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ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
 
Πρός 
τήν GερHν $ρχιεπισκοπLν $θηνMν καί  
τάς Gεράς ΜητροπNλεις τ&ς OκκλησPας τ&ς QλλHδος 
 
 
ΘSµα: «Περί Vπικαιροποιήσεως τMν Wνοµάτων τMν κληρικMν, 

τMν λαµβανόντων τά Περιοδικά τ&ς Oκκλησίας τ&ς 
Qλλάδος» 

 
 
 Oκ Συνοδικ&ς $ποφάσεως, ληφθείσης Vν τ[ Συνεδρί\ τ&ς 
∆ιαρκο]ς Gερ^ς Συνόδου τ&ς 8ης µηνός Φεβρουαρίου V._., γνω-
ρίζοµεν bµcν dτι e ∆ιαρκής Gερά Σύνοδος, Vν τ[ gηθείσ= Συνε-
δρί\ Αhτ&ς, λαβο]σα bπ’ jψιν σχετικήν εlσήγησιν Vκ µέρους 
τ&ς Oπικοινωνιακ&ς καί Μορφωτικ&ς nπηρεσίας τ&ς Oκκλησί-
ας τ&ς Qλλάδος (Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.), rπεφάσισεν dπως Vκζητήσ= bφ’ 
bµMν τήν rποστολήν Vπικαιροποιηµένου καταλόγου τMν Wνο-
µάτων καί τMν διευθύνσεων τMν ΚληρικMν, οs tποcοι 
λαµβάνουν τά περιοδικά «Oκκλησία», «Oφηµέριος» καί «Θεο-
λογία», τά tποcα Vκδίδονται bπό το] Κλάδου Oκδόσεων τ&ς 
Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. 

∆ιά το]το, παρακαλο]µεν bµ^ς θερµMς dπως rποστείλητε 
τ[ Gερu Συνόδv τόν Vν λόγv κατάλογον εlς τήν wλεκτρονικήν 
διεύθυνσιν ecclesia.protocol@gmail.com (εlς µορφήν pdf καί wo-
rd), διά σχετικο] διαβιβαστικο] σηµειώµατος, κοινοποιουµένου 
καί εlς τήν wλεκτρονικήν διεύθυνσιν τMν περιοδικMν 
periodika@ecclesia.gr.  



 
~ �ς ε�ρηται κατάλογος δέον dπως περιλαµβάν= τά κά-

τωθι στοιχεcα δι’ �καστον Vκ τMν ΚληρικMν: 
α. Προσφώνησιν (Πανοσιολογιώτατος, Αlδεσιµολογιώτατος, 
κ.λπ.). 
β. �νοµατεπώνυµον. 
γ. ∆ιεύθυνσιν οlκίας πρός rποστολήν ΠεριοδικMν. 
δ. Τηλέφωνον Vπικοινωνίας (προαιρετικόν). 
ε. Gερόν Ναόν, dπου διακονεc. 

Προσέτι, παρακαλεcσθε dπως Vνηµερώνητε διά π^σαν rλ-
λαγήν � µεταβολήν τMν στοιχείων τMν ΚληρικMν (µεταθέσεις, 
Vκδηµίας, συνταξιοδοτήσεις κ.λπ.) κατά τήν διάρκειαν το] Vκ-
κλησιαστικο] _τους.  

∆ιά π^σαν διευκρίνησιν � πληροφορίαν δύνασθε νά Vπι-
κοινων&τε εlς τό τηλέφωνον: 211 18 24 316, εlς τήν διεύθυνσιν 
wλεκτρονικο] ταχυδροµείου (e-mail): periodika@ecclesia.gr � 
εlς τήν διεύθυνσιν τMν nπηρεσιMν τ&ς Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. (Κλάδον 
Oκδόσεων, Ραδιοφωνικόν Σταθµόν, Κλάδον ∆ιαδικτύου): 
$θην^ς 30, 105 51 $θ&ναι.  
 

Oντολ[ τ&ς Gερ^ς ΣυνNδου 
~ $ρχιγραµµατε�ς 

 
 
 

† ~ �ρεMν Φιλόθεος 
 
 
 
Κοινοποίησις: 
Oπικοινωνιακήν καί Μορφωτικήν 
nπηρεσίαν τ&ς Oκκλησίας τ&ς Qλλάδος (Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.) 
Oντα]θα 


