
  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 328/2021 

    Περί προσωρινής αναπληρώσεως Μητροπολί-

του και τροποποιήσεως του Κανονισμού υπ’ αρ. 

263/2014 «Περί συγκροτήσεως, αρμοδιοτήτων 

και λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβου-

λίων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας 

της Ελλάδος» (Α΄ 272).

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχουσα υπ’ όψει:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 και του εδαφ. β

 του άρθρου 35 του ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού 
Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146),

2. την ανάγκη εισαγωγής κανόνων για την προσωρινή 
διαποίμανση, διοίκηση και διαχείριση των Ιερών Μη-
τροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος σε περίπτωση 
συνδρομής προσωρινής αδυναμίας εκτελέσεως καθη-
κόντων στο πρόσωπο επαρχιούχου Μητροπολίτου,

3. την γνωμοδότηση 17/2021 του Ειδικού Νομικού 
Συμβούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος και

4. την από 13.7.2021 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς 
Συνόδου, ψηφίζει τον Κανονισμό υπ’ αρ. 328/2021 που 
έχει ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 328/2021
«Περί προσωρινής αναπληρώσεως
Μητροπολίτου και τροποποιήσεως
του Κανονισμού υπ’ αρ. 263/2014
«Περί συγκροτήσεως, αρμοδιοτήτων και
λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων 
των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας
της Ελλάδος» (Α΄ 272)»

Άρθρο 1
Στον Κανονισμό της Εκκλησίας της Ελλάδος υπ’ αρ. 

263/2014 «Περί συγκροτήσεως, αρμοδιοτήτων και λει-
τουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων των Ι. Μη-
τροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 272) προστί-
θεται άρθρο 5.Α που έχει ως ακολούθως:

«Άρθρο 5Α
Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων διαχειρίσεως

1. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.):
α) σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας στο πρόσω-

πο Μητροπολίτου εκ λόγων υγείας του να ασκήσει τα 
καθήκοντά του και

β) εφ’ όσον ο Μητροπολίτης δεν έχει παραχωρήσει την 
αρμοδιότητα πλήρους ή μερικής αναπληρώσεώς του 
σε Πρωτοσύγκελλο ή Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο, και

γ) εάν έχει τεθεί υπ’ όψιν της Δ.Ι.Σ., κατόπιν ή άνευ αιτή-
ματός της, επίκαιρη βεβαίωση πανεπιστημιακής κλινικής 
νοσοκομείου, που πιστοποιεί την ανωτέρω αδυναμία 
και την προσωρινή της φύση προσδιορίζοντας κατά 
προσέγγιση το χρονικό της διάστημα, δύναται μετά 
από αίτημα του Μητροπολίτου ή άνευ αιτήματός του, 
εάν δεν είναι σε θέση να το υποβάλει, να διαπιστώσει 
την ως άνω προσωρινή αδυναμία και να αναθέσει όλες 
τις αρμοδιότητες διαχειρίσεως της Ιεράς Μητροπόλε-
ως, οι οποίες δεν έχουν παραχωρηθεί σε όργανα της ως 
άνω περιπτώσεως β και δεν προϋποθέτουν Αρχιερατική 
ιδιότητα (όπως η εποπτεία επί Ιερών Μονών και Ησυ-
χαστηρίων), στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο προεδρευ-
όμενο από Έξαρχο Μητροπολίτη κατά την παρ. 2 του 
παρόντος και για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο 
δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, επιφυλασσόμενη 
να επανεξετάσει τον προσωρινό χαρακτήρα της αδυνα-
μίας. Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο εποπτεύεται από τη 
Διαρκή Ιερά Σύνοδο.

2. Κατά την ανωτέρω περίπτωση προσωρινής αδυ-
ναμίας η Διαρκής Ιερά Σύνοδος διορίζει ως Πρόεδρο 
του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Έξαρχο Μητροπολίτη.

3. Οι ανωτέρω αυξημένες διαχειριστικές εξουσίες του 
Μητροπολιτικού Συμβουλίου περιορίζονται επί υποθέ-
σεων τρέχουσας φύσεως, ενώ για μη τρέχουσες υπο-
θέσεις ζητείται η έγκριση της Δ.Ι.Σ. Το Μητροπολιτικό 
Συμβούλιο ασκεί τις αυξημένες διαχειριστικές του αρμο-
διότητες μέχρι την έκδοση αποφάσεως της Δ.Ι.Σ., η οποία 
παρατείνει την άσκησή τους ή αποφασίζει την εφαρμογή 
των παρ. 3-7 του άρθρου 34 του ν. 590/1977 (Α΄ 146)».

Άρθρο 2
Διορισμός Εξάρχου Μητροπολίτου

1. Σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων του 
άρθρου 1 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος διορίζει Έξαρχο Μη-
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τροπολίτη στον οποίο αναθέτει για συγκεκριμένο χρο-
νικό διάστημα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) 
μήνες, τα καθήκοντα διαποιμάνσεως, διοικήσεως και 
διαχειρίσεως της Ιεράς Μητροπόλεως, του οικείου Μη-
τροπολίτου μνημονευόμενου κανονικώς σε άπασες 
τις Ιερές Ακολουθίες εντός της Ιεράς Μητροπόλεως.
Ο Έξαρχος Μητροπολίτης εποπτεύεται από τη Διαρκή 
Ιερά Σύνοδο και είναι δυνατό να αντικαθίσταται υπ’ αυτής.

2. Οι ανωτέρω εξουσίες του Εξάρχου Μητροπολίτου 
περιορίζονται επί υποθέσεων τρέχουσας φύσεως, ενώ 
για μη τρέχουσες υποθέσεις ζητείται η έγκριση της Δ.Ι.Σ. 
Ο Έξαρχος Μητροπολίτης ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι 
την έκδοση αποφάσεως της Δ.Ι.Σ., η οποία παρατείνει την 
άσκησή τους ή αποφασίζει την εφαρμογή των παρ. 3-7 
του άρθρου 34 του ν. 590/1977 (Α΄ 146).

Άρθρο 3
1. Προ της λήξεως του χρονικού διαστήματος προσω-

ρινής αναπληρώσεως των άρθρων 1 και 2 η Διαρκής Ιερά 
Σύνοδος λαβούσα υπ’ όψιν επίκαιρη ιατρική βεβαίωση 
πανεπιστημιακής κλινικής νοσοκομείου διαπιστώνει την 
παύση της προσωρινής αδυναμίας ή την εξακολούθησή 
της για ορισμένο χρονικό διάστημα, που προσδιορίζεται 
από την ιατρική βεβαίωση. Στη δεύτερη περίπτωση η 
Δ.Ι.Σ. παρατείνει την κατά τα άρθρα 1 και 2 αναπλήρωση 
για το αναγκαίο χρονικό διάστημα.

2. Εάν δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί το χρονικό 
διάστημα της αναγκαίας παρατάσεως από ιατρική βεβαί-
ωση, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος προβαίνει σε εφαρμογή 
των παρ. 3-7 του άρθρου 34 του ν. 590/1977, ώστε να 
διαπιστωθεί εάν συντρέχει οριστική αδυναμία ασκήσεως 
καθηκόντων του Μητροπολίτου.

Άρθρο 4
Ο παρών Κανονισμός δεν προκαλεί καμία δαπάνη σε 

βάρος του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος ή των λοιπών εκκλησιαστικών 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Ο παρών Κανο-
νισμός αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευσή του διά της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Ο παρών Κανονισμός 
δημοσιεύεται και διά του επισήμου Δελτίου «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» 
της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Αρχιγραμματεύς
† Ο Ωρεών Φιλόθεος   
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