
εκκλησιαστικά ιδρύματα, Ιερά Προσκυνήματα και εκκλησιαστικά μουσεία. 

  

Άρθρο 335 
 Οργανικές θέσεις Κληρικών και εκκλησιαστικών υπαλλήλων 

  

 1. Κληρικοί της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγματος Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του 
Χριστού είναι οι έχοντες κανονική χειροτονία ενός εκ των τριών βαθμών της ιερωσύνης. 

 2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: 

 α) οι οργανικές θέσεις διακόνων του άρθρου 1 του ν.δ. 1399/1973 (Α’ 112), όπως τις 
ανακατένειμε το άρθρο 3 του ν. 673/1977 (Α’ 238) και όπως αυτές τελικά διαμορφώθηκαν 
μετά τη μετατροπή τους σε οργανικές θέσεις ιεροκηρύκων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 817/1978 (Α’ 170), το π.δ. 225/1985 (Α’ 85), 
το άρθρο 30 του ν. 3432/2006 (Α’ 14) και την περ. 7 της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 
3848/2010 (Α’ 71), 

 β) οι οργανικές θέσεις Ιεροκηρύκων της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 817/1978, οι οποίες 
προήλθαν εκ μετατροπής οργανικών θέσεων διακόνων του ν.δ. 1399/1973, όπως τις 
ανακατένειμε το άρθρο 3 του ν. 673/1977 και όπως αυτές τελικά διαμορφώθηκαν μετά τη 
μετατροπή τους σε οργανικές θέσεις διακόνων, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 3432/2006, 

 γ) οι οργανικές θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων του π.δ. 225/1985 (Α’ 85), που εκδόθηκε 
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 1476/1984 (Α’ 136), οι οποίες προήλθαν 
από εκ μετατροπής οργανικές θέσεις διακόνων του ν.δ. 1399/1973, όπως τις ανακατένειμε το 
άρθρο 3 του ν. 673/1977 και όπως αυτές τελικά διαμορφώθηκαν μετά τη μετατροπή τους, 
σύμφωνα με τα άρθρο 30 του ν. 3432/2006 και την περ. 7 της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 
3848/2010, σύμφωνα με τον πίνακα 1 ως εξής: 

  

                                              ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

  

 Α/Α                                                  ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ         ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ                  ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 



                                                        ΘΕΣΕΙΣ               ΘΕΣΕΙΣ                        ΘΕΣΕΙΣ 

                                                        ΔΙΑΚΟΝΩΝ          ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΩΝ             ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΙΚΩΝ 

                                                                                                                            ΥΠΑΛ
ΛΗΛΩΝ 

  

 1 ΙΜ Ρόδου                                                    3                         1                                 3 

  

 2 ΙΜ Κώ και Νισύρου                                     2                        1                                 2 

  

 3 ΙΜ Λέρου, Καλύμνου και                            0                         1                                 3 

 Αστυπάλαιας 

  

 4 ΙΜ Καρπάθου και Κάσου                           1                         1                                 2 

  

 5 ΙΜ Σύμης, Τήλου, Χάλκης                         0                         0                                 2 

 και Καστελλορίζου 

  

 6 Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου                   2                        1                                 0 

  

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ                     8                        5                                 12 

 ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  

  

 3. Στις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκάνησου και στην Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου συνιστώνται: 
α) μόνιμες οργανικές θέσεις Μητροπολιτών ισάριθμες με τις υφιστάμενες Μητροπόλεις και 
Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου για την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου, β) μόνιμες οργανικές 
θέσεις ιεροκηρύκων, διακόνων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων ισάριθμες με τις 
καταργούμενες του πίνακα 1 της παρ. 2, γ) μόνιμες οργανικές θέσεις Εφημερίων, οι οποίες 
είναι ίσες με τον αριθμό όσων μισθοδοτούνται από το Δημόσιο και η απόφαση διορισμού τους 
έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
προστιθεμένων των θέσεων Κληρικών που κατανέμει στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών υπό στοιχεία 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./109/5358/20.4.2022 (Β’ 2138) και η απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 



Θρησκευμάτων περί κατανομής θέσεων μονίμων Κληρικών στις Ιερές Μητροπόλεις της 
Δωδεκανήσου (ΑΔΑ: Ψ8ΠΩ46ΜΤΛΗ-5ΟΛ). Οι οργανικές θέσεις Μητροπολιτών, Πατριαρχικού 
Εξάρχου Πάτμου, Εφημερίων, Ιεροκηρύκων, διακόνων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων του 
πρώτου εδαφίου καλύπτονται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι 
κείμενες διατάξεις, μισθοδοτούνται από το Δημόσιο και κατανέμονται στις Ιερές Μητροπόλεις 
και την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου, σύμφωνα με τον πίνακα 2, ως εξής: 

  

   ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΣΑΡΙΘΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 1 

       ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΣΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ 

  

 Α/Α                    ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ    ΟΡΓΑΝΙΚΗ   ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ   ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ   ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ    ΟΡΓΑ
ΝΙΚΕΣ 

                            ΘΕΣΕΙΣ          ΘΕΣΗ           ΘΕΣΕΙΣ          ΘΕΣΕΙΣ         ΘΕΣΕΙΣ          ΘΕ
ΣΕΙΣ 

                           ΜΗΤΡΟ-      ΠΑΤΡΙΑΡ-        ΕΦΗΜΕ-        ΔΙΑΚΟΝΩΝ    ΙΕΡΟΚΗ-        ΕΚΚ
ΛΗΣΙΑ-     

                         ΠΟΛΙΤΩΝ          ΧΙΚΟΥ          ΡΙΩΝ                                      ΡΥΚΩΝ         
  ΣΤΙΚΩΝ    

                                               ΕΞΑΡΧΟΥ                                                                        
      ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

  

 1 ΙΜ Ρόδου           1                    0                  113               3                  1                   3 

  

 2 ΙΜ 
Κώου             1                    0                  37                 2                  1                   2 

 και Νισύρου 

  

 3 ΙΜ 
Λέρου,           1                    0                  55                 0                  1                   3 

 Καλύμνου 

 και 

 Αστυπάλαιας 



 4 
ΙΜ                       1                    0                  17                1                  1                   2 

 Καρπάθου 

 και Κάσου 

  

 5 ΙΜ Σύμης,           1                    0                  19                0                  0                   2 

 Τήλου, 

 Χάλκης και 

 Καστελλορίζου 

  

 6 Πατριαρχική       0                   1                  17                2                  1                   0 

 Εξαρχία 

 Πάτμου 

  

 ΣΥΝΟΛΟ             5                   1                   258             8                  5                   12 

 4. Για την κάλυψη οργανικής θέσης εφημερίων και διακόνων απαιτείται ως ελάχιστο τυπικό 
προσόν το οριζόμενο στο άρθρο 140 του ν. 4823/2021 (Α’ 136). Για την κάλυψη οργανικής 
θέσης Ιεροκηρύκων απαιτείται πτυχίο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ή Ορθόδοξης 
Θεολογικής Σχολής ή πτυχίο του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων 
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Δεν καταλαμβάνουν οργανική θέση Μητροπολίτη, Πατριαρχικού 
Εξάρχου Πάτμου, Εφημερίου, Διακόνου και Ιεροκήρυκα όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα 
για τα αναφερόμενα στην παρ. 16 του άρθρου 337 ποινικά αδικήματα, για τα οποία απαιτείται 
αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, πέραν των κωλυμάτων που ορίζονται από 
τους Ιερούς Κανόνες και το προεδρικό διάταγμα (π.δ.) της παρ. 11 του άρθρου 337. 

 5. Με π.δ. που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Οικονομικών και Εσωτερικών και γνώμη των οικείων Μητροπολιτών ή του Πατριαρχικού 
Εξάρχου Πάτμου καθορίζονται η κατηγορία εκπαίδευσης και η ειδικότητα των θέσεων των 
εκκλησιαστικών υπαλλήλων του πίνακα 2 της παρ. 3. 

 6. Με απόφαση του οικείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου μπορεί να 
κατανέμονται οι οργανικές θέσεις των εφημερίων και διακόνων του πίνακα 2 της παρ. 3, 
εφόσον αυτές κενωθούν, μεταξύ ενοριών εντός της οικείας Μητρόπολης ή της Πατριαρχικής 
Εξαρχίας Πάτμου αντίστοιχα. Με απόφαση του οικείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού 
Εξάρχου Πάτμου οι εφημέριοι και οι διάκονοι μπορούν να καλύπτουν τις λατρευτικές, τις 
ποιμαντικές και τις προνοιακές ανάγκες και άλλων ιερών ναών. 

 7. Η πλήρωση των οργανικών θέσεων των Εφημερίων, Διακόνων, Ιεροκηρύκων και 
εκκλησιαστικών υπαλλήλων υπόκειται στη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις για τον 
ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. Ειδικά για το 
διορισμό σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου εφαρμόζεται ο ν. 4765/2021 (Α’ 6). 



 8. Η μετατροπή και η μεταφορά οργανικών θέσεων Εφημερίων, Διακόνων, Ιεροκηρύκων και 
εκκλησιαστικών υπάλληλων εντός του εκκλησιαστικού καθεστώτος της Δωδεκανήσου 
πραγματοποιούνται με νόμο κατόπιν σύμφωνης γνώμης των οικείων Μητροπολιτών ή του 
Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου και έγκριση του Οικουμενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν 
Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

 9. Η μεταβολή του αριθμού των ενοριών ή των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου ή 
των ορίων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 336 και το άρθρο 332, δεν μεταβάλλει τον συνολικό 
αριθμό των οργανικών θέσεων του πίνακα 2 της παρ. 3, πλην της αυτοδίκαιης σύστασης 
θέσης Μητροπολίτη σε περίπτωση ίδρυσης νέας Ιεράς Μητρόπολης. 

 10. Κληρικός των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας 
Πάτμου που εκλέγεται βοηθός επίσκοπος χωρίς να υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση, 
λαμβάνει μόνο τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχεται. 

 11. Οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου μπορούν να 
προσλαμβάνουν Κληρικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη λατρευτικών, 
ποιμαντικών και προνοιακών αναγκών, καθώς και εκκλησιαστικούς υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ή με σύναψη σύμβασης έργου. Η 
πρόσληψη των Κληρικών και η παροχή υπηρεσιών ή έργου των εκκλησιαστικών υπαλλήλων 
του πρώτου εδαφίου δεν γεννά καμία έννομη σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβασης έργου 
ή άλλης εξάρτησης, ή υποχρέωση ή ευθύνη του Δημοσίου και υπόχρεες για την καταβολή των 
αποδοχών τους είναι αποκλειστικά οι Ιερές Μητροπόλεις και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου εξ 
ιδίων πόρων. Οι Κληρικοί της παρούσας δεν επιτρέπεται να μετέχουν στα Μητροπολιτικά και 
Εκκλησιαστικά Συμβούλια του άρθρου 457. 

 12. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των ήδη υπηρετούντων Κληρικών και 
εκκλησιαστικών υπαλλήλων δεν θίγεται και ρυθμίζεται με την παρ. 7 του άρθρου 457. 

 13. Όπου στην κείμενη νομοθεσία απαντάται ο όρος «μόνιμη οργανική θέση» ή «οργανική 
θέση» Μητροπολιτών, Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου, Ιεροκηρύκων, Εφημερίων, Διακόνων 
και εκκλησιαστικών υπαλλήλων των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου ή της 
Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, νοείται αποκλειστικά και μόνο η οργανική θέση του πίνακα 2 
της παρ. 3. 

  

 Άρθρο 336 
 Εφημέριοι και Διάκονοι 

  

 1. Ο Εφημέριος μεριμνά για τη λατρευτική και πνευματική ζωή των ενοριτών και για κάθε 
ζήτημα που αφορά στην πνευματική και υλική πρόοδο της Ενορίας. 

 2. Οι κενές οργανικές εφημεριακές θέσεις καλύπτονται μονίμως από έγγαμους Πρεσβύτερους. 
Κατ’ εξαίρεση και προσωρινά μπορούν να καλύπτονται από Ιερομόναχους, εγγεγραμμένους σε 
Ιερά Μονή της οικείας Μητροπόλεως, εφόσον για τη συγκεκριμένη εφημεριακή θέση δεν 
ευρίσκεται έγγαμος Πρεσβύτερος. Οι Ιερομόναχοι δεν καθίστανται αυτοδικαίως τακτικοί 
ανεξάρτητα από τον χρόνο υπηρεσίας τους. 

 3. Οι έγγαμοι Εφημέριοι που συμπληρώνουν πέντε (5) έτη υπηρεσίας σε οργανική 
εφημεριακή θέση καθίστανται αυτοδικαίως τακτικοί. 



 4. Επιτρέπεται η απόσπαση τακτικού Εφημερίου σε άλλη κενή οργανική θέση για χρονικό 
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες συνεχόμενους ή διακεκομμένους 
εντός του αυτού έτους, εκτός αν υφίσταται αίτηση ή έγγραφη συγκατάθεσή του. 

 5. Οι τακτικοί Εφημέριοι μπορούν να αποχωρούν από την υπηρεσία, με αίτησή τους, μετά τη 
συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70ού) έτους της ηλικίας τους. Οι αποχωρήσαντες, κατόπιν 
αίτησής τους και απόφασης του οικείου Μητροπολίτη, μπορούν να καλύπτουν, χωρίς καμία 
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, τις λατρευτικές, τις ποιμαντικές και τις προνοιακές 
ανάγκες Ενορίας. 

 6. Τακτικοί Εφημέριοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία για λόγους ανικανότητας 
εκτέλεσης των εφημεριακών τους καθηκόντων εξαιτίας ασθένειας, η οποία πιστοποιείται 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους. Η διαδικασία 
εκκινεί κατόπιν αίτησης των ιδίων ή του οικείου Μητροπολίτη. 

 7. Ο τακτικός Εφημέριος δικαιούται κανονική άδεια μετ’ αποδοχών διαρκείας ενός (1) μηνός 
κατ’ έτος, της οποίας η χορήγηση είναι υποχρεωτική. Η άδεια πρέπει να δίνεται εντός του 
αυτού ημερολογιακού έτους. 

 8. Τακτικός Εφημέριος μετατίθεται σε άλλη κενή οργανική θέση εντός της οικείας 
Μητρόπολης ή της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου: α) κατόπιν αίτησής του, β) απόφασης του 
Μητροπολίτη και γ) λόγω τελεσίδικης ποινής που επιβλήθηκε από εκκλησιαστικό δικαστήριο 
του άρθρου 342. Μετάθεση τακτικού Εφημερίου σε άλλη Ιερά Μητρόπολη της Δωδεκανήσου 
ή στην Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου ή την Εκκλησία της Ελλάδος ή την Εκκλησία της Κρήτης, 
επιτρέπεται, εφόσον σε αυτήν υφίσταται κενή μόνιμη οργανική θέση Εφημερίου. 

 9. Υπάλληλοι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου που ανήκουν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και 
έχουν χειροτονηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ή χειροτονούνται Διάκονοι ή 
Πρεσβύτεροι, δικαιούνται απόσπασης στην οικεία Μητρόπολη ή στην Πατριαρχική Εξαρχία 
Πάτμου. Η απόσπαση διενεργείται κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του 
οικείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου αντίστοιχα, με κοινή απόφαση των 
αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση 
οικείου Υπουργείου, με διάρκεια ενός (1) έτους και δυνατότητα παράτασης αποκλειστικά έως 
άλλα δύο (2) έτη. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων καλύπτεται από τον φορέα 
προέλευσης. Μετά τη λήξη της απόσπασης ή της παράτασής της, οι υπάλληλοι αυτοί 
δικαιούνται, κατόπιν αίτησής τους, μετάταξη στην οικεία Μητρόπολη Δωδεκανήσου ή στην 
Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου και λαμβάνουν τις αποδοχές της νέας τους θέσης. Η κατά τα ως 
άνω μετάταξη διενεργείται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Μητροπολίτη ή του 
Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Οικονομικών και του οικείου Υπουργείου, περίληψη 
της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε κενή οργανική θέση ή, 
εφόσον δεν υφίσταται τέτοια, σε προσωποπαγή θέση, που συνιστάται με την απόφαση 
μετάταξης, στον φορέα υποδοχής. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την με 
οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους. Η αίτηση για μετάταξη υποβάλλεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της απόσπασης ή της παράτασής της. 
Για την απόσπαση ή τη μετάταξη των προηγούμενων εδαφίων δεν απαιτείται γνώμη του 
οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα προέλευσης. 

 10. Εφημέριοι, Ιεροκήρυκες και Διάκονοι των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της 
Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου επιτρέπεται να αποσπώνται για την κάλυψη ποιμαντικών 
αναγκών στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ή σε ένα εκ των άλλων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων ή 
στην Ιερά Μονή του Σινά. Οι αποσπώμενοι δεν δικαιούνται επιμίσθιο ή οποιουδήποτε είδους 
πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση από το Δημόσιο για τη μετακίνηση, επιστροφή ή για τον 
χρόνο της απόσπασής τους. Η δαπάνη της μισθοδοσίας τους συνεχίζει να βαραίνει τον φορέα 
προέλευσης. Η απόσπαση πραγματοποιείται με αίτηση του ενδιαφερομένου και απόφαση του 
οικείου Μητροπολίτη κατόπιν έγκρισης του Οικουμενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας 



και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η απόσπαση διακόπτεται οποτεδήποτε με 
απόφαση του οικείου Μητροπολίτη κατόπιν έγκρισης του Οικουμενικού Πατριάρχη και της 
περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, χωρίς να είναι 
προϋπόθεση ή αναγκαίος όρος η υποβολή σχετικής αίτησης του αποσπασμένου. Εφημέριοι, 
Ιεροκήρυκες ή Διάκονοι των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής 
Εξαρχίας Πάτμου που έχουν εκλεγεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή εκλέγονται 
βοηθοί Επίσκοποι, Επίσκοποι, Μητροπολίτες ή Αρχιεπίσκοποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
ή ενός εκ των άλλων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, επιτρέπεται να αποσπώνται, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρούσα, και συνεχίζουν να λαμβάνουν μόνο τις αποδοχές της θέσης από 
την οποία προέρχονται. 

 11. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του οικείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού Εξάρχου 
Πάτμου αντίστοιχα και έγκρισης του Οικουμενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και 
Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, θεσπίζονται και εξειδικεύονται, στη βάση της 
κανονικής παράδοσης της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, για κάθε Ιερά 
Μητρόπολη της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου τα προσόντα, η 
διαδικασία εκλογής και εγκατάστασης των Εφημερίων και Διακόνων, η διαδικασία πλήρωσης 
των εφημεριακών θέσεων, οι διαδικασίες μετάθεσης και απόσπασης του παρόντος άρθρου, η 
επιμόρφωση, η αξιολόγηση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των Εφημερίων και των 
Διακόνων. 

 12. Κληρικός που επιθυμεί να φοιτήσει στις Θεολογικές Σχολές της ημεδαπής και στις 
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες οφείλει να ζητήσει την άδεια του οικείου Μητροπολίτη, η 
οποία του χορηγείται υποχρεωτικά και η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα 
(4) έτη. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του και για επιπλέον χρόνο ίσο με το ήμισυ της 
άδειας που έλαβε δεν μπορεί να μετατεθεί σε άλλη Μητρόπολη. Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών του οφείλει, κατά το μέτρο του δυνατού, να εξυπηρετεί τις ανάγκες της ενορίας 
του. 

 13. Με Κανονισμό της οικείας Μητρόπολης που εγκρίνεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δημοσιεύεται 
στο επίσημο Δελτίο των Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου 
«Δωδεκάνησος», καθορίζονται τα αφορώντα στην υπηρεσιακή εν γένει κατάσταση των 
ψαλτών και των νεωκόρων. 

 14. Κάθε Μητρόπολη και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου προβαίνει σε κατάρτιση διαρκούς 
μητρώου των εν ενεργεία εφημερίων, διακόνων και ιεροκηρύκων της, το οποίο επικαιροποιεί 
με τις αποχωρήσεις ή χειροτονίες κληρικών και τις μεταβολές στην προσωπική τους 
κατάσταση. Ο Κανονισμός της οικείας Ιεράς Μητρόπολης και της Πατριαρχικής Εξαρχίας 
Πάτμου αντίστοιχα, που εγκρίνεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία 
και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζει τα καταχωριζόμενα στοιχεία και δεδομένα του μητρώου, καθώς και 
τις αρμοδιότητες, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο τήρησης, διάρθρωσης, λειτουργίας, 
ενημέρωσης, διασύνδεσής του με άλλα αρχεία και της δημοσίευσης στοιχείων του. Οι Ιερές 
Μητροπόλεις και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά με 
τους θρησκευτικούς λειτουργούς τους το μητρώο θρησκευτικών λειτουργών του άρθρου 14 
του ν. 4301/2014 (Α’ 223), ανεξάρτητα από τη λειτουργία του Μητρώου της οικείας 
Μητρόπολης ή της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου. 

 15. Η μισθοδοσία των εφημερίων και των διακόνων διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 16. Οι Κληρικοί των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας 
Πάτμου που μισθοδοτούνται από το Δημόσιο και σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική 
δίωξη για κακούργημα ή για τα ακόλουθα αδικήματα, λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό 
(50%) των αποδοχών τους με πράξη του εκκαθαριστή αποδοχών: 



 α) κλοπή, υπεξαίρεση, κοινή και στην υπηρεσία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, 
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής, σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού, τα αδικήματα του ν. 3500/2006 (Α’ 
232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, αρπαγή ανηλίκων, παράνομη 
κατακράτηση, παράνομη βία, αυτοδικία, απειλή, διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων, 

 β) βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς 
λειτουργούς, διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων, 
απείθεια, στάση, αντιποίηση, παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή, παραβίαση φύλαξης 
της αρχής, 

 γ) διέγερση σε ανυπακοή, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, 
πρόσκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήματος, εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικές 
πράξεις - τρομοκρατική οργάνωση, αξιόποινη υποστήριξη, διατάραξη κοινής ειρήνης, απειλή 
διάπραξης εγκλημάτων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, προσβολή συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης 
εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας, 

 δ) τα αδικήματα του ν. 927/1979 (Α’ 139), 

 ε) προσηλυτισμό του άρθρου 4 του α.ν. 1363/1938 (Α’ 305), 

 στ) τα αδικήματα του ν. 4139/2013 (Α’ 74). 

 Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης εκκινεί αμελλητί η διαδικασία παραπομπής των 
Κληρικών στα αρμόδια εκκλησιαστικά δικαστήρια και μέχρι την έκδοση της τελεσίδικης 
απόφασης των εκκλησιαστικών δικαστηρίων τελεί σε αναστολή η εγγραφή τους στο μητρώο 
θρησκευτικών λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 47 
του ν. 4559/2018 

(Α’ 142). 

 17. Στους Κληρικούς των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου ή της Πατριαρχικής 
Εξαρχίας Πάτμου, εφόσον απαλλαγούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, τους αποδίδεται 
το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους εντόκως, σύμφωνα με το άρθρο 
45 του ν. 4607/2019 (Α’ 65) για τις οφειλές του Δημοσίου, κατόπιν σχετικής αίτησής τους 
στον οικείο εκκαθαριστή αποδοχών. Ο τόκος οφείλεται από την έκδοση της σχετικής πράξης 
περικοπής της μισθοδοσίας κατ’ εφαρμογή της παρ. 16 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή 
εξόφληση. 

 18. Στους Κληρικούς των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου ή της Πατριαρχικής 
Εξαρχίας Πάτμου, εφόσον καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 16, διακόπτεται η μισθοδοσία τους και εκδίδεται 
διαπιστωτική πράξη κένωσης της οργανικής θέσης που κατέχουν. 

 19. Ο Εισαγγελέας ο οποίος ασκεί την ποινική δίωξη, ενημερώνει παραχρήμα την οικεία Ιερά 
Μητρόπολη ή την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου και τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα ή τα 
αδικήματα της παρ. 16. Η Γραμματεία του ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο εκδίδει την 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση της παρ. 18, ενημερώνει παραχρήμα την οικεία Ιερά 
Μητρόπολη ή την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου και τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

  



 Άρθρο 337 
 Μητροπολιτικά και Εκκλησιαστικά Συμβούλια 

  

 1. Σε κάθε Ιερά Μητρόπολη της Δωδεκανήσου συστήνεται και λειτουργεί Μητροπολιτικό 
Συμβούλιο με πρόεδρο τον οικείο Μητροπολίτη. 

 2. Στην Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου συστήνεται και λειτουργεί Εξαρχικό Συμβούλιο της 
Εξαρχίας με πρόεδρο τον Πατριαρχικό Έξαρχο. 

 3. Σε κάθε ενοριακό ιερό ναό συστήνεται και λειτουργεί Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, στο οποίο 
προεδρεύει τακτικός Εφημέριος. 

 4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του οικείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού Εξάρχου 
Πάτμου και έγκρισης του Οικουμενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς 
Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
θεσπίζονται στη βάση της κανονικής παράδοσης της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του 
Χριστού για κάθε Ιερά Μητρόπολη της Δωδεκανήσου και την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου 
αντίστοιχα οι γενικοί κανόνες αναφορικά με: α) τα της συγκρότησης του Μητροπολιτικού 
Συμβουλίου ή του Εξαρχικού Συμβουλίου, του τρόπου σύγκλησης και λειτουργίας, τις 
αρμοδιότητες, τα ένδικα μέσα, τις αρμοδιότητες του Προέδρου, καθώς και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του 
Μητροπολιτικού Συμβουλίου ή του Εξαρχικού Συμβουλίου, β) τη σύνθεση του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου και τα καθήκοντα των μελών αυτού, τη συγκρότηση και τις συνεδριάσεις, τις 
αρμοδιότητες, τα της οικονομικής διαχείρισης, των πόρων και του τρόπου διάθεσης αυτών, τα 
τηρούμενα βιβλία, τις διαδικασίες εκμισθώσεων ακινήτων και εκποίησης ακινήτων, τις 
διαδικασίες διενέργειας εράνων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση, 
διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. 

  

 Άρθρο 338 
 Έκδοση Κανονισμών 

  

 1. Οι Μητροπολίτες των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και ο Πατριαρχικός Έξαρχος 
Πάτμου μπορούν με αποφάσεις τους, που εγκρίνονται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την 
περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσημο Δελτίο των Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου 
της Δωδεκανήσου «Δωδεκάνησος» και με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη που τυχόν 
προκαλείται δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, να εκδίδουν Κανονισμούς για τη 
ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών εσωτερικών θεμάτων που αφορούν στις 
Μητροπόλεις τους ή στην Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου και στους φορείς τους, όπως ιδίως 
θέματα που αφορούν: α) στην οργάνωση και λειτουργία των Ιερών Μητροπόλεων και της 
Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, των Ιερών Ναών, των Ενοριών μετά των Ενοριακών αυτών 
Ναών ως και των λοιπών Εκκλησιαστικών Καθιδρυμάτων και νομικών προσώπων της Ιεράς 
Μητρόπολής τους, στα της διοίκησης, διαχείρισης, ελέγχου και λειτουργίας της, καθώς και της 
εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους και β) στην υπηρεσιακή κατάσταση 
των εκκλησιαστικών υπαλλήλων των Ιερών Μητροπόλεών τους ή της Πατριαρχικής Εξαρχίας 
της Πάτμου, εφόσον η μισθοδοσία τους δεν καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 2. Οι Κανονισμοί ανακοινώνονται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. 



  

 Άρθρο 339 
 Επίσημο Δελτίο των Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δωδεκάνησος» 

  

 1. Με απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου καθορίζεται η Ιερά Μητρόπολη της Δωδεκανήσου, η οποία εκδίδει 
το επίσημο Δελτίο των Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου 
«Δωδεκάνησος». 

 2. Με απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου συγκροτείται πενταμελής συντακτική επιτροπή για την έκδοση 
του επισήμου Δελτίου των Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου 
«Δωδεκάνησος» υπό την προεδρία του Μητροπολίτη του οποίου η Ιερά Μητρόπολη έχει 
αναλάβει την έκδοσή του, ο οποίος είναι αυτοδίκαια μέλος της συντακτικής επιτροπής. 

 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν γνώμης της Αγίας και 
Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθορίζεται μηνιαία εισφορά υπέρ του 
επισήμου Δελτίου «Δωδεκάνησος» επί της μισθοδοσίας των Διακόνων, Εφημερίων, 
Ιεροκηρύκων και Αρχιερέων των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής 
Εξαρχίας Πάτμου, το ύψος αυτής, ο τρόπος είσπραξης και απόδοσής της, καθώς και όλες οι 
αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος. Μέχρι την έκδοση της απόφασης 
του πρώτου εδαφίου ισχύει η με στοιχεία 162896/Α1/2010 (Β’ 2173) απόφαση της Υπουργού 
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

 4. Στο επίσημο δελτίο των Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου 
«Δωδεκάνησος» δημοσιεύονται Κανονισμοί, κανονιστικές διατάξεις, πράξεις, αποφάσεις και 
εγκύκλιοι του Οικουμενικού Πατριάρχη και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας της 
Πάτμου καθώς και θεολογικά, επιστημονικά άρθρα, εκκλησιαστικά επίκαιρα ή γεγονότα. Η 
παράλειψη δημοσιεύσεως πράξεων και αποφάσεων κανονιστικού ή ατομικού περιεχομένου 
προκαλεί ακυρότητα της πράξης, εκτός αν αυτή έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 5. Το επίσημο Δελτίο λαμβάνουν δωρεάν οι Εφημέριοι, οι Ιερές Μονές, οι Ενορίες, τα 
εκκλησιαστικά ιδρύματα και εκκλησιαστικά μουσεία των Ιερών Μητροπόλεων της 
Δωδεκανήσων και της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Πάτμου. Η ύλη του δημοσιεύεται στις 
ιστοσελίδες των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας της 
Πάτμου. 

 6. Με απόφαση του Προέδρου της συντακτικής επιτροπής και κατόπιν έγκρισης του 
Οικουμενικού Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, εκδίδονται από το επίσημο Δελτίο της παρ. 1, μετά από αίτημα του οικείου 
Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου αντίστοιχα, και εκκλησιαστικά έντυπα των 
Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Πάτμου, καθώς και 
ανάτυπα αυτών, τα οποία διατίθενται δωρεάν. 

 7. Το επίσημο δελτίο των Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου 
«Δωδεκάνησος» διατηρεί ιστοσελίδα με κατάληξη «.gr», στην οποία δημοσιεύεται 
υποχρεωτικά όλη η ύλη του. 

 8. Με απόφαση του Προέδρου της συντακτικής επιτροπής, κατόπιν έγκρισης από τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, εκδίδεται Κανονισμός που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 



ρυθμίζει τα θέματα της έκδοσης, σύνταξης, οικονομικής διαχείρισης του επίσημου Δελτίου, 
καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. 

  

 Άρθρο 340 
 Ιστοσελίδες Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου 

  

 Οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου διατηρούν 
ιστοσελίδα με κατάληξη «.gr», όπου δημοσιεύονται Κανονισμοί, κανονιστικές διατάξεις, 
πράξεις, αποφάσεις και εγκύκλιοι της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας της 
Πάτμου, καθώς και θεολογικά, επιστημονικά άρθρα, εκκλησιαστικά επίκαιρα ή γεγονότα. 

  

 Άρθρο 341 
 Άδειες δόμησης Ιερών Ναών και εκκλησιαστικών ακινήτων 

  

1. Για τις άδειες δόμησης Ιερών Ναών και εκκλησιαστικών ακινήτων των Ιερών Μητροπόλεων 
της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου εφαρμόζονται το άρθρο 12 του ν. 
4258/2014 (Α’ 94), και το άρθρο 32 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), καθώς και οι διατάξεις του 
Τμήματος II του ν. 4858/2021 (Α’ 220). 

 2. Εντός των ορίων του εκκλησιαστικού καθεστώτος των Ιερών Μητροπόλεων της 
Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου επιτρέπεται η ανέγερση και η λειτουργία 
Ιερών Ναών, Ιερών Μονών και Μετοχίων, καθώς και Ορθόδοξων Ησυχαστηρίων άλλου 
εκκλησιαστικού καθεστώτος της Ελλάδας ή εκ των μνημονευομένων Πατριαρχείων και 
Εκκλησιών στα Δίπτυχα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μετά από σχετική άδεια που 
εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν σύμφωνης γνώμης του 
οικείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου και έγκριση του Οικουμενικού 
Πατριάρχη και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 3. Σε περίπτωση ανέγερσης ή λειτουργίας, εντός των ορίων του εκκλησιαστικού καθεστώτος 
των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, Ιερών 
Ναών, Ιερών Μονών και Μετοχίων, καθώς και Ορθοδόξων Ησυχαστηρίων άλλου 
εκκλησιαστικού κλίματος της Ελλάδας ή εκ των μνημονευομένων Πατριαρχείων και Εκκλησιών 
στα Δίπτυχα του Οικουμενικού Πατριαρχείου χωρίς την άδεια του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, τότε με απόφαση του οικείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού Έξαρχου 
Πάτμου σφραγίζεται αμέσως από την Αστυνομία και απαλλοτριώνεται αναγκαστικά με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών υπέρ της οικείας Ιεράς 
Μητρόπολης ή της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, η οποία είναι και η υπόχρεη για την 
καταβολή της σχετικής αποζημίωσης. Τη γενική επιμέλεια για την εκκίνηση της διαδικασίας και 
την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, την επίσπευση της διαδικασίας καθορισμού της αποζημίωσης 
και της αναγνώρισης του δικαιούχου, καθώς και τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης έχει η 
οικεία Ιερά Μητρόπολη ή η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του 
άρθρου 14 του ν. 2882/2001 (Α’ 17). Κατά τα λοιπά αναφορικά με την απαλλοτρίωση 
εφαρμόζεται ο ν. 2882/2001. 

 4. Η ανέγερση και η λειτουργία Ιερού Ναού της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του 
Χριστού για ιδιωτική λατρεία επιτρέπεται μόνον κατόπιν άδειας του οικείου Μητροπολίτη και 



για την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου, κατόπιν άδειας του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου, η 
οποία εγκρίνεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται η παρ. 
3. 

 5. Ιεροί Ναοί της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού που λειτουργούν για 
ιδιωτική λατρεία κατόπιν άδειας, σύμφωνα με την παρ. 4, απαγορεύεται να αποδοθούν στη 
δημόσια λατρεία. Αν αποδοθούν σε δημόσια λατρεία, εφαρμόζεται η παρ. 3. 

 6. Ιεροί Ναοί της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού που λειτουργούν για 
ιδιωτική λατρεία και διαθέτουν νόμιμη άδεια δόμησης ή έχουν υπαχθεί νομίμως στον ν. 
4495/2017 ή σε προγενέστερους νόμους περί υπαγωγής αυθαιρέτων, απαγορεύεται να 
κατεδαφιστούν, καθώς και να πωληθούν, εκμισθωθούν, μεταβιβαστούν ή δοθούν για χρήση 
σε οποιαδήποτε θρησκευτική κοινότητα χωρίς προηγούμενη αντίστοιχη άδεια του οικείου 
Μητροπολίτη ή χωρίς προηγούμενη αντίστοιχη άδεια του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου, που 
εγκρίνεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη εάν αφορά στην Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου. Σε 
αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται η παρ. 3. 

  

 Άρθρο 342 
 Εκκλησιαστικά Δικαστήρια 

  

 1. Τα παραπτώματα των κληρικών και μοναχών των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου 
και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, που αφορούν στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις 
τους και επισύρουν κυρώσεις κατά το κανονικό δίκαιο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
του Χριστού, εκδικάζονται από τα Εκκλησιαστικά Δικαστήρια. 

 2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του οικείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού Εξάρχου 
Πάτμου, η οποία εγκρίνεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά 
Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
ρυθμίζονται, στη βάση της κανονικής παράδοσης της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του 
Χριστού, όλα τα ειδικά θέματα που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση, σύνθεση, συγκρότηση, 
αρμοδιότητα, σύγκληση και λειτουργία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων, την προδικασία και 
την ακροαματική διαδικασία, τη διαδικασία και τα μέσα απόδειξης, τα κανονικά παραπτώματα 
και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, τη λήψη, έκδοση και επίδοση αποφάσεων, τα ένδικα μέσα, 
τους όρους και τις προϋποθέσεις αναστολής και εκτέλεσης των αποφάσεων. 

  

 Άρθρο 343 
 Επικοινωνία 

  

 1. Οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου επικοινωνούν 
απευθείας και ατελώς με τις υπηρεσίες του Κράτους. 

 2. Οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου επικοινωνούν 
αφενός με τις εκτός του Κράτους Εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες μέσω του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου και αφετέρου με υπηρεσίες και αρχές άλλων Κρατών μέσω του 
Υπουργείου Εξωτερικών και η σχετική αλληλογραφία κοινοποιείται στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 



  

 Άρθρο 344 
 Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ρόδου 

  

 1. Το Νομικό Πρόσωπο «Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ρόδου», που διατηρήθηκε με την υπ’ 
αρ. 39143/13.10.1947 απόφαση του Στρατιωτικού Διοικητή Δωδεκανήσου, καταργείται από 
τη δημοσίευση του παρόντος. 

 2. Η κινητή και ακίνητη περιουσία, τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία και αξίες του νομικού 
προσώπου της παρ. 1 περιέρχονται αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην 
Ιερά Μητρόπολη Ρόδου χωρίς άλλη πράξη ή συμβόλαιο ή αντάλλαγμα, χωρίς κάθε μορφής 
διατυπώσεις, εγκρίσεις, διαδικασίες, αποφάσεις ή γνώμες. Η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου συνεχίζει 
τη διοίκηση και διαχείριση της εν γένει περιουσίας της «Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
Ρόδου» ως καθολικός διάδοχος, καθώς και στο όνομά της τις τυχόν εκκρεμείς δίκες της χωρίς 
άλλη ειδικότερη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια. 

 3. Ο Μητροπολίτης Ρόδου υποχρεούται, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, σε αναλυτική απογραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και 
κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου και αξιών που περιέρχονται σε αυτή και η σχετική έκθεση 
απογραφής εγκρίνεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά 
Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο και μαζί με 
την περίληψη που προβλέπεται, καταχωρίζεται ως προς τα ακίνητα στα οικεία βιβλία 
μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου και αναλόγως 
πραγματοποιούνται και οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές. 

 4. Η υπ’ αρ. 39143/13.10.1947 απόφαση της Στρατιωτικού Διοικητή Δωδεκανήσου «περί 
διατηρήσεως ως νομικού προσώπου της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητος Ρόδου» 
καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος. 

  

Άρθρο 345 
 Αναλογική εφαρμογή διατάξεων 

  

 Για όσα θέματα δεν προβλέπεται η ρύθμισή τους στο παρόν, ισχύουν κατ’ αναλογία οι 
ρυθμίσεις του ν. 4149/1961 (Α’ 41) και εφόσον δεν προβλέπονται στον ν. 4149/1961, 
ισχύουν κατ’ αναλογία οι ρυθμίσεις του ν. 590/1977 (Α’ 146). 

  

 Άρθρο 346 
 Απόδειξη σύστασης παλαιών Ενοριών και Ιερών Μονών 

  

 Η σύσταση Ιερών Μονών και Ενοριών στις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και την 
Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου, οι οποίες υφίστανται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
αποδεικνύεται με διαπιστωτική πράξη του οικείου Μητροπολίτη ή του Πατριαρχικού Εξάρχου 
Πάτμου αντιστοίχως, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καθορίζει: 
α) την επωνυμία της Μονής ή του Ενοριακού Ναού της Ενορίας αντίστοιχα, β) την έδρα τους, 



γ) την Ιερά Μητρόπολη, στην δικαιοδοσία της οποίας υπάγονται, δ) το χρόνο ίδρυσής τους με 
αναφορά οπωσδήποτε στο σώμα της, των αποδεικτικών στοιχείων όπως έγγραφα δημόσιων ή 
εκκλησιαστικών αρχών, μοναστηριακό τυπικό και άλλα, από τα οποία συνάγεται ο χρόνος 
ίδρυσής τους και ε) τα όριά τους στην περίπτωση των Ενοριών. Οι σχετικές διαπιστωτικές 
πράξεις εκδίδονται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
 ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 347 
 Οργανικές θέσεις Κληρικών στην Εκκλησία της Ελλάδος 

  

 1. Κληρικοί της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγματος Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του 
Χριστού είναι οι έχοντες κανονική χειροτονία ενός εκ των τριών βαθμών της ιεροσύνης. 

 2. Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος 
συνιστώνται δύο χιλιάδες τριακόσιες έντεκα (2.311) μόνιμες οργανικές θέσεις Εφημερίων, οι 
οποίες καταλαμβάνονται από Εφημέριους οι οποίοι ήδη μισθοδοτούνται από το Δημόσιο και η 
απόφαση διορισμού τους έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων κληρικών που κατανέμονται 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./109/5358/20-4-
2022 (Β’ 2138) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και την απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων περί κατανομής θέσεων μόνιμων κληρικών στις Ιερές Μητροπόλεις της 
Εκκλησίας της Ελλάδος (ΑΔΑ: Ψ8ΠΩ46ΜΤΛΗ-5ΟΛ). Οι θέσεις του πρώτου εδαφίου 
προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις Εφημερίων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 
του άρθρου 15 του α.ν. 536/1945 (Α’ 226). Οι δαπάνες βρίσκονται εντός του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 

 3. Με προεδρικό διάταγμα (π.δ.) που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, κατόπιν γνώμης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατανέμεται ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων 
κληρικών (Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Μητροπολιτών, Βοηθών Επισκόπων, Εφημερίων, 
Ιεροκηρύκων και Διακόνων) και εκκλησιαστικών υπαλλήλων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, 
στις Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η γνώμη της 
Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος διατυπώνεται μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση του σχετικού θέματος 
στην Δ.Ι.Σ. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, το προεδρικό 
διάταγμα εκδίδεται χωρίς αυτήν. Οι υπηρετούντες, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του 
παρόντος, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της 
Ελλάδος, Βοηθοί Επίσκοποι, Εφημέριοι, Διάκονοι, Ιεροκήρυκες και εκκλησιαστικοί υπάλληλοι, 
οι οποίοι μισθοδοτούνται από το Δημόσιο, καταλαμβάνουν αυτοδικαίως την αντίστοιχη 
οργανική θέση που κατανέμεται με το π.δ. του πρώτου εδαφίου. Ο οικείος Μητροπολίτης ή ο 
Πρόεδρος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου κατά περίπτωση υποχρεούται, εντός τριών (3) μηνών 
από την έναρξη ισχύος του π.δ., να εκδώσει τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις οι οποίες 
κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και στους κληρικούς των Ιερών 
Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του 
παρόντος, υπηρετούν ως αποσπασμένοι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ή σε ένα (1) εκ των 
άλλων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων ή στην Ιερά Μονή του Σινά χωρίς να απαιτείται για την 
συνέχιση της απόσπασης, αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνη γνώμη του οικείου 
Μητροπολίτη και απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. 



 4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών και γνώμη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, καθορίζονται η κατηγορία εκπαίδευσης και η ειδικότητα των θέσεων 
εκκλησιαστικών υπαλλήλων που μισθοδοτούνται από το Δημόσιο. 

 5. Οι οργανικές θέσεις κληρικών και εκκλησιαστικών υπαλλήλων καλύπτονται με τη 
διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις και τα πρόσωπα που τις 
καταλαμβάνουν μισθοδοτούνται από το Δημόσιο. 

 6. Για την κάλυψη οργανικής θέσης Εφημερίων και Διακόνων απαιτείται ως ελάχιστο τυπικό 
προσόν το οριζόμενο στο άρθρο 140 του ν. 4823/2021 (Α’ 136). Για την κάλυψη οργανικής 
θέσης Ιεροκηρύκων απαιτείται πτυχίο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ή Ορθόδοξης 
Θεολογικής Σχολής ή πτυχίο του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων 
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.). Για την κάλυψη οργανικής θέσης Μητροπολίτη και 
βοηθού Επισκόπου απαιτείται ως ελάχιστο τυπικό προσόν το οριζόμενο στην περ. γ) της παρ. 
1 του άρθρου 18 του ν. 590/1977 (Α’ 146) με την επιφύλαξη της παρ. 4 του ίδιου άρθρου. 
Δεν καταλαμβάνουν οργανική θέση Εφημερίων, Διακόνων και Ιεροκηρύκων όσοι: α) 
εμπίπτουν στην περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 590/1977 και β) έχουν καταδικασθεί 
αμετάκλητα για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 14 του παρόντος και για τα οποία 
απαιτείται αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, πέραν των κωλυμάτων που 
ορίζονται από τους Ιερούς Κανόνες και τους Κανονισμούς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος. 

 7. Με απόφαση του οικείου Μητροπολίτη μπορεί να κατανέμονται οι οργανικές θέσεις των 
Εφημερίων και Διακόνων του π.δ. της παρ. 3, εφόσον αυτές κενωθούν, μεταξύ ενοριών εντός 
της οικείας Μητρόπολης. Με απόφαση του οικείου Μητροπολίτη οι Εφημέριοι και οι Διάκονοι 
μπορούν να καλύπτουν τις λατρευτικές, τις ποιμαντικές και τις προνοιακές ανάγκες και άλλων 
ιερών ναών. 

 8. Η πλήρωση των οργανικών θέσεων των Εφημερίων, Διακόνων, Ιεροκηρύκων και 
εκκλησιαστικών υπαλλήλων υπόκειται στη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις για τον 
ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικά για τον 
διορισμό σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου εφαρμόζεται ο ν. 4765/2021 (Α’ 6). 

 9. Η μετατροπή και η μεταφορά κενών οργανικών θέσεων Εφημερίων, Διακόνων, 
Ιεροκηρύκων και εκκλησιαστικών υπάλληλων μεταξύ Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της 
Ελλάδος πραγματοποιείται με νόμο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των οικείων Μητροπολιτών 
και απόφασης της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για την κατανομή 
τους, εκδίδεται προεδρικό διάταγμα κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3, χωρίς να απαιτείται η 
σχετική γνώμη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

 10. Η μεταβολή του αριθμού των ενοριών ή των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της 
Ελλάδος ή των ορίων αυτών δεν μεταβάλλει τον συνολικό αριθμό των οργανικών θέσεων του 
προεδρικού διατάγματος της παρ. 3, πλην της αυτοδίκαιης σύστασης θέσης Μητροπολίτη σε 
περίπτωση ίδρυσης νέας Ιεράς Μητρόπολης. 

 11. Κληρικός της Εκκλησίας της Ελλάδος που εκλέγεται βοηθός επίσκοπος από την Ιερά 
Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος χωρίς να υφίσταται αντίστοιχη κενή 
οργανική θέση, λαμβάνει μόνο τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχεται. 

 12. Οι Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος μπορούν να προσλαμβάνουν κληρικούς 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη λατρευτικών, ποιμαντικών και 
προνοιακών αναγκών, καθώς και εκκλησιαστικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ή με σύναψη σύμβασης έργου. Η πρόσληψη των 
κληρικών και η παροχή υπηρεσιών ή έργου των εκκλησιαστικών υπαλλήλων του πρώτου 
εδαφίου δεν γεννά καμία έννομη σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβασης έργου ή άλλης 



εξάρτησης, ή υποχρέωση ή ευθύνη του Δημοσίου και υπόχρεες για την καταβολή των 
αποδοχών τους είναι αποκλειστικά οι Ιερές Μητροπόλεις εξ ιδίων πόρων. Οι κληρικοί της 
παρούσας δεν επιτρέπεται να μετέχουν στα Μητροπολιτικά και Εκκλησιαστικά Συμβούλια. 

 13. Όπου στην κείμενη νομοθεσία απαντάται ο όρος «μόνιμη οργανική θέση» ή «οργανική 
θέση» Μητροπολιτών, Βοηθών Επισκόπων, Ιεροκηρύκων, Εφημερίων, Διακόνων και 
εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, νοείται αποκλειστικά και μόνο η 
οργανική θέση που συστάθηκε με νόμο ή προεδρικό διάταγμα και κατανέμεται με το 
προεδρικό διάταγμα της παρ. 3. 

 14. Οι κληρικοί των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος που μισθοδοτούνται 
από το Δημόσιο και σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα ή για τα 
ακόλουθα αδικήματα, λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους με πράξη 
του εκκαθαριστή αποδοχών: 

 α) κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, 
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής, σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού, τα αδικήματα του ν. 3500/2006 (Α’ 
232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, αρπαγή ανηλίκων, παράνομη 
κατακράτηση, παράνομη βία, αυτοδικία, απειλή, διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων, 

 β) βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς 
λειτουργούς, διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων, 
απείθεια, στάση, αντιποίηση, παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή, παραβίαση φύλαξης 
της αρχής, 

 γ) διέγερση σε ανυπακοή, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, 
πρόσκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήματος, εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικές 
πράξεις - τρομοκρατική οργάνωση, αξιόποινη υποστήριξη, διατάραξη κοινής ειρήνης, απειλή 
διάπραξης εγκλημάτων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, προσβολή συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης 
εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας, 

 δ) τα αδικήματα του ν. 927/1979 (Α’ 139), 

 ε) προσηλυτισμό του άρθρου 4 του α.ν. 1363/1938 (Α’ 305), 

 στ) τα αδικήματα του ν. 4139/2013 (Α’ 74). 

 Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης εκκινεί αμελλητί η διαδικασία παραπομπής των 
κληρικών στα αρμόδια εκκλησιαστικά δικαστήρια και μέχρι την έκδοση της τελεσίδικης 
απόφασης των εκκλησιαστικών δικαστηρίων τελεί σε αναστολή η εγγραφή τους στο μητρώο 
θρησκευτικών λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α’ 223) σε συνδυασμό με το 
άρθρο 47 του ν. 4559/2018 (Α’ 142). 

 15. Στους κληρικούς των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, εφόσον 
απαλλαγούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, τους αποδίδεται το υπόλοιπο πενήντα τοις 
εκατό (50%) των αποδοχών τους εντόκως, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4607/2019 (Α’ 
65), για τις οφειλές του Δημοσίου, κατόπιν σχετικής αίτησής τους στον οικείο εκκαθαριστή 
αποδοχών. Ο τόκος οφείλεται από την έκδοση της σχετικής πράξης περικοπής της 
μισθοδοσίας κατ’ εφαρμογή της παρ. 14 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. 

 16. Στους κληρικούς των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, εφόσον 
καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στην 
παρ. 14, διακόπτεται η μισθοδοσία τους και εκδίδεται διαπιστωτική πράξη κένωσης της 
οργανικής θέσης που κατέχουν. 



 17. Ο Εισαγγελέας ο οποίος ασκεί την ποινική δίωξη, ενημερώνει παραχρήμα την οικεία Ιερά 
Μητρόπολη και τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα ή για τα αδικήματα της παρ. 14. 
Η Γραμματεία του ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο εκδίδει την αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
της παρ. 16, ενημερώνει παραχρήμα την οικεία Ιερά Μητρόπολη και τη Διεύθυνση 
Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 18. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπηρετούντων κληρικών και 
εκκλησιαστικών υπαλλήλων δεν θίγεται. Αυτοί συνεχίζουν να υπηρετούν χωρίς διακοπή και 
καμία μεταβολή στην υπηρεσιακή και μισθολογική τους κατάσταση στις ίδιες θέσεις που 
κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα εδάφια πρώτο και δεύτερο εφαρμόζονται 
και στους κληρικούς των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούν ως αποσπασμένοι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ή σε 
ένα (1) εκ των άλλων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων ή στην Ιερά Μονή του Σινά, χωρίς να 
απαιτείται για τη συνέχιση της απόσπασης, αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνη γνώμη του 
οικείου Μητροπολίτη και απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

 19. Υπάλληλοι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου που ανήκουν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
και έχουν χειροτονηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή χειροτονούνται διάκονοι ή 
πρεσβύτεροι δικαιούνται απόσπασης στην οικεία Μητρόπολη. Η απόσπαση διενεργείται 
κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του οικείου Μητροπολίτη, με κοινή 
απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά 
περίπτωση Υπουργείου, με διάρκεια ενός (1) έτους και δυνατότητα παράτασης αποκλειστικά 
έως άλλα δύο (2) έτη. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων καλύπτεται από τον 
φορέα προέλευσης. Μετά τη λήξη της απόσπασης ή της παράτασής της, οι υπάλληλοι αυτοί 
δικαιούνται, κατόπιν αίτησής τους, μετάταξης στην οικεία Μητρόπολη της Εκκλησίας της 
Ελλάδας και λαμβάνουν τις αποδοχές της νέας τους θέσης. Η κατά τα ως άνω μετάταξη 
διενεργείται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Μητροπολίτη και της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Εσωτερικών και του οικείου Υπουργείου, περίληψη της 
οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε κενή οργανική θέση ή, εφόσον 
δεν υφίσταται τέτοια, σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση μετάταξης, 
στον φορέα υποδοχής. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την με οποιονδήποτε τρόπο 
αποχώρησή τους. Η αίτηση για μετάταξη υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) 
μηνών από τη λήξη της απόσπασης ή της παράτασής της. Για την απόσπαση ή τη μετάταξη 
των προηγουμένων εδαφίων δεν απαιτείται γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του 
φορέα προέλευσης. 

 20. Με προεδρικό διάταγμα (π.δ.) που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών μπορεί να καταργούνται υφιστάμενες διατάξεις 
που προβλέπουν τη σύσταση, κατανομή, ανακατανομή, μετατροπή ή μεταφορά οργανικών 
θέσεων Εφημερίων, Διακόνων, Ιεροκηρύκων, Βοηθών Επισκόπων και εκκλησιαστικών 
υπαλλήλων στην Εκκλησία της Ελλάδος (Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας), στην Ιερά Αρχιεπισκοπή 
Αθηνών και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, με ταυτόχρονη σύσταση 
ισάριθμων αντίστοιχων μόνιμων οργανικών θέσεων. Για την κατανομή τους, εκδίδεται π.δ. 
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 ύστερα από γνώμη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, η οποία διατυπώνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από τη γνωστοποίηση του σχετικού θέματος στην Δ.Ι.Σ. Εάν παρέλθει άπρακτη αυτή η 
προθεσμία, το π.δ. κατανομής εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτήν. 

  

 Άρθρο 348 
 Οργανικές θέσεις Κληρικών στην Εκκλησία της Κρήτης 

  



 1. Κληρικοί της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγματος Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του 
Χριστού είναι οι έχοντες κανονική χειροτονία ενός των τριών βαθμών της ιεροσύνης. 

 2. Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης 
συνιστώνται εννιακόσιες πενήντα πέντε (955) μόνιμες οργανικές θέσεις Εφημερίων, οι οποίες 
καταλαμβάνονται από Εφημερίους οι οποίοι ήδη μισθοδοτούνται από το Δημόσιο και η 
απόφαση διορισμού τους έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων Κληρικών που κατανέμονται 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την υπό στοιχεία 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./109/5358/20.4.2022 (Β’ 2138) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και την 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί κατανομής θέσεων μόνιμων 
κληρικών στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης (ΑΔΑ: Ψ8ΠΩ46ΜΤΛΗ-5ΟΛ). Οι 
δαπάνες βρίσκονται εντός του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 

 3. Με προεδρικό διάταγμα (π.δ.) που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, κατόπιν γνώμης της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου 
της Εκκλησίας της Κρήτης, κατανέμεται ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων κληρικών 
(Αρχιεπισκόπου Κρήτης, Μητροπολιτών, Βοηθού Επισκόπου, Εφημερίων, Ιεροκηρύκων και 
Διακόνων) και εκκλησιαστικών υπαλλήλων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και στις Ιερές 
Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης. Η γνώμη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της 
Εκκλησίας της Κρήτης διατυπώνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από τη γνωστοποίηση του σχετικού θέματος στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο. Εάν παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, το π.δ. εκδίδεται χωρίς αυτήν. Οι 
υπηρετούντες, κατά τον έναρξη ισχύος του παρόντος, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και 
στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης, Βοηθός Επίσκοπος, Εφημέριοι, Διάκονοι, 
Ιεροκήρυκες και εκκλησιαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι μισθοδοτούνται από το Δημόσιο, 
καταλαμβάνουν αυτοδικαίως την αντίστοιχη οργανική θέση που κατανέμεται με το π.δ. του 
πρώτου εδαφίου. Ο οικείος Μητροπολίτης υποχρεούται, εντός τριών (3) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του π.δ., να εκδώσει τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις, οι οποίες 
κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και στους κληρικούς των Ιερών 
Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης, οι οποίοι κατά τον έναρξη ισχύος του παρόντος 
υπηρετούν ως αποσπασμένοι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ή σε ένα (1) εκ των άλλων 
Πρεσβυγενών Πατριαρχείων ή στην Ιερά Μονή του Σινά χωρίς να απαιτείται για τη συνέχιση 
της απόσπασης, αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνη γνώμη του οικείου Μητροπολίτη και 
απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. 

 4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, κατόπιν γνώμης της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου 
της Εκκλησίας της Κρήτης, καθορίζονται η κατηγορία εκπαίδευσης και η ειδικότητα των 
θέσεων εκκλησιαστικών υπαλλήλων που μισθοδοτούνται από το Δημόσιο. 

 5. Οι οργανικές θέσεις κληρικών και εκκλησιαστικών υπαλλήλων καλύπτονται με τη 
διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις και τα πρόσωπα που τις 
καταλαμβάνουν μισθοδοτούνται από το Δημόσιο. 

 6. Για την κάλυψη οργανικής θέσης Εφημερίων και Διακόνων απαιτείται ως ελάχιστο τυπικό 
προσόν το οριζόμενο στο άρθρο 140 του ν. 4823/2021 (Α’ 136). Για την κάλυψη οργανικής 
θέσης Ιεροκηρύκων απαιτείται πτυχίο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ή Ορθόδοξης 
Θεολογικής Σχολής ή πτυχίο του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων 
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.). Για την κάλυψη οργανικής θέσης Μητροπολίτη και 
βοηθού Επισκόπου απαιτείται ως ελάχιστο τυπικό προσόν το οριζόμενο στην περ. δ) της παρ. 
2 του άρθρου 22 του ν. 4149/1961 (Α’ 41). Δεν καταλαμβάνουν οργανική θέση Εφημερίων, 
Διακόνων και Ιεροκηρύκων όσοι: 



 α) έχουν καταδικαστεί καταδικαστεί αμετακλήτως από εκκλησιαστικό δικαστήριο σε ποινή 
αργίας ανώτερη των έξι (6) μηνών και 

 β) έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 13 του 
παρόντος και για τα οποία απαιτείται αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, πέραν 
των κωλυμάτων που ορίζονται από τους Ιερούς Κανόνες και τους Κανονισμούς της Ιεράς 
Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. 

 7. Με απόφαση του οικείου Μητροπολίτη μπορεί να κατανέμονται οι οργανικές θέσεις των 
Εφημερίων και Διακόνων του π.δ. της παρ. 3, εφόσον αυτές κενωθούν, μεταξύ ενοριών εντός 
της οικείας Μητρόπολης. Με απόφαση του οικείου Μητροπολίτη οι Εφημέριοι και οι Διάκονοι 
μπορούν να καλύπτουν τις λατρευτικές, τις ποιμαντικές και τις προνοιακές ανάγκες και άλλων 
ιερών ναών. 

 8. Η πλήρωση των οργανικών θέσεων των Εφημερίων, Διακόνων, Ιεροκηρύκων και 
εκκλησιαστικών υπαλλήλων υπόκειται στη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις για τον 
ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικά για τον 
διορισμό σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου εφαρμόζεται ο ν. 4765/2021 (Α’ 6). 

 9. Η μετατροπή και η μεταφορά κενών οργανικών θέσεων Εφημερίων, Διακόνων, 
Ιεροκηρύκων και εκκλησιαστικών υπάλληλων μεταξύ Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της 
Κρήτης πραγματοποιείται με νόμο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των οικείων Μητροπολιτών και 
απόφασης της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. Για την κατανομή τους, 
εκδίδεται προεδρικό διάταγμα κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 χωρίς να απαιτείται η σχετική 
γνώμη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. 

 10. Η μεταβολή του αριθμού των ενοριών ή των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της 
Κρήτης ή των ορίων αυτών δεν μεταβάλλει τον συνολικό αριθμό των οργανικών θέσεων του 
προεδρικού διατάγματος της παρ. 3, πλην της αυτοδίκαιης σύστασης θέσης Μητροπολίτη σε 
περίπτωση ίδρυσης νέας Ιεράς Μητρόπολης. 

 11. Οι Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης μπορούν να προσλαμβάνουν κληρικούς 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη λατρευτικών, ποιμαντικών και 
προνοιακών αναγκών, καθώς και εκκλησιαστικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ή με σύναψη σύμβασης έργου. Η πρόσληψη των 
κληρικών και η παροχή υπηρεσιών ή έργου των εκκλησιαστικών υπαλλήλων του πρώτου 
εδαφίου δεν γεννά καμία έννομη σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβασης έργου ή άλλης 
εξάρτησης, ή υποχρέωση ή ευθύνη του Δημοσίου και υπόχρεες για την καταβολή των 
αποδοχών τους είναι αποκλειστικά οι Ιερές Μητροπόλεις εξ ιδίων πόρων. Οι κληρικοί της 
παρούσας δεν επιτρέπεται να μετέχουν στα Μητροπολιτικά και Εκκλησιαστικά Συμβούλια. 

 12. Όπου στην κείμενη νομοθεσία απαντάται ο όρος «μόνιμη οργανική θέση» ή «οργανική 
θέση» Μητροπολιτών, Βοηθού Επισκόπου, Ιεροκηρύκων, Εφημερίων, Διακόνων και 
εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Κρήτης, νοείται αποκλειστικά και μόνο η 
οργανική θέση που συστάθηκε με νόμο ή προεδρικό διάταγμα και κατανέμεται με το 
προεδρικό διάταγμα της παρ. 3. 

 13. Οι Κληρικοί των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης που μισθοδοτούνται από 
το Δημόσιο και σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα ή για τα 
ακόλουθα αδικήματα, λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους με πράξη 
του εκκαθαριστή αποδοχών: 

 α) κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, 
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής, σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού, τα αδικήματα του ν. 3500/2006 (Α’ 



232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, αρπαγή ανηλίκων, παράνομη 
κατακράτηση, παράνομη βία, αυτοδικία, απειλή, διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων, 

 β) βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς 
λειτουργούς, διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων, 
απείθεια, στάση, αντιποίηση, παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή, παραβίαση φύλαξης 
της αρχής, 

 γ) διέγερση σε ανυπακοή, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, 
πρόσκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήματος, εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικές 
πράξεις - τρομοκρατική οργάνωση, αξιόποινη υποστήριξη, διατάραξη κοινής ειρήνης, απειλή 
διάπραξης εγκλημάτων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, προσβολή συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης 
εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας, 

 δ) τα αδικήματα του ν. 927/1979 (Α’ 139), 

 ε) προσηλυτισμό του άρθρου 4 του α.ν. 1363/1938 (Α’ 305), 

 στ) τα αδικήματα του ν. 4139/2013 (Α’ 74). 

 Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης εκκινεί αμελλητί η διαδικασία παραπομπής των 
κληρικών στα αρμόδια εκκλησιαστικά δικαστήρια και μέχρι την έκδοση της τελεσίδικης 
απόφασης των εκκλησιαστικών δικαστηρίων τελεί σε αναστολή η εγγραφή τους στο μητρώο 
θρησκευτικών λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α’ 223) σε συνδυασμό με το 
άρθρο 47 του ν. 4559/2018 (Α’ 142). 

 14. Στους κληρικούς των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης, εφόσον 
απαλλαγούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, τους αποδίδεται το υπόλοιπο πενήντα τοις 
εκατό (50%) των αποδοχών τους εντόκως, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4607/2019 (Α’ 
65), για τις οφειλές του Δημοσίου, κατόπιν σχετικής αίτησής τους στον οικείο εκκαθαριστή 
αποδοχών. Ο τόκος οφείλεται από την έκδοση της σχετικής πράξης περικοπής της 
μισθοδοσίας κατ’ εφαρμογή της παρ. 14 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. 

 15. Στους κληρικούς των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης, εφόσον 
καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στην 
παρ. 13, διακόπτεται η μισθοδοσία τους τους και εκδίδεται διαπιστωτική πράξη κένωσης της 
οργανικής θέσης που κατέχουν. 

 16. Ο Εισαγγελέας ο οποίος ασκεί την ποινική δίωξη, ενημερώνει παραχρήμα την οικεία Ιερά 
Μητρόπολη και τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα ή τα αδικήματα της παρ. 13. Η 
Γραμματεία του ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο εκδίδει την αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
της παρ. 15, ενημερώνει παραχρήμα την οικεία Ιερά Μητρόπολη και τη Διεύθυνση 
Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 17. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπηρετούντων κληρικών και 
εκκλησιαστικών υπαλλήλων δεν θίγεται. Αυτοί συνεχίζουν να υπηρετούν χωρίς διακοπή και 
καμία μεταβολή στην υπηρεσιακή και μισθολογική τους κατάσταση στις ίδιες θέσεις που 
κατέχουν κατά τον έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα εδάφια πρώτο και δεύτερο εφαρμόζονται 
και στους κληρικούς των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης, οι οποίοι κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούν ως αποσπασμένοι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ή σε 
ένα (1) εκ των άλλων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων ή στην Ιερά Μονή του Σινά, χωρίς να 
απαιτείται για τη συνέχιση της απόσπασης, αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνη γνώμη του 
οικείου Μητροπολίτη και απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. 



 18. Εφημέριοι, Ιεροκήρυκες και Διάκονοι των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης 
επιτρέπεται να αποσπώνται για την κάλυψη ποιμαντικών αναγκών στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο ή σε ένα εκ των άλλων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων ή στην Ιερά Μονή του Σινά. 
Οι αποσπώμενοι δεν δικαιούνται επιμίσθιο ή οποιουδήποτε είδους πρόσθετη αμοιβή ή 
αποζημίωση από το Δημόσιο για τη μετακίνηση, επιστροφή ή για τον χρόνο της απόσπασής 
τους. Η δαπάνη της μισθοδοσίας τους συνεχίζει να βαραίνει τον φορέα προέλευσης. Η 
απόσπαση πραγματοποιείται με αίτηση του ενδιαφερομένου, τη σύμφωνη γνώμη του οικείου 
Μητροπολίτη και απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. Η 
απόσπαση διακόπτεται οποτεδήποτε με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της 
Εκκλησίας της Κρήτης κατόπιν εισήγησης του οικείου Μητροπολίτη, χωρίς να είναι 
προϋπόθεση ή αναγκαίος όρος η υποβολή σχετικής αίτησης του αποσπασμένου. Εφημέριοι, 
ιεροκήρυκες ή διάκονοι των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης που έχουν εκλεγεί 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή εκλέγονται βοηθοί Επίσκοποι, Επίσκοποι, 
Μητροπολίτες ή Αρχιεπίσκοποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου ή ενός εκ των άλλων 
Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, επιτρέπεται να αποσπώνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα και συνεχίζουν να λαμβάνουν μόνο τις αποδοχές της θέσης από την οποία 
προέρχονται. 

 19. Υπάλληλοι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου που ανήκουν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
και έχουν χειροτονηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή χειροτονούνται διάκονοι ή 
πρεσβύτεροι δικαιούνται απόσπασης στην οικεία Μητρόπολη. Η απόσπαση διενεργείται 
κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του οικείου Μητροπολίτη, με κοινή 
απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά 
περίπτωση Υπουργείου, με διάρκεια ενός (1) έτους και δυνατότητα παράτασης αποκλειστικά 
έως άλλα δύο (2) έτη. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων καλύπτεται από τον 
φορέα προέλευσης. Μετά τη λήξη της απόσπασης ή της παράτασής της, οι υπάλληλοι αυτοί 
δικαιούνται, κατόπιν αίτησής τους, μετάταξης στην οικεία Μητρόπολη της Εκκλησίας της 
Κρήτης και λαμβάνουν τις αποδοχές της νέας τους θέσης. Η κατά τα ως άνω μετάταξη 
διενεργείται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Μητροπολίτη και της Ιεράς Επαρχιακής 
Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των 
Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Εσωτερικών και του οικείου 
Υπουργείου, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε κενή 
οργανική θέση ή, εφόσον δεν υφίσταται τέτοια, σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με 
την απόφαση μετάταξης στον φορέα υποδοχής. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την με 
οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους. Η αίτηση για μετάταξη υποβάλλεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της απόσπασης ή της παράτασής της. 
Για την απόσπαση ή τη μετάταξη των προηγούμενων εδαφίων δεν απαιτείται γνώμη του 
οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα προέλευσης. 

 20. Με προεδρικό διάταγμα (π.δ.), που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, μπορεί να καταργούνται υφιστάμενες διατάξεις 
που προβλέπουν τη σύσταση, κατανομή, ανακατανομή, μετατροπή ή μεταφορά οργανικών 
θέσεων εφημερίων, διακόνων, ιεροκηρύκων, βοηθού Επισκόπου και εκκλησιαστικών 
υπαλλήλων στην Εκκλησία της Κρήτης, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και στις Ιερές 
Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης, με ταυτόχρονη σύσταση ισάριθμων αντίστοιχων 
μόνιμων οργανικών θέσεων. Για την κατανομή τους, εκδίδεται π.δ. κατ’ εξουσιοδότηση της 
παρ. 3 ύστερα από γνώμη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, η οποία 
διατυπώνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση 
του σχετικού θέματος στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης. Εάν παρέλθει 
άπρακτη αυτή η προθεσμία, το π.δ. κατανομής εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή. 

  

 Άρθρο 349 
 Μετατροπή θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων - Μεταφορές θέσεων διακόνων και 

ιεροκηρύκων - Μετατροπή κλάδου θέσεων εκκλησιαστικών υπαλλήλων 



  

1. Από τις πέντε (5) θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 1 του ν.δ. 1398/1973 
(Α’ 112) και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 (Α’ 238) στην Ιερά 
Μητρόπολη Μεσσηνίας, μια (1) θέση μετατρέπεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου 
κλάδου ΤΕ Οικονομικού. 

 2. Οι δύο (2) θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 1 του ν.δ. 1398/1973 και 
έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 στην Ιερά Μητρόπολη Καισαριανής, 
Βύρωνος και Υμηττού, μετατρέπονται σε θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού Οικονομικού. 

 3. Από τις τέσσερις (4) θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 1 του ν.δ. 
1398/1973 και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 στην Ιερά Μητρόπολη 
Νικοπόλεως και Πρεβέζης, μία (1) θέση μετατρέπεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου 
κλάδου ΠΕ Οικονομικού. 

 4. Η μία (1) θέση ιεροκήρυκα, που έχει συσταθεί με το άρθρο 25 του ν. 817/1978 (Α’ 170) 
και έχει κατανεμηθεί με το π.δ. 582/1980 (Α’ 158) στην Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και 
Οινουσσών, μετατρέπεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
Οικονομικού. 

 5. α) Από τις τρεις (3) θέσεις ιεροκηρύκων, που έχουν συσταθεί με τον ν. 817/1978 στην 
Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών, μια (1) θέση ιεροκήρυκα μεταφέρεται στην Ιερά 
Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων. 

 β) Από τις έξι (6) θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 1 του ν.δ. 1398/1973 
και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 στην Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και 
Σταγών, δυο (2) θέσεις διακόνων μεταφέρονται στην Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων. 

 6. Από τις τέσσερις (4) θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 1 του ν.δ. 
1398/1973 και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 στην Ιερά Μητρόπολη 
Σισανίου και Σιατίστης, μια (1) θέση μεταφέρεται στην Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς. 

 7. Η μία (1) θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΥΕ Κλητήρος της περ. ζ) της παρ. 10 
του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (Α’ 138), η οποία προέκυψε από τη μετατροπή μίας (1) θέσης 
διακόνου στην Ιερά Μητρόπολη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης του ν.δ. 1398/1973, 
μετατρέπεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Διοικητικού. 

 8. Η μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού της υποπερ. γ) της περ. Α) του άρθρου 23 του ν. 
3475/2006 (Α’ 46), η οποία προέκυψε από τη μετατροπή μίας (1) θέσεως Διακόνου στην Ιερά 
Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας του ν.δ. 1398/1973, μετατρέπεται σε θέση 
εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 9. Η μία (1) θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, η οποία 
συστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) στην Ιερά Μητρόπολη 
Μεσσηνίας μετά από κατάργηση μίας (1) θέσης ιεροκήρυκα του άρθρου 25 του ν. 817/1978, 
μετατρέπεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Οδηγών. 

 10. Η μία (1) θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της παρ. 
1 του άρθρου 20 του ν. 1476/1984 (Α’ 136), η οποία προέκυψε από τη μετατροπή μίας (1) 
θέσης διακόνου του ν.δ. 1398/1973 και κατανεμήθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και 
Οινουσσών με την υπό στοιχεία Φ.031/259/Α1/31/18.1.1985 απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 128), μετατρέπεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου 
κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων. 



 11. Από τις πέντε (5) θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 1 του ν.δ. 
1398/1973 και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 στην Ιερά Μητρόπολη 
Χαλκίδος, μια (1) θέση μετατρέπεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΤΕ 
Διοικητικού - Λογιστικού. 

 12. Οι θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 11, προστίθενται στις 
όμοιες θέσεις του αντίστοιχου κλάδου και φορέα. 

 13. Για τη μισθοδοσία του προσωπικού που καταλαμβάνει τις θέσεις των παρ. 1 έως 11 
εφαρμόζεται ο ν. 4354/2015 (Α’ 176) και ως προς την υπηρεσιακή του κατάσταση οι 
Κανονισμοί της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) του άρθρου 42 του ν. 590/1977 (Α’ 146). 

  

 


