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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5/2015
  Έκδοση του Επίσηµου ∆ελτίου «Απόστολος Τίτος» 

της Εκκλησίας Κρήτης.

  Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ 
ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

  Έχουσα υπ’ όψη:
1. Τους Θείους και Ιερούς Κανόνες.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού 

Νόµου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων 
τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 41/Α΄/16.3.1961) και ιδιαίτερα το 
άρθρο 12, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 51 
του Ν. 4310/2014  «Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 258/Α΄/8.12.2014).

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

4. Τον υπ’ αριθµ. 1/2013 Κανονισµό «Περί Εφηµερίων και 
∆ιακόνων» της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Κρήτη 
Ορθοδόξου Εκκλησίας (ΦΕΚ 65/Α΄/12.3.2013).

5. Τον υπ’ αριθµ. 2/2014 Κανονισµό «Περί συγκρότησης, 
σύγκλησης, λειτουργίας και αρµοδιοτήτων των Μητρο−
πολιτικών Συµβουλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των 
Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης» της 
Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Κρήτη Ορθοδόξου 
Εκκλησίας (ΦΕΚ 66/Α΄/12.3.2014).

6. Τον υπ’ αριθµ. 4/2015 Κανονισµό «Κώδικας περί εκ−
κλησιαστικών υπαλλήλων της Εκκλησίας Κρήτης» της 
Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Κρήτη Ορθοδόξου 
Εκκλησίας.

7. Το άρθρο 51 του Νόµου 4310/2014 «Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 258/8−12−2014).

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

9. Τις υπ’ αριθµ. 9α΄/18−12−2014 και 4/8−6−2015 απο−
φάσεις της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας 
Κρήτης.

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

Τον υπ’ αριθµ. 5/2015 Κανονισµό ο οποίος έχει ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5/2015
Περί έκδοσης του επίσηµου ∆ελτίου 

«Απόστολος Τίτος» της Εκκλησίας Κρήτης

Άρθρο 1
Έκδοση ∆ελτίου

1. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης 
εκδίδει επίσηµο ∆ελτίο µε τον τίτλο «Απόστολος Τίτος», 
στο οποίο δηµοσιεύονται Κανονισµοί, κανονιστικές δι−
ατάξεις, πράξεις, αποφάσεις και εγκύκλιοι Αυτής, της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της 
Εκκλησίας Κρήτης, Αποφάσεις της Αγίας και Ιεράς Συ−
νόδου του Οικουµενικού Πατριαρχείου, Πατριαρχικές 
εγκύκλιοι, οµιλίες, µηνύµατα και ανακοινωθέντα του 
Οικουµενικού Πατριαρχείου, καθώς και θεολογικά, επι−
στηµονικά άρθρα, εκκλησιαστικά επίκαιρα ή γεγονότα. 
Για την έκδοση του παραπάνω ∆ελτίου καταβάλλεται 
εισφορά από τους Εφηµερίους και ∆ιακόνους της Εκ−
κλησίας Κρήτης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 
43 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71).

2. Το λογότυπο του επίσηµου ∆ελτίου της Εκκλησίας 
Κρήτης «Απόστολος Τίτος» είναι το ίδιο µε εκείνο της 
πρώτης του έκδοσης, δηλαδή, αποτελούµενο από δύο 
χρώµατα, άσπρο και µαύρο, σύµπλεγµα των λέξεων, µε 
βυζαντινή γραφή, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ, η λέξη ΤΙΤΟΣ 
µε µεγαλύτερα στοιχεία σε µορφή υδατογραφήµατος 
και η λέξη ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ µε µικρότερα στοιχεία, εντός 
σχήµατος περγαµηνής, επί της λέξεως ΤΙΤΟΣ. Κάτω 
από το σύµπλεγµα αυτό αναγράφεται µε γράµµατα 
κεφαλαία βυζαντινά ο υπότιτλος ΕΠΙΣΗΜΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

3. Το επίσηµο ∆ελτίο «Απόστολος Τίτος» εκδίδεται 
τακτικά ανά τρίµηνο και έκτακτα, κατόπιν εισηγήσεως 
της αρµόδιας Συνοδικής Επιτροπής και αποφάσεως της 
Ιεράς Συνόδου. Επίσης, στην έκδοση του ∆ελτίου δύνα−
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ται να συµπεριληφθεί και η έκδοση ανατύπων των Κα−
νονισµών της Εκκλησίας Κρήτης, πρακτικών ηµερίδων, 
συνεδρίων, επιστηµονικών επετηρίδων, αφιερωµατικών 
τόµων, τιµητικών εκδόσεων, ηµερολογίων, εντύπων ει−
κόνων, περγαµηνών, εντύπων συνοδευοµένων από ψη−
φιακούς δίσκους, προσκυνηµατικών οδηγών, εντύπων 
πληροφόρησης του ιερού κλήρου και του κοινωνικού 
συνόλου για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα και 
ποιµαντικά ζητήµατα, εντύπων σεµιναρίων κ.α..

4. Η αρµόδια Συνοδική Επιτροπή εποπτείας έκδοσης 
του ∆ελτίου µπορεί να εισηγηθεί στήν Ιερά Επαρχιακή 
Σύνοδο την έγκριση ανάθεσης του έργου της προετοι−
µασίας εκτύπωσης του παραπάνω ∆ελτίου (στοιχει−
οθεσία, σελιδοποίηση, διόρθωση δοκιµίων, επιµέλεια 
εκτύπωσης κ.α.), καθώς και της ανάρτησής του στον 
επίσηµο ιστοχώρο της Εκκλησίας Κρήτης, σε ένα ή 
περισσότερα πρόσωπα εξειδικευµένα στο αντικείµενο 
αυτό, µε σύµβαση έργου κατόπιν συµφωνίας περί της 
αµοιβής.

5. Επίσης, η Συνοδική Επιτροπή µπορεί να εισηγη−
θεί στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο την έγκριση αγοράς 
του απαραιτήτου τεχνικού εξοπλισµού, ο οποίος θα 
εξυπηρετεί την προετοιµασία εκτύπωσης του ∆ελτίου, 
καθώς και της αγοράς κάθε άλλου απαραίτητου εξο−
πλισµού φύλαξης, αποθήκευσης και αρχειοθέτησης, που 
εξυπηρετεί το σκοπό αυτό. Ο εν λόγω εξοπλισµός θα 
αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Εκκλησίας Κρήτης.

Άρθρο 2
Εποπτεία έκδοσης

Με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκ−
κλησίας Κρήτης, η εποπτεία της έκδοσης του ∆ελτίου 
ανατίθεται σε τριµελή Συνοδική Επιτροπή από εν ενερ−
γεία Αρχιερείς της Εκκλησίας Κρήτης, µε τη συµµετοχή 
Γραµµατέα, η οποία µπορεί να διευρυνθεί και µε άλλα 
µέλη. Με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου ορί−
ζονται ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας της πα−
ραπάνω Συνοδικής Επιτροπής. Η Επιτροπή έχει και την 
οικονοµική διαχείριση του ∆ελτίου και υποβοηθείται στο 
έργο της αυτό από εκκλησιαστικό υπάλληλο που υπη−
ρετεί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή ή σε οποιαδήποτε Ιερά 
Μητρόπολη της Εκκλησίας Κρήτης, ο οποίος εκτελεί 
χρέη λογιστή. Η σύνταξη του ∆ελτίου ανατίθεται σε 
∆ιευθυντή συντάξεως, ο οποίος ορίζεται από την Ιερά 
Επαρχιακή Σύνοδο.

Άρθρο 3
Παραλήπτες ∆ελτίου

Το ∆ελτίο λαµβάνουν δωρεάν οι εφηµέριοι, οι Ιερές 
Μονές, οι Ενορίες, τα εκκλησιαστικά Ιδρύµατα, και οι 
εκκλησιαστικοί Οργανισµοί της Εκκλησίας Κρήτης. Το 
∆ελτίο αποστέλλεται στους Αρχιερείς του Οικουµενι−
κού Πατριαρχείου, άλλων Πατριαρχείων και Εκκλησιών 
καθώς και σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, εκκλη−
σιαστικές Σχολές, βιβλιοθήκες της ηµεδαπής και αλλο−
δαπής, ερευνητικά κέντρα κ.λπ. Η ύλη του δηµοσιεύεται 
και στον επίσηµο ιστοχώρο της Εκκλησίας Κρήτης.

Άρθρο 4
Έκδοση εντύπων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

και των Ιερών Μητροπόλεων Εκκλησίας Κρήτης

1. Το επίσηµο ∆ελτίο «Απόστολος Τίτος» εκδίδει και 
εκκλησιαστικά έντυπα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των 

Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, καθώς και 
ανάτυπα αυτών, µετά από σχετική Απόφαση της Ιεράς 
Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, κατόπιν 
εισηγήσεως − προτάσεως της Συνοδικής Επιτροπής 
Εποπτείας έκδοσης του ∆ελτίου «Απόστολος Τίτος».

2. Στα εκκλησιαστικά αυτά έντυπα (βιβλία, ηµερολόγια, 
εκκλησιαστικά περιοδικά, χάρτινες εικόνες, έντυπα συ−
νοδευόµενα από ψηφιακούς δίσκους, χάρτες, οδηγούς, 
έντυπα πληροφόρησης του ιερού κλήρου και του κοινω−
νικού συνόλου για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα 
και ποιµαντικά ζητήµατα, έντυπα σεµιναρίων κ.α.) πρέπει 
απαραιτήτως να αναγράφεται σε ευκρινές σηµείο αυ−
τολεξεί: «Το παρόν εκδίδεται από το επίσηµο ∆ελτίο 
της Εκκλησίας Κρήτης “Απόστολος Τίτος” και διατίθεται 
δωρεάν». Επίσης, πρέπει να τοποθετείται υποχρεωτικώς 
µε το παραπάνω κείµενο και το λογότυπο του επίσηµου 
∆ελτίου «Απόστολος Τίτος» καθώς και ο αριθµός ΙSSN 
του επίσηµου ∆ελτίου, όπου απαιτείται.

3.  Τα παραπάνω εκκλησιαστικά έντυπα καθώς και τα 
ανάτυπά τους διατίθενται δωρεάν και απαγορεύεται 
ρητά η εµπορία τους. 

Άρθρο 5
∆ιαδικασία έγκρισης εκδόσεως εκκλησιαστικών 
εντύπων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών 

Μητροπόλεως της Εκκλησίας Κρήτης

1. Με απόφαση του Μητροπολίτου (ή του Αρχιεπισκό−
που για την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης) ή του Μητρο−
πολιτικού Συµβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή κάθε 
Ιεράς Μητροπόλεως της Εκκλησίας Κρήτης υποβάλλεται 
προς την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, 
για την αρµόδια τριµελή Συνοδική Επιτροπή εποπτεί−
ας έκδοσης του επισήµου δελτίου «Απόστολος Τίτος», 
συγκεκριµένη πρόταση για την έκδοση εκκλησιαστικών 
εντύπων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή κάθε Ιεράς Μητρο−
πόλεως. Η πρόταση περιγράφει λεπτοµερώς το είδος 
του υπό έκδοση εκκλησιαστικού εντύπου, τον αριθµό 
των αντιτύπων, τη γενική περιγραφή και τεχνικά χα−
ρακτηριστικά της έκδοσης, το ακριβές κόστος αυτής, 
καθώς και το Τυπογραφείο που θα αναλάβει την έκδοση.

2. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος µετά τη λήψη της πρό−
τασης, αποστέλλει αυτή προς τη Συνοδική Επιτροπή 
Εποπτείας του ∆ελτίου, προκειµένου να αξιολογηθεί. 
Η αρµόδια Συνοδική Επιτροπή, µετά από σχετική αξιο−
λόγηση της υποβληθείσας πρότασης, εισηγείται σχε−
τικώς προς την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο. Στη συνέχεια, 
η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος εξετάζει τις εισηγήσεις της 
αρµοδίας Συνοδικής Επιτροπής και αναλόγως εγκρίνει 
ή απορρίπτει αυτές.

3. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος αποστέλλει προς την 
αιτηθείσα Ιερά Αρχιεπισκοπή ή Ιερά Μητρόπολη αντί−
γραφο από τα Πρακτικά Αυτής, στο οποίο αναγράφεται 
η έγκριση της έκδοσης συγκεκριµένων εκκλησιαστικών 
εντύπων, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
∆ιαδικασία εξόφλησης ∆απανών

1. Η εξόφληση των δαπανών έκδοσης των παραπάνω 
εντύπων πραγµατοποιείται από τη Συνοδική Επιτρο−
πή εποπτείας του ∆ελτίου, η οποία σύµφωνα µε το 
Νόµο 4310/2014 έχει και την οικονοµική διαχείριση του 
∆ελτίου. 
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2. α. Η Εκκλησία Κρήτης διατηρεί ιδιαίτερο τραπεζικό 
λογαριασµό µε την επωνυµία «Εκκλησία Κρήτης – Επί−
σηµο ∆ελτίο Απόστολος Τίτος». Υπεύθυνος για την κί−
νηση του λογαριασµού είναι ο Πρόεδρος της Συνοδικής 
Επιτροπής έκδοσης του ∆ελτίου. 

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

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

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

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

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

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος του Κανονισµού

Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού, ο οποίος δηµοσι−
εύεται και στο επίσηµο ∆ελτίο της Εκκλησίας Κρήτης 
«Απόστολος Τίτος», αρχίζει από την ηµέρα της δηµοσι−
εύσεώς του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο κανονισµός αυτός να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 8 Ιουνίου 2015

O Πρόεδρος
† O Κρήτης ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

    F 

(2)

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

και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης.

  Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ 
ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

  Έχουσα υπ’ όψη:
1. Τους Θείους και Ιερούς Κανόνες.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού 

Νόµου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων 
τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 41/Α΄/16.3.1961).

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

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

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

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

7. Τον υπ’ αριθµ. 1/2013 Κανονισµό «Περί Εφηµερίων και 
∆ιακόνων» της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Κρήτη 
Ορθοδόξου Εκκλησίας (ΦΕΚ 65/Α΄/12.3.2013).

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

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

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

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

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

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

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

Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων
της Εκκλησίας Κρήτης

Άρθρο 1
Ιεροί Ναοί

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

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

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

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

Άρθρο 2
Ενορίες

1. Οι Ενορίες αποτελούν τα βασικά κύτταρα της κα−
νονικής οργανώσεως της εκκλησιαστικής ζωής. Η Ενο−
ρία µετά του Ιερού Ενοριακού Ναού αποτελούν ενιαία 
οντότητα, µε καθορισµένα γεωγραφικά όρια, σύµφωνα 
µε τις υφιστάµενες ποιµαντικές ανάγκες. Τα γεωγρα−
φικά όρια της Ενορίας ορίζονται και µεταβάλλονται 
µε απόφαση του οικείου Μητροπολιτικού Συµβουλίου, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 
του Κανονισµού 1/2013 της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου 
της Εκκλησίας Κρήτης.


