
Η ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΙΑΠΟΡΑ 

Ἡ Ἁγία θαί Μεγάιε χλνδνο ηῆο Ὀξζνδφμνπ θθιεζίαο ἠζρνιήζε πεξί ηφ ζέκα 

ηῆο θαλνληθῆο ὀξγαλψζεσο ηῆο Ὀξζνδφμνπ Γηαζπνξᾶο. Οὕησ, ζπλεδήηεζε ηά 
πφ ηῆο Γ’ Πξνζπλνδηθῆο Παλνξζφδνμνπ Γηαζθέςεσο (ακπεδχ, 2009) θαί πφ 

ηῆο πλάμεσο ηῶλ Πξνθαζεκέλσλ ηῶλ Ὀξζνδφμσλ Αηνθεθάισλ θθιεζηῶλ 
(21-28 Ἰαλ. 2016) παξαπεκθζέληα αηῇ ζρεηηθά θείκελα πεξί ηῆο Ὀπθοδόξος 

Διαζποπᾶρ θαί πεξί ηνῦ Κανονιζμοῦ Λειηοςπγίαρ ηῶν Ἐπιζκοπικῶν 
Σςνελεύζεων ἐλ αηῇ, ἐγθξίλαζα αηά κεηά ηηλσλ κηθξῶλ ηξνπνινγηῶλ, ἔρνπλ 

δέ ὡο ἀθνινχζσο: 

1.  

1. α. Γηεπηζηψζε ὅηη ἀπνηειεῖ θνηλήλ βνχιεζηλ παζῶλ ηῶλ ἁγησηάησλ 

Ὀξζνδφμσλ θθιεζηῶλ, ὅπσο ἐπηιπζῇ ηφ δήηεκα ηῆο Ὀξζνδφμνπ 

Γηαζπνξᾶο ηφ ηαρχηεξνλ δπλαηφλ θαί ὅπσο ὀξγαλσζῇ αὕηε θαηά ηξφπνλ 

ζχκθσλνλ πξφο ηήλ ὀξζφδνμνλ ἐθθιεζηνινγίαλ θαί ηήλ θαλνληθήλ 

παξάδνζηλ θαί πξᾶμηλ ηῆο Ὀξζνδφμνπ θθιεζίαο. 

2. β. Γηεπηζηψζε ὡζαχησο ὅηη θαηά ηήλ παξνῦζαλ θάζηλ δέλ εἶλαη ἐθηθηή 

δη’ ἱζηνξηθνχο θαί πνηκαληηθνχο ιφγνπο ἡ ἄκεζνο κεηάβαζηο εἰο ηήλ 

αζηεξῶο θαλνληθήλ ηάμηλ ηῆο θθιεζίαο ὡο πξφο ηφ δήηεκα ηνῦην, 

ηνηέζηηλ εἰο ηήλ ὕπαξμηλ ἑλφο κφλνπ πηζθφπνπ εἰο ηφλ αηφλ ηφπνλ. 

Ὅζελ, ἀπνθαζίδεηαη ὅπσο δηαηεξεζνῦλ αἱ ζεζκνζεηεζεῖζαη πφ ηῆο Γ’ 

Πξνζπλνδηθῆο Παλνξζφδνμνπ Γηαζθέςεσο αἱ πηζθνπηθαί πλειεχζεηο, 

ἄρξηο νὗ ἐπηζηῇ ὁ θαηξφο, θαηφπηλ ὡξηκάλζεσο ηῶλ ζπλζεθῶλ, πξφο 

ἐθαξκνγήλ ηῆο θαλνληθῆο ἀθξηβείαο. 

2.  

1. α. Αἱ πηζθνπηθαί πλειεχζεηο ηῶλ θαησηέξσ κλεκνλεπνκέλσλ 

πεξηνρῶλ ζπγθξηνῦληαη πφ πάλησλ ηῶλ ἐλ ηῇ πεξηνρῇ ἐθείλῃ ὡο 

θαλνληθῶλ ἀλαγλσξηδνκέλσλ ἐπηζθφπσλ, νἵηηλεο ζά ἐμαθνινπζνῦλ λά 

πάγσληαη εἰο ηάο θαλνληθάο δηθαηνδνζίαο, εἰο ἅο πάγνληαη ζήκεξνλ. 

2. Β. Αἱ πλειεχζεηο αὗηαη ζά ζπλίζηαληαη ἐθ πάλησλ ηῶλ ἐλ ἑθάζηῃ 

πεξηνρῇ ἐπηζθφπσλ, νἵηηλεο εξίζθνληαη ἐλ θαλνληθῇ θνηλσλίᾳ κεηά 

παζῶλ ηῶλ ἁγησηάησλ Ὀξζνδφμσλ θθιεζηῶλ θαί ζά πξνεδξεχσληαη 

πφ ηνῦ πξψηνπ ἐθ ηῶλ εἰο ηήλ θθιεζίαλ Κσλζηαληηλνππφιεσο 

παγνκέλσλ ἀξρηεξέσλ, ἐιιείςεη δέ ηνχηνπ ζπκθψλσο πξφο ηήλ ηάμηλ 

ηῶλ Γηπηχρσλ. Αὗηαη ζά ἔρνπλ ἐθηειεζηηθήλ πηηξνπήλ, ἀπνηεινπκέλελ 

ἐθ ηῶλ πξψησλ ἱεξαξρῶλ ηῶλ δηαθφξσλ δηθαηνδνζηῶλ, αἱ ὁπνῖαη 

πάξρνπλ εἰο ηήλ πεξηνρήλ. 

3. γ. Ἔξγνλ θαί εζχλε ηῶλ ἐπηζθνπηθῶλ ηνχησλ πλειεχζεσλ ζά εἶλαη ἡ 

κέξηκλα δηά ηήλ θαλέξσζηλ ηῆο ἑλφηεηνο ηῆο Ὀξζνδνμίαο θαί ηήλ 

ἀλάπηπμηλ θνηλῆο δξάζεσο ὅισλ ηῶλ ὀξζνδφμσλ ἑθάζηεο πεξηνρῆο πξφο 

ζεξαπείαλ ηῶλ πνηκαληηθῶλ ἀλαγθῶλ ηῶλ ἐθεῖ δηαβηνχλησλ ὀξζνδφμσλ, 



θνηλήλ ἐθπξνζψπεζηλ πάλησλ ηῶλ ὀξζνδφμσλ ἔλαληη ηῶλ ἑηεξνδφμσλ 

θαί ηῆο ὅιεο θνηλσλίαο ηῆο πεξηνρῆο, θαιιηέξγεηαλ ηῶλ ζενινγηθῶλ 

γξακκάησλ θαί ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο παηδείαο θ.ιπ. Αἱ ἐπί ηῶλ ζεκάησλ 

ηνχησλ ἀπνθάζεηο ζά ιακβάλσληαη θαζ’ ὁκνθσλίαλ ηῶλ θθιεζηῶλ αἱ 

ὁπνῖαη ἐθπξνζσπνῦληαη εἰο ηήλ ζπγθεθξηκέλελ πλέιεπζηλ. 

3. Αἱ πεξηνραί, εἰο ηάο ὁπνίαο ζά δεκηνπξγεζνῦλ εἰο ἕλ πξῶηνλ ζηάδηνλ 

πηζθνπηθαί ζπλειεχζεηο, ὁξίδνληαη ὡο ἑμῆο: 

i. Καλαδᾶο 

ii. Ἡλσκέλαη Πνιηηεῖαη Ἀκεξηθῆο 

iii. Λαηηληθή Ἀκεξηθή 

iv. Αζηξαιία, Νέα Εειαλδία θαί Ὠθεαλία 

v. Μεγάιε Βξεηαλλία θαί Ἰξιαλδία 

vi. Γαιιία 

vii. Βέιγηνλ, Ὁιιαλδία θαί Λνπμεκβνῦξγνλ 

viii. Αζηξία 

ix. Ἰηαιία θαί Μάιηα 

x. ιβεηία θαί Ληρηελζηάηλ 

xi. Γεξκαλία 

xii. θαλδηλαπτθαί Χῶξαη (ἐθηφο ηῆο Φηιιαλδίαο) 

xiii. Ἱζπαλία θαί Πνξηνγαιία 

4. Οἱ ἐπίζθνπνη ηῆο Γηαζπνξᾶο, νἱ ὁπνῖνη θαηνηθνῦλ εἰο ηήλ Γηαζπνξάλ θαί 

ἔρνπλ ἐλνξίαο εἰο πεξηζζνηέξαο πεξηνράο, ζά εἶλαη κέιε ηῶλ πηζθνπηθῶλ 

πλειεχζεσλ θαί ηῶλ πεξηνρῶλ αηῶλ. 

5. Αἱ πηζθνπηθαί πλειεχζεηο δέλ ἀπνζηεξνῦλ ἀπφ ηνχο πηζθφπνπο κέιε 

αηῶλ ἁξκνδηφηεηαο δηνηθεηηθνῦ θαί θαλνληθνῦ ραξαθηῆξνο νὔηε 

πεξηνξίδνπλ ηά δηθαηψκαηα αηῶλ εἰο ηήλ Γηαζπνξάλ. Αἱ πηζθνπηθαί 

πλειεχζεηο ἀπνβιέπνπλ εἰο ηήλ δηακφξθσζηλ θνηλῆο ζέζεσο ηῆο 

Ὀξζνδφμνπ θθιεζίαο ἐπί δηαθφξσλ ζεκάησλ, ηνῦην νδφισο ἐκπνδίδεη 

ηνχο πηζθφπνπο κέιε, νἱ ὁπνῖνη κέλνπλ πφινγνη εἰο ηάο ἰδηθάο ησλ 

θθιεζίαο, λά ἐθθξάζνπλ ηάο ἀπφςεηο ηῶλ ἰδηθῶλ ησλ θθιεζηῶλ ἐλψπηνλ 

ηνῦ ἔμσ θφζκνπ. 



6. Οἱ Πξφεδξνη ηῶλ πηζθνπηθῶλ πλειεχζεσλ ζπγθαινῦλ θαί πξνεδξεχνπλ 

παζῶλ ηῶλ θνηλῶλ ζπλάμεσλ ηῶλ ἐπηζθφπσλ ηῆο πεξηνρῆο αηῶλ 

(ιεηηνπξγηθῶλ, πνηκαληηθῶλ, δηνηθεηηθῶλ θ.ιπ.). Δἰο δεηήκαηα γεληθσηέξνπ 

ἐλδηαθέξνληνο, ἀπαηηνῦληα, θαη’ ἀπφθαζηλ ηῆο πηζθνπηθῆο πλειεχζεσο, 

παλνξζφδνμνλ ἀληηκεηψπηζηλ ὁ πξφεδξνο αηῆο ἔρεη ηήλ ἀλαθνξάλ αηνῦ 

εἰο ηφλ Οἰθνπκεληθφλ Παηξηάξρελ δηά ηά πεξαηηέξσ θαηά ηά παλνξζνδφμσο 

ἰζρχνληα. 

7. Αἱ Ὀξζφδνμνη θθιεζίαη δεζκεχνληαη, ὅπσο κή πξνβαίλνπλ εἰο ἐλεξγείαο 

δπλακέλαο λά παξαβιάςνπλ ηήλ ὡο ἄλσ δηαγξαθνκέλελ πνξείαλ πξφο 

θαλνληθήλ ἐπίιπζηλ ηνῦ ζέκαηνο ηῆο Γηαζπνξᾶο, ὡο ἡ ἀπφδνζηο ηίηισλ 

θηζηακέλσλ ἤδε εἰο Ἀξρηεξεῖο, ζά πξάηηνπλ δέ πᾶλ ηφ δπλαηφλ πξφο 

δηεπθφιπλζηλ ηνῦ ἔξγνπ ηῶλ πηζθνπηθῶλ πλειεχζεσλ θαί ἀπνθαηάζηαζηλ 

ηῆο ὁκαιῆο θαλνληθῆο ηάμεσο ἐλ ηῇ Γηαζπνξᾷ. 

Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ ηῶν Ἐπιζκοπικῶν ςνελεύζεων 

ἐν ηῇ Ὀπθοδόξῳ Διαζποπᾷ 

Ἄπθπον 1. 

1. Πάληεο νἱ ὀξζφδνμνη ἐπίζθνπνη ἑθάζηεο Πεξηνρῆο, ἐθ ηῶλ πφ ηῆο Ἁγίαο θαί 

Μεγάιεο πλφδνπ ηῆο Ὀξζνδφμνπ θθιεζίαο θαζνξηζζεηζῶλ, νἱ ὁπνῖνη 

εξίζθνληαη ἐλ θαλνληθῇ θνηλσλίᾳ κεηά παζῶλ ηῶλ θαηά ηφπνπο Ὀξζνδφμσλ 

αηνθεθάισλ θθιεζηῶλ, ζπγθξνηνῦλ ἰδίαλ πηζθνπηθήλ πλέιεπζηλ. 

2. Μέιε ηῆο πηζθνπηθῆο πλειεχζεσο εἶλαη θαί ὅζνη πεξφξηνη ὀξζφδνμνη 

ἐπίζθνπνη ἀζθνῦλ πνηκαληηθήλ δηαθνλίαλ ἐλνξηῶλ ηῆο Πεξηνρῆο. 

3. Οἱ ἐθεζπράδνληεο θαί νἱ ἐπηζθεπηφκελνη ηήλ Πεξηνρήλ ἐπίζθνπνη, ἐθ’ ὅζνλ 

πιεξνῦλ ηάο πξνυπνζέζεηο ηῆο παξαγξάθνπ (1), δχλαληαη λά πξνζθιεζνῦλ 

ὅπσο ζπκκεηάζρνπλ εἰο ηήλ πλέιεπζηλ, ἀιιά ἄλεπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ. 

Ἄπθπον 2. 

θνπφο ηῆο πηζθνπηθῆο πλειεχζεσο εἶλαη λά θαλεξψλῃ ηήλ ἑλφηεηα ηῆο 

Ὀξζνδφμνπ θθιεζίαο, λά πξνσζῇ ηήλ ζπλεξγαζίαλ κεηαμχ ηῶλ θθιεζηῶλ εἰο 
πάληαο ηνχο ηνκεῖο ηῆο πνηκαληηθῆο δηαθνλίαο θαί λά δηαηεξῇ, δηαθπιάζζῃ θαί 

ἀλαπηχζζῃ ηά ζπκθέξνληα ηῶλ θνηλνηήησλ, αἱ ὁπνῖαη πάγνληαη εἰο ηνχο 
ὀξζνδφμνπο θαλνληθνχο ἐπηζθφπνπο ηῆο Πεξηνρῆο. 

Ἄπθπον 3. 

Ἡ πηζθνπηθή πλέιεπζηο ζά ἔρῃ θηειεζηηθήλ πηηξνπήλ ἀπαξηηδνκέλελ ἐθ 

ηῶλ πξψησλ ἐπηζθφπσλ ἑθάζηεο ηῶλ θαλνληθῶλ θθιεζηῶλ ηῆο Πεξηνρῆο. 

Ἄπθπον 4. 

1. Ἡ πηζθνπηθή πλέιεπζηο θαί ἡ θηειεζηηθή πηηξνπή αηῆο ζά ἔρνπλ ἕλα 

Πξφεδξνλ, ἕλα ἤ δχν Ἀληηπξνέδξνπο, ἕλα Γξακκαηέα θαί ἕλα Σακία, ὡο θαί 

ἄιινπο πεπζχλνπο ὁξηζζεζνκέλνπο πφ ηῆο πλειεχζεσο. 



2. Πξφεδξνο εἶλαη ex officio ὁ πξῶηνο ηῶλ ἐπηζθφπσλ ηνῦ Οἰθνπκεληθνῦ 

Παηξηαξρείνπ θαί, ἀπφληνο ηνχηνπ, θαηά ηήλ ηάμηλ ηῶλ Γηπηχρσλ. Ὁ 

Πξφεδξνο ηῆο πηζθνπηθῆο πλειεχζεσο ζπγθαιεῖ ηάο ζπλεδξίαο αηῆο, 

δηεπζχλεη ηάο ἐξγαζίαο αηῶλ θαί πξνεμάξρεη ηῶλ ζπιιεηηνχξγσλ. πί ηῶλ 

δεηεκάησλ, ηά ὁπνῖα ζπλεδεηήζεζαλ εἰο ηήλ ζπλεδξίαλ ηῆο πηζθνπηθῆο 

πλειεχζεσο θαί ἐπί ηῶλ ὁπνίσλ ἐπεηεχρζε ὁκφθσλνο ἀπφθαζηο, ὁ 

Πξφεδξνο (ἤ θαη’ ἀλάζεζηλ αηνῦ ἄιιν κέινο ηῆο πηζθνπηθῆο 

πλειεχζεσο) πξνβάιιεη ἐλψπηνλ ηνῦ θξάηνπο, ηῆο θνηλσλίαο θαί ηῶλ 

ἄιισλ ζξεζθεπηηθῶλ ὀξγαληζκῶλ ηήλ θνηλήλ ζέζηλ ηῶλ Ὀξζνδφμσλ 

θθιεζηῶλ ηῆο πεξηνρῆο. 

3. Ὁ ἤ νἱ Ἀληηπξφεδξνη ὁξίδνληαη ex officio ἐθ ηῶλ ἐπηζθφπσλ-κειῶλ ηῶλ 

πλειεχζεσλ ἐθ ηῶλ ἀκέζσο ἑπνκέλσλ θθιεζηῶλ ζπκθψλσο πξφο ηήλ 

ηάμηλ ηῶλ Γηπηχρσλ ηῶλ Ὀξζνδφμσλ θθιεζηῶλ. Ὁ Γξακκαηεχο, ὁ Σακίαο 

θαί νἱ ινηπνί πεχζπλνη ἐθιέγνληαη πφ ηῆο πλειεχζεσο, δχλαληαη δέ λά 

κή πξνέξρσληαη ἐθ ηνῦ βαζκνῦ ηῶλ ἐπηζθφπσλ. 

Ἄπθπον 5. 

1. Αἱ ἁξκνδηφηεηεο ηῆο πηζθνπηθῆο πλειεχζεσο εἶλαη: 

1. α. λά κεξηκλᾷ θαί λά ζπκβάιῃ δηά ηήλ δηαηήξεζηλ ηῆο ἑλφηεηνο ηῆο 

Ὀξζνδφμνπ θθιεζίαο ηῆο Πεξηνρῆο εἰο ηάο ζενινγηθάο, 

ἐθθιεζηνινγηθάο, θαλνληθάο, πλεπκαηηθάο, θηιαλζξσπηθάο, 

ἐθπαηδεπηηθάο θαί ἱεξαπνζηνιηθάο πνρξεψζεηο αηῆο. 

2. β. Ὁ ζπληνληζκφο θαί ἡ πξνψζεζηο ηῶλ θνηλνῦ ἐλδηαθέξνληνο 

δξαζηεξηνηήησλ εἰο ηνχο ηνκεῖο ηῆο δηαπνηκάλεσο, ηῆο θαηερήζεσο, ηῆο 

ιεηηνπξγηθῆο δσῆο, ηῶλ ζξεζθεπηηθῶλ ἐθδφζεσλ, ηῶλ κέζσλ καδηθῆο 

ἐπηθνηλσλίαο, ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο παηδείαο θ.ιπ.. 

3. γ. Αἱ ζρέζεηο κεηά ηῶλ ἑηεξνδφμσλ θαί κεηά ηῶλ ἑηεξνζξήζθσλ. 

4. δ. Πᾶλ ὅ,ηη ἀπνηειεῖ πνρξέσζηλ ηῆο Ὀξζνδφμνπ θθιεζίαο εἰο ηάο 

ζρέζεηο αηῆο κεηά ηῆο θνηλσλίαο θαί ηῶλ θξαηηθῶλ Ἀξρῶλ. 

5. ε. Ἡ πξνεηνηκαζία ζρεδίνπ ὀξγαλψζεσο ηῶλ ὀξζνδφμσλ ηῆο Πεξηνρῆο 

ἐπί θαλνληθῆο βάζεσο. 

2. Ὁ θαζνξηζκφο ηνῦ πεδίνπ ηῶλ ἁξκνδηνηήησλ δέλ ζά ἔδεη ἐπ’ νδελί λά 

παξεκβαίλῃ εἰο ηήλ ἐπαξρηαθήλ δηθαηνδνζίαλ ἑθάζηνπ πηζθφπνπ θαί λά 

πεξηνξίδῃ ηά δηθαηψκαηα ηῆο θθιεζίαο αηνῦ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαί 

ηῶλ ζρέζεσλ αηῆο κεηά ηῶλ δηεζλῶλ ὀξγαληζκῶλ, ηῆο θξαηηθῆο ἐμνπζίαο, 

ηῆο θνηλσλίαο ηῶλ πνιηηῶλ, ηῶλ κέζσλ καδηθῆο ἐλεκεξψζεσο, ηῶλ ἄιισλ 

ὁκνινγηῶλ, ηῶλ θξαηηθῶλ θαί δηνκνινγηαθῶλ ὀξγαληζκῶλ, ὡο ἐπίζεο θαί 

ηῶλ ἄιισλ ζξεζθεηῶλ. 



πί εἰδηθῶλ γισζζηθῶλ, ἐθπαηδεπηηθῶλ ἤ θαί πνηκαληηθῶλ δεηεκάησλ 

θθιεζίαο ηηλφο ἡ πηζθνπηθή πλέιεπζηο δχλαηαη λά ζπλεξγάδεηαη θαί 

κεηά ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο ἀξρῆο ηῆο ἐλ ιφγῳ θθιεζίαο, ὥζηε ἡ πνηθηιία ηῶλ 

ἐζληθῶλ παξαδφζεσλ λά ἐπηβεβαηνῖ ηήλ ἑλφηεηα ηῆο Ὀξζνδνμίαο εἰο ηήλ 

θνηλσλίαλ ηῆο πίζηεσο θαί ηφλ ζχλδεζκνλ ηῆο ἀγάπεο. 

Ἄπθπον 6. 

1. Ἡ πηζθνπηθή πλέιεπζηο ἀπνδέρεηαη θαί θαηαγξάθεη ηήλ ἐθινγήλ ηῶλ 

ἐπηζθφπσλ ηῆο Πεξηνρῆο, ὡο θαί ηήλ ἀλαθνξάλ αηῶλ εἰο ηάο ἁγησηάηαο 

αηνθεθάινπο Ὀξζνδφμνπο θθιεζίαο. 

2. μεηάδεη θαί θαζνξίδεη ηφ θαλνληθφλ θαζεζηψο ηῶλ ἐλ ηῇ Πεξηνρῇ ηνπηθῶλ 

θνηλνηήησλ, αἱ ὁπνῖαη δέλ ἔρνπλ ἀλαθνξάλ εἰο ηάο ἁγησηάηαο αηνθεθάινπο 

Ὀξζνδφμνπο θθιεζίαο. 

3. Ὀθείιεη λά θαηαγξάθῃ πᾶζαλ θξίζηλ θιεξηθῶλ ἐθθσλεζεῖζαλ πφ ηῶλ 

ἐπηζθφπσλ αηῶλ, ἵλα ἡ θξίζηο αὕηε ἐθαξκνζζῇ κεηαμχ ηῶλ Ὀξζνδφμσλ 

θθιεζηῶλ ηῆο Πεξηνρῆο. 

Ἄπθπον 7. 

1. Ἡ πηζθνπηθή πλέιεπζηο ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ἅπαμ ηνῦ ἔηνπο, ηῇ 

πξνζθιήζεη ηνῦ Πξνέδξνπ. Γχλαηαη λά ζπλέιζῃ ὁζάθηο ἤζειε ηνῦην θξηζῇ 

ἀλαγθαῖνλ πφ ηῆο θηειεζηηθῆο πηηξνπῆο ἤ ηῇ ἐγγξάθῳ θαί ᾐηηνινγεκέλῃ 

αἰηήζεη ηνῦ 1/3 ηῶλ κειῶλ ηῆο πλειεχζεσο. 

2. Ἡ θηειεζηηθή πηηξνπή ζπλέξρεηαη κίαλ θνξάλ ἀλά ηξίκελνλ θαί ὁζάθηο 

ἤζειε ηνῦην θξηζῇ ἀλαγθαῖνλ, ηῇ πξνζθιήζεη ηνῦ Πξνέδξνπ ἤ ηῇ γξαπηῇ θαί 

ᾐηηνινγεκέλῃ αἰηήζεη ηνῦ 1/3 ηῶλ κειῶλ αηῆο. 

3. Αἱ πξνζθιήζεηο δηά ηήλ ζχγθιεζηλ ηῆο πηζθνπηθῆο πλειεχζεσο, ἐάλ δέλ 

ζπληξέρνπλ ἐμαηξεηηθνί ιφγνη, ἀπνζηέιινληαη πξφ δχν κελῶλ, ἐλῶ δηά ηήλ 

ζχγθιεζηλ ηῆο θηειεζηηθῆο πηηξνπῆο πξφ κηᾶο ἑβδνκάδνο, 

ζπλαπνζηέιινληαη δέ ηά ζέκαηα ηῆο ἡκεξεζίαο δηαηάμεσο θαί ηά πξφο αηά 

ζρεηηθά ζηνηρεῖα. 

4. Ἡ ἡκεξεζία δηάηαμηο πξέπεη λά ἐγθξίλεηαη θαηά ηήλ πξψηελ ζπλεδξίαλ ηῆο 

πλειεχζεσο θαί δέλ δχλαηαη λά ηξνπνπνηεζῇ εἰ κή δη’ ἀπνθάζεσο ηῶλ 

παξφλησλ κειῶλ, ιακβαλνκέλεο δη’ ἀπνιχηνπ πιεηνλνςεθίαο. 

Ἄπθπον 8. 

Ἡ θηειεζηηθή πηηξνπή εξίζθεηαη ἐλ ἀπαξηίᾳ δηά ηῆο παξνπζίαο ηῶλ 2/3 ηῶλ 
κειῶλ αηῆο, ἡ δέ πλέιεπζηο δηά ηῆο παξνπζίαο ηῆο ἀπνιχηνπ πιεηνλνςεθίαο 

ηῶλ κειῶλ αηῆο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνῦ Πξνέδξνπ αηῆο. 

Ἄπθπον 9. 



Αἱ ἐξγαζίαη ηῆο πηζθνπηθῆο πλειεχζεσο δηεμάγνληαη ζπκθψλσο πξφο ηάο 

ἀξράο ηῆο ὀξζνδφμνπ ζπλνδηθῆο παξαδφζεσο θαί δηεπζχλνληαη πφ ηνῦ 
Πξνέδξνπ αηῆο, ὁ ὁπνῖνο ἔρεη θαί ηήλ εζχλελ ἐπνπηείαο ἐπί ηῆο ἐθηειέζεσο 

ηῶλ ἀπνθάζεσλ αηῆο. 

Ἄπθπον 10. 

1. Αἱ ἀπνθάζεηο ηῆο πηζθνπηθῆο πλειεχζεσο ιακβάλνληαη θαζ’ ὁκνθσλίαλ. 

2. Δἰο δεηήκαηα γεληθσηέξνπ ἐλδηαθέξνληνο, ηά ὁπνῖα ἀπαηηνῦλ, θαηά ηήλ 

θξίζηλ ηῆο πηζθνπηθῆο πλειεχζεσο, παλoξζφδνμνλ ἀληηκεηψπηζηλ, ὁ 

πξφεδξνο αηῆο ἔρεη ηήλ ἀλαθνξάλ αηνῦ εἰο ηφλ Οἰθνπκεληθφλ Παηξηάξρελ 

δηά ηά πεξαηηέξσ, θαηά ηά παλνξζνδφμσο ἰζρχνληα. 

Ἄπθπον 11. 

1. Μεη’ ἀπφθαζηλ ηῆο πηζθνπηθῆο πλειεχζεσο δχλαηαη λά ζπγθξνηνῦληαη ἐθ 

ηῶλ κειῶλ αηῆο πηηξνπαί Ἱεξαπνζηνιῆο, Λεηηνπξγηθῶλ, Πνηκαληηθῶλ, 

Οἰθνλνκηθῶλ, θπαηδεπηηθῶλ, Οἰθνπκεληθῶλ θαί ἄιισλ ζεκάησλ, 

πξνεδξεπφκελαη θ’ ἑλφο ἐπηζθφπνπ-κέινπο ηῆο πλειεχζεσο. 

2. Σά κέιε ηῶλ πηηξνπῶλ αηῶλ, θιεξηθνί ἤ ιατθνί, ὁξίδνληαη πφ ηῆο 

θηειεζηηθῆο πηηξνπῆο. χκβνπινη ἐπίζεο θαί εἰδηθνί δχλαληαη λά 

πξνζθαιῶληαη ὅπσο ζπκκεηάζρνπλ εἰο ηήλ πηζθνπηθήλ πλέιεπζηλ ἤ εἰο 

ηήλ θηειεζηηθήλ πηηξνπήλ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

Ἄπθπον 12. 

1. Ἡ πηζθνπηθή πλέιεπζηο δχλαηαη λά ζπληάμῃ θαί λά ηξνπνπνηήζῃ ηφλ ἴδηνλ 

αηῆο ζσηεξηθφλ Καλνληζκφλ πξφο ζπκπιήξσζηλ θαί πξνζαξκνγήλ ηῶλ 

ἀλσηέξσ δηαηάμεσλ ζπκθψλσο πξφο ηάο ἀλάγθαο ηῆο Πεξηνρῆο θαί ἐλ 

ζεβαζκῷ πξφο ηφ θαλνληθφλ δίθαηνλ ηῆο Ὀξζνδφμνπ θθιεζίαο. 

2. Πάληα ηά ἀθνξῶληα εἰο ηήλ ιεηηνπξγίαλ ηῆο πλειεχζεσο λνκηθά θαί 

νἰθνλνκηθά ζέκαηα ἀπνθαζίδνληαη πφ ηφ θῶο ηῆο λνκνζεζίαο ηῶλ θξαηῶλ 

ηῆο Πεξηνρῆο, εἰο ηήλ ὁπνίαλ ηά κέιε ηῆο πλειεχζσο ἀζθνῦλ ηήλ 

δηθαηνδνζίαλ αηῶλ. 

Ἄπθπον 13. 

χζηαζηο λέαο, θαηάηκεζηο ἤ θαηάξγεζηο θηζηακέλεο πηζθνπηθῆο 

πλειεχζεσο ἤ ζπγρψλεπζηο δχν ἤ πεξηζζνηέξσλ ηνηνχησλ γίλεηαη κεη’ 
ἀπφθαζηλ ηῆο πλάμεσο ηῶλ Πξνθαζεκέλσλ ηῶλ Ὀξζνδφμσλ θθιεζηῶλ 

θαηφπηλ αἰηήζεσο θθιεζίαο ηηλφο ἤ ηνῦ Πξνέδξνπ πηζθνπηθῆο ηηλνο 
πλειεχζεσο πξφο ηφλ Οἰθνπκεληθφλ Παηξηάξρελ. 

† ὁ Κσλζηαληηλνππφιεσο Βαξζνινκαῖνο, Πξφεδξνο 

† ὁ Ἀιεμαλδξείαο Θεφδσξνο 

† ὁ Ἱεξνζνιχκσλ Θεφθηινο 



† ὁ εξβίαο Δἰξελαῖνο 

† ὁ Ρνπκαλίαο Γαληήι 

† ὁ Νέαο Ἰνπζηηληαλῆο θαί πάζεο Κχπξνπ Χξπζφζηνκνο 

† ὁ Ἀζελῶλ θαί πάζεο ιιάδνο Ἱεξψλπκνο 

† ὁ Βαξζνβίαο θαί πάζεο Πνισλίαο άββαο 

† ὁ Σηξάλσλ θαί πάζεο Ἀιβαλίαο Ἀλαζηάζηνο 

† ὁ Πξέζνβ θαί πάζεο Σζερίαο θαί ινβαθίαο Ραζηηζιάβ 

Ἀνηιπποζωπεία Οἰκοςμενικοῦ Παηπιαπσείος 

† ὁ Καξειίαο θαί πάζεο Φηιιαλδίαο Λέσλ 

† ὁ Σαιιίλεο θαί πάζεο ζζνλίαο ηέθαλνο 

† ὁ Γέξσλ Πεξγάκνπ Ἰσάλλεο 

† ὁ Γέξσλ Ἀκεξηθῆο Γεκήηξηνο 

† ὁ Γεξκαλίαο Αγνπζηῖλνο 

† ὁ Κξήηεο Δἰξελαῖνο 

† ὁ Νηέλβεξ Ἠζαΐαο 

† ὁ Ἀηιάληαο Ἀιέμηνο 

† ὁ Πξηγθεπνλλήζσλ Ἰάθσβνο 

† ὁ Πξνηθνλλήζνπ Ἰσζήθ 

† ὁ Φηιαδειθείαο Μειίησλ 

† ὁ Γαιιίαο κκαλνπήι 

† ὁ Γαξδαλειιίσλ Νηθήηαο 

† ὁ Νηεηξφτη Νηθφιανο 

† ὁ Ἁγίνπ Φξαγθίζθνπ Γεξάζηκνο 

† ὁ Κηζάκνπ θαί ειίλνπ Ἀκθηιφρηνο 

† ὁ Κνξέαο Ἀκβξφζηνο 

† ὁ ειπβξίαο Μάμηκνο 

† ὁ Ἀδξηαλνππφιεσο Ἀκθηιφρηνο 

† ὁ Γηνθιείαο Κάιιηζηνο 



† ὁ Ἱεξαπφιεσο Ἀληψληνο, ἐπί θεθαιῆο ηῶλ Οθξαλῶλ Ὀξζνδφμσλ ἐλ 

ΖΠΑ 

† ὁ Σεικεζζνῦ Ἰψβ 

† ὁ Χαξηνππφιεσο Ἰσάλλεο, ἐπί θεθαιῆο ηῆο Παηξηαξρηθῆο μαξρίαο ηῶλ 

ἐλ ηῇ Γπηηθῇ Δξψπῃ Ὀξζνδφμσλ Παξνηθηῶλ Ρσζζηθῆο Παξαδφζεσο 

† ὁ Νχζζεο Γξεγφξηνο, ἐπί θεθαιῆο ηῶλ Καξπαζνξξψζζσλ Ὀξζνδφμσλ 

ἐλ ΖΠΑ 

Ἀνηιπποζωπεία Παηπιαπσείος Ἀλεξανδπείαρ 

† ὁ Γέξσλ Λενληνπφιεσο Γαβξηήι 

† ὁ Νατξφκπη Μαθάξηνο 

† ὁ Κακπάιαο Ἰσλᾶο 

† ὁ Εηκπάκπνπε θαί Ἀγθφιαο εξαθείκ 

† ὁ Νηγεξίαο Ἀιέμαλδξνο 

† ὁ Σξηπφιεσο Θενθχιαθηνο 

† ὁ Καιῆο ιπίδνο έξγηνο 

† ὁ Κπξήλεο Ἀζαλάζηνο 

† ὁ Καξζαγέλεο Ἀιέμηνο 

† ὁ Μνπάλδαο Ἱεξψλπκνο 

† ὁ Γνπτλέαο Γεψξγηνο 

† ὁ ξκνππφιεσο Νηθφιανο 

† ὁ Δἰξελνππφιεσο Γεκήηξηνο 

† ὁ Ἰσαλλνππφιεσο θαί Πξεηνξίαο Γακαζθελφο 

† ὁ Ἄθθξαο Νάξθηζζνο 

† ὁ Πηνιεκαΐδνο κκαλνπήι 

† ὁ Κακεξνχλ Γξεγφξηνο 

† ὁ Μέκθηδνο Νηθφδεκνο 

† ὁ Καηάγθαο Μειέηηνο 

† ὁ Μπξαδαβίι θαί Γθακπφλ Παληειεήκσλ 

† ὁ Μπνπξνχληη θαί Ρνπάληαο Ἰλλνθέληηνο 

† ὁ Μνδακβίθεο Χξπζφζηνκνο 



† ὁ Νηέξη θαί Ὄξνπο Κέλπαο Νεφθπηνο 

Ἀνηιπποζωπεία Παηπιαπσείος Ἱεποζολύμων 

† ὁ Φηιαδειθείαο Βελέδηθηνο 

† ὁ Κσλζηαληίλεο Ἀξίζηαξρνο 

† ὁ Ἰνξδάλνπ Θενθχιαθηνο 

† ὁ Ἀλζεδῶλνο Νεθηάξηνο 

† ὁ Πέιιεο Φηινχκελνο 

Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ επβίαρ 

† ὁ Ἀρξίδνο θαί θνπίσλ Ἰσάλλεο 

† ὁ Μαπξνβνπλίνπ θαί Παξαζαιαζζίαο Ἀκθηιφρηνο 

† ὁ Εάγθξεκπ θαί Ληνπκπιηάλαο Πνξθχξηνο 

† ὁ ηξκίνπ Βαζίιεηνο 

† ὁ Βνπδηκίνπ Λνπθηαλóο 

† ὁ Νέαο Γθξαηζάληηζαο Λνγγῖλνο 

† ὁ Μπάηζθαο Δἰξελαῖνο 

† ὁ βνξληθίνπ θαί Σνχδιαο Χξπζφζηνκνο 

† ὁ Είηζεο Ἰνπζηῖλνο 

† ὁ Βξαλίσλ Παρψκηνο 

† ὁ νπκαδίαο Ἰσάλλεο 

† ὁ Μπξαληηζέβνπ Ἰγλάηηνο 

† ὁ Γαικαηίαο Φψηηνο 

† ὁ Μπίραηο θαί Πέηξνβαηο Ἀζαλάζηνο 

† ὁ Νίθζηηο θαί Βνπδίκιηε Ἰσαλλίθηνο 

† ὁ Εαρνπκίνπ θαί ξδεγνβίλεο Γξεγφξηνο 

† ὁ Βαιηέβνπ Μηινχηηλ 

† ὁ ἐλ Γπηηθῇ Ἀκεξηθῇ Μάμηκνο 

† ὁ ἐλ Αζηξαιίᾳ θαί Νέᾳ Εειαλδίᾳ Δἰξελαῖνο 

† ὁ Κξνχζεβαηο Γαπΐδ 



† ὁ ιαπνλίαο Ἰσάλλεο 

† ὁ ἐλ Αζηξίᾳ θαί ιβεηίᾳ Ἀλδξέαο 

† ὁ Φξαγθθνχξηεο θαί ἐλ Γεξκαλίᾳ έξγηνο 

† ὁ Σηκνθίνπ Ἱιαξίσλ 

Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ Ροςμανίαρ 

† ὁ Ἰαζίνπ θαί Μνιδαβίαο θαί Μπνπθνβίλεο Θενθάλεο 

† ὁ ηκπίνπ θαί Σξαλζπιβαλίαο Λαπξέληηνο 

† ὁ Βάλη, Φειεάθ θαί Κινχδ θαί Κινχδ, Ἄικπαο, Κξηζάλαο θαί 
Μαξακνῦξεο Ἀλδξέαο 

† ὁ Κξατφβαο θαί Ὀιηελίαο Δἰξελαῖνο 

† ὁ Σηκηζνάξαο θαί Βαλάηνπ Ἰσάλλεο 

† ὁ ἐλ Γπηηθῇ θαί Ννηίῳ Δξψπῃ Ἰσζήθ 

† ὁ ἐλ Γεξκαλίᾳ θαί Κεληξηθῇ Δξψπῃ εξαθείκ 

† ὁ Σηξγνβηζηίνπ Νήθσλ 

† ὁ Ἄικπα Ἰνχιηα Δἰξελαῖνο 

† ὁ Ρψκαλ θαί Μπαθάνπ Ἰσαθείκ 

† ὁ Κάησ Γνπλάβεσο Καζζηαλφο 

† ὁ Ἀξάλη Σηκφζενο 

† ὁ ἐλ Ἀκεξηθῇ Νηθφιανο 

† ὁ Ὀξάληεα σθξφληνο 

† ὁ ηξεραΐαο θαί εβεξίλνπ Νηθφδεκνο 

† ὁ Σνπιζέαο Βεζζαξίσλ 

† ὁ αιάδεο Πεηξψληνο 

† ὁ ἐλ Ογγαξίᾳ ηινπαλφο 

† ὁ ἐλ Ἰηαιίᾳ ηινπαλφο 

† ὁ ἐλ Ἱζπαλίᾳ θαί Πνξηνγαιίᾳ Σηκφζενο 

† ὁ ἐλ Βνξείῳ Δξψπῃ Μαθάξηνο 

† ὁ Πινεζηίνπ Βαξιαάκ, Βνεζφο παξά ηῷ Παηξηάξρῃ 

† ὁ Λνβηζηένπ Αἰκηιηαλφο, Βνεζφο παξά ηῷ Ἀξρηεπηζθφπῳ Ρηκληθίνπ 



† ὁ Βηθίλεο Ἰσάλλεο Καζζηαλφο, Βνεζφο παξά ηῷ Ἀξρηεπηζθφπῳ ἐλ 

Ἀκεξηθῇ 

Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ Κύππος 

† ὁ Πάθνπ Γεψξγηνο 

† ὁ Κηηίνπ Χξπζφζηνκνο 

† ὁ Κπξελείαο Χξπζφζηνκνο 

† ὁ Λεκεζνῦ Ἀζαλάζηνο 

† ὁ Μφξθνπ Νεφθπηνο 

† ὁ Κσλζηαληίαο - Ἀκκνρψζηνπ Βαζίιεηνο 

† ὁ Κχθθνπ θαί Σειιπξίαο Νηθεθφξνο 

† ὁ Σακαζνῦ θαί Ὀξεηλῆο Ἠζαΐαο 

† ὁ Σξηκπζνῦληνο θαί Λεπθάξσλ Βαξλάβαο 

† ὁ Καξπαζίαο Χξηζηνθφξνο 

† ὁ Ἀξζηλφεο Νεθηάξηνο 

† ὁ Ἀκαζνῦληνο Νηθφιανο 

† ὁ Λήδξαο πηθάληνο 

† ὁ Χχηξσλ Λεφληηνο 

† ὁ Νεαπφιεσο Πνξθχξηνο 

† ὁ Μεζανξίαο Γξεγφξηνο 

Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ Ἑλλάδορ 

† ὁ Φηιίππσλ, Νεαπφιεσο θαί Θάζνπ Πξνθφπηνο 

† ὁ Πεξηζηεξίνπ Χξπζφζηνκνο 

† ὁ Ἠιείαο Γεξκαλφο 

† ὁ Μαληηλείαο θαί Κπλνπξίαο Ἀιέμαλδξνο 

† ὁ Ἄξηεο Ἰγλάηηνο 

† ὁ Γηδπκνηείρνπ, Ὀξεζηηάδνο θαί νπθιίνπ Γακαζθελφο 

† ὁ Νηθαίαο Ἀιέμηνο 

† ὁ Ναππάθηνπ θαί Ἁγίνπ Βιαζίνπ Ἱεξφζενο 

† ὁ άκνπ θαί Ἰθαξίαο Δζέβηνο 



† ὁ Καζηνξίαο εξαθείκ 

† ὁ Γεκεηξηάδνο θαί Ἁικπξνῦ Ἰγλάηηνο 

† ὁ Καζζαλδξείαο Νηθφδεκνο 

† ὁ Ὕδξαο, πεηζῶλ θαί Αἰγίλεο θξαίκ 

† ὁ εξξῶλ θαί Νηγξίηεο Θενιφγνο 

† ὁ ηδεξνθάζηξνπ Μαθάξηνο 

† ὁ Ἀιεμαλδξνππφιεσο Ἄλζηκνο 

† ὁ Νεαπφιεσο θαί ηαπξνππφιεσο Βαξλάβαο 

† ὁ Μεζζελίαο Χξπζφζηνκνο 

† ὁ Ἰιίνπ, Ἀραξλῶλ θαί Πεηξνππφιεσο Ἀζελαγφξαο 

† ὁ Λαγθαδᾶ, Λεηῆο θαί Ρεληίλεο Ἰσάλλεο 

† ὁ Νέαο Ἰσλίαο θαί Φηιαδειθείαο Γαβξηήι 

† ὁ Νηθνπφιεσο θαί Πξεβέδεο Χξπζφζηνκνο 

† ὁ Ἱεξηζζνῦ, Ἁγίνπ Ὄξνπο θαί Ἀξδακεξίνπ Θεφθιεηνο 

Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ Πολωνίαρ 

† ὁ Λνχηδ θαί Πφδλαλ ίκσλ 

† ὁ Λνχκπιηλ θαί Χέικ Ἄβει 

† ὁ Μπηαιχζηνθ θαί Γθληάλζθ Ἰάθσβνο 

† ὁ ηεκηαηίηζε Γεψξγηνο 

† ὁ Γθνξιίηζε Παΐζηνο 

Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ Ἀλβανίαρ 

† ὁ Κνξπηζᾶο Ἰσάλλεο 

† ὁ Ἀξγπξνθάζηξνπ Γεκήηξηνο 

† ὁ Ἀπνιισλίαο θαί Φίεξ Νηθφιανο 

† ὁ ικπαζάλ Ἀληψληνο 

† ὁ Ἀκαληίαο Ναζαλαήι 

† ὁ Βχιηδνο Ἄζηηνο 

Ἀνηιπποζωπεία Ἐκκληζίαρ Σζεσίαρ καί λοβακίαρ 



† ὁ Πξάγαο Μηραήι 

† ὁ νχκπεξθ Ἠζαΐαο 

 


