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ψῆφον εἰς τήν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν, ἐκτός ἐάν ἀπο‐
φασίσῃ ἄλλως ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης, ὡς ὁρίζεται εἰς τό Ἄρθρον
4, Παράγ. 6 τῶν Ἀρχιεπισκοπικῶν Κανονισμῶν.
Παράγραφος 9: Παρά τά ὅσα ὁρίζονται εἰς τάς ἐτέρας διατάξεις
τοῦ παρόντος Ἄρθρου 34, Παράγ. 5, ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης ἔχει τήν δι‐
καιοδοσίαν νά προβαίνῃ εἰς εἰδικούς διακανονισμούς ἐν σχέσει πρός
τάς οἰκονομικάς ὑποχρεώσεις Ἐνορίας τινός ἔναντι τοῦ προγράμ‐
ματος Πλήρους Δεσμευτικῆς Συνεισφορᾶς (Total Commitment), τούς
ὁποίους ἐκεῖνος κρίνει καταλλήλους καί ἀπαραιτήτους. Ἡ Ἀρχιεπι‐
σκοπή πρέπει νά ἐνημεροῦται διά πάντας τούς τοιούτους διακα‐
νονισμούς, τούς γενομένους ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΑΡΘΡΟΝ 35
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Παράγραφος 1: Οἱ παρόντες Κανονισμοί δύνανται νά τροπο‐
ποιηθοῦν ὡς ὁρίζεται εἰς τό Ἄρθρον 22 τοῦ Συντάγματος τῆς Ἀρχι‐
επισκοπῆς. Αἱ τροποποιήσεις αὗται ἰσχύουν ἀμέσως μετά τήν ἐπικύ‐
ρωσίν των ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἐν ᾖ περιπτώσει τό
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον δέν ἀπαντήσῃ ἐντός διαστήματος ἐνεν‐
νήκοντα (90) ἡμερῶν ἀπό τῆς παραλαβῆς τοῦ κειμένου τῶν ἐν λόγῳ
τροποποιήσεων, αἱ τροποποιήσεις αὗται θεωροῦνται ἐγκεκριμέναι.
Κατόπιν τῆς ἐγκρίσεώς των, οἱ Κανονισμοί, ὡς ἐτροποποιήθησαν,
πρέπει νά τηρηθοῦν πιστῶς καί σταθερῶς ὑφ’ ὅλων τῶν Ἐνοριῶν,
ἀσχέτως ἐάν αὗται ἐξεπροσωπήθησαν εἰς τήν Κληρικολαϊκήν
Συνέλευσιν, καί ἀσχέτως ἐάν ἐμειοψήφισαν κατά τήν σχετικήν
ψηφοφορίαν.
Παράγραφος 2: Τό Ἀγγλικόν κείμενον τῶν παρόντων Κανο‐
νισμῶν θεωρεῖται ὡς τό ἐπίσημον κείμενον δι’ ἁπάσας τάς περι‐
πτώσεις.
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νομικῶν ἀναφορῶν, πλήρη ἀντίγραφα πάντων τῶν ἰσχυ‐
όντων ἀσφαλιστηρίων συμβολαίων της.
Παράγραφος 8: Ἑκάστη Ἐνορία ὑποχρεοῦται νά ἐκπληροῖ τάς
οἰκονομικάς ὑποχρεώσεις τῆς Πλήρους Δεσμευτικῆς Συνεισφορᾶς
(Total Commitment) καί νά συμμορφοῦται πρός τάς διατάξεις, αἱ
ὁποῖαι διέπουν τήν δήλωσιν τῶν οἰκονομικῶν πεπραγμένων, ὡς κα‐
θορίζεται εἰς τήν παράγραφον 5 τοῦ παρόντος Ἄρθρου.
Α. Ἐν ᾖ περιπτώσει Ἐνορία τις δέν ὑποβάλῃ τά ἀπαιτούμενα
οἰκονομικά ἔγγραφα εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπικήν Περιφέρειαν/
Μητρόπολιν ἐντός τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπό τῆς παραλα‐
βῆς ἐγγράφου αἰτήσεως ὑποβολῆς τούτων, ἐνδέχεται ἡ Πλή‐
ρης Δεσμευτική Συνεισφορά (Total Commitment) τῆς Ἐνορί‐
ας νά αὐξηθῇ κατά ποσοστόν εἰκοσι‐πέντε τοῖς ἑκατόν (25%)
ἐπί τοῦ ποσοῦ τοῦ παρελθόντος ἔτους. Συναντήσεις ἤ συζητ‐
σεις μετά τῆς Ἐνορίας δέν θά ὑπάρξουν ἕως ὅτου ληφθοῦν
τά ἀπαραίτητα ταῦτα οἰκονομικά ἔγγραφα.
Β. Ἑκάστη Ἐνορία πρέπει νά καταβάλλῃ μηνιαίως εἰς τήν Ἀρ‐
χιεπισκοπήν τμῆμα τοῦ ἀναλογοῦντος ποσοῦ Πλήρους Δε‐
σμευτικῆς Συνεισφορᾶς (Total Commitment) διά τήν κάλυψιν
τῶν ἀναγκῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῆς Μητροπόλεως, ὡς
καθορίζεται ὑπό τῶν Κληρικολαϊκῶν Συνελεύσεων καί τοῦ
οἰκείου Ἱεράρχου.
Γ. Ἐνορία ἡ ὁποία δέν εἶναι ἐν τάξει ἐν σχέσει πρός τήν κατα‐
βολήν τῆς Πλήρους Δεσμευτικῆς Συνεισφορᾶς (Total Com‐
mitment) καί τοῦ προγράμματος Προσδιορισμοῦ Εὐεργε‐
τημάτων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀποκλείεται τῆς ἐπικυρώσεως
τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ἐκλογῶν της διά τό Ἐνοριακόν
Συμβούλιον. Τά ἀποτελέσματα τῶν ἐν λόγῳ ἐκλογῶν ἐπι‐
κυροῦνται μόνον καί ἐφ’ ὅσον ἡ ἐτησία καταβολή Πλήρους
Δεσμευτικῆς Συνεισφορᾶς (Total Commitment) ἔχει καλυ‐
φθῇ ἤ ἔχουν ἤδη ἐγκριθῇ συμπεφωνημέναι πρός τοῦτο
ρυθμίσεις ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου.
Δ. Ἐάν Ἐνορία τις ἀρνηθῇ νά καταβάλῃ τό ποσόν τῆς Πλήρους
Δεσμευτικῆς Συνεισφορᾶς (Total Commitment) ἡ Ἀρχιεπι‐
σκοπική Περιφέρεια/Μητρόπολις δύναται νά διατάξῃ ὁρκω‐
τόν λογιστικόν ἔλεγχον δαπάνῃ τῆς Ἐνορίας.
Ε.
Ἐάν Ἐνορία τις καθυστερῇ τήν καταβολήν τοῦ ποσοῦ Πλή‐
ρους Δεσμευτικῆς Συνεισφορᾶς (Total Commitment) διά τό
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ἑνός μέν τῆς ὑποβολῆς τοῦ οἰκονομικοῦ ἀπολογισμοῦ ἑκάστης
Ἐνορίας ἀνηκούσης εἰς τήν Ἄμεσον Ἀρχιεπισκοπικήν Περιφέρειαν/
Μητρόπολιν, ἡ ὁποία εἶναι ὑποχρεωτική συμφώνως πρός τούς
παρόντας Κανονισμούς, ἀφ’ ἑτέρου, δέ, τῆς καταβολῆς παρ’ ἑκάσ‐
της τῶν ἐνοριῶν τῆς δικαιοδοσίας του τῆς Πλήρους Δεσμευτικῆς
Συνεισφορᾶς (Total Commitment) πρός τήν Ἀρχιεπισκοπήν, ὡς
ὁρίζεται ὑπό τῶν παρόντων Κανονισμῶν. Ὡς ἐκ τούτου, ἔχει τήν
ἐξουσίαν νά λαμβάνῃ μέτρα καί νά ἐπιβάλῃ οἰκονομικάς καί ἄλλας
δεσμεύσεις τάς ὁποίας ἐκεῖνος θεωρεῖ ἀπαραιτήτους καί καταλλή‐
λους διά τήν ἐκπλήρωσιν τῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἐνορίας.
Παράγραφος 7: Αἱ Οἰκονομικαί Ἐκθέσεις τῆς Ἐνορίας πρέπει νά
ὑποβάλλωνται πρός τήν Ἀρχιεπισκοπήν καί τήν οἰκείαν Μητρόπο‐
λιν οὐχί ἀργότερον τῆς 15ης Μαΐου τοῦ ἑπομένου ἔτους καί πρέπει:
Α. Nά περικλείουν ὅλας τάς Ἑταιρείας, Ἱδρύματα καί Θεσμούς
εὑρισκομένους ὑπό τόν ἄμεσον ἤ ἔμμεσον ἔλεγχον τῆς Ἐνο‐
ρίας ἤ τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου. Οἰκονομικαί δραστηρι‐
τητες αἱ ὁποῖαι δέν περιλαμβάνονται εἰς τόν φυσικόν λει‐
τουργικόν οἰκονομικόν ἀπολογισμόν τῆς Ἐνορίας πρέπει νά
δηλοῦνται∙ Ἐν τούτοις, τοιαῦται δραστηριότητες δύνανται
νά ἐμφανίζονται κεχωρισμένως καί δέν εἶναι ἀναγκαῖον νά
ἐνσωματοῦνται εἰς τόν οἰκονομικόν ἀπολογισμόν λειτουργί‐
ας τῆς Ἐνορίας.
Β. Nά περικλείῃ τούς παρά τῶν Ἐνοριακῶν Συνελεύσεων ἐγκε‐
κριμένους Ἰσολογισμούς, Ἀπολογισμούς Ἐσόδων καί Ἐξό‐
δων καί Προϋπολογισμούς.
Γ. Nά εἶναι ἐγγράφως ἐπικυρωμέναι διά τήν ἐγκυρότητά των
ὑπό τοῦ Ἱερέως
τῆς Ἐνορίας, τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου καί
τοῦ Ταμίου,
Δ. Nά καταρτίζωνται συμφώνως πρός τάς ὁδηγίας τοῦ Ἀρχι‐
επισκοπικοῦ Συμβουλίου.
Ε. Nά περιλαμβάνουν καί ἀναφέρουν ὅλας τάς δραστηρι‐
ότητας τῆς Ἐνορίας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς νά περιο‐
ρίζονται εἰς αὐτάς, τῶν κτιριακῶν κεφαλαίων, τῶν ἐσόδων
τῶν Ἐνοριακῶν Φεστιβάλ, τῶν εἰδικῶν ἐράνων ἤ οἱασδήποτε
καί πάσης δραστηριότητος ἐρανικοῦ ἀποκλειστικοῦ χαρα‐
κτῆρος.
ΣΤ.Ἡ Ἐνορία πρέπει ἐπίσης νά ὑποβάλλῃ, ὁμοῦ μετά τῶν Οἰκο‐
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ἐκθέσεως εἰς τόν οἰκεῖον Ἱεράρχην καί τήν Ἀρχιεπισκοπήν.
Παράγραφος 3: Κενωθεῖσα θέσις εἰς τήν Ἐξελεγκτικήν Ἐπι‐
τροπήν πληροῦται ὑπό τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου διά τῆς ἐκλογῆς
διαδόχου προερχομένου ἐκ τῆς τάξεως τῶν ἐνεργῶν μελῶν τῆς Ἐ‐
νορίας διά νά καλύψῃ τήν ἐναπομείνασαν θητείαν τῆς ἐν λόγῳ
θέσεως.
ΑΡΘΡΟΝ 34
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ (TOTAL COMMITMENT)
Παράγραφος 1: Τό Ἐνοριακόν Συμβούλιον εἶναι ὁ κηδεμών–
φύλαξ (custodian) ὅλων τῶν οἰκονομικῶν κεφαλαίων τῆς Ἐνορίας.
Παράγραφος 2: Τό οἰκονομικόν ἔτος τῆς Ἐνορίας συμπίπτει μέ
τό ἡμερολογιακόν. Κατά τήν πρώτην Ἐνοριακήν Συνέλευσιν ἑκά‐
στου ἔτους, τό Ἐνοριακόν Συμβούλιον πρέπει νά ὑποβάλῃ τόν οἰκο‐
νομικόν ἀπολογισμόν, περιέχοντα ἀναλυτικόν κατάλογον ὅλων
τῶν ἐσόδων καί ἐξόδων τοῦ προηγουμένου ἔτους.
Παράγραφος 3: Ὁ προϋπολογισμός τοῦ ἑπομένου ἔτους πρέπει
ἐπίσης νά ὑποβάλεται πρός ἔγκρισιν ὑπό τῆς Ἐνοριακῆς
Συνελεύσεως εἰς τήν τελευταίαν τακτικήν συνεδρίασιν τοῦ προ‐
ηγουμένου ἔτους.
‐

Παράγραφος 4: Ὁ Ἐνοριακός προϋπολογισμός ὀφείλει νά περι‐
λαμβάνῃ κονδύλια διά τήν ἀποστολήν ἀντιπροσώπων τῆς Ἐνορίας
εἰς τάς Κληρικολαϊκάς Συνελεύσεις τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς (Clergy‐
Laity Congresses) καί εἰς τάς Τοπικάς Συνελεύσεις (Local Assem‐
blies).
Παράγραφος 5: Οἱ προϋπολογισμοί τῶν Ἐνοριῶν πρέπει νά
περιλαμβάνουν τήν καταβολήν τοῦ ἀναλογοῦντος ποσοῦ διά τήν
Ἀρχιεπισκοπικήν Πλήρη Δεσμευτικήν Συνεισφοράν (Total Commit‐
ment), ἡ ὁποία ὑπολογίζεται βάσει τῶν ἀποφάσεων τῆς ἐντελῶς
προσφάτου Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως.
Παράγραφος 6: Εἶναι ὑψίστης σημασίας διά τήν λειτουργίαν τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς καί τήν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς καί τῶν
διακονιῶν της, ἡ πλήρης διαφάνεια ἑκάστης Ἐνορίας ἐν σχέσει πρός
τά οἰκονομικά καί τήν ἀρωγήν τήν ὁποία προσφέρει μέσῳ τοῦ
προγράμματος Πλήρους Δεσμευτικῆς Συνεισφορᾶς (Total Commit‐
ment). Ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης εἶναι ὑπεύθυνος διά τήν ἐξασφάλισιν ἀφ’
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Πρός τόν εὐλαβῆ Κλῆρον, τούς ἀξιοτίμους Προέδρους καί τά μέλη τῶν
Ἐνοριακῶν Συμβουλίων καί ὃλους τούς πιστούς τῶν Ἑλληνικῶν Ὀρθο‐
δόξων Κοινοτήτων Ἀμερικῆς.
Προσφιλεῖς ἀδελφοί καί ἀδελφαί ἐν Κυρίῳ,
Μετά ἰδιαιτέρας τιμῆς καί χαρᾶς ἐν Χριστῷ, παραδίδομεν σήμερον εἰς τάς
Ἱεράς Μητροπόλεις καί Ἐνορίας τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀμερικῆς, ἐξ ὀνόματος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς ἡμῶν Συνόδου τούς ἀνα‐
θεωρημένους Ὁμοιομόρφους Κανονισμούς πρός ἂμεσον ἐφαρμογήν καί
χρῆσιν.
Ὁ καταρτισμός τῶν Κανονισμῶν αὐτῶν ἀπετέλεσεν ἒργον ἐπίπονον καί
ἀπήτησε σημαντικά ποσά χρόνου καί μεθοδικῆς ἐργασίας. Μία εὐρεῖα
Ἐπιτροπή Κληρικῶν καί Λαϊκῶν μελῶν τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου
προέβη εἰς πολύ προσεκτικήν ἀναθεώρησιν τῶν παλαιῶν Ὁμοιομόρφων
Κανονισμῶν μέ βάσιν τάς διατάξεις τοῦ νέου Συντάγματος τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς, τό ὁποῖον ἐτέθη εἰς ἐφαρμογήν τόν Φεβρουάριον τοῦ ἒτους
2003. Τό σχέδιον τῶν ὑπό τῆς ὡς ἂνω Ἐπιτροπῆς ἀναθεωρημένων Κανο‐
νισμῶν ἀπετέλεσε τό ἀντικείμενον ἐκτενῶν συζητήσεων καί σχετικῶν
τροποποιήσεων ὑπό τῆς 37ης Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς συνελθούσης
ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τόν Ἰούλιον τοῦ 2004.
Τό τελικόν σχέδιον τῶν Κανονισμῶν, εἰς τό ὁποῖον κατέληξεν ἡ ὡς ἂνω
37η Κληρικολαϊκή Συνέλευσις, ὑπεβλήθη διά τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου πρός
ἐπικύρωσιν εἰς τό Οἰκουμενικόν ἡμῶν Πατριαρχεῖον, ἡ Ἁγία καί Ἱερά
Σύνοδος τοῦ ὁποίου κατόπιν ἐνδελεχοῦς μελέτης τό ἐπεκύρωσε. Αἱ σελίδες
αἱ ὁποῖαι ἀκολουθοῦν περιέχουν τό κείμενον τῶν Ὁμοιομόρφων Κανο‐
νισμῶν ὃπως ἐπεκυρώθη ἀπό τήν Μητέρα Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην
Ἐκκλησίαν.
Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος συνώδευσε
τήν Συνοδικήν ἐπικύρωσιν τῶν Κανονισμῶν αὐτῶν μέ ἐμπνευσμένην
ἐπιστολήν εἰς τήν ὁποίαν μεταξύ ἂλλων ἐκφράζει καί τήν Πατριαρχικήν
του εὐαρέσκειαν καί εὐλογίαν. Ἡ ἐπιστολή αὐτή ἀκολουθεῖ εὐθύς ἀμέσως
ἐπί κεφαλῆς τῶν ἂρθρων τῶν Ὁμοιομόρφων Κανονισμῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχι‐
επισκοπῆς Ἀμερικῆς.
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Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος ἀπευθυνόμενος εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς
Κορίνθου περί τό 55 μ.Χ. γράφει: οὐκ ἒστιν ἀκαταστασίας ὁ Θεός ἀλλά
εἰρήνης (Α’ Κορ. 14:33). Καί προσθέτει: πάντα εὐσχημόνως καί κατά τάξιν
γινέσθω (Α’ Κορ. 14:40). Αὐτό τό ὁποῖον ὁ μέγας Ἀπόστολος Παῦλος
ἐτόνισεν εἰς τούς Κορινθίους ἦτο ἡ ἀνάγκη νά ὑπάρχῃ τάξις, ἀξιοπρέπεια,
καί εἰρήνη ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἀνάγκη νά ἀποφευχθῇ πᾶσα
ἀκαταστασία, σύγχυσις, ἀταξία καί ταραχή, διότι ὁ Θεός τῶν χριστιανῶν
εἶναι Θεός εὐταξίας καί εἰρήνης καί ὂχι Θεός ἀταξίας, συγχύσεως καί
ταραχῶν.
Ἀκριβῶς πρός προαγωγήν τῆς εὐταξίας, εὐκοσμίας, καί εἰρήνης ἐντός
τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς δημοσιεύονται οἱ
παρόντες Ὁμοιόμορφοι Κανονισμοί. Τούς συνοδεύει ἡ βεβαιότης ὃτι θά
τηρηθοῦν μετά ἐπιμελείας καί ἀκριβείας, καί ὃτι θά συντελέσουν, πέραν
τῆς προαγωγῆς τῆς εὐταξίας καί καλῆς λειτουργίας τῶν Ἐνοριῶν, εἰς τήν
ἐν Χριστῷ οἰκοδομήν αὐτῶν, εἰς διάδοσιν τῆς Ὀρθοδοξίας, καί εἰς δόξαν τοῦ
Θεοῦ.
Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τό αὐτό φρονεῖτε,
εἰρηνεύετε, καί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης ἒσται μεθ’ ὑμῶν (Β’ Κορ.
13:11).
Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

g ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος
Ἒξαρχος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

Τακτικήν Ἐνοριακήν Συνέλευσιν ἐντός τοῦ ἰδίου ἔτους τῆς ἐκλογῆς,
ἀτόμων τά ὁποῖα δέν εἶναι ὑποψήφια δι’ ἐκλογήν εἰς τό Ἐνοριακόν
Συμβούλιον. Πρόσωπα τοῦ ἀμέσου συγγενικοῦ περιβάλλοντος τῶν
ὑποψηφίων, καί μέλη κατέχοντα ἀξιώματα ἐντός τοῦ Ἐνοριακοῦ
Συμβουλίου δέν ἐπιτρέπεται νά ὑπηρετήσουν εἰς τήν Ἐφορευτικήν
Ἐπιτροπήν.
Παράγραφος 2: Ἡ Ἐφορευτική Ἐπιτροπή Ἐκλογῶν, ἐν συν‐
εργασίᾳ μετά τοῦ Ἱερέως τῆς Ἐνορίας, ἐπαληθεύει τήν καταλλη‐
λότητα τῶν ὑποψηφίων τοῦ καταλόγου, ἐνημερώνει ὅλους τούς
ἐκλογίμους ἐνορίτας περί τῶν ἐκλογῶν, ἔχει τήν ἐποπτείαν τῶν
ἐκλογῶν καί καταγράφει τά ἀποτελέσματα καί τά ἀνακοινοῖ. Ὁ Ἱε‐
ρεύς πρέπει νά ἐνημερώνεται δι’ ὅλας τάς συνεδριάσεις τῆς Ἐφορευ‐
τικῆς Ἐπιτροπῆς, τάς ὁποίας δύναται νά παρακολουθήσῃ ἐάν οὕτως
ἐπιθυμῇ. Ὁ Ἱερεύς πρέπει νά πιστοποιήσῃ ὅτι ἅπαντες οἱ ὑποψήφιοι
εἶναι ἐνεργά μέλη τῆς Ἐνορίας ὡς ὁρίζεται ὑπό τοῦ Ἄρθρου 19,
Παράγ. 1 καί 2.
Παράγραφος 3: Κενωθεῖσα θέσις εἰς τήν Ἐφορευτικήν Ἐπιτρο‐
πήν καλύπτεται ὑπό τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου διά τῆς ἐκλογῆς
διαδόχου προερχομένου ἐκ τῆς τάξεως τῶν ἐνεργῶν ἐνοριτῶν οἱ
ὁποῖοι δέν εἶναι ὑποψήφιοι δι’ ἐκλογήν εἰς τό Ἐνοριακόν Συμβού‐
λιον.
ΑΡΘΡΟΝ 33
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παράγραφος 1: Ἡ Ἐξελεγκτική Ἐπιτροπή πρέπει νά ἀποτελῆται
τοὐλάχιστον ἐκ τριῶν (3) μελῶν τῆς Ἐνορίας, ἐκ τῶν ὁποίων οὐδέν
εἶναι μέλος τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου. Ἡ Ἐξελεγκτική Ἐπιτροπή
ἐκλέγεται ὑπό τῆς πρό τῶν ἐκλογῶν τελευταίας Ἐνοριακῆς
Συνελεύσεως ἐκ μελῶν τά ὁποῖα δέν ὑπηρέτησαν εἰς τό Ἐνοριακόν
Συμβούλιον κατά τό ὑπό οἰκονομικόν ἔλεγχον ἔτος, καί τά ὁποῖα
δέν εἶναι ὑποψήφια δι’ ἐκλογήν εἰς τό Ἐνοριακόν Συμβούλιον. Ἡ
Ἐξελεγκτική Ἐπιτροπή πρέπει νά διαθέτῃ τήν κατάλληλον οἰκο‐
νομικήν κατάρτισιν διά νά ἐκτελῇ πλήρως τά καθήκοντά της.
Παράγραφος 2: Ἡ Ἐξελεγκτική Ἐπιτροπή πρέπει νά ἐλέγξῃ τά
λογιστικά βιβλία τῆς Ἐνορίας διά τό παρελθόν ἔτος καί νά ἐτοιμάσῃ
ἔκθεσιν ἐπί τοῦ ἐλέγχου πρός ὑποβολήν εἰς τήν Ἐνοριακήν Συν‐
έλευσιν. Μετά τήν ὑπό τῆς Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως θεώρησιν, τό
Ἐνοριακόν Συμβούλιον πρέπει νά ὑποβάλῃ ἀντίγραφα τῆς τελικῆς

v

62

μεγαλυτέρα εἰς ἀριθμόν ἀποτελούμενον ἐξ ἐνεργῶν ἐνοριτῶν κα‐
θοριζόμενον ὑπό τοῦ Καταστατικοῦ. Ἐάν δέν ὑπάρξῃ ἀπαρτία, δέν
διεξάγεται ψηφοφορία. Ἐάν δέν ὑπάρξῃ ἀπαρτία, ἡ Συνέλευσις συγ‐
καλεῖται διά δευτέραν φοράν ἐντός εἴκοσιν καί μιᾶς (21) ἡμερῶν. Εἰς
τήν περίπτωσιν αὐτήν δύνανται νά ληφθοῦν ἀποφάσεις ὑπό τοῦ
ἀριθμοῦ τῶν παρισταμένων εἰς τήν Συνέλευσιν ἐνεργῶν μελῶν, ἐκ‐
τός θεμάτων τά ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τήν ἀγοράν, πώλησιν ἤ ἐπι‐
βάρυνσιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τῆς Ἐνορίας, διά τά ὁποῖα θέμα‐
τα ἀπαιτεῖται νά ὑπάρχῃ ἀπαρτία τῶν ἐνεργῶν ἐνοριτῶν.
Παράγραφος 5: Δέν ἐπιτρέπονται πληρεξούσιοι εἰς τήν Ἐνορια‐
κήν Συνέλευσιν.
Παράγραφος 6: Τακτικαί Ἐνοριακαί Συνελεύσεις συγκαλοῦνται
ὑπό τοῦ Ἱερέως καί τοῦ Συμβουλίου, τοὐλάχιστον δίς τοῦ ἔτους εἰς
ἡμερομηνίας καθοριζομένας ὑπό τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου.
Παράγραφος 7: Εἰδικαί Ἐνοριακαί Συνελεύσεις συγκαλοῦνται
ὁσάκις ὁ Ἱερεύς καί/ἤ τό Συμβούλιον κρίνουν τοῦτο ἀπαραίτητον.
Εἰδική Ἐνοριακή Συνέλευσις δύναται νά συγκληθῇ τηρουμένης τῆς
ἀνωτέρω παραγράφου 1. Ἐπιπροσθέτως, καί ἐκτός ἐάν ἀπαγορεύ‐
εται ὑπό τῶν παρόντων Κανονισμῶν ἤ ἀπαιτεῖται ὑπό τοῦ νόμου,
ἐάν τοὐλάχιστον δέκα τοῖς ἑκατόν (10%) τῶν ἐνεργῶν ἐνοριτῶν ὑπο‐
βάλουν ἔγγραφον αἴτησιν πρός σύγκλησιν Ἐνοριακῆς Συνελεσεως,
τότε συγκαλεῖται εἰδική Ἐνοριακή Συνέλευσις. Οἱαδήποτε τοιαύτη
αἴτησις πρέπει νά ὑποβληθῇ πρός τόν Ἱερέα καί τό Συμβούλιον,
ἀναφέρουσα τόν λόγον τῆς ἐν λόγῳ συγκλήσεως.
Παράγραφος 8: Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως ἐκλέ‐
γεται ὑπό τῶν παρισταμένων ἐνεργῶν ἐνοριτῶν.
Παράγραφος 9: Ὁ Γραμματεύς τῆς Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως
διορίζεται ὑπό τοῦ Προέδρου καί καταγράφει τά πρακτικά τῆς
Συνελεύσεως. Τά πρακτικά τῆς Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως πρέπει νά
ὑπογραφοῦν ὑπό τοῦ Ἱερέως, τοῦ Προέδρου καί τοῦ Γραμματέως τῆς
Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως.
ΑΡΘΡΟΝ 32
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Παράγραφος 1: Ἡ Ἐφορευτική Ἐπιτροπή Ἐκλογῶν δέον ὅπως
περιλαμβάνῃ οὐχί ὀλιγότερα τῶν τριῶν (3) ἀτόμων ἐκλεγομένων εἰς

Ἀριθμ. Πρωτ. 97
Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀμερικῆς, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Ὠκεανῶν Ἀτλαντι‐
κοῦ τε καί Εἰρηνικοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ
τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Δημήτριε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί
εἰρήνη παρά Θεοῦ.
Μετά περισσείας πνευματικῆς χαρᾶς ἀποστέλλομεν συνημμένως ὧδε τῇ
ὑμετέρᾳ λίαν ἡμῖν ἀγαπητῇ Ἱερότητι τούς πρό καιροῦ ἐν σχεδίῳ καί πρός
ἔγκρισιν ἀποσταλέντας τῇ καθ’ἡμᾶς Μητρί Ἐκκλησίᾳ, προβλεπομένους δέ
ὑπό τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος τῆς καθ’ὑμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς,
ὁμοιομόρφους Κανονισμούς, δεόντως ἐπικεκυρωμένους.
Βεβαίως, δέν διαφεύγει τήν προσοχήν ἡμῶν, ὅτι ἡ Νύμφη τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησία βασικῶς εἶναι πνευματικόν καθίδρυμα. Ὅμως, ἐν τῷ κόσμῳ
τούτῳ φανερωθεῖσα καί πορευομένη, ἐνέχει καί τόν χαρακτῆρα τῆς
νομοκανονικῆς ἀναγκαιότητος, πρᾶγμα ὅπερ οἱ πρό ἡμῶν Ἅγιοι Πατέρες καί
Ποιμένες ἱεροσυνοδικῶς ἐφρόντισαν νά διασφαλίσωσιν. Ἄλλωστε, αἰωνίως
ἐπαναλαμβάνεται πρός πάντα τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἡ Παύλειος προτροπή
«πάντα εὐσχημόνως καί κατά τάξιν γινέσθω»(Α’ Κορινθ. 14,40), ὅπως
εἰρηνικῶς ἐνεργῆται τό μυστήριον τῆς σωτηρίας ἑνός ἑκάστου ἐξ ἡμῶν,
προϋποτιθεμένων τῶν βασικῶν πλαισίων δικαιωμάτων καί ὑποχρεώσεων
τῶν ἐκ τῆς ἰδιότητος ἡμῶν ὡς μελῶν τοῦ Χριστοῦ ἀπορρεόντων.
Ὅθεν, ἀπονέμοντες συγχαρητηρίως πᾶσι τοῖς φιλοτίμως καί πολυώρως
κοπιάσασι διά τήν σύνταξιν τῶν σχεδίων τῶν ἐν λόγῳ ἐγκεκριμένων ἤδη
Κανονισμῶν τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν καί εὐαρέσκειαν,
παραδίδομεν τούτους εἰς τήν ἐφεξῆς ἀκριβῆ τήρησιν καί ἐφαρμογήν αὐτῶν
ἐκ μέρους πάντων τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Ἀμερικῆς ἀδελφῶν
Ἀρχιερέων, εὐλαβῶν Ἱερέων, φιλοθέων Μοναχῶν καί φιλοχρίστων πιστῶν,
ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ πορευόμενοι πάντες παρέχητε τοῖς σύν ὑμῖν πολιτευομένοις
ἀνθρώποις ἐναργῆ τήν ἀπόδειξιν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἡμῶν, ὡς αὕτη
ἐκφράζεται καί βιοῦται ἐν τῇ ζωῇ τῆς Ἐκκλησίας, τῆς κιβωτοῦ τῆς κοινῆς
ἡμῶν σωτηρίας, πρός χαράν καί ἔπαινον τῆς καθ’ἡμᾶς μαρτυρικῆς Μητρός
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί οἰκοδομήν τοῦ ἐκεῖσε
Ὀρθοδόξου ποιμνίου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, Ὧ ἡ δόξα, ἡ τιμή καί
τό κράτος σύν τῷ ἀνάρχῳ Αὐτοῦ Πατρί καί τῷ Παναγίῳ καί Ζωοποιῷ
Πνεύματι εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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ἡ ἀπόφασις εἶναι τελεσίδικος.
ΑΡΘΡΟΝ 31
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Παράγραφος 1: Ἐνοριακή Συνέλευσις δύναται νά συγκληθῇ διά
νά συζητήσῃ θέματα ἀφορῶντα εἰς τήν Ἐνορίαν πλήν κανονικῶν
καί δογματικῶν. Ἡ Ἐνοριακή Συνέλευσις ἀποτελεῖ τήν γενικήν συγ‐
κέντρωσιν τῶν ἐν ἐνεργείᾳ ἐνοριτῶν καί τό γενικόν σῶμα τό ὁποῖον
χαράσσει τήν πολιτικήν καί μεριμνᾶ διά τήν ἐφαρμογήν αὐτῆς εἰς
τήν Ἐνορίαν.
Παράγραφος 2: Ἡ εἰδοποίησις διά τήν σύγκλησιν Ἐνοριακῆς
Συνελεύσεως πρέπει νά ἀποστέλλεται εἰς τούς ἐνεργούς ἐνορίτας
τοὐλάχιστον δέκα (10) ἡμέρας πρό τῆς συγκλήσεως καί πρέπει νά
ἐμπεριέχῃ τήν ἡμερησίαν διάταξιν αὐτῆς. Ἡ ἡμερησία διάταξις
πρέπει νά συντάσσεται ὑπό τοῦ Ἱερέως καί τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβου‐
λίου καί νά συμπεριλαμβάνῃ ἅπαντα τά πρός συζήτησιν εἰς τήν
Συνέλευσιν θέματα.
Παράγραφος 3: Ἡ Ἐνοριακή Συνέλευσις ἀπαρτίζεται ἐκ τῶν
ἐνεργῶν μελῶν τῆς Ἐνορίας, τά ὁποῖα ἔχουν ἐκπληρώσει τάς οἰκο‐
νομικάς των ὑποχρεώσεις (stewardship) πρός τήν Ἐνορίαν συμφώ‐
νως πρός τό Ἐνοριακόν Καταστατικόν. Μέλος, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα
συμπεριλαμβάνεται εἰς τάς καταστάσεις τοῦ προγράμματος
οἰκονομικῆς συνδρομῆς (Stewardship) ἀλλά καθυστερεῖ εἰς τήν
καταβολήν τῆς οἰκονομικῆς αὐτῆς ὑποχρεώσεως, δύναται νά συμ‐
μετάσχῃ εἰς τήν Ἐνοριακήν Συνέλευσιν, ἀφοῦ καταβάλῃ τάς μέχρι
τῆς ἡμέρας τῆς Συνελεύσεως καθυστερουμένας οἰκονομικάς του/
της ὑποχρεώσεις πρό ἤ κατά τήν ἡμέραν τῆς Συνελεύσεως. Ἐάν
ἐνορίτης ὀφείλει συνδρομάς πέραν τοῦ τρέχοντος ἔτους, δύναται νά
ψηφίσῃ εἰς τήν Ἐνοριακήν Συνέλευσιν, μόνον ἀφοῦ ὁ/ἡ ἐν λόγῳ ἐνο‐
ρίτης καταβάλῃ τάς καθυστερουμένας οἰκονομικάς του/της ὑπο‐
χρεώσεις τοὐλάχιστον τριάκοντα (30) ἡμέρας πρό τῆς συγκλήσεως
τῆς Συνελεύσεως. Νεωστί ἐγγραφέντα μέλη τῆς Ἐνορίας δύνανται
νά ψηφίσουν εἰς τάς Ἐνοριακάς Συνελεύσεις ἐφ’ ὅσον εἶναι ἐνεργά
μέλη τῆς Ἐνορίας ἐπί τρεῖς (3) τοὐλάχιστον μῆνας πρό τῆς Συνε‐
λεύσεως. Ὁ Ἱερεύς συμμετέχει εἰς τήν Συνέλευσιν ἄνευ δικαιώμα‐
τος ψήφου.
Παράγραφος 4: Ἡ ἀπαρτία Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως συμφώνως
πρός τό τοπικόν Καταστατικόν πρέπει νά εἶναι ὅσον τό δυνατόν
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Παράγραφος 3: Ὁ Ἱερεύς καί τό Συμβούλιον εἶναι ὑπεύθυνοι δι’
ἅπαν τό ἔμμισθον προσωπικόν τῆς Ἐνορίας. Ἐπιπροσθέτως, ὁ Ἱε‐
ρεύς καί τό Συμβούλιον εἶναι ἐπίσης ὑπεύθυνοι διά τήν τήρησιν καί
ἐφαρμογήν τῆς τακτικῆς ἡ ὁποία διέπει θέματα προσωπικοῦ καί
ἐθελοντῶν ὡς αὕτη ἀπεφασίσθη ὑπό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.
Παράγραφος 4: Κατά τήν λῆξιν τῆς θητείας του, τό Ἐνοριακόν
Συμβούλιον παραδίδει εἰς τό νέον Συμβούλιον ὅλα τά Ἐνοριακά ἀρ‐
χεῖα, συμπεριλαμβανομένων τοῦ καταλόγου τῶν ἐνοριτῶν, τῶν
Πρακτικῶν, τοῦ βιβλίου τραπεζιτικῶν ἐπιταγῶν, τοῦ οἰκονομικοῦ
ἀρχείου καί γενικῶς παντός στοιχείου ἀναφερομένου εἰς τήν περι‐
ουσίαν τῆς Ἐνορίας.
Παράγραφος 5: Ὁ Ἱερεύς καί τό Συμβούλιον καθώς καί οἱ
ἀξιωματοῦχοι του δύνανται νά ἀσκοῦν οἱανδήποτε συμπληρωμα‐
τικήν ἐξουσίαν, σύμφωνον πρός τό Σύνταγμα τούς Κανονισμούς καί
τό Καταστατικόν τῆς Ἐνορίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΟΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟΝ 30
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΕΝΟΡΙΑΣ
Παράγραφος 1: Ὁ Ἱερεύς, ὡς κεφαλή τῆς Ἐνορίας, δυνάμει τῆς
ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας ἥτις ἔχει χορηγηθῆ εἰς αὐτόν, κα‐
τευθύνει καί ἐπιβλέπει τήν Ἐνορίαν. Ὁ Ἱερεύς ὁμοῦ μετά τοῦ Ἐνορι‐
ακοῦ Συμβουλίου εἶναι ὑπεύθυνος ἐνώπιον τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου
διά τήν ὅλην ζωήν καί δρᾶσιν τῆς Ἐνορίας του.
Παράγραφος 2: Ἑκάστη Ἐνορία διοικεῖται διά τῆς συνεργασίας
τοῦ Ἱερέως καί τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου της.
Παράγραφος 3: Ὅλαι αἱ ἐπιτροπαί καί τά σώματα τῆς Ἐνορίας,
ἐκτός τῆς Ἐφορευτικῆς καί τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀνήκουν
εἰς τήν δικαιοδοσίαν τοῦ Ἱερέως καί τοῦ Συμβουλίου.
Παράγραφος 4: Ἐάν προκύψῃ πρόβλημα μεταξύ τοῦ Ἱερέως καί
τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου, τοῦτο δέν ἄγεται ἐνώπιον τῆς Ἐνορι‐
ακῆς Συνελεύσεως. Ὁ Ἱερεύς ἤ τό Συμβούλιον ἔχουν τό δικαίωμα νά
ὑποβάλουν τό ἀνακῦψαν θέμα εἰς τόν οἰκεῖον Ἱεράρχην τοῦ ὁποίου

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
Κατά τόν Ἰανουάριον τοῦ ἔτους 2003, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐχορήγησε εἰς τήν Ἑλληνικήν Ὀρθόδοξον
Ἀρχιεπισκοπήν Ἀμερικῆς ἕν νέον Σύνταγμα τό ὁποῖον ἐπιβεβαιώνει τήν
ἑνότητα καί τό ἐνιαῖον τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀμερικῆς, καί ἀνυψοῖ τάς Ἐπισκοπάς εἰς Μητροπόλεις τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.
Τό Σύνταγμα προσφέρει τήν βάσιν πρός ἀναθεώρησιν τῶν Κανονισμῶν τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς, ὥστε οὗτοι νά ἀνταποκρίνονται εἰς σύγχρονα θέματα καί
ἀνάγκας καί νά ἀντανακλοῦν τό ἀληθές πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς
ἀποστολῆς μας ὡς Ὀρθοδόξων Χριτιανῶν ἐν Ἀμερικῇ. Ἐπί πλέον, τό
Σύνταγμα παρέχει τήν δυνατότητα προωθήσεως τῶν Κανονισμῶν πρός
ἐφαρμογήν εἰς τήν διακυβέρνησιν τῆς Ἀρχιεπσκοπῆς.
Τόν Ἀπρίλιον τοῦ ἔτους 2003, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος,
ἔδωκεν σχετικάς ὁδηγίας εἰς τήν ἐπί τῶν Διοικητικῶν θεμάτων Ἐπιτροπήν
τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, ὥστε αὕτη νά ἡγηθῇ τοῦ ἔργου τῆς
ἀναθεωρήσεως τῶν Κανονισμῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀμερικῆς. Αἱ ἔντονοι καί ἐκτεταμέναι ἐργασίαι τῆς ὡς ἄνω ἐπιτροπῆς,
συνισταμένης ἐξ Ἱεραρχῶν, Ἱερέων καί λαϊκῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας,
ἐνεπλουτίσθησαν διά σημαντικῶν προσφορῶν ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Δημητρίου, τῶν Μητροπολιτῶν, τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, τοῦ Ἀρχι‐
επισκοπικοῦ Συμβουλίου, τῶν τοπικῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων, τῶν
Πρωτοσυγγέλλων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Μητροπόλεων, τοῦ
Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου Πρεσβυτέρων, τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Ἐπιτρο‐
πῆς Εὐεργετημάτων, τοῦ Συνδέσμου Συνταξιούχων Ἱερέων, καί μελῶν τῆς
διοικήσεως τῶν τμημάτων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Οἱ παρόντες Κανονισμοί
εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ἀνωτέρω ἐργασιῶν, ἐργασιῶν ὑψηλῆς ποιότητος,
πνεύματος ἑνότητος καί εὐθύνης, καί ἀντιπροσωπεύουν συμβολήν πε‐
ρισσοτέρων τῶν ἑκατό ἀτόμων, καί συναντήσεις ὑπερβαινούσας τάς χιλίας
ὥρας ὁμαδικῆς προσπαθείας.
Οἱ Κανονισμοί τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς
περιέχουν τούς σκοπούς καί στόχους, τούς Κανόνας, τάς διαδικασίας καί
τούς ἐλέγχους λειτουργίας οἵτινες προάγουν τήν ἀποτελεσματικήν λειτουρ‐
γίαν τῶν ἐκκλησιαστικῶν δραστηριοτήτων εἰς ὅλα τά ἐπίπεδα. Ἐπί πλέον,
διά τῶν ἐπικοινωνιακῶν διαδικασιῶν ἐξασφαλίζουν διά τά πρόσωπα εἰς
θέσεις εὐθύνης τήν πλήρη κατανόησιν τῶν ὡς ἄνω σκοπῶν, στόχων,

κανόνων καί κανονισμῶν καί καθιστοῦν σαφεῖς τάς ὑποχρεώσεις
τῶν θέσεων εὐθύνης τάς ὁποίας τά ὡς ἄνω πρόσωπα κατέχουν.
Οἱ προτεινόμενοι Κανονισμοί τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀμερικῆς περιέχουν τέσσαρα μέρη: Μέρος Πρῶτον Ἀρχιεπισκοπικοί Κανο‐
νισμοί·Μέρος Δεύτερον: Ὁμοιόμορφοι Μητροπολιτικοί Κανονισμοί· Μέρος
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Τρίτον: Ὁμοιόμορφοι Κανονισμοί τῶν Ἐνοριῶν Μέρος Τέταρτον: Ἀνα‐
θεώρησις τῶν Κανονισμῶν.
Τόν Ἰούλιον τοῦ ἔτους 2004 οἱ παρόντες προταθέντες Κανονισμοί τῆς
Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, προσεφέρθησαν πρός
συζήτησιν καί ἔγκρισιν ὑπό τῆς 37ης διετοῦς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως ἐν
Νέᾳ Ὑόρκῃ, καί ἐνεκρίθησαν τελικῶς ὑπ’αὐτῆς. Τήν δέ 3ην Ἰανουαρίου 2005
οἱ ὡς ἄνω Κανονισμοί ἐνεκρίθησαν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
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παί, διά τό πρόγραμμα οἰκονομικῆς βοηθείας (Stewardship),
τά Οἰκονομικά, τήν Συγκέντρωσιν Χρημάτων (Fundraising),
τόν Προγραμματισμόν καί τά Κτηματομεσιτικά.
Γ. Νά χρησιμοποιῇ τά ἐκ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς προσφερόμενα
μέσα τοῦ προγράμματος οἰκονομικῆς βοηθείας διά τήν ἐφ‐
αρμογήν καί ἐπέκτασιν τοῦ Ἐνοριακοῦ αὐτοῦ προγράμμα‐
τος καί τῶν διακονιῶν,
Δ. Νά προετοιμάζῃ τόν προϋπολογισμόν τόν ἀφορῶντα εἰς τήν
διοίκησιν καί τάς διακονίας καί νά συγκεντρώνῃ τά ἔσοδα
τῆς Ἐνορίας,
Ε. Νά μεριμνᾷ διά τήν καταβολήν μισθοῦ καί εὐεργετημάτων
πρός τόν Ἱερέα συμφώνως πρός τό Πρόγραμμα Μισθοδοσί‐
ας Κληρικῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς,
ΣΤ. Νά παρέχῃ τά οἰκονομικά μέσα διά τούς μισθούς τοῦ προ‐
σωπικοῦ τῆς Ἐνορίας,
Ζ. Νά χορηγῇ τά οἰκονομικά μέσα διά τήν διοίκησιν τῆς Ἐνορί‐
ας καί διά τάς πνευματικάς, ἐκπαιδευτικάς καί λοιπάς δια‐
κονίας καί ἔξοδα τῆς Ἐνορίας,
Η. Νά ἀγοράζῃ, πωλῇ, ἤ ὑποθηκεύῃ ἀκίνητον περιουσίαν τῆς
Ἐνορίας, τῇ ἐγκρίσει τῆς Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως καί βάσει
τῶν διατάξεων τῶν παρόντων Κανονισμῶν,
Θ. Νά μεριμνᾷ διά τήν πληρωμήν καί τό ἀναλογοῦν μερίδιον
οἰκονομικῆς ὑποστηρίξεως πρός τήν Ἀρχιεπισκοπήν, ὡς ἔχει
καθορισθῆ ὑπό τῶν Κληρικολαϊκῶν Συνελεύσεων,
Ι. Νά ὑποβάλῃ εἰς τόν οἰκεῖον Ἱεράρχην καί τήν Ἀρχιεπισκο‐
πήν, εἰς τό τέλος ἑκάστου ἔτους, τόν οἰκονομικόν ἀπολογι‐
σμόν τῆς Ἐνορίας, διά τό ἔτος αὐτό (ἐπικυρωθέντα ὑπό τῆς
Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς) καί τό προϋπολογισμόν τῆς Ἐνο‐
ρίας διά τό ἐπερχόμενον ἔτος,
Κ. Νά ὑποβάλῃ ἐτησίας ἀναφοράς περί τῆς Ἐνορίας αἱ ὁποῖαι
ἐνδεχομένως ζητοῦνται ὑπό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῆς ἀ‐
ντιστοίχου Μητροπόλεως/Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας, καί
Λ. Νά ἐμμένῃ πιστῶς εἰς τόν Καταστατικόν Χάρτην, τούς Κα‐
νονισμούς καί τάς ἀποφάσεις τάς λαμβανομένας κατά τάς
Κληρικολαϊκάς Συνελεύσεις.
Παράγραφος 2: Ἅπαν τό ἔμμισθον προσωπικόν τῆς Ἐνορίας,
συμπεριλαμβανομένων καί τῶν διδασκάλων, προσλαμβάνονται ἤ
ἀπολύονται ὑπό τοῦ Συμβουλίου τῇ συγκαταθέσει τοῦ Ἱερέως.
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φου. Ψῆφοι ἀπόντων ἤ πληρεξούσιοι δέν ἐπιτρέπονται.
Παράγραφος 2: Τά ἀξιώματα τοῦ Προέδρου ἤ τοῦ Ταμίου δέν δύ‐
νανται νά κατέχονται ὑπό τοῦ αὐτοῦ προσώπου ἐπί συνεχές χρονι‐
κόν διάστημα μεγαλύτερον τῶν ἕξ (6) ἐτῶν, ἐκτός ἐάν ὁ οἰκεῖος Ἱερ‐
άρχης ἔχει χορηγήσει εἰδικήν πρός τοῦτο ἄδειαν.
Παράγραφος 3: Ἐν ᾖ περιπτώσει ἡ θέσις τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐν‐
οριακοῦ Συμβουλίου κενωθῇ, ὁ/ἡ Ἀντιπρόεδρος ἤ ὁ Α´ Ἀντιπρόε‐
δρος, ἐάν ὑπάρχουν περισσότεροι τοῦ ἑνός, ἀναλαμβάνει τό ἀξίωμα
τοῦ Προέδρου. Οἱονδήποτε ἄλλο ἀξίωμα, κενωθέν, καλύπτεται
δι’ἐκλογῆς ἐντός τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟΝ 28
ΣΥΝΕΔΡΙΑΙ ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Παράγραφος 1: Τό Ἐνοριακόν Συμβούλιον συνεδριάζει γενικῶς
τοὐλάχιστον ἅπαξ τοῦ μηνός ἐκτάκτως δέ ὁσάκις ὁ Ἱερεύς, ἤ ὁ Πρό‐
εδρος, ἤ ἡ πλειοψηφία τοῦ Συμβουλίου θεωρήσῃ τοῦτο ἀπαραίτη‐
τον.
Παράγραφος 2: Πλειοψηφία τῶν μελῶν τοῦ Συμβουλίου ἀπο‐
τελεῖ ἀπαρτίαν διά τήν διεξαγωγήν τῶν ἐργασιῶν. Κεναί θέσεις τοῦ
Συμβουλίου δέν δύνανται νά χρησιμοποιηθοῦν διά τήν δημιουργί‐
αν ἀπαρτίας.
Παράγραφος 3: Τά πρακτικά τῶν συνεδριάσεων τοῦ Συμβουλίου
πρέπει νά ὑπογράφωνται ὑπό τοῦ Ἱερέως, τοῦ Προέδρου καί τοῦ
Γραμματέως.
ΑΡΘΡΟΝ 29
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Παράγραφος 1: Τά μέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου πρέπει νά
παρακολουθοῦν τακτικῶς τήν Θείαν Λειτουργίαν καί νά συμμετέ‐
χουν εἰς τήν μυστηριακήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, παρέχοντα τοιουτο‐
τρόπως παράδειγμα πρός μίμησιν εἰς τούς λοιπούς ἐνορῖτας. Ὑπό
τήν καθοδήγησιν τοῦ Ἱερέως, τό Ἐνοριακόν Συμβούλιον πρέπει:
Α. Νά βοηθῇ τόν Ἱερέα εἰς τήν διαχείρισιν τῶν ὑποθέσεων καί
διακονιῶν τῆς Ἐνορίας,
Β. Νά διορίζῃ τάς καταλλήλους ἐπιτροπάς εἰς τάς ὁποίας θά
συμπεριλαμβάνονται, χωρίς νά ἀποκλείονται ἄλλαι ἐπιτρο‐

ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ ΟΡΩΝ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ὁ προκαθήμενος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπι‐
σκοπῆς Ἀμερικῆς, Ἔξαρχος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί Πρόεδρος
τῆς Συνόδου.
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ἤ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Τό Σύν‐
ταγμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἀποτελοῦν τήν χορήγησιν κανονικῆς καί δικαι‐
οδοσιακῆς ἐξουσίας ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τήν Ἀρχι‐
επισκοπήν ὡς τοῦτο ἐχορηγήθη τήν 18ην Ἰανουαρίου 2003, ὁμοῦ μέ οἱασ‐
δήποτε μεταβολάς ἤ τροποποιήσεις του.
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ἤ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Τό
ἀνώτατον νομοθετικόν σῶμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τοῦ ὁποίου δικαιοδοσί‐
αν ἀποτελοῦν θέματα ἐκτός δογματικῶν καί κανονικῶν.
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ἤ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Τό συμβουλευτι‐
κόν καί γνωμοδοτικόν σῶμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τῆς Συνόδου καθώς
καί τό σῶμα ἐκεῖνο τό ὁποῖον ἀποφασίζει κατά τό μεσολαβοῦν μεταξύ
Κληρικολαϊκῶν διάστημα. Ἄλλως τά μέλη αὐτοῦ.
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ Τό ἀντιπροσωπευ‐
τικόν σῶμα τοῦ Κλήρου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.
ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ἱεράρχης ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκο‐
πον ἤ τόν Μητροπολίτην.
ΑΜΕΣΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ἤ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙ‐
ΦΕΡΕΙΑ Ἡ τοπική ἐκκλησιαστική ἕδρα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ἤ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ὁ Ἱερός, Ἀποστο‐
λικός, Πατριαρχικός καί Οἰκουμενικός Θρόνος τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ἤ ΣΥΝΟΔΟΣ Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς καί τό ἐκκλησιαστικόν ὄργανον (σῶμα) διοικήσεως τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς ἀποτελούμενον ἐκ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τῶν Μητρο‐
πολιτῶν ὡς μελῶν.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ἤ ΑΡΧΙΕΠΙ‐
ΣΚΟΠΗ Ἡ ἐπαρχία τοῦ Πατριαρχείου εἰς τάς Ἡνωμένας Πολιτείας τῆς
Ἀμερικῆς ἡ ὁποία διακονεῖ καί ποιμαίνει τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς οἱ
ὁποῖοι διαμένουν εἰς τάς Ἡνωμένας Πολιτείας τῆς Ἀμερικῆς καί τάς
Μπαχάμας.
ΙΕΡΑΡΧΗΣ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος διά τήν Ἄμεσον Ἀρχιεπισκοπικήν Περιφέ‐
ρειαν, ὁ Μητροπολίτης διά τοπικήν Μητρόπολιν, ἤ ὁ Βοηθός Ἐπίσκοπος ὁ
ὑπηρετῶν ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον ἤ τόν Μητροπολίτην.
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ Ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
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ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ἤ ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ἡ
συνέλευσις τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας καί ἑκάστης
Μητροπόλεως.
ΤΟΠΙΚΟΝ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ἤ ΤΟΠΙΚΟΝ ΣΥΜ‐
ΒΟΥΛΙΟΝ Τό συμβουλευτικόν καί γνωμοδοτικόν σῶμα τοῦ Ἀρχιεπισκό‐
που διά τήν Ἀρχιεπισκοπικήν Περιφέρειαν καί τοῦ Μητροπολίτου δι’
ἑκάστην Μητρόπολιν.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ἐκκλησιαστική ἕδρα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς ὁποίας ἡγεῖ‐
ται Μητροπολίτης.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Τό ἀντιπροσωπευτικόν
σῶμα τοῦ Κλήρου Μητροπόλεως.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ὁ ἐπικεφαλής ἱεράρχης Μητροπόλεως.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ Κοινότητες μοναχῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς αἱ ὁποῖαι εἶναι
ὀργανωμέναι καί λειτουργοῦν συμφώνως πρός τούς κανόνας τῆς Ἐκκλη‐
σίας καί τοὐς Εἰδικούς Κανονισμούς τούς ἀναφερομένους εἰς τάς Μονασ‐
τικάς Κοινότητας.
ΕΝΟΡΙΑ Τό τοπικόν ὀργανωμένον εὐχαριστιακόν Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν
σῶμα πιστῶν ἐντός τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τοῦ ὁποίου ἡγεῖται Ἱερεύς.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ἡ γενική συνέλευσις τῶν μελῶν Ἐνορίας.
ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Τό διοικητικόν σῶμα τῆς Ἐνορίας.
ΙΕΡΕΥΣ Κανονικῶς χειροτονηθείς κληρικός εἰς τό ἀξίωμα τοῦ Πρεσβυτέ‐
ρου.
ΙΕΡΑΤΙΚΩΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ὁ ἐπικεφαλής τῶν Ἱερέων Ἐνορίας ὅπου
ὑπηρετοῦν περισσότεροι τοῦ ἑνός Ἱερεῖς.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ἤ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμοί συμπεριλαμβάνοντες τούς Ἀρχιεπισκοπιούς
Κανονισμούς, τούς Ὁμοιομόρφους Μητροπολιτικούς Κανονισμούς καί
τούς Ὁμοιομόρφους Κανονισμούς τῶν Ἐνοριῶν.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Τά δικαστικά σώματα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τά
ὁποῖα ἔχουν δικαιοδοσίαν ἐπί πνευματικῶν καί κανονικῶν ζητημάτων.
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τῆς δευτέρας Κυριακῆς τοῦ μηνός Ἰανουαρίου. Μέχρι τῆς στιγμῆς
τῆς διαβεβαιώσεως τό προηγούμενον Ἐνοριακόν Συμβούλιον συ‐
νεχίζει τήν ἐκτέλεσιν τῶν καθηκόντων του ὡς Ἐνοριακοῦ Συμ‐
βολίου.
Παράγραφος 4: Ἕκαστον ἐκλεγέν μέλος τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμ‐
βουλίου ὑποχρεοῦται, ἄνευ ἐξαιρέσεως, νά δώσῃ τήν ἀκόλουθον
διαβεβαίωσιν τήν ὁποίαν καί μετά ταῦτα ὑπογράφει:
Α. «Διαβεβαιοῦμαι ἐπισήμως ὅτι θά εἶμαι πιστός εἰς τά δόγμα‐
τα, τάς διδασκαλίας, τάς παραδόσεις, τούς Ἱερούς Κανόνας,
τήν πειθαρχίαν, τήν Λατρείαν καί τάς ἠθικάς ἀρχάς τῆς Ἑλ‐
ληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καθώς ἐπίσης καί εἰς τό Σύν‐
ταγμα καί τούς Κανονισμούς τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, καί ὅτι θά ἐκτελῶ πιστῶς καί εἰλι‐
κρινῶς τά καθήκοντα καί τάς ὑποχρεώσεις τάς ἐπιβαλλο‐
μένας εἰς τά μέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου. Κύριος δέ ὁ
Θεός εἴη μοι βοηθός.»
Β. Ἄτομον τό ὁποῖον ἀρνεῖται νά δώσῃ τήν διαβεβαίωσιν καί
νά ὑπογράψῃ τά ἀνωτέρω δέν πρέπει νά εἶναι μέλος τοῦ
Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου καί ἡ θέσις του/της θεωρεῖται κενω‐
θεῖσα.
Παράγραφος 5: Εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν ὁ οἰκεῖος Ἱερ‐
άρχης ἀρνεῖται νά ἐπικυρώσῃ τήν ἐκλογήν εἰς τό Ἐνοριακόν Συμ‐
βούλιον ἑνός ἤ περισσοτέρων ἀτόμων πρέπει νά δηλώσῃ τούς λό‐
γους του διά τήν τοιαύτην ἀπόφασιν καί πρέπει νά κατευθύνῃ τήν
Ἐνορίαν εἰς διεξαγωγήν εἰδικῶν ἐκλογῶν διά τήν πλήρωσιν τῶν οὕ‐
τως δημιουργηθεισῶν κενῶν θέσεων. Δύναται νά διορίσῃ ἄτομον/α
διά νά ὑπηρετήσῃ/ουν ὡς προσωρινά μέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβου‐
λίου ἕως ὅτου πραγματοποιηθοῦν αἱ εἰδικαί αὗται ἐκλογαί. Ἐν ἧ
περιπτώσει ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης ἀρνηθῇ νά ἐπικυρώσῃ τήν ἐκλογήν
τῆς πλειοψηφίας ἤ περισσοτέρων ἐκ τῶν ἐκλεγέντων μελῶν, πρέπει
πρωτίστως νά συνεννοηθῇ μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.
ΑΡΘΡΟΝ 27
ΕΚΛΟΓΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Παράγραφος 1: Μετά τήν ὁρκωμοσίαν, τό Ἐνοριακόν Συμβούλι‐
ον πρέπει νά συνέλθῃ ἀμέσως διά τήν ἐκλογήν τῶν ἀξιωματούχων
του ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἱερέως, ὁ ὁποῖος δέν ἔχει δικαίωμα ψή‐
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αν καθορίζει τό Συμβούλιον, καί τήν ἐπικύρωσιν τοῦ οἰκείου Ἱερ‐
άρχου, ὑπηρετοῦν τήν θητείαν τήν ὁποίαν μέλη δεόντως ἐκλεγμένα
ὑπό τοῦ Συμβουλίου θά εἶχον ὑπηρετήσει.
ΑΡΘΡΟΝ 26
ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΕΠΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Παράγραφος 1: Οὐχί ἐνωρίτερον τῶν πέντε (5) καί οὐχί ἀργότε‐
ρον τῶν ὀκτώ (8) ἡμερῶν ἀπό τῆς διεξαγωγῆς τῶν ἐκλογῶν, ὁ
Ἱερεύς πρέπει νά ὑποβάλῃ τά ἀποτελέσματα αὐτῶν εἰς τόν οἰκεῖον
Ἱεράρχην. Ὁ Ἱερεύς πρέπει, ἐπίσης, νά βεβαιώσῃ ἐγγράφως ὅτι ὅλοι
οἱ ὑποψήφιοι εἶχον ὅλα τά ἀπαραίτητα προσόντα καί ὅτι αἱ ἐκλογαί
διεξήχθησαν συμφώνως πρός τούς παρόντας Κανονισμούς καί τό
Καταστατικόν τῆς Ἐνορίας. Πρέπει ἐπίσης νά βεβαιοῦται ὅτι ἡ ἐν
λόγῳ Ἐνορία ἔχει ἐκπληρώσει τάς οἰκονομικάς της ὑποχρεώσεις
πρός τήν Ἀρχιεπισκοπήν συμπεριλαμβανομένης καί τῆς Πλήρους
Δεσμευτικῆς Συνεισφορᾶς (Total Commitment) καί τοῦ Προσδιορι‐
σμοῦ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Προγράμματος Εὐεργετημάτων (Archdi‐
ocesan Benefits Program Assessment).
Παράγραφος 2: Αἱ ἐκλογαί δέν θεωροῦνται τελικαί μέχρι
λήψεως τῆς ἐπικυρώσεώς των ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, συμφώνως
πρός τήν διαδικασίαν ἡ ὁποία ἀναφέρεται εἰς τήν παράγραφον 1
ἀνωτέρω. Ἡ διαβεβαίωσις δέν δίδεται πρό τῆς λήψεως τῆς ὡς ἄνω
ἐπικυρώσεως. Τό ὑπάρχον Ἐνοριακόν Συμβούλιον συνεχίζει νά
ἐκτελῇ τά καθήκοντά του μέχρι τῆς ἐπικυρώσεως τῆς ἐκλογῆς τοῦ
νέου Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου καί τῆς πραγματοποιήσεως τῆς δια‐
βεβαιώσεως.
Παράγραφος 3: Μετά τήν λῆψιν τῆς ἐπικυρώσεως τῶν ἐκλογῶν
ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, διεξάγεται εἰδική τελετή εἰς τό τέλος τῆς
Θείας Λειτουργίας κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας ἅπαντα τά μέλη
τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου δίδουν ἀπό κοινοῦ τήν διαβεβαίωσίν
των. Εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν μέλος ἐκλεγέν εἰς τό Ἐνορι‐
ακόν Συμβούλιον δέν παρευρίσκεται εἰς τήν τελετήν διαβεβαιώσε‐
ως, ὁ Ἱερεύς ἐνεργεῖ τήν διαβεβαίωσιν τοῦ ἐν λόγῳ μέλους κατά τήν
πρώτην συνεδρίασιν τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου, καί πρό τῆς ἐκλο‐
γῆς ἀξιωματούχων. Ἡ διαβεβαίωσις ἀπαγγέλλεται ὑπό τοῦ Ἱερέως
καί ἐπαναλαμβάνεται ὑφ’ ἁπάντων τῶν μελῶν τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμ‐
βουλίου. Ἡ τελετή διαβεβαιώσεως πρέπει νά γίνῃ οὐχί ἀργότερον

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΑΡΘΡΟΝ 1
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Παράγραφος 1: Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή εἶναι ἡ ἐν ταῖς Ἡνωμέναις
Πολιτείαις τῆς Ἀμερικῆς Ἐπαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἑνιαία
ἐν τῇ ὁλότητι αὐτῆς. Συγκροτεῖται ἐκ τῆς Ἀμέσου Ἀρχιεπισκοπικῆς
Περιφερείας, τῆς ὁποίας ἡγεῖται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, καί τῶν Μητρο‐
πόλεων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἑκάστης τῶν ὁποίων ἡγεῖται ὁ οἰκεῖος
Μητροπολίτης.
Παράγραφος 2: Ὁ ἀριθμός, ἡ ἕδρα καί τά ὅρια ἑκάστης Μητρο‐
πόλεως προσδιορίζονται ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῇ δια‐
γνώμῃ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου καί ὑποβάλλονται εἰς τό
Πατριαρχεῖον πρός κρίσιν καί ἀπόφασιν.
Παράγραφος 3: Ἡ Ἀρχιεπισκοπή ἔχει τήν ἕδραν αὐτῆς ἐν τῇ
πόλει τῆς Νέας Ὑόρκης καί ἀποτελεῖ πρόσωπον Νομικοῦ Δικαίου ἐν
τῇ Πολιτείᾳ τῆς Νέας Ὑόρκης. Περιλαμβάνει ἐπί τοῦ παρόντος τήν
Ἄμεσον Ἀρχιεπισκοπικήν Περιοχήν καί ὀκτώ (8) Μητροπόλεις, αἱ
ὁποῖαι ἀποτελοῦν ἐπίσης πρόσωπα νομικοῦ δικαίου ἐν ταῖς Πολιτεί‐
αις ἔνθα ἑδρεύουν, εἶναι δέ αἱ ἀκόλουθοι: Ἁγίου Φραγκίσκου, Ἀτ‐
λάντας, Βοστώνης, Νέας Ἰερσέης, Ντένβερ, Ντητρόϊτ, Πιτσβούργου
καί Σικάγου. Ἡ δέ νομική ἀναγνώρισίς των δέον ὅπως συμφωνῇ μέ
τό Ἄρθρον 9, Παράγ. 2 .
Παράγραφος 4: Ἡ Ἀρχιεπισκοπή, ἡ Ἀρχιεπισκοπική Περιφέρεια
καί αἱ Μητροπόλεις δέν ἀποτελοῦν μετοχικούς ὀργανισμούς.
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ΑΡΘΡΟΝ 2
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Παράγραφος 1: Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή διοικεῖται συμφώνως πρός
τήν Πίστιν, τήν Παράδοσιν καί τούς Ἱερούς Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας
καθώς καί πρός τάς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου, τούς πα‐
ρόντας Κανονισμούς, καί τάς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς
Συνόδου καί τῶν Κληρικολαϊκῶν Συνελεύσεων.
Παράγραφος 2: Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος, ἀποτελουμένη ἐκ
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ὡς Προέδρου καί τῶν Μητροπολιτῶν ὡς μελῶν,
εἶναι τό ἐκκλησιαστικόν ὄργανον διοικήσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχι‐
επισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Παράγραφος 3: Ἐξαιρουμένων τῶν δογματικῶν καί κανονικῶν
ζητημάτων, ἡ Κληρικολαϊκή Συνέλευσις ἐπιλαμβάνεται θεμάτων τά
ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τήν ζωήν, ἀποστολήν, ἀνάπτυξιν καί ἑνότητα
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἡ Κληρικολαϊκή Συνέλευσις ἀποτελεῖ τό
νομοθετικόν ὄργανον διοικήσεως τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.
Παράγραφος 4: Τό Ἀρχιεπισκοπικόν Συμβούλιον, ἐξαιρουμένων
τῶν δογματικῶν καί κανονικῶν ζητημάτων, ἐπιλαμβάνεται θεμά‐
των ἐχόντων σχέσιν μέ τήν ζωήν, ἀποστολήν, ἀνάπτυξιν καί ἑνό‐
τητα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Τό Ἀρχιεπισκοπικόν Συμβούλιον ἀπο‐
τελεῖ τό συμβουλευτικόν καί γνωμοδοτικόν ὄργανον τοῦ Ἀρχιεπι‐
σκόπου καί τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου καθώς καί τό σῶμα τό
ὑπεύθυνον διά τήν λῆψιν ἀποφάσεων κατά τό χρονικόν διάστημα
τό μεσολαβοῦν μεταξύ τῶν Κληρικολαϊκῶν Συνελεύσεων.
Παράγραφος 5: Εἰς περίπτωσιν ἀνάγκης λήψεως ἀποφάσεως με‐
ταξύ Ἀρχιεπισκοπικῶν Κληρικολαϊκῶν Συνελεύσεων, τό Ἀρχιεπι‐
σκοπικόν Συμβούλιον ἀσκεῖ ἐξουσίαν Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως,
ἐφ’ ὅσον συγκληθῇ ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί ἐνημερωθῇ περί τοῦ
σκοποῦ καί τῆς ἀναγκαιότητος τοιαύτης συγκλήσεως.
ΑΡΘΡΟΝ 3
ΕΥΘΥΝΑΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
Παράγραφος 1: Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἀμερικῆς προεδρεύει τῆς
Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου καί εἶναι Ἔξαρχος τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου ἐν ταῖς Ἡνωμέναις Πολιτείαις Ἀμερικῆς καί τάς
Μπαχάμας. Ἐν τῇ ἰδιότητι αὐτοῦ ὡς Ἀρχιεπισκόπου, ὡς Προέδρου

περίπτωσιν ἰσοψηφίας, τά λοιπά μέλη τοῦ νεοεκλεγέντος Ἐνορι‐
ακοῦ Συμβουλίου θά πληρώσουν τήν θέσιν διά πλειοψηφικῆς ψηφο‐
φορίας κατά τήν πρώτην συνεδρίαν τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου ἐν
ἀναμονῇ τῆς ἐπικυρώσεως ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου. Οἱ ἰσοψη‐
φίσαντες ὑποψήφιοι, ἐάν κατά τά ἄλλα εὑρεθοῦν κατάλληλοι,
ἐγκρίνονται προσωρινῶς ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου ἐάν οὗτος ἐπι‐
κυρώσῃ τά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν, καί ὁ ἐπιτυχών, ἅμα τῇ
ἐκλογῇ του/της, δίδει τήν καθιερωμένην διαβεβαίωσίν καί
συμμετέχει εἰς τήν ἐκλογήν ἀξιωματούχων.
Παράγραφος 9: Ἐνεργόν μέλος τῆς Ἐνορίας, ἀμφισβητοῦν τήν
ἐγκυρότητα οἱασδήποτε ἐκλογῆς, δύναται ἐντός πέντε (5) ἡμερῶν
ἀπό τῆς ἐκλογῆς νά καταθέσῃ ἔγγραφον ἔνστασιν πρός τόν οἰκεῖον
Ἱεράρχην. Τοιαύτη διαμαρτυρία δέον ὄπως ὑπογραφῇ ὑπό τοῦ κα‐
ταγγέλοντος ἐνορίτου καί ὑπό τεσσάρων (4) ἀκόμη ἐνεργῶν μελῶν
τῆς Ἐνορίας καί ὅπως ἀναφέρῃ λεπτομερῶς τούς λόγους τῆς ἐν‐
στάσεως. Ἐν ἧ περιπτώσει ὑποβληθῇ τοιαύτη διαμαρτυρία καί κριθῇ
ὀρθή καί ἔγκυρος, ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης κηρύσσει ἀκύρους τάς προσ‐
βαλλομένας ἐκλογάς. Ἐν προκειμένῳ προκηρύσσονται νέαι ἐκλο‐
γαί. Ἡ ἀπόφασις τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου εἶναι τελεσίδικος.
Παράγραφος 10: Εἰς περίπτωσιν παραιτήσεως οἱουδήποτε ἐκλε‐
γέντος μέλους τοῦ εἰσερχομένου Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου, ἤ κενώ‐
σεως θέσεως δι’ οἱονδήποτε ἄλλον λόγον, ἐντός τοῦ μεσολαβοῦ‐
ντος χρονικοῦ διαστήματος μεταξύ τῆς ἡμερομηνίας τῶν ἐκλογῶν
καί τῆς ἐκλογῆς ἀξιωματούχων, τά μέλη τοῦ εἰσερχομένου Συμβου‐
λίου πρέπει, μετά τήν ἐκλογήν τῶν ἀξιωματούχων, νά ἐκλέξουν ἕν
νέον μέλος λαμβανόμενον ἐκ τῶν ἐνεργῶν μελῶν τῆς Ἐνορίας διά
τήν κάλυψιν τῆς κενωθείσης θέσεως.
Παράγραφος 11: Εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν ὁ ἀριθμός τῶν ὑπο‐
ψηφίων διά θέσεις Συμβούλων εἰς τό Ἐνοριακόν Συμβούλιον δέν
εἶναι ἐπαρκής, ἤ ὁ ἀριθμός τῶν ὑποψηφίων εἶναι ἴσος μέ τόν ἀρι‐
θμόν κενῶν θέσεων, ἡ ἐκλογή τῶν ὑποψηφίων τούτων θά πραγ‐
ματοποιηθῇ συμφώνως πρός τάς ἐκλογικάς διαδικασίας αἱ ὁποῖαι
καθορίζονται ὑπό τῶν παρόντων Κανονισμῶν. Τό Ἐνοριακόν Συμ‐
βούλιον, μετά τήν ἐπικύρωσιν καί τήν διαβεβαίωσιν τῶν νέων με‐
λῶν του, καί τήν ἐκλογήν ἀξιωματούχων, προβαίνει εἰς τήν κάλυψιν
οἱωνδήποτε κενῶν θέσεων τοῦ Συμβουλίου, διά τῆς τοποθετήσεως
ἐνεργῶν μελῶν τῆς Ἐνορίας εἰς τάς θέσεις αὐτάς. Τά οὕτως
ἐκλεγέντα ὑπό τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου μέλη μέ σειράν τήν ὁποί‐
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καταλόγου τῶν ὑποψηφίων.
Παράγραφος 4: Ἐνεργόν μέλος δεόντως ἐγγεγραμμένον εἰς τό
Μητρῶον τῆς Ἐνορίας, ἀλλά μή ἐκπληρῶσαν τάς οἰκονομικάς του
ὑποχρεώσεις (Stewardship) πρός τήν Ἐνορίαν διά τό τρέχον ἔτος,
δύναται νά ψηφίσῃ κατά τάς ἐκλογάς, ἐφ’ ὅσον πρωτίστως κατα‐
βάλῃ τάς ὑποχρεώσεις του/της πρό τῶν ἐκλογῶν, ἐκτός ἐάν τό
Καταστατικόν τῆς Ἐνορίας ἔχει ὁρίσει ἐναλλακτικάς προθεσμίας
σχετικῶς πρός αὐτοῦ. Ἐάν μέλος τι δέν ἔχῃ ἐκπληρώσει τάς οἰκονο‐
μικάς του ὑποχρεώσεις διά περισσότερα τοῦ ἑνός ἔτη, τό μέλος αὐτό
δύναται νά ψηφίσῃ κατά τάς ἐκλογάς δι’ Ἐνοριακόν Συμβούλιον ἐφ’
ὅσον καταβάλῃ τάς ὑποχρεώσεις του/της τοὐλάχιστον τριάκοντα
(30) ἡμέρας πρό τῆς ἡμερομηνίας τῆς διεξαγωγῆς τῶν ἐκλογῶν.
Παράγραφος 5: Νέον μέλος τῆς Ἐνορίας δύναται νά ψηφίσῃ
κατά τάς ἐκλογάς, ἐάν εἶναι ἐνεργόν μέλος τοὐλάχιστον τρεῖς (3)
μῆνας πρό τῶν ἐκλογῶν.
Παράγραφος 6: Τό Καταστατικόν τῆς Ἐνορίας δύναται νά ἐπι‐
τρέψῃ τήν ταχυδρομικήν ψῆφον (absentee balloting) μόνον εἰς
περίπτωσιν τῶν ἐκλογῶν δι’ Ἐνοριακόν Συμβούλιον. Αἱ ταχυδρομι‐
καί αὗται ψῆφοι πρέπει νά φθάσουν εἰς τάς χεῖρας τῆς Ἐφορευ‐
τικῆς Ἐπιτροπῆς οὐχί ἀργότερον τῆς ἐνάρξεως τῆς ψηφοφορίας καί
πρέπει νά ἀνοιχθοῦν καί ταξινομηθοῦν ὁμοῦ μετά τῶν ψήφων τῶν
προσώπων τῶν παρόντων κατά τήν ψηφοφορίαν. Πληρεξούσιοι δέν
ἐπιτρέπονται.
Παράγραφος 7: Αἱ ἐκλογαί διεξάγονται εἰς χῶρον ἀνήκοντα εἰς
τήν Ἐνορίαν καί προηγουμένως ἀναγγελθέντα ὑπό τῆς Ἐφορευ‐
τικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ δέ ψηφοφορία εἶναι μυστική. Ἡ ψηφοφορία ἄρ‐
χεται μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καί λήγει τήν αὐτήν
ἡμέραν καθ’ ὥραν καθοριζομένην ὑπό τοῦ τοπικοῦ Καταστατικοῦ
τῆς Ἐνορίας.
Παράγραφος 8: Τά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν καταγράφονται
εἰς τά πρακτικά τῆς πρώτης συνεδριάσεως τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμ‐
βουλίου, καί ἀναφέρουν τόν ἀριθμόν ψήφων τάς ὁποίας ἔλαβεν
ἕκαστος ὑποψήφιος. Τά ἀποτελέσματα πρέπει νά ὑπογραφοῦν ὑφ’
ἑκάστου μέλους τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς. Οἱ ὑποψήφιοι οἱ ὁποῖ‐
οι ἔχουν λάβει τόν μεγαλύτερον ἀριθμόν ψήφων κηρύσσονται ἐκλε‐
γέντες διά τήν ἐρχομένην περίοδον, ὑπό τόν ὅρον ὅτι τά ἀποτε‐
λέσματα πρέπει νά ἐπικυρωθοῦν ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου. Εἰς
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τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου καί ὡς Ἐξάρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ἔχει, μεταξύ ἄλλων, τάς
κάτωθι ἁρμοδιότητας καί εὐθύνας:
Α. Ἀσκεῖ πάντα τά ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τοῦ Καταστα‐
τικοῦ Χάρτου ὁριζὀμενα καθήκοντα καί δικαιώματα.
Β. Ἔχει, ὁμοῦ μετά τῆς ὑπ’ αὐτοῦ προεδρευομένης Ἱερᾶς Ἐ‐
παρχιακῆς Συνόδου, τήν εὐθύνην ἔναντι τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου διά τήν κανονικήν καί ὁμαλήν λειτουργίαν
καί ζωήν, διοίκησιν καί δραστηριότητα τῆς μιᾶς καί ἑνιαίας
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Γ. Ἔχει τήν ἀναφοράν αὐτοῦ πρός τό Οἰκουμενικόν Πατρι‐
αρχεῖον καί ὑποβάλλει ἐτησίως ἔκθεσιν ἐπί τῆς καταστά‐
σεως τῆς ὅλης Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Δ. Διευθύνει τήν Ἀρχιεπισκοπήν ἐν τῇ ὁλότητι αὐτῆς καί ἔχει
τήν ἄμεσον εὐθύνην τῆς διαποιμάνσεως τῆς Ἀμέσου Ἀρχι‐
επισκοπικῆς αὐτοῦ Περιοχῆς.
Ε. Ἐπιβλέπει καί συντονίζει, ὁμοῦ μετά τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς
Συνόδου καί τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, τό ἔργον τό
ὁποῖον προγραμματίζεται καί ἐπιτελεῖταιεἰς ἑκάστην Μη‐
τρόπολιν, δι’ οὗ ἐξασφαλίζεται καί προάγεται ἡ ἑνότης τῆς
ἑνιαίας Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
ΣΤ. Χειροτονεῖ καί ἐγκαθιδρύει τούς Μητροπολίτας εἰς τάς Ἐ‐
παρχίας αὐτῶν.
Ζ. Συμπαρίσταται τοῖς σύν αὐτῷ Ἱεράρχαις ἀδελφικῶς ἐν τῇ
ἐφαρμογῇ τῶν ἑνιαίων προγραμμάτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι‐
σκοπῆς Ἀμερικῆς.
Η. Προεδρεύει τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, τῶν Ἀρχιεπι‐
σκοπικῶν Κληρικολαϊκῶν Συνελεύσεων, τῶν συνεδριάσεων
τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου καί τῶν Ἐφορειῶν τῶν
μειζόνων Ἱδρυμάτων καί Σωμάτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι‐
σκοπῆς Ἀμερικῆς.
Θ. Ἀντιπροσωπεύει τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀμερικῆς καί τό
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐνώπιον πάσης ἐκκλησιαστικῆς
καί πολιτικῆς ἀρχῆς.
Ι. Ὡς Ἔξαρχος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, προεδρεύει
Διορθοδόξων Ἐπιτροπῶν, Συνεδρίων καί Συνελεύσεων καί
μεριμνᾷ διά τήν προαγωγήν καί καλλιέργειαν, τῆς ἁρμο‐
νικῆς συνεργασίας μεταξύ ὅλων τῶν ἐν αὐταῖς Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν.
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ΙΑ. Ἔχει τήν εὐθύνην διά τάς διαχριστιανικάς καί διαθρησκει‐
ακάς δραστηριότητας.
ΙΒ. Καλλιεργεῖ καί ἰσχυροποιεῖ ἔτι πλέον τόν ὑφιστάμενον δε‐
σμόν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς μετά τοῦ Οἰκου‐
μενικοῦ Πατριαρχείου.
ΙΓ. Προεδρεύει τοῦ Δευτεροβαθμίου Πνευματικοῦ Δικαστηρίου.
ΙΔ. Διανέμει τό ἐκ τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου λαμ‐
βανόμενον Ἅγιον Μύρον εἰς τούς Μητροπολίτας.
ΙΕ. Ὑποβάλλει τάς ἀποφάσεις τῶν Ἀρχιεπισκοπικῶν Κληρικο‐
λαϊκῶν Συνελεύσεων ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς
Συνόδου εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον πρός ἔγκρισιν.
ΙΣΤ.Ὑποβάλλει τούς Κανονισμούς ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχι‐
ακῆς Συνόδου εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διά τελι‐
κήν θεώρησιν καί ἔγκρισιν.
ΙΖ. Τοποθετεῖ εἰς τήν ἀρχικήν των θέσιν κληρικούς ἐν συνεν‐
νοήσει μετά τοῦ Μητροπολίτου εἰς τοῦ ὁποίου τήν Μητρό‐
πολιν ὁ ἑκάστοτε κληρικός τοποθετεῖται.
ΙΗ. Ἐξασκεῖ καί ἐφαρμόζει τάς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ
Χάρτου.
ΑΡΘΡΟΝ 4
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Παράγραφος 1: Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς συγκαλεῖ διά
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀρχιεπισκοπικήν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν
ἀνά διετίαν ἤ εἰς εἰδικήν ἔκτακτον Συνέλευσιν ἐφ’ ὅσον ὁ Ἀρχιεπί‐
σκοπος οὕτως κρίνει. Ὁ χῶρος καί αἱ ἡμερομηνίαι τῶν Ἀρχιεπι‐
σκοπικῶν Κληρικολαϊκῶν Συνελεύσεων καθορίζονται ὑπό τοῦ Ἀρ‐
χιεπισκόπου ἐν συνεννοήσει μετά τοῦ Συμβουλίου.
Παράγραφος 2: Ἐξαιρουμένων τῶν δογματικῶν καί κανονικῶν
θεμάτων, ἡ Ἀρχιεπισκοπική Κληρικολαϊκή Συνέλευσις ἀσχολεῖται
μέ ἅπαντα τά λοιπά θέματα τά ἀφορῶντα εἰς τήν ζωήν, ἀποστο‐
λήν, αὔξησιν καί ἑνότητα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί εἰδικώτερον εἰς
τήν ὁμοιόμορφον διοίκησιν τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας, τῶν
Μητροπόλεων, καί τῶν Ἐνοριῶν. Ἀσχολεῖται, ἐπίσης, μέ τά ἐκπαι‐
δευτικά προγράμματα, τά οἰκονομικά θέματα καί τά φιλανθρωπικά
ἐνδιαφέροντα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καθώς ἐπίσης καί μέ τό
ζήτημα τῆς συμμετοχῆς καί τοῦ ρόλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς εἰς
τήν ζωήν τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ Ἀρχιεπισκοπική Κληρικολαϊκή Συνέλευ‐

λῶν τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου πρέπει νά λαμβάνῃ χώραν οὐχί ἐν‐
ωρίτερον τῆς πρώτης Κυριακῆς τοῦ μηνός Νοεμβρίου, καί οὐχί ἀρ‐
γότερον τῆς δευτέρας Κυριακῆς τοῦ μηνός Δεκεμβρίου.
Παράγραφος 2: Ὁ ὑποψήφιος διά τήν θέσιν μέλους τοῦ Ἐν‐
οριακοῦ Συμβουλίου πρέπει νά εἶναι ἐνεργόν μέλος τῆς Ἐνορίας
τοὐλάχιστον ἐπί ἕν ἔτος πρό τῶν ἐκλογῶν, ὁ δέ βίος του/της δέον ὅ‐
πως συνάδῃ πρός τάς ἐπιταγάς τῆς πίστεως καί τούς κανόνας τῆς
Ἐκκλησίας. Ὁ Ἱερεύς κρίνει ἐάν οἱ ἐνορίται εἶναι ἐνεργά μέλη ἐξ ἀ‐
πόψεως κανονικοῦ δικαίου καί οἰκονομικῶν ὑποχρεώσεων ὅπως κα‐
θορίζονται ὑπό τῶν παρόντων Ὁμοιομόρφων Ἐνοριακῶν Κανονι‐
σμῶν, Ἄρθρον 18, Παράγραφοι 1, 2 καί 3.
Παράγραφος 3: Οἱ ὑποψήφιοι δι’ ἐκλογήν εἰς τό Ἐνοριακόν Συμ‐
βούλιον πρέπει νά προτείνονται συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ
Καταστατικοῦ τῆς Ἐνορίας.
Α

Ἅπαντες οἱ ὑποψήφιοι πρέπει πρό τῶν ἐκλογῶν νά παρακο‐
λουθήσουν σεμινάριον διευθυνόμενον ὑπό τοῦ Ἱερέως, εἰς
τό ὁποῖον ὁ Ἱερεύς θά συζητήσῃ καί ἐξηγήσῃ εἰς τούς ὑπο‐
ψηφίους τούς Ὁμοιομόρφους Ἐνοριακούς Κανονισμούς, καί
τήν σημασίαν τῆς διαβεβαιώσεως (διά τό κείμενον τῆς Δια‐
βεβαιώσεως αὐτῆς βλ. Ἄρθρον 26, Παρ. 4).
Β. Κατά τήν κρίσιν τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, τοιοῦτον σεμινάριον
πραγματοποιεῖται τοπικῶς ἤ ἐν τῇ εὑρυτέρᾳ περιφερείᾳ, ἐφ’
ὅσον οἱ ὑποψήφιοι ἔχουν προειδοποιηθῇ καταλλήλως καί
ἔχει δοθῇ εἰς αὐτούς ἡ εὐκαιρία νά παρακολουθήσουν τό ἐν
λόγῳ σεμινάριον εἰς γεωγραφικόν χῶρον πλησίον τῆς ἐν
λόγῳ Ἐνορίας.
Γ. Εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν ἐκλόγιμον κατά τά ἄλλα ὑποψήφιον
μέλος ἀδυνατεῖ δικαιολογημένως νά παρακολουθήσῃ τό
προγραμματισμένον σεμινάριον, ὁ Ἱερεύς ἔχει τήν ὑποχρέ‐
ωσιν νά προσφέρῃ τό σεμινάριον τοῦτο κατ’ ἰδίαν εἰς τό ἐν
λόγῳ ἄτομον.
Δ. Εἰς τό τέλος τοῦ σεμιναρίου ἅπαντες οἱ ὑποψήφιοι πρέπει νά
ὑπογράψουν δήλωσιν εἰς τήν ὁποίαν δηλοῦν ὅτι κατανοοῦν
τούς Ὁμοιομόρφους Ἐνοριακούς Κανονισμούς καί ὅτι θά τη‐
ρήσουν τούτους καθώς καί τήν διαβεβαίωσίν των. Ἐάν ὑπο‐
ψήφιος διά τήν θέσιν Συμβούλου τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλί‐
ου δέν παρακολουθήσῃ τό Σεμινάριον καί δέν ὑπογράψῃ
τήν δήλωσιν, τότε τό ὄνομά του/της διαγράφεται ἐκ τοῦ
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βουλίου, ἐκ τῶν ἐνεργῶν μελῶν τῆς Ἐνορίας διά τήν ὁλο‐
κλήρωσιν τοῦ ὑπολοίπου τῆς θητείας τοῦ ἀπολυθέντος μέ‐
λους. Τό προσωρινόν Ἐνοριακόν Συμβούλιον ὑπηρετεῖ διά
χρονικόν διάστημα καθοριζόμενον ὑπό τοῦ Ἱεράρχου, ἀλλ’
οὐχί μεγαλύτερον τῶν δώδεκα (12) μηνῶν.
Παράγραφος 6: Τά μέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου πρέπει νά
συμμετέχουν εἰς τάς συνεδριάσεις τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου.
Πληρεξούσιοι δέν ἐπιτρέπονται. Συμφώνως πρός τά ἐπιτρεπόμενα
ὑπό τοῦ ἰσχύοντος νόμου, εἰς περίπτωσιν ἐπειγούσης ἀνάγκης, ὁ
Ἱερεύς καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου δύνανται νά συ‐
γκαλέσουν εἰδικήν τηλεφωνικήν συνεδρίασιν. Μέλος τό ὁποῖον
ἀπουσιάζει ἀδικαιολογήτως ἐπί τρεῖς (3) συνεχεῖς συνεδριάσεις, δύ‐
ναται νά ἀπαλλαγῇ τῶν καθηκόντων του κατόπιν προτέρας προσω‐
πικῆς του ἐνημερώσεώς καί διά πλειοψηφίας ἀποφάσεως τοῦ Ἐνορι‐
ακοῦ Συμβουλίου.
Παράγραφος 7: Ἐκτός τῶν ὅσων εἰδικῶς ἀναφέρονται ἀνωτέρω
ἐν σχέσει πρός τάς ἀπολύσεις μελῶν ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου,
κενωθεῖσα θέσις εἰς τό Ἐνοριακόν Συμβούλιον πρέπει νά καλύ‐
πτεται ἀμέσως ὑπό τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου διά τῆς ἐκλογῆς
διαδόχου ἐκ τῆς τάξεως τῶν ἐνεργῶν μελῶν τῆς Ἐνορίας. Ὁ διά‐
δοχος οὗτος θά ὑπηρετήσῃ κατά τήν ἐναπομείνασαν χρονικήν περί‐
οδον τῆς κενωθείσης θέσεως. Ἐάν ὑπάρξη κενωθεῖσα θέσις εἰς τό
Ἐνοριακόν Συμβούλιον μετά τάς ἐκλογάς δι’ Ἐνοριακόν Συμβούλι‐
ον ἀλλά πρό τῆς πρώτης συνεδριάσεως τούτου, κατά τήν ὁποίαν ἐκ‐
λέγονται οἱ ἀξιωματοῦχοι, ἡ κενωθεῖσα θέσις καλύπτεται μετά τήν
ἐκλογήν τῶν ἀξιωματούχων τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου.
Παράγραφος 8: Ἅπαντα τά νεοδιορισθέντα μέλη τά ὁποῖα κα‐
λύπτουν κενωθείσας θέσεις τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου πρέπει, πρό
τῆς διαβεβαιώσεως καί τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων τοῦ ἀξιώ‐
ματός των, νά παρακολουθήσουν Σεμινάριον Ἐνοριακοῦ Συμβουλί‐
ου τό ὁποῖον διευθύνεται ὑπό τοῦ Ἱερέως.
ΑΡΘΡΟΝ 25
ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Παράγραφος 1: Μέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου ἐκλέγονται ὑ‐
πό τῶν ἐνοριτῶν οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐνεργά μέλη συμφώνως πρός τούς
Κανονισμούς καί τό Καταστατικόν τῆς Ἐνορίας. Ἡ ἐκλογή τῶν με‐

σις λαμβάνει ἐν προκειμένῳ τάς ἀποφάσεις τάς ὁποίας κρίνει κα‐
ταλλήλους.
Παράγραφος 3: Ἡ Κληρικολαϊκή Συνέλευσις ἀποτελεῖ τό νομο‐
θετικόν διοικητικόν ὄργανον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.
Παράγραφος 4: Ὁ προεδρεύων ἀξιωματοῦχος τῆς Κληρικολαϊ‐
κῆς εἶναι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἤ πρόσωπον διοριζόμενον ὑπό τοῦ ἰδίου.
Ἡ Γραμματεία διορίζεται ὑπό τοῦ Προεδρείου.
Παράγραφος 5: Ἡ Κληρικολαϊκή Συνέλευσις συγκροτεῖται ἐκ
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τῶν μελῶν τῆς Συνόδου, τῶν Βοηθῶν Ἐπισκό‐
πων, τῶν μελῶν μέ δικαίωμα ψήφου τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβου‐
λίου, τῶν Πρωτοσυγγέλλων τῶν Μητροπόλεων, τῶν Ἀντιπροέδρων
τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων, ἕκαστος τῶν ὁποίων ἀποτελεῖ
ἀντιπρόσωπον μέ δικαίωμα ψήφου (συλλογικῶς ἀναφερόμενοι εἰς
τό παρόν ὡς «Αὐτεπάγγελτοι Ἀντιπρόσωποι») ὡς καί κληρικῶν καί
λαϊκῶν ἐκπροσώπων ἑκάστης Ἐνορίας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.
Παράγραφος 6: Ἑκάστη Ἐνορία, ἡ ὁποία ἔχει ἀνταποκριθῆ πλή‐
ρως εἰς τάς οἰκονομικάς της ὑποχρεώσεις ἔναντι τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
διά τό ἔτος πρό τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Κληρικολαϊκῆς, ἐκπροσω‐
πεῖται ὑπό τοῦ Ἱερέως τῆς Ἐνορίας, τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐνοριακοῦ
Συμβουλίου καί ἐν τῇ ἀπουσίᾳ του/της διά τοῦ Ἀντιπροέδρου ἤ ἐν τῇ
ἀπουσίᾳ του/της δι’ ἑνός μέλους τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου
ὁριζομένου ὑπό τοῦ Συμβουλίου, καί δύο (2) ἀτόμων ἐκλεγέντων
ὑπό τῆς Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως. Εἰς περίπτωσιν ἀνάγκης καί κατό‐
πιν αἰτήσεως, Ἐνορία ἡ ὁποία δέν ἔχει ἀνταποκριθῇ πλήρως εἰς τάς
οἰκονομικάς ὑποχρεώσεις της πρός τήν Ἀρχιεπισκοπήν δύναται νά
συμμετάσχῃ εἰς τήν Κληρικολαϊκήν κατόπιν, ὅμως, ἐξουσιοδοτή‐
σεως παρά τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου.
Παράγραφος 7: Ἕκαστος Ἀντιπρόσωπος συμμετέχων εἰς τήν
Ἀρχιεπισκοπικήν Κληρικολαϊκήν ὀφείλει νά εἶναι ἐνεργόν μέλος
τῆς Ἐνορίας εἰς τήν ὁποίαν ἀνήκει, συμφώνως πρός τόν προσδιορι‐
σμόν τῶν Ὁμοιομόρφων Κανονισμῶν τῶν Ἐνοριῶν, Ἄρθρον 18, Πα‐
ράγραφοι 1 ‐3.
Παράγραφος 8: Ἕκαστος Ἀντιπρόσωπος συμμετέχων εἰς τήν
Ἀρχιεπισκοπικήν Κληρικολαϊκήν:
Α. Δικαιοῦται μιᾶς (1) ψήφου ἐπί οἱουδήποτε θέματος, τό ὁποῖο
τίθεται πρός ψηφοφορίαν. Πληρεξούσιοι δέν ἐπιτρέπονται.
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Β. Συμμετέχει μόνον εἰς μίαν (1) Ἐπιτροπήν Ἀρχιεπισκοπικῆς
Κληρικολαϊκῆς καί δέν δύναται νά συμμετάσχῃ εἰς ἄλλην,
ἐκτός:
1. Ἐάν ἡ ἐργασία τῆς πρώτης Ἐπιτροπῆς ἔχῃ ἀποπερατω‐
θῆ, καί
2. Ἐάν οὐδείς Ἀντιπρόσωπος τῆς ἰδίας Ἐνορίας συμμετέχῃ
εἰς τήν δευτέραν Ἐπιτροπήν, καί
3. Ἐάν ὁ προεδρεύων τῆς δευτέρας Ἐπιτροπῆς ἐγκρίνῃ τήν
συμμετοχήν τοῦ ἐν λόγῳ Ἀντιπροσώπου.
Γ. Μετά τό πέρας τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Κληρι‐
κολαϊκῆς ὑποβάλλει εἰς τήν ἀμέσως μετά τήν Κληρικολαϊ‐
κήν συνερχομένην Συνέλευσιν τῆς Ἐνορίας του ἔγγραφον
ἀναφοράν περί τῶν διαδικασιῶν τῆς Κληρικολαϊκῆς καθώς
καί φωτοαντίγραφα οἱωνδήποτε ἐγγράφων ἐκθέσεων τά
ὁποῖα διενεμήθησαν κατ’ αὐτήν.
Παράγραφος 9: Οἱ Αὐτεπάγγελτοι Ἀντιπρόσωποι καί αἱ Ἐνορίαι
δέον ὅπως εἰδοποιηθοῦν γραπτῶς σχετικῶς πρός τάς ἡμερομηνίας
καί τοποθεσίαν εἰς τήν ὁποία θά λάβῃ χώραν ἡ Ἀρχιεπισκοπική
Κληρικολαϊκή, οὐχί ἀργότερον τῶν ἑκατόν καί ὀγδοήκοντα ἡμερῶν
(180) πρό τῆς ἡμερομηνίας ἐνάρξεως. Ἔγγραφος ἀνακοίνωσις εἰς
τήν ἐπίσημον ἐφημερίδα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς («Ὀρθόδοξος Παρα‐
τηρητής») θεωρεῖται ἐπαρκής ἐν προκειμένῳ.
Παράγραφος 10: Οἱαδήποτε Ἐνορία ἐπιθυμεῖ νά προτείνῃ θέμα‐
τα πρός συζήτησιν εἰς τά πλαίσια τῆς Κληρικολαϊκῆς ὀφείλει ὅπως:
Α. Λάβῃ, πρωτίστως, ἔγκρισιν ὑπό τῆς Ἐνοριακῆς Συνελεύσε‐
ως, καί
Β. Ὑποβάλῃ ταῦτα εἰς τήν Τοπικήν Συνέλευσιν πρός συζήτη‐
σιν, καί
Γ. Ἐάν ὑπάρξῃ ἔγκρισις, ἡ Μητρόπολις ὀφείλει νά ὑποβάλῃ τά
θέματα αὐτά εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν πρός συμπερίληψίν
των εἰς τήν Ἡμερησίαν Διάταξιν τῆς ἁρμοδίας Ἐπιτροπῆς
τῆς Κληρικολαϊκῆς.
Παράγραφος 11: Εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν Τοπική Συν‐
έλευσις δέν ἔχεισυνέλθει ἐντός ἑνός (1) ἔτους πρό τῆς ἡμερομηνίας
συγκλήσεως τῆς ἐπερχομένης Ἀρχιεπισκοπικῆς Κληρικολαϊκῆς ἤ
εἰς ἐπαρκές χρονικόν διάστημα διά τήν ὑποβολήν θεμάτων πρός
αὐτήν, ὡς ὁρίζεται διά τοῦ παρόντος, αἱ Ἐνορίαι τοιαύτης Μητρο‐

νομικῶν του ὑποχρεώσεων πρός τήν Ἐνορίαν.
Α. Ἀπόλυσις μέλους ἀπό τό Ἐνοριακόν Συμβούλιον δύναται
νά πραγματοποιηθῇ εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν τό ἐν λόγῳ
μέλος: (1) δέν εἶναι ἤ ἔχει παύσει νά εἶναι ἀφωσιωμένον εἰς
τήν διδασκαλίαν, τούς κανόνας, τήν θείαν λατρείαν, τήν
πειθαρχίαν, τάς παραδόσεις καί τήν πρᾶξιν τῆς Ἐκκλησίας,
(2) παραβαίνει τούς παρόντας Κανονισμούς ἤ τάς Ἱεραρχι‐
κάς Ἐγκυκλίους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, (3) δέν ἀναγνωρίζει τάς
δεόντως θεσπισμένας ἐκκλησιαστικάς ἀρχάς τῆς
Μητροπόλεως ἤ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, (4) ἔχει ὑποπέσει εἰς
σοβαρόν ἠθικόν παράπτωμα, (5) ἔχει παραβῆ τήν διαβε‐
βαίωσιν του ἀξιώματός του (της), ἤ (6) ἔχει ἐμπλακεῖ εἰς ἐν‐
εργείας αἱ ὁποῖαι δέν προωθοῦν τήν διοικητικήν ἤ πνευ‐
ματικήν ἀνάπτυξιν τῆς Ἐνορίας, τῆς Μητροπόλεως ἤ τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς.
Β. Εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν ὁ Ἱερεύς κρίνει ὅτι ἡ
ἀπόλυσις μέλους τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου θεωρεῖται
ἀπαραίτητος λόγῳ ἑνός ἐκ τῶν ἀναφερομένων λόγων εἰς τά
ὑποεδάφια 1 ἕως 5, ανωτέρω, ὁ Ἱερεύς πρέπει νά ὑποβάλῃ
τήν πρότασίν του διά τήν ἀπομάκρυνσιν τοῦ ἐν λόγῳ μέ‐
λους, γραπτῶς, πρός τόν οἰκεῖον Ἱεράρχην.
Γ. Ἐάν ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης, ἐπί τῇ προτάσει τοῦ Ἱερέως, ἤ δι’ οἱ‐
ονδήποτε ἔτερον λόγον, κρίνῃ ὅτι ἡ ἀπόλυσις μέλους τοῦ
Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου εἶναι ἀναγκαία ἐξ αἰτίας ἑνός ἤ πε‐
ρισσοτέρων λόγων ἐκ τῶν ἀναφερομένων εἰς τά ὑποεδάφια
1 ἕως καί 5, ἀνωτέρω, τότε ἐκδίδει ἀπόφασιν ἐπί τοῦ θέμα‐
τος καί ἐνημερώνει σχετικῶς τόν Ἱερέα καί τό Ἐνοριακόν
Συμβούλιον. Ἐάν οἱοδήποτε μέλος τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβου‐
λίου ἀπολυθῇ, τό θέμα δέν πρέπει νά ἀπασχολήσῃ τήν Ἐν‐
οριακήν Συνέλευσιν.
Δ. Πρό τῆς ἀπολύσεως πάντων ἤ τῆς πλειοψηφίας τῶν μελῶν
τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου δι’ οἱονδήποτε λόγον ἐντός τῆς ἰ‐
δίας χρονικῆς περιόδου δώδεκα (12) μηνῶν, ὁ οἰκεῖος Ἱεράρ‐
χης ὀφείλει νά συμβουλευθῇ τήν Σύνοδον καί νά ἐπιτύχῃ
τήν συγκατάθεσιν αὐτῆς.
Ε. Ὅταν ἄτομον ἤ ἄτομα ἀπολύονται ἐκ τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμ‐
βουλίου ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, αἱ κενωθεῖσαι θέσεις
καλύπτονται δι’ ἀπ’ εὐθείας διορισμοῦ μελῶν ὑπό τοῦ Ἱε‐
ράρχου, τῇ προτάσει τοῦ Ἱερέως καί τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμ‐

7

50

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΑΡΘΡΟΝ 24
ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Παράγραφος 1: Ἡ θητεία εἰς τό Ἐνοριακόν Συμβούλιον ἀποτελεῖ
διακονίαν καί πάντες οἱ διακονοῦντες καλοῦνται νά ἐκπροσωπή‐
σουν τόν Χριστόν καί τήν Ὀρθόδοξον πίστιν εἰς ὅλους ἐκείνους μετά
τῶν ὁποίων ἔρχονται εἰς ἐπαφήν εἰς ὅλας τάς ἐμφανίσεις τῆς ζωῆς.
Τό Ἐνοριακόν Συμβούλιον ἀπαρτίζεται ἐκ τοῦ Ἱερέως, ὡς κεφαλῆς
τῆς Ἐνορίας, καί ἑνός ἀριθμοῦ ἐκλεγομένων λαϊκῶν μελῶν, προσ‐
διοριζόμενον ὑπό τοῦ Ἐνοριακοῦ Καταστατικοῦ ἤ τοπικοῦ
κανονισμοῦ ἀναλόγως πρός τάς ἀνάγκας τῆς Ἐνορίας. Τό Ἐνορι‐
ακόν Συμβούλιον εἶναι ὑπεύθυνον ἔναντι τῆς Ἐνοριακῆς Συνε‐
λεύσεως καί τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου διά τήν διαχείρισιν τῶν Ἐνορι‐
ακῶν ὑποθέσεων συμφώνως πρός τήν ἀποστολήν, τούς σκοπούς
καί τάς ἐπιδιώξεις τῆς Ἐκκλησίας ὅπως ὁρίζονται εἰς τό Σύνταγμα
καί τούς παρόντας Κανονισμούς. Τό Ἐνοριακόν Συμβούλιον δύνα‐
ται ἐπίσης νά σημαίνῃ καί Διοικητικόν Συμβούλιον (Board of Trus‐
tees) ἤ Διοικητικόν Σῶμα (Board of Directors), ἐάν παρόμοιαι ὀνο‐
μασίαι ἀπαιτοῦνται ὑπό τοπικῶν διατάξεων. Ὁ Ἱερεύς ἀποτελεῑ μέ‐
λος τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου ἄνευ δικαιώματος ψήφου.
Παράγραφος 2: Οἱ ἀξιωματοῦχοι τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου εἶ‐
ναι ὁ Πρόεδρος, ὁ Ἀντιπρόεδρος, ὁ Γραμματεύς, ὁ Ταμίας καί λοιποί
ἄλλοι ὡς ἀπαιτεῖται ὑπό τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ἐνορίας.
Παράγραφος 3: Τά μέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου ἐκλέγονται
διά θητείαν μή ὑπερβαίνουσαν τά τρία (3) ἔτη, ὑπό τῶν ἐνεργῶν με‐
λῶν τῆς Ἐνορίας.
Παράγραφος 4: Ἔμμισθος ὑπάλληλος τῆς Ἐνορίας δέν δύναται
νά ὑπηρετήσῃ εἰς τό Ἐνοριακόν Συμβούλιον, τήν Ἐξελεγκτικήν Ἐπι‐
τροπήν ἤ τήν Ἐφορευτικήν Ἐπιτροπήν.
Παράγραφος 5: Θέσις μέλους τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου θε‐
ωρεῖται κενωθεῖσα, ὅταν συντρέχουν οἱ κάτωθι λόγοι: θάνατος ἤ
παραίτησις μέλους, σωματική ἤ διανοητική ἀναπηρία μέλους, ἀκύ‐
ρωσις τῆς ἐκλογῆς μέλους ἤ παράλειψις τῆς καταβολῆς τῶν οἰκο‐

πόλεως δύνανται νά ὑποβάλουν τάς προτάσεις καί συστάσεις των
εἰς τό Τοπικόν Συμβούλιον πρός θεώρησιν, ὑπό τόν ὅρον ὅτι αἱ
προτάσεις καί συστάσεις αὗται ἔχουν ἤδη ἐγκριθῇ ὑπό τῆς Ἐνορι‐
ακῆς Συνελεύσεως καί ὅτι ἡ τοιαύτη ἔγκρισις συνυποβάλλεται.
Κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου, τά θέματα προωθοῦ‐
νται πρός ὑποβολήν εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν ἐντός τοῦ χρονικοῦ
ὁρίου τό ὁποῖον καθορίζεται εἰς τήν Παράγραφον 12 τοῦ παρόντος
Ἄρθρου. Ἐπιπροσθέτως, τό Τοπικόν Συμβούλιον δύναται νά ὑπο‐
βάλῃ πρός τήν Ἀρχιεπισκοπήν, ἐντός τοῦ χρονικοῦ ὁρίου τό ὁποῖον
καθορίζεται εἰς τήν Παράγραφον 12 τοῦ παρόντος Ἄρθρου,
οἱοδήποτε θέμα ἐγκριθέν ὑπό τῶν δύο‐τρίτων (2/3) τῶν ψήφων τοῦ
Τοπικοῦ Συμβουλίου, διά συμπερίληψίν του εἰς τήν ἡμερησίαν
διάταξιν τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Κληρικολαϊκῆς.
Παράγραφος 12: Διά τήν ὑποβοήθησιν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς εἰς
τήν προετοιμασίαν τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως, ἑκάστη Τοπική Συν‐
έλευσις ἤ Τοπικόν Συμβούλιον (ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως) ὀφεί‐
λει ὅπως ὑποβάλῃ τά ἐγκριθέντα θέματα διά συμπερίληψίν των εἰς
τήν Ἡμερησίαν Διάταξιν τῆς ἁρμοδίας Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀρχιεπισκο‐
πικῆς Κληρικολαϊκῆς ἐντός τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπό τῆς ἐγκρί‐
σεώς των καί οὐχί ἀργότερον τῶν ἐνενήκοντα (90) ἡμερῶν πρό τῆς
ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Κληρικολαϊκῆς, ὁμοῦ μετά τῶν λόγων
ὑποβολῆς ἑκάστου θέματος.
Παράγραφος 13: Ἡ Ἀρχιεπισκοπή ὀφείλει νά προετοιμάσῃ τήν
Ἡμερησίαν Διάταξιν διά τήν Ἀρχιεπισκοπικήν Κληρικολαϊκήν
Συνέλευσιν καί παραδώσῃ αὐτήν εἰς τούς Αὐτεπαγγέλτους Ἀντι‐
προσώπους καί τάς Ἐνορίας οὐχί ἀργότερον τῶν ἑξήκοντα (60)
ἡμερῶν πρό τῆς συγκλήσεως τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Κληρικολαϊκῆς.
Ἑκάστη Ἐνορία ἔχει τήν εὐθύνην διανομῆς τῆς Ἡμερησίας Διατάξε‐
ως καί τῶν λοιπῶν στοιχείων τῶν ἀφορώντων εἰς τήν Ἀρχιεπισκο‐
πικήν Κληρικολαϊκήν εἰς τούς Ἀντιπροσώπους της.
Παράγραφος 14: Αἱ ἀποφάσεις τῆς Κληρικολαϊκῆς ὑποβάλλο‐
νται ὑπό τῆς Συνόδου διά τοῦ Προέδρου αὐτῆς, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου,
εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον πρός ἔγκρισιν. Εἰς περίπτωσιν
κατά τήν ὁποίαν τό Πατριαρχεῖον δέν ἀποστείλῃ ἀπάντησιν ἐντός
ἐνενήκοντα (90) ἡμερῶν ἀπό τῆς παραλαβῆς τῶν κειμένων τῶν ἐν
λόγῳ ἀποφάσεων, αἱ ἀποφάσεις θεωροῦνται ὅτι ἔχουν ἐγκριθῆ.
Παράγραφος 15: Κατόπιν ἐγκρίσεώς των, αἱ ἀποφάσεις ὀφεί‐
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λουν νά τηροῦνται πιστῶς καί σταθερῶς ὑπό τῶν Μητροπόλεων
καθώς καί ὑπό τῶν Ἐνοριῶν, ἀσχέτως ἐάν αἱ Ἐνορίαι ἀντεπροσω‐
πεύθησαν ἤ ὄχι εἰς τήν ρχιεπισκοπικήν Κληρικολαϊκήν ἤ ἐάν ἐψήφι‐
σαν ὑπέρ ἤ κατά, ἤ ἐάν ἀπέσχον τῆς ψηφοφορίας.
Παράγραφος 16: Ἡ Κληρικολαϊκή ἤ οἱαδήποτε ἐκ τῶν Ἐπιτρο‐
πῶν της δύνανται νά υἱοθετήσουν Διαδικαστικούς Κανόνας διά τήν
ἐπιτέλεσιν τοῦ ἔργου των.
Παράγραφος 17: Ἐκτός τῶν κανονικῶν καί δογματικῶν θεμάτων
καί ἐφ’ ὅσον συνάδει μετά τοῦ παρόντος Ἄρθρου καί τῆς τάξεως καί
πράξεως τῶν προτέρων Κληρικολαϊκῶν Συνελεύσεων, οἱ συνεδρι‐
ακοί κανόνες ὑπό τήν ὀνομασίαν «Robert’s Rules of Order, Newly
Revised» εἰς τήν τελευταίαν αὐτῶν ἔκδοσιν, διέπουν ἐπισήμως τάς
κοινοβουλευτικάς διαδικασίας τῶν Συνεδριάσεων τῶν Ὁλομελειῶν
τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Κληρικολαϊκῆς.
Παράγραφος 18: Ἡ πλειοψηφία τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
αἱ ὁποῖαι συμμετέχουν καί ἐκπροσωποῦνται ὑφ’ ἑνός ἤ περισσοτέ‐
ρων ἀντιπροσώπων συνιστοῦν ἀπαρτίαν.
Παράγραφος 19: Διά τήν υἱοθέτησιν οἱασδήποτε προτάσεως πα‐
ρά τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Κληρικολαϊκῆς ἀπαιτεῖται ἡ πλειοψηφία
τῶν παρόντων καί ψηφισάντων Ἀντιπροσώπων ἐκτός ἐάν οἱ προ‐
αναφερθέντες συνεδριακοί κανόνες («Robert’s Rules of Order») ἤ οἱ
παρόντες Κανονισμοί, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως, ὁρίζουν ἄλλως.
ΑΡΘΡΟΝ 5
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Παράγραφος 1: Σκοπός καί Εὐθῦναι
Α.

Ἐξαιρουμένων τῶν δογματικῶν καί κανονικῶν ζητημάτων,
τό Ἀρχιεπισκοπικόν Συμβούλιον («Συμβούλιον») ἀσχολεῖται
μέ θέματα καί ζητήματα ἀφορῶντα εἰς τήν ζωήν, ἀνάπτυξιν
καί ἑνότητα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί λαμ‐
βάνει τάς ἀναγκαιούσας ἐπ’ αὐτῶν ἀποφάσεις.
Β. Τό Ἀρχιεπισκοπικόν Συμβούλιον λειτουργεῖ ὡς συμβουλευ‐
τικόν καί γνωμοδοτικόν σῶμα διά τόν Ἀρχιεπίσκοπον καί
τήν Ἱ. Ἐπαρχιακήν Σύνοδον.
Γ. Τό Ἀρχιεπισκοπικόν Συμβούλιον ἔχει ὡς μέλημα αὐτοῦ τάς

ΑΡΘΡΟΝ 22
ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΟΙ ΕΝΟΡΙΑΙ
Παράγραφος 1: Εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν τό Διοικητικόν
Συμβούλιον Ἐνορίας τινός διαπιστώσῃ ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Ἐνορία ἀδυνα‐
τεῖ νά συντηρήσῃ ἑαυτήν καί ἐπιθυμεῖ τήν διάλυσίν της, πρέπει νά
συγκληθῇ Ἐνοριακή Συνέλευσις. Ἐάν τά τρία/τέταρτα (3/4) τῶν
ὑπαρχόντων ἐνεργῶν ἐνοριτῶν εὐνοοῦν τήν τοιαύτην διάλυσιν, ἤ
εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν Ἐνορία τις ἔχει ἤδη διαλυθεῖ καί εἶναι ἀδύ‐
νατος ἡ σύγκλησις Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἐν
συνεννοήσει μετά τοῦ ἀντιστοίχου Ἱεράρχου ἔχουν τό δικαίωμα νά
κηρύξουν τήν ἐν λόγῳ Ἐνορίαν διαλυθεῖσαν καί μή ὑφισταμένην, ἡ
δέ περιουσία αὐτῆς περιέρχεται εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν. Ἡ Ἀρχιεπι‐
σκοπή, ἐν συνεννοήσει μετά τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, προβαίνει εἰς τήν
ἐκποίησιν οἱωνδήποτε περιουσιακῶν στοιχείων τῆς ἐν λόγῳ Ἐνορί‐
ας καί δίδει τά καθαρά ἔσοδα ὡς εὐεργέτημα Ἐνορίας (Ἐνοριῶν)
τινός εὑρισκομένης/ων εἰς τήν ἰδίαν Ἀρχιεπισκοπικήν Περιφέρειαν/
Μητρόπολιν.
Παράγραφος 2: Ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης ἔχει τό δικαίωμα νά συστήσῃ
τήν ἀνάκλησιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χάρτου Ἐνορίας τινός εἰς περί‐
πτωσιν καθ’ ἥν θά θεωρήση ὅτι ἡ Ἐνορία αὕτη δέν εἶναι βιώσιμος.
ΑΡΘΡΟΝ 23
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΙΣ ΕΝΟΡΙΩΝ
Παράγραφος 1: Ἐάν κριθῇ ὑπό τῶν Ἐνοριακῶν Συμβουλίων δύο
ἤ περισσοτέρων Ἐνοριῶν ὅτι, ἡ συγχώνευσις τῶν Ἐνοριῶν αὐτῶν εἰς
μίαν Ἐνορίαν ἔχουσαν μόνον ἕνα Ἱερόν Ναόν, θά ἐξυπηρέτει καλύ‐
τερον τά συμφέροντα αὐτῶν, ἑκάστη Ἐνορία θά πρέπει νά συγκαλέ‐
σῃ ἰδίαν Γενικήν Συνέλευσιν, διά γραπτῆς ἀναγγελίας τοὐλάχιστον
δέκα (10) ἡμέρας πρό τῆς καθορισθείσης ἡμερομηνίας τῆς Συνελεύ‐
σεως. Ἑκάστη Ἐνοριακή Συνέλευσις πρέπει νά ἔχῃ ἀπαρτίαν. Ἡ
ἀπόφασις διά συγχώνευσιν ἀπαιτεῖ τήν ἔγκρισιν τῶν δύο‐τρίτων
(2/3) τῶν παρισταμένων καί ψηφισάντων μελῶν πασῶν τῶν Ἐνορι‐
ακῶν Συνελεύσεων. Διά τήν συγχώνευσιν Ἐνοριῶν θεωρεῖται ἐπί‐
σης ἀπαραίτητος καί ἡ ἐπί τούτου συμφωνία τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου.
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σκονται εἰς ἀπομεμακρυσμένας περιοχάς. Ἐκκλησιαστικός χάρτης
δέν χορηγεῖται εἰς νέαν Ἐνορίαν ἐάν δέν ὑπάρξῃ πλήρης συμφωνία
πρός τά καθοριζόμενα εἰς τούς παρόντας Κανονισμούς.
ΑΡΘΡΟΝ 21
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
Παράγραφος 1: Ἅπασαι αἱ Ἐνορίαι πρέπει νά διατηροῦν καί
ἀρχειοθετοῦν Ἄρθρα Νομικῆς Ἀναγνωρίσεως/Ἄρθρα Ὀργανωτικά,
Καταστατικόν καί/ἤ ἄλλα συναφῆ νομικά ἔγγραφα. Ἅπασαι αἱ
διατάξεις τούτων τῶν ἐγγράφων ὀφείλουν νά συμφωνοῦν μετά τῶν
Ἀρχιεπισκοπικῶν διατάξεων καθώς αἱ τοιαῦται διατάξεις ἐνδέχεται
νά τροποποιοῦνται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν, ὑπό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.
Τό Καταστατικόν τῆς Ἐνορίας πρέπει νά ἐνσωματώνῃ τούς παρό‐
ντας Κανονισμούς δι’ ἀναφορᾶς εἰς αὐτούς, καί δύναται ἐπίσης νά
συμπεριλάβῃ ἐπιπροσθέτους διατάξεις ἐάν τοῦτο κριθῇ ἀναγκαῖον,
ὑπό τῆς Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως, διά τήν κάλυψιν τοπικῶν ἀνα‐
γκῶν. Ἐν τούτοις, εἰς περίπτωσιν συγκρούσεως μεταξύ τῶν Ἄρθρων
Νομικῆς Ἀναγνωρίσεως τῆς Ἐνορίας/Ἄρθρων Ὀργανώσεως, Κατα‐
στατικοῦ ἤ ἄλλου ἐγγράφου τῆς Ἐνορίας καί τῶν παρόντων Κανο‐
νισμῶν, αἱ διατάξεις τῶν παρόντων Κανονισμῶν ὑπερισχύουν. Εἰς
περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν τό Καταστατικόν Ἐνορίας τινος δέν
ἐνσωματώνει δι’ εἰδικῆς ἀναφορᾶς ὅλους τούς παρόντας Κανονι‐
σμούς, θά θεωρηθῇ ὅτι οἱ Κανονισμοί ἤδη ἐνυπάρχουν ἐνσωμα‐
τωμένοι εἰς αὐτό.
Παράγραφος 2: Ἅμα τῷ διορισμῷ Ἱερέως τινός ὑπό τοῦ
ἀντιστοίχου Ἱεράρχου, ἡ Ἐνορία ἀποδέχεται καί συμφωνεῖ νά
συμμορφοῦται μέ τό Σύνταγμα καί τούς Κανονισμούς τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς. Τά Ἄρθρα Νομικῆς Ἀναγνωρίσεως/Ἄρθρα Ὀργα‐
νωτικά, Καταστατικόν καί/ἤ ἄλλα συναφῆ νομικά ἔγγραφα πρέπει
νά ὑποβληθοῦν εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν διά τῆς ἀντιστοίχου
Μητροπόλεως πρός θεώρησιν καί ἔγκρισιν. Οἱαιδήποτε τροποποι‐
ήσεις τῶν ἐγγράφων τούτων πρέπει ἐπίσης νά ὑποβάλλωνται πρός
θεώρησιν καί ἔγκρισιν, πρό τῆς ἡμερομηνίας ἐφαρμογῆς των. Ἀσχέ‐
τως πρός τά προλεχθέντα, ἀδυναμία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί/ἤ τῆς
ἀντιστοίχου Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας/Μητροπόλεως νά θεω‐
ρήσῃ καί/ἤ μή ἐγκρίνῃ οἱαδήποτε ἔγγραφα ἤ κανονισμούς ἀναφερο‐
μένους εἰς αὐτά, δέν θά θεωρηθῆ ὡς παραίτησις ἐκ τοῦ δικαιώματος
πρός περαιτέρω θεώρησιν καί/ἤ μή ἔγκρισιν τῶν ἐγγράφων ἤ τῶν
διατάξεων τῶν ἀναφερομένων εἰς αὐτά.

Ἀρχιεπισκοπικάς Διακονίας (Ministries), τά Ἱδρύματα καί
τάς οἰκονομικάς ὑποθέσεις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερι‐
κῆς.
Δ. Τό Ἀρχιεπισκοπικόν Συμβούλιον, ὁμοῦ μετά τῆς Ἱ. Ἐπαρ‐
ιχακῆς Συνόδου μεριμνᾷ διά τήν ἑρμηνείαν καί ἐφαρμογήν
τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Κληρικολαϊκῆς Συνε‐
λεύσεως.
Ε. Τό Συμβούλιον, ἀπό κοινοῦ μέ τήν Σύνοδον, ἑρμηνεύει καί
ἐφαρμόζει τούς Κανονισμούς οἱ ὁποῖοι υἱοθετήθησαν ὑπό
τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Κληρικολαϊκῆς συμφώνως πρός τόν
Καταστατικόν Χάρτην ἐπί θεμάτων τῆς ἁρμοδιότητός του.
ΣΤ. Τό Συμβούλιον ἀσκεῖ προσωρινήν ἐξουσίαν ἀντί τῆς Ἀρχι‐
επισκοπικῆς Κληρικολαϊκῆς ὅταν:
1. Συγκαλῆται ἐπί τούτου ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, καί
2. Ἐνημερώνηται περί τοῦ σκοποῦ καί ἀναγκαιότητος τῆς
συγκλήσεώς του.
Ζ. Τό Συμβούλιον διαδραματίζει τόν ἀκόλουθον ρόλον σχετι‐
κῶς πρός τάς Ἐκλογάς Ἀρχιερέων:
1. Ἐκφέρει γνώμην σχετικῶς πρός τό προτεινόμενον διά
τήν θέσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου πρόσωπον.
2. Συμβουλεύει σχετικῶς πρός τά προσόντα καί τήν πρό‐
τασιν ὀνομάτων ὑποψηφίων διά τήν θέσιν Μητροπολί‐
του καί Βοηθοῦ Ἐπισκόπου.
Η. Τό Συμβούλιον προτείνει Κανονισμούς διά τήν προώθησίν
των ὑπό τῆς Κληρικολαϊκῆς καί προτάσεις διά Τροποποιή‐
σεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου.
Παράγραφος 2: Συμμετοχή καί Θητεία
Α. Σύστασις τοῦ Συμβουλίου: Τό Συμβούλιον δέον ὅπως συγ‐
κροτηθῇ ἐκ τῶν ἀκολούθων μελῶν μέ δικαίωμα ψήφου:
1.
2.
3.
4.
5.

Τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ὡς Προέδρου
Τῶν Μελῶν τῆς Συνόδου
Τῶν Βοηθῶν Ἐπισκόπων
Τοῦ Πρωτοσυγγέλλου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
Πεντήκοντα‐ἑνός (51) μελῶν διοριζομένων ὑπό τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου, τά ὁποῖα ὑπόκεινται εἰς τήν διακριτικήν
ἀπόφασιν αὐτοῦ.
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6. Ἑκάστου Πρώην Προέδρου τοῦ Συμβουλίου (ἤ ἄλλου λα‐
ϊκοῦ κυρίως ἀξιωματούχου, μέ οἱονδήποτε τίτλον)
7. Τοῦ Πρωτοσυγγέλλου τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερεί‐
ας, τῶν Πρωτοσυγγέλλων ἑκάστης Μητροπόλεως, τοῦ
Ἀντιπροέδρου τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς
Περιφερείας, τῶν Ἀντιπροέδρων τῶν Τοπικῶν Συμβου‐
λίων, καθώς καί ἑνός Κληρικοῦ καί δύο (2) Λαϊκῶν ἐκ
τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας καί ἐξ ἑκάστης Μη‐
τροπόλεως, οἱ ὁποῖοι ἐξελέγησαν ὑπό τῆς Τοπικῆς Συν‐
ελεύσεως ἡ ὁποία συνεκλήθη πρό τῆς Κληρικολαϊκῆς.
Β. Ἐκ τῶν Αὐτεπαγγέλτων Μελῶν μέ δικαίωμα Ψήφου (δυνά‐
μει τῆς θέσεώς των) ὡς ἀκολούθως: Τῶν Προέδρων ἤ τῶν
Ἐκτελεστικῶν Διευθυντῶν εἰς περίπτωσιν μή ὑφισταμένης
θέσεως «Προέδρου» τῶν ἀκολούθων ὀργανισμῶν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Τῶν Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
Τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος
Τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου Πρεσβυτέρων
Τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Ἐπιτροπῆς Εὐεργετημάτων καί
Προνοίας
Τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου/Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου
Σταυροῦ
Τοῦ Ἐθνικοῦ Forum Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησια‐
στικῶν Μουσικῶν
Τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν, ἤ τῆς
Ἐκπροσώπου τῆς Προέδρου
Τῆς Ἐθνικῆς Ἀδελφότητος Πρεσβυτερῶν
Τοῦ Συλλόγου Συνταξιοδοτημένων Κληρικῶν
Τῆς Ἀκαδημίας Ἁγίου Βασιλείου
Τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας Ἁγίου Μιχαήλ
Τοῦ Ἐθνικοῦ Προσκυνήματος Ἁγίου Φωτίου
Τῆς Ἑνώσεως Νέων (YAL).

Γ. Ἐπίτιμα Μέλη: Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, ὁ Πρό‐
εδρος τοῦ Κληροδοτήματος Πίστεως, ὁ Πρόεδρος τῆς
AHEPA, καθώς καί ἄλλοι ἄνευ δικαιώματος ψήφου, δύνα‐
νται νά διορισθοῦν ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς τό Ἀρχιε‐
πισκοπικόν Συμβούλιον. Τά Ἐπίτιμα Μέλη δέν πρέπει νά
ἀριθμοῦν πλέον τῶν δέκα (10) ἀτόμων καί ὑπηρετοῦν εἰς τό
Ἀρχιεπισκοπικόν Συμβούλιον κατά τήν διάρκειαν τῆς θη‐

πρέπει νά ὑποβάλῃ εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν ἀντίγραφα τῶν κάτωθι:
Α. Τῆς πλήρους σχετικῆς ἀλληλογραφίας μεταξύ Μητροπόλε‐
ως καί Ἐνορίας,
Β. Ἁπάντων τῶν ἐγγράφων τῶν ὑποβληθέντων ὑπό τῆς
προτεινομένης Ἐνορίας,
Γ. Τῶν πρακτικῶν τῆς ὀργανωτικῆς συνεδριάσεως, καί
Δ. Οἱασδήποτε ἄλλης συναφοῦς πληροφορίας.
Παράγραφος 3: Ἐπί τῇ ἀποδοχῇ ὑπό τῆς νέας Ἐνορίας τῶν
Ἀρχιεπισκοπικῶν Ἄρθρων Συμφωνίας διά τήν Ὀργάνωσιν Ἐνοριῶν,
τοῦ Συντάγματος, καί τῶν παρόντων Κανονισμῶν, καί ὁμοῦ μετά
τῆς συστατικῆς ἐπιστολῆς τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
θά χορηγήσῃ ἐκκλησιαστικόν χάρτην εἰς τήν νέαν Ἐνορίαν.
Παράγραφος 4: Ὁ Ἱερεύς καί τό προσωρινόν Ἐνοριακόν Συμ‐
βούλιον ἔχουν τήν ἐξουσιοδότησιν, δυνάμει τῆς χορηγήσεως τοῦ ἐκ‐
κλησιαστικοῦ χάρτου, νά προβοῦν εἰς ὅλας τάς ἀπαραιτήτους ἐνερ‐
γείας διά τήν νομικήν ἀναγνώρισιν τῆς Ἐνορίας. Τά Ἄρθρα τά ὁποῖα
διέπουν τήν Νομικήν Ἀναγνώρισιν, τά Ἄρθρα Ὀργανώσεως καί τό
Καταστατικόν τῆς Ἐνορίας, πρέπει νά συμφωνοῦν μεθ’ ὅλων τῶν
Ἀρχιεπισκοπικῶν προδιαγραφῶν τῶν σχετικῶν πρός παρόμοια ἔγ‐
γραφα, καί πρέπει νά ὑποβληθοῦν εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν πρός
θεώρησιν καί ἔγκρισιν πρό οἱασδήποτε ἄλλης χρήσεως ἤ νομικῆς
ἐνεργείας.
Παράγραφος 5: Μετά τήν νομικήν ἀναγνώρισιν τῆς Ἐνορίας
πρέπει νά ἐκλεγῇ Ἐνοριακόν Συμβούλιον, διά πλήρη θητείαν,
συμφώνως πρός τά καθοριζόμενα εἰς τούς παρόντας Κανονισμούς.
Παράγραφος 6: Οἱαδήποτε ἀδυναμία συμμορφώσεως τῆς Ἐνορί‐
ας πρός τό παρόν Ἄρθρον δύναται νά ἔχῃ ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀνά‐
κλησιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χάρτου της, συμφώνως πρός τά διατά‐
ξεις τῶν Ὁμοιομόρφων τούτων Ἐνοριακῶν Κανονισμῶν, Ἄρθρον 15,
Παράγ. 6.
Παράγραφος 7: Ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης διορίζει Ἱερέα εἰς τήν νέαν
Ἐνορίαν, ἐάν ὑφίσταται τοιαύτη δυνατότης. Ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης θά
ἐξυπηρετήσῃ τάς νέας Ἐνορίας αἱ ὁποῖαι δέν ἔχουν ἀκόμη μόνιμον
Ἱερέα, τάς ἐνορίας αἱ ὁποῖαι εὑρίσκονται εἰς τήν διαδικασίαν
ὀργανώσεώς των, καί τάς ὑπαρχούσας ἐνορίας, τῶν ὁποίων τά μέλη
δέν ὑπερβαίνουν τάς πεντήκοντα (50) οἰκογενείας πιστῶν καί εὑρί‐
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περιοχή τις τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας/Μητροπόλεώς του
ἐνδέχεται νά ἔχῃ ἀνάγκην Ἐνορίας, διορίζει εἰδικήν ἐπιτροπήν πρός
ἐξέτασιν καί μελέτην τῆς δυνατότητος ἱδρύσεως νέας ἐνορίας. Ἡ
Ἐπιτροπή αὕτη πρέπει νά χρησιμοποιήσῃ τά σχετικά βοηθητικά
μέσα τά ὁποῖα διαθέτει ἡ Ἀρχιεπισκοπή. Ἡ ἐπιτροπή ὀφείλει νά
βοηθήσῃ τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς τῆς ὑπό μελέτην περιοχῆς
καί νά παράσχῃ ἐπαρκῆ ἀποδεικτικά στοιχεῖα ἱκανοποιοῦντα τόν
οἰκεῖον Ἱεράρχην περί τῆς βιωσιμότητος νέας ἐνορίας εἰς τήν ἐν
λόγῳ περιοχήν. Ἡ ὑπό προοπτικήν ἱδρύσεως ἐνορία πρέπει νά προ‐
βῇ εἰς τήν σύστασιν Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς ἡ ὁποία θά ἀπαρτί‐
ζεται τοὐλάχιστον ὑπό τῶν κάτωθι ὑποεπιτροπῶν:
Α. Ἐπιτροπήν Προγραμματισμοῦ, ἡ ὁποία θά μελετήσῃ, ἀνα‐
λύσῃ καί διατυπώσῃ γενικόν πρόγραμμα καί θά προετοι‐
μάσῃ τόν προτεινόμενον προϋπολογισμόν τῆς νέας Ἐνορί‐
ας,
Β. Ἐπιτροπήν Συγκεντρώσεως Χρημάτων,
Γ. Ἐπιτροπήν ἐπί κτηματομεσιτικῶν θεμάτων διά νά ἐρευνή‐
σῃ, ἐπιλέξῃ καί προβῇ εἰς τήν ἐξασφάλισιν κτιριακῶν ἐγκα‐
ταστάσεων διά τήν κάλυψιν τῶν ἀμέσων ἀναγκῶν τῆς
Ἐνορίας, καί
Δ. Ἐπιτροπήν Συνεισφορῶν/Μελῶν διά νά συντάξῃ πλήρη
κατάλογον τῶν οἰκογενειῶν καί τοῦ ἀριθμοῦ ἐνηλίκων/παι‐
δίων τῶν ὁποίων τάς ἀνάγκας θά καλύψη ἡ Ἐνορία.
Παράγραφος 2: Ἐπί τῇ παραλαβῇ τῆς αἰτήσεως διά τήν παρα‐
χώρησιν ἀδείας ὀργανώσεως ἐνορίας, ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης πρέπει νά
χορηγήσῃ εἰς τήν ὑπό ἵδρυσιν Ἐνορίαν ἀντίγραφον τῶν Ἀρχιεπι‐
σκοπικῶν Ἄρθρων Συμφωνίας διά τήν ὀργάνωσιν Ἐνοριῶν. Ὁ οἰ‐
κεῖος Ἱεράρχης πρέπει νά συνεννοηθῇ μετά τῶν ὑπαρχουσῶν
ἐνοριῶν αἵτινες ἀνήκουν εἰς τήν γεωγραφικήν περιοχήν τῆς προτει‐
νομένης ἐνορίας. Ἐάν ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης ἀποφασίσῃ, κατά τήν κρί‐
σιν του, νά παραχωρήσῃ ἄδειαν διά τήν ἵδρυσιν τῆς νέαν ἐνορίας, ὁ
ἴδιος ἤ ἐκπρόσωπός του πρέπει νά συγκαλέσῃ ὀργανωτικήν συνε‐
δρίασιν μετά τῶν συνυπογραψάντων τήν αἴτησιν. Ὁ Ἱεράρχης ἤ ὁ
ἐκπρόσωπός του πρέπει νά προεδρεύσῃ τῆς συνεδριάσεως. Κατά
τήν διάρκειαν τῆς ὀργανωτικῆς συνεδριάσεως, πρέπει νά ἐκλεγῇ
προσωρινόν ἐνοριακόν συμβούλιον τό ὁποῖον θά ὑπηρετήση ἕως
ὅτου ἡ ἐνορία ὀργανωθῇ πλήρως καί ἀποδεχθῇ τούς Κανονισμούς
αὐτούς. Ὁμοῦ μετά τῆς συστατικῆς ἐπιστολῆς, ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης

τεία τοῦ ὁποίου διωρίσθησαν.
Δ. Ἅπαντα τά λαϊκά μέλη τοῦ Συμβουλίου ὀφείλουν νά εἶναι
ἐνεργά μέλη τῆς Ἐνορίας των, ὡς καθορίζεται εἰς τούς Ὁμοι‐
ομόρφους Κανονισμούς τῶν Ἐνοριῶν, Ἄρθρον 18, Παράγρα‐
φοι 1‐3.
Ε. Θητεία: Τά μέλη τοῦ Συμβουλίου, ἐκτός τῶν προηγουμένων
Προέδρων του, ὑπηρετοῦν ἐπί θητείᾳ ἡ ὁποία ἀρχίζει ἀπό
τήν στιγμήν τοῦ τερματισμοῦ ἑκάστης Ἀρχιεπισκοπικῆς
Κληρικολαϊκῆς καί διαρκεῖ ἕως τό πέρας τῆς ἑπομένης Ἀρχι‐
επισκοπικῆς Κληρικολαϊκῆς ἤ μέχρι τῆς στιγμῆς κατά τήν
ὁποίαν ἐκλέγονται ἤ ὁρίζονται οἱ διάδοχοι αὐτῶν. Ἐκ τῶν
δύο ὡς ἄνω ἐκδοχῶν ἐπιλέγεται ἡ μακροτέρα χρονικῶς. Ἡ
θητεία τῶν Αὐτεπαγγέλτων Ἀντιπροσώπων μέ δικαίωμα
ψήφου ταυτίζεται χρονικῶς μέ τήν θητείαν των εἰς τόν
θεσμόν τόν ὁποῖον ὑπηρετοῦν.
ΣΤ. Ἡ συμμετοχή αὕτη θεωρεῖται ὡς ἐκκλησιαστική διακονία
καί ὡς έκ τούτου εἶναι λίαν τιμητική διά τά μέλη.
Ζ. Ἀποζημίωσις/Οἰκονομική ἀμοιβή: Οὐδέν μέλος τοῦ Συμβου‐
λίου ἀποζημιώνεται οἰκονομικῶς ἔναντι τῆς ὑπηρεσίας του/
της, οὔτε λαμβάνει χρήματα ὑπό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς διά οἱα‐
δήποτε ἔξοδα τά ὁποῖα σχετίζονται μέ τήν ὑπηρεσίαν του/
της ὡς μέλος τοῦ Συμβουλίου.
Η. Πληρεξούσιοι: Πληρεξούσιοι δέν ἐπιτρέπονται.
Θ. Διακοπή Συμμετοχῆς: Οἱονδήποτε μέλος τοῦ Συμβουλίου
δύναται νά τεθῇ εἰς διαθεσιμότητα ἤ νά ἀπολυθῇ ὑπό τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου διά τούς ἀκόλουθους λόγους:
1. Δι’ ἀδικαιολόγητον ἀπουσίαν ἐπί δύο (2) συνεχεῖς συν‐
εδριάσεις τοῦ Συμβουλίου
2. Διά συμπεριφοράν ἀνάρμοστον διά μέλος τοῦ Συμβουλί‐
ου ἤ ἀσύμφωνον πρός τάς κατευθύνσεις καί τούς στό‐
χους τοῦ Συμβουλίου ἤ ἐάν δέν εἶναι ἐνεργόν μέλος τῆς
Ἐνορίας του/ης ὡς ὁρίζεται εἰς τήν ὑποπαράγραφον Δ
ὡς ἀνωτέρω.
3. Διά λόγους ἀναφερομένους εἰς τήν κρίσιν τοῦ Ἀρχιεπι‐
σκόπου, ἐάν τό μέλος ἀποτελεῖ ἰδικόν του διορισμόν.
4. Εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν ἕν μέλος τεθῇ εἰς διαθε‐
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σιμότητα ἤ ἀπολυθῇ διά λόγους οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται
εἰς τόν ἀριθμόν 2 τοῦ παρόντος, καί τό ἐν λόγῳ μέλος
ὑπηρετεῖ εἰς τό Συμβούλιον δυνάμει τοῦ τίτλου του/της
εἰς Μητρόπολιν τινα, ἤ δυνάμει τῆς ἐκλογῆς του/της ὑπό
τῆς Τοπικῆς Συνελεύσεως, ὁ ἀντίστοιχος Μητροπολίτης
πρέπει νά συμφωνήσῃ πρό οἱασδήποτε ἐνεργείας.
5. Ἐάν τό ἴδιον μέλος δι’ἠτιολογημένης αἰτήσεως ζητήσῃ
τοῦτο.
Ι.

Κενωθεῖσα θέσις: Εἰς περίπτωσιν παραιτήσεως, ἤ ἀνικανό‐
τητος οἱουδήποτε μέλους τοῦ Συμβουλίου νά συνεχίσῃ τήν
θητείαν του/της, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἐν σχέσει πρός τούς
διορισθέντας ὑπό τοῦ ἰδίου ἤ ἐν σχέσει πρός τήν Ἀρχι‐
επισκοπικήν Περιφέρειαν ἤ ὁ Μητροπολίτης ἐκ τῆς δικαιο‐
δοσίας τοῦ ὁποίου ὑπηρετεῖ τό ἐν λόγῳ μέλος, δύνανται νά
ἐπιλέξουν διάδοχον διά τήν ἐναπομένουσαν θητείαν εἰς τήν
κενωθεῖσαν θέσιν.

Παράγραφος 3: Ἀξιωματοῦχοι καί Καθήκοντα:
Α.

Ἀξιωματοῦχοι: Τό Συμβούλιον δέον ὅπως ἀποτελῆται ἐκ
τῶν ἀκολούθων Ἀξιωματούχων:
1. Πρόεδρον: Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶναι ὁ Πρόεδρος καί ὁ προ‐
εδρεύων ἀξιωματοῦχος τοῦ Συμβουλίου. Συγκαλεῖ
συνεδριάσεις τοῦ Συμβουλίου, τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτρο‐
πῆς ἤ οἱασδήποτε Μονίμου ἤ Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐφ’ ὅ‐
σον ὁ ἴδιος θεωρεῖ τοῦτο ἀπαραίτητον ἤ ἁρμόζον.
Δύναται ἐπίσης νά ὑποδείξῃ ἄλλον τινα ὡς προεδρεύο‐
ντα κατά τάς συνεδριάσεις.
2. Ἀντιπρόεδρον: Κατόπιν διορισμοῦ του ὑπό τοῦ Ἀρχιεπι‐
σκόπου, πρόσωπον ἐκ τῆς τάξεως τῶν λαϊκῶν προεδρεύ‐
ει τῶν συνεδριάσεων τοῦ Συμβουλίου καί τῆς Ἐκτελεστι‐
κῆς Ἐπιτροπῆς. Ὁ Ἀντιπρόεδρος ὑπηρετεῖ ὡς Ἐταιρικός
Ἀντιπρόεδρος (Corporate Vice‐President) τῆς Ἀρχιεπισκο‐
πῆς καί διαθέτει ἐξουσίαν καί ἰσχύν ὡς ὁρίζονται ὑπό
τῶν σχετικῶν νόμων. Ὁ Ἀντιπρόεδρος δύναται ἐπίσης
νά ἀναλάβῃ καί ἄλλας ἐπιπλέον εὐθύνας ἐάν τοῦ
ἀνατεθοῦν, ὑπό τοῦ Προέδρου.
3. Γραμματέα: Οὗτος εἶναι ὑπεύθυνος διά τήν τήρησιν καί
διανομήν τῶν πρακτικῶν ὅλων τῶν συνεδριάσεων τοῦ

Παράγραφος 7: Ἑκάστη Ἐνορία ὀφείλει νά διατηρῇ Μητρῶον
μελῶν της εἰς τό ὁποῖον δέον ὅπως ἀναγράφωνται, κατ’ ἐλάχιστον,
αἱ κάτωθι πληροφορίαι σχετικῶς πρός ἕκαστον ἐνορίτην: βαπτι‐
στικόν καί οἰκογενειακόν ὄνομα, ἐπάγγελμα (προαιρετικόν), ἡμερο‐
μηνίαι βαπτίσεως καί/ἤ χρίσματος καί γάμου, πλήρης οἰκογενειακή
κατάστασις συζύγου καί τέκνων, ἡμερομηνία ἐγγραφῆς εἰς τήν Ἐν‐
ορίαν φέρουσα ἔνδειξιν μετακινήσεως, ἐάν ὑπῆρξε μετακίνησις,
ἡμερομηνία θανάτου, καί ἄλλαι πληροφορίαι αἱ ὁποῖαι θεωροῦνται
κατάλληλοι.
ΑΡΘΡΟΝ 19
ΔΙΑΚΟΝΙΑΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ
Παράγραφος 1: Ὅλαι αἱ διακονίαι καί ὀργανώσεις τελοῦν ὑπό
τήν καθοδήγησιν καί τήν ἐποπτείαν τοῦ Ἱερέως.
Παράγραφος 2: Πᾶν ἄτομον ἡλικίας μικροτέρας τῶν δεκαοκτώ
(18) ἐτῶν δύναται, τῇ ἐγκρίσει τοῦ Ἱερέως, νά καταστῇ μέλος οἱασ‐
δήποτε ὀργανώσεως νέων τῆς Ἐνορίας, ἀσχέτως ἐάν οἱ γονεῖς του
ἀποτελοῦν ἐνεργά μέλη τῆς Ἐνορίας.
Παράγραφος 3: Ἑκάστη Ἐνορία ὀφείλει νά προσπαθῇ νά
διατηρῇ ὑπό τήν αἰγῖδα της τοὐλάχιστον τάς κάτωθι διακονίας:
Ψάλτας, Χορωδίαν, Ἱερόπαιδας, Κατηχητικόν Σχολεῖον, Σχολεῖον
Ἑλληνικῆς Γλώσσης καί Πολιτισμοῦ, τμήματα τῆς Ὀργανώσεως
Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Νεολαίας Ἀμερικῆς (GOYA), προγράμματα
Συνδέσμου Νέων Ἐνηλίκων (Y.A.L.), Προγράμματα Ὀρθοδόξου
Νεολαίας μικρᾶς ἡλικίας (JOY), τμῆμα τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφό‐
τητος Κυριῶν, Διακονίαν ἐπαφῆς μέ τούς ἐκτός καί Εὐαγγελισμοῦ,
καί λοιπάς διακονίας αἱ ὁποῖαι θεωροῦνται ἀπαραίτητοι διά τήν
κάλυψιν τῶν πνευματικῶν καί πολιτιστικῶν ἀναγκῶν τῆς Ἐνορίας.
Παράγραφος 4: Τό Καταστατικόν οἱασδήποτε ὀργανώσεως τῆς
ἐνορίας ὀφείλει νά συμφωνῇ μετά τοῦ Συντάγματος καί τῶν Κανο‐
νισμῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί θά ὑπόκειται εἰς τήν ἔγκρισιν ὑπό
τοῦ Ἱερέως, ὑπό τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου καί ὑπό τοῦ οἰκείου
Ἱεράρχου.
ΑΡΘΡΟΝ 20
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΝΕΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ
Παράγραφος 1: Νέαι Ἐνορίαι πρέπει νά ὀργανοῦνται συμφώνως
πρός τήν ἀκόλουθον διαδικασίαν: Ὅταν εἷς Ἱεράρχης θεωρήσῃ ὅτι
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Παράγραφος 2: Πᾶν ἐνεργόν μέλος Ἐνορίας, τό ὁποῖον ἐπιθυμεῖ
νά εἶναι ἐνεργόν μέλος εἰς περισσοτέρας τῆς μιᾶς Ἐνορίας ὀφείλει
νά καταβάλλῃ τάς οἰκονομικάς του ὑποχρεώσεις (Stewardship) εἰς
ἑκάστην τῶν Ἐνοριῶν εἰς τάς ὁποίας θέλει νά ἀνήκῃ, ὡς ὀρίζεται εἰς
τήν Παράγραφον 1 τοῦ παρόντος Ἄρθρου. Μέλος Ἐνορίας τό ὁποῖον
ἐπιθυμεῖ τήν μετακίνησίν του εἰς ἄλλην Ἐνορίαν ὀφείλει νά προ‐
σκομίσῃ ἐπιστολήν μετακινήσεως συνταχθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱερέως
τῆς Ἐνορίας ἐκ τῆς ὁποίας ἀναχωρεῖ, εἰς τήν ὁποίαν ἐπιστολήν νά
δηλοῦται ὅτι τό ἐν λόγῳ πρόσωπον εἶναι ἐνεργόν μέλος τῆς
Ἐνορίας.

Συμβουλίου, τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς καί τῆς Κλη‐
ρικολαϊκῆς εἰς τά ἁρμόδια ὄργανα. Ὑπηρετεῖ ὡς Ἐταιρι‐
κός Γραμματεύς (Corporate Secretary) τῆς Ἀρχιεπι‐
σκοπῆς μέ ἐξουσίαν καί ἰσχύν ὡς ὁρίζονται ὑπό τῶν
σχετικῶν νόμων.
4. Ταμίαν: Οὗτος ὑπηρετεῖ ὡς αὐτεπάγγελτον μέλος τῆς
Οἰκονομικῆς καί Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς καί ὡς Ἐταιρι‐
κός Ταμίας (Corporate Treasurer) τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μέ
ἐξουσίαν καί ἰσχύν ὡς ὁρίζονται ὑπό τῶν σχετικῶν
νόμων.

Παράγραφος 3: Οὐδέν πρόσωπον θεωρεῖται ὡς ἐνεργόν μέλος
Ἐνορίας:ἐάν δέν τηρῇ τούς κανόνας οἱ ὁποῖοι περιγράφονται εἰς τάς
Παραγράφους 1 καί 2 τοῦ παρόντος Ἄρθρου∙ ἐάν διατηρῇ οὐσι‐
αστικόν σύνδεσμον μέ Ὀρθόδοξον Ἐνορίαν ἡ ὁποία ἀρνεῖται τήν
δικαιοδοσίαν ἤ τήν ἐκκλησιαστικήν ἀρχήν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκο‐
πῆς∙ἐάν συμμετέχη ὡς μέλος ἤ ἐάν ἀκολουθῇ εἰς τήν ζωήν του μή‐
Ὀρθόδοξον πίστιν ἤ ἄλλην θρησκείαν∙καί ἐάν ἐσκεμμένως ἀγνοῇ
καί παραβαίνῃ τόν ἠθικόν νόμον τῆς Ἐκκλησίας.

Β. Ἐκλογή: Ἐκτός τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, οἱ Ἀξιωματοῦχοι τοῦ
Συμβουλίου ἐκλέγονται ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Συμβουλίου μετά
τήν ὀνομασίαν τῆς ὑποψηφιότητός των ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκό‐
που. Οἱ Ἀξιωματοῦχοι πρέπει νά ἐκλέγωνται εἰς τήν πρώτην
συνεδρίασιν τοῦ Συμβουλίου μετά τήν Κληρικολαϊκήν καί ἡ
θητεία των διαρκεῖ μέχρι τῆς ἑπομένης τοιαύτης ἐκλογῆς.

Παράγραφος 4: Ὁ Ἱερεύς ὀφείλει νά κρίνῃ οἱασδήποτε
περιπτώσεις εἰδικῶν περιστάσεων, αἱ ὁποῖαι δικαιλογοῦν τήν ἀπαλ‐
λαγήν ἐνορίτου ἐκ τῶν οἰκονομικῶν του ὑποχρεώσεων (Steward‐
ship) ἔναντι τῆς Ἐνορίας.
Παράγραφος 5: Πᾶν ἐνεργόν μέλος Ἐνορίας ἔχει τό δικαίωμα νά
παρίσταται, νά συμμετέχῃ καί νά ψηφίζῃ εἰς Ἐνοριακάς Συνελεύ‐
σεις, καθώς καί νά ψηφίζῃ εἰς τάς ἐκλογάς δι’ Ἐνοριακόν Συμβού‐
λιον. Ἕκαστος τοιοῦτος ἐνορίτης δύναται ἐπίσης νά εἶναι ὑποψή‐
φιος δι’ ἐκλογήν του εἰς τό Ἐνοριακόν Συμβούλιον ἤ διά νά ἐκπρο‐
σωπῇ τήν Ἐνορίαν εἰς Τοπικάς Συνάξεις ἤ εἰς τήν Κληρικολαϊκήν
Συνέλευσιν.
Παράγραφος 6: Πᾶς Ὀρθόδοξος Χριστιανός ἐνορίτης, ἐνεργόν
μέλος μιᾶς κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐνορίας δύναται νά παραστῇ ὡς
ἀνάδοχος εἰς ἄλλην Ἐνορίαν χωρίς νά ὑποχρεοῦται νά καταστῇ
μέλος τῆς Ἐνορίας εἰς τήν ὁποίαν θά τελεσθῇ τό ἱερόν Μυστήριον.
Μέλος ἐνορίας δύναται νά παραστῇ ὡς ἀνάδοχος εἰς ἄλλην Ἐνορί‐
αν προσκομίζων ἐπιστολήν τοῦ Ἱερέως τῆς Ἐνορίας εἰς τήν ὁποίαν
ἀνήκει, ἡ ὁποία πιστοποιεῖ ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ἐνορίτης ἀποτελεῖ ἐνεργόν
μέλος τῆς Ἐνορίας.

Γ. Κενωθεῖσαι θέσεις: Εἰς περίπτωσιν κενώσεως οἱασδήποτε ἐκ
τῶν ἀνωτέρω θέσεων, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος διορίζει τόν/τήν διά‐
δοχον.
Δ. Ὅριον Θητείας: Ὁ Ἀντιπρόεδρος καθώς καί ὁ Ταμίας δέν δύ‐
νανται νά ὑπηρετήσουν εἰς τάς θέσεις των διά χρονικόν διά‐
στημα πέραν τῶν ἕξ (6) συνεχῶν ἐτῶν ἐκτός ἐάν ὁ Ἀρχιεπί‐
σκοπος ἀναστείλῃ τοιαύτην ἀπαγόρευσιν.
Παράγραφος 4: Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή:
Α. Μέλη: Ἐκτός τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τά ἀκόλουθα πρόσωπα ἀ‐
ποτελοῦν μέλη τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς:
1. Τά Μέλη τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
2. Ὁ Ἀντιπρόεδρος, ὁ Γραμματεύς καί ὁ Ταμίας τοῦ Συμ‐
βουλίου
3. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δύναται νά διορίσῃ μέχρι καί ἕξ (6)
ἐπιπλέον μέλη τοῦ Συμβουλίου διά νά ὑπηρετήσουν εἰς
τήν Ἐκτελεστικήν Ἐπιτροπήν, ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων θά
εἶναι ὁ προεδρεύων τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς.
4. Αὐτεπάγγελτα Μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου:
α. Ὁ Πρωτοσύγγελλος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
β. Ὁ Ἐκτελεστικός Διευθυντής Διοικήσεως τῆς Ἀρχι‐
επισκοπῆς
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Β. Καθήκοντα: Ἡ Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή:
1. Διατηρεῖ, εἰς τό μεταξύ τῶν Συνεδριάσεων τοῦ Συμβου‐
λίου διάστημα ὅλην τήν ἐξουσίαν αὐτοῦ ἐκτός τῆς
νομοθετικῆς καί τῆς ἐπενδυτικῆς. Ἐξυπακούεται, βεβαί‐
ως, ὅτι ἡ ἐπενδυτική της ἐξουσία ἐξακολουθεῖ νά ὑφ‐
ίσταται ἐν σχέσει πρός τήν καθημερινήν διαχείρισιν τῶν
λειτουργικῶν πόρων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.
2. Ἐξετάζει ἅπαντα τά ἐπίκαιρα καί τά οἰκονομικά φύσεως
ζητήματα τά ἀφορῶντα εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν καί ἀνα‐
λύει, μελετᾶ καί προτείνει σχέδια καί διαδικασίας αἱ
ὁποῖαι ἀνταποκρίνονται εἰς τά τεθέντα ζητήματα, συν‐
ιστᾷ δέ τόν τρόπον ἐπιλύσεως ἤ πραγματοποιήσεώς
των.
3 Ἀσχολεῖται μέ θέματα καθώς τοῦτα παρουσιάζονται
ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τοῦ Ἀντι‐
προέδρου ἤ ὅπως προσδιορίζονται ὑπό τοῦ Συμβουλίου ἤ
ὑπό τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως.
4. Προσλαμβάνει ἐκ τῶν ἔξω ἐπαγγελματίας καί εἰδικούς
ἐάν κατά τήν κρίσιν της τοῦτο εἶναι ἀπαραίτητον εἰς
ὑποβοήθησιν ἐκτελέσεως τῶν καθηκόντων της.
5. Ὁμοῦ μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπι‐
τροπῆς καί τῶν ἐπικεφαλῆς τῶν ἁρμοδίων τμημάτων
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, προετοιμάζει τόν προτεινόμενον
Προϋπολογισμόν δι’ ὑποβολήν εἰς τό Ἀρχιεπισκοπικόν
Συμβούλιον, καί διά σύστασιν εἰς τήν Κληρικολαϊκήν
Συνέλευσιν.
6. Ὁμοῦ μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου διατυπώνει τήν Ἡμερη‐
σίαν Διάταξιν τῶν συνεδριάσεων τοῦ Συμβουλίου καί
τῶν Κληρικολαϊκῶν.
7. Καταθέτει ἀναφοράν, εἰς ἑκάστην συνεδρίασιν τοῦ Ἀρ‐
χιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, διά τῆς ὁποίας ἐνημερώνει
τό Συμβούλιον διά τάς δραστηριότητας τῆς Ἐκτελε‐
στικῆς Ἐπιτροπῆς εἰς τό χρονικόν διάστημα μεταξύ τῶν
συνεδριάσεων τοῦ Συμβουλίου.
Γ. Διευθυνταί: Τά μέλη τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς κα‐
θίστανται οἱ Διευθυνταί τῆς Ἐταιρικῆς ὀντότητος τῆς Ἀρχιε‐
πισκοπῆς ὡς ἐνδέχεται νά ἀπαιτῆται ὑπό τοῦ σχετικοῦ νό‐
μου.

τοιαύτης ἐπιμορφωτικῆς προσπαθείας καί θά καταβάλλῃ εἰς τόν
Ἱερέα τόν μισθόν του κατά τήν διάρκειαν αὐτῆς τῆς περιόδου.
Παράγραφος 11: Ἕκαστος Ἱερεύς ὑποχρεοῦται νά διατηρῇ
ἐνεργόν τήν συμμετοχήν του εἰς τό Συνταξιοδοτικόν Πρόγραμμα
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καθώς καί εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀσφάλειαν Ὑ‐
γείας συμφώνως πρός τάς ὑπ’ αὐτῶν καθοριζομένας διατάξεις.
ΑΡΘΡΟΝ 18
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ
Παράγραφος 1: Πᾶν ἄτομον βεβαπτισμένον ἤ γενόμενον δεκτόν
εἰς τήν Ἐκκλησίαν διά τοῦ Μυστηρίου τοῦ Χρίσματος συμφώνως
πρός τούς κανόνας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ μέλος τῆς
Ἐνορίας. Τά θρησκευτικά, ἠθικά καί κοινωνικά καθήκοντα ἑνός
μέλους Ἐνορίας συνίστανται εἰς τήν ἐφαρμογήν τῶν διδασκαλιῶν
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως εἰς τήν ζωήν του, ἤτοι: εἰς τήν συμμόρφω‐
σιν καί ζωήν συμφώνως πρός τά δόγματα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως,
εἰς τήν πιστήν παρακολούθησιν τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῶν
λοιπῶν λατρευτικῶν εὐκαιριῶν∙ εἰς τήν κανονικήν συμμετοχήν εἰς
τά ἱερά μυστήρια∙εἰς τόν σεβασμόν πάσης ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς
καί διοικητικῶν σωμάτων τῆς Ἐκκλησίας∙ εἰς ὑπακοήν εἰς θέματα
πίστεως, πρακτικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως∙ εἰς συμβολήν διά
τήν προαγωγήν τῆς ἱερᾶς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας∙ καί εἰς ἀπο‐
τελεσματικήν μαρτυρίαν καί παράδειγμα Ὀρθοδόξου πίστεως καί
παραδόσεως δι’ ἅπαντας τούς ἀνθρώπους.
Τό ἐνεργόν μέλος τῆς Ἐνορίας ἐφαρμόζει ἅπαντα τά θρησκευ‐
τικά καί ἠθικά καθήκοντά του ὡς περιγράφονται εἰς τήν Παράγρα‐
φον 1. Κατ’ ἐλάχιστον, ἕκαστον ἐνεργόν μέλος ὀφείλει νά εἶναι
τοὐλάχιστον ἠλικίας δεκαοκτώ (18) ἐτῶν καί ἄνω; νά ἐκπληροῖ τήν
οἰκονομικήν συνεισφοράν (Stewardship) καί ἄλλας συναφεῖς ὑπο‐
χρεώσεις ἔναντι τῆς Ἐνορίας; νά τηρῇ τούς κανονισμούς οἱ ὁποῖοι
ἀναφέρονται εἰς τό παρόν καί εἰς τό Καταστατικόν τῆς Ἐνορίας, καί
νά συνεργάζεται καθ’ οἱονδήποτε τρόπον διά τό καλόν καί τήν εὐη‐
μερίαν τῆς Ἐνορίας. (Ὡς κατάλληλος συνεισφορά (Stewardship)
συνιστᾶται ποσοστόν δέκα ἐπί τοῖς ἑκατόν (10%) ἐπί τοῦ προσω‐
πικοῦ ἐτησίου εἰσοδήματος, ὡς ἀναφέρεται καί εἰς τήν Ἁγίαν Γρα‐
φήν, πρός ὑποβοήθειαν εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν οἰκονομικῶν
ὑποχρεώσεων τῆς Ἐνορίας, τῆς Μητροπόλεως καί τῆς Ἀρχιεπισκο‐
πῆς.)
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5.

6.
7.

8.

9.

λυψιν (Orthodox Health Plan) (ἤ κάλυψιν δι’ ἕν ἄτο‐
μον, ὅπου ἰσχύει).
Καταβάλλῃ ὁλόκληρον τό ποσόν τῶν τελῶν τῆς
ὑφισταμένης Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως (FICA/SECA)
ὑπολογιζομένων μετά τοῦ συντελεστοῦ πλήρους αὐ‐
τοαπασχολήσεως.
Ἀγοράσῃ ἤ ἐκμισθώσῃ ὄχημα πρός χρῆσιν τοῦ Ἱερέ‐
ως καί ἀναλάβῃ τά συναφῆ ἔξοδα.
Καταβάλλῃ ὅλα τά ἔξοδα σχετικά μέ τήν μετάβασιν
καί συμμετοχήν τοῦ Ἱερέως εἰς Κληρικολαϊκάς Συνε‐
λεύσεις ἤ Τοπικάς Συνεδριάσεις.
Χορηγῇ ἐτησίαν ἄδειαν δεκαπέντε (15) ἡμερολογι‐
ακῶν ἡμερῶν (calendar days), καί ἐπιπροσθέτως
ἄδειαν μιᾶς ἑβδομάδος δι’ ἑκάστην πενταετίαν ἀπό
τῆς χειροτονίας του, μή ὑπερβαινούσης τάς πέντε (5)
ἑβδομάδας, ἀσχέτως τοῦ χρόνου ὑπηρεσίας του εἰς
τήν παροῦσαν Ἐνορίαν του. Πρό τῆς ἀπουσίας του
ἐκ τῆς Ἐνορίας, ὁ Ἱερεύς ὀφείλει νά λάβῃ τήν ἔγγρα‐
φον ἔγκρισιν τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου.
Χορηγῇ ἄδειαν ἀπουσίας (Sabbatical) τριῶν (3) μη‐
νῶν μετ’ ἀποδοχῶν μετά τήν συμπλήρωσιν ἕξ (6) ἐ‐
τῶν συνεχοῦς ὑπηρεσίας εἰς τήν αὐτήν Ἐνορίαν.

Β. Οὐδεμία Ἐνορία δύναται νά ἐλαττώσῃ, παρακρατήσῃ ἤ
ἀρνη‐τικῶς μετατρέψῃ μισθοδοσίαν Ἱερέως ἄνευ τῆς
ἐγκρίσεως ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου.
Παράγραφος 9: Ἐάν Ἱερεύς ἀσθενήσῃ σοβαρῶς ἤ καταστῆ
ἀνίκανος πρός ὑπηρεσίαν εἴς τινα Ἐνορίαν κατά τήν διάρκειαν τῆς
θητείας του εἰς αὐτήν, πρέπει ν’ ἀποζημιωθῇ πλήρως ὑπ’ αὐτῆς
διαρκούσης τῆς ἀσθενείας του καί διά διάστημα τοὐλάχιστον τριῶν
(3) μηνῶν, καί κατά τό ἤμισυ (50%) διά τούς ἑπομένους τρεῖς (3)
μῆνας.
Παράγραφος 10: Ἕκαστος Ἱερεύς δέον ὅπως ἐνθαρρύνεται διά
τήν ἀναζήτησιν δυνατοτήτων πρός ἐπιμόρφωσιν αὐτοῦ, ὅταν τοῦτο
κρίνεται λογικόν καί πρακτικόν, καί τῇ ἐγκρίσει τοῦ οἰκείου
Ἱεράρχου. Ἐπιμορφωτικαί δυνατότητες παρουσιάζονται ὑπό μορ‐
φήν ἐργασιακῶν ὁμάδων, σεμιναρίων καί καταλλήλων προγραμ‐
μάτων συνεχιζομένης ἐκπαιδεύσεως. Ἡ Ἐνορία, τῇ προτέρᾳ ἐγκρί‐
σει τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου, θά ἀναλαμβάνῃ τά συναφῆ ἔξοδα

Δ. Συνεδριάσεις: Αἱ τακτικαί συνεδριάσεις τῆς Ἐκτελεστικῆς
Ἐπιτροπῆς δέον ὅπως λαμβάνουν χώραν τοὐλάχιστον ἀνά
τριμηνίαν ὡς ὁρίζει καί προγραμματίζει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος ἤ ἡ πλειοψηφία τῶν μελῶν τῆς Ἐκτελεστι‐
κῆς Ἐπιτροπῆς, τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου, δύνανται νά
συγκαλοῦν ἐπί πλέον συνεδριάσεις τοῦ Συμβουλίου.
Ε. Πρακτικά: Τά Πρακτικά τῶν συνεδριάσεων τῆς Ἐκτελεστι‐
κῆς Ἐπιτροπῆς δέον ὅπως διανέμωνται εἰς τά μέλη τοῦ
Συμβουλίου ἐντός τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπό τῆς ἡμερομη‐
νίας ἐπικυρώσεώς των ὑπό τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς.
Θέματα τά ὁποῖα ἀναφέρονται εἰς τό προσωπικόν ἤ εἰς
δικαστικάς διαδικασίας δύνανται νά μή ἀναγράφονται εἰς
τά Πρακτικά.
Παράγραφος 5: Μόνιμοι Ἐπιτροπαί καί Καθήκοντα:
Α. Ἑκάστη Μόνιμος Ἐπιτροπή ἀποτελεῖ μεικτήν ἐπιτροπήν τῆς
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου καί τοῦ Συμβουλίου. Ὁ Ἱεράρχης ὁ
ὁποῖος προεδρεύει ἑκάστης ἀντιστοίχου Συνοδικῆς Ἐπι‐
τροπῆς ἀποτελεῖ ταυτοχρόνως τόν προεδρεύοντα Ἱεράρχην
τῆς Μονίμου Ἐπιτροπῆς τοῦ Συμβουλίου.
Β. Οἱ προεδρεύοντες καί τά μέλη τῶν Μονίμων Ἐπιτροπῶν τοῦ
Συμβουλίου ὁρίζονται ὡς ἀκολούθως:
1. Ἐπί πλέον τοῦ Προεδρεύοντος Ἱεράρχου, οἱοσδήποτε Ἱε‐
ράρχης δύναται νά ὑπηρετήσῃ εἰς μίαν ἐκ τῶν Μονίμων
Ἐπιτροπῶν ἐφ’ ὅσον ὁ ἴδιος ἤ ἡ Ἐπιτροπή τό κρίνει ἀπα‐
ραίτητον.
2. Οἱ προεδρεύοντες διορίζονται ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
μέ τήν συμβουλευτικήν γνώμην καί τῆς Ἐκτελεστικῆς
Ἐπιτροπῆς.
3. Ὁ προεδρεύων τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς ὀφείλει νά
εἶναι μέλος τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς.
4. Ἑκάστη Ἐπιτροπή δέον ὅπως περιλαμβάνῃ οὐχί ὀλιγό‐
τερα τῶν πέντε (5) μελῶν τά ὁποῖα εἶναι μέλη τοῦ Συμ‐
βουλίου, δύναται δέ νά χρησιμοποιῇ τάς ὑπηρεσίας καί
ἄλλων προσώπων εἰς τάς Ἐπιτροπάς, τά ὁποῖα δέν
ἔχουν δικαίωμα ψήφου καί δέν ἀποτελοῦν μέλη τοῦ
Συμβουλίου.
5. Μέλη τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ὑπεύθυνα διά

41

16

τάς περιοχάς ἐνδιαφέροντος ἑκάστης Μονίμου Ἐπιτρο‐
πῆς δύνανται νά ὑπηρετήσου αὐτεπαγγέλτως εἰς αὐτήν
ἄνευ δικαιώματος ψήφου.
Γ. Μόνιμοι Ἐπιτροπαί καί ἄλλαι Ἐπιτροπαί:
Ἡ περιοχή εὐθύνης τῶν Μονίμων Ἐπιτροπῶν ὡς καί ἄλλων
ἐπιτροπῶν, τάς ὁποίας θά ἐγκαταστήσῃ τό Συμβούλιον, ὑ‐
πόκειται εἰς τήν ἔγκρισιν τοῦ Συμβουλίου. Μόνιμοι Ἐπι‐
τροπαί εἶναι ἡ Οἰκονομική Ἐπιτροπή, ἡ Διοικητική Ἐπιτροπή
καί ἡ Ἐλεγκτική Ἐπιτροπή.
Δ. Αὐτεπάγγελτα Μέλη:
Ἑκάστη Μόνιμος Ἐπιτροπή πρέπει νά συμπεριλαμβάνῃ ὡς
αὐτεπάγγελτα μέλη της ἄνευ δικαιώματος ψήφου, ἄτομα
τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ προσωπικοῦ τά ὁποῖα εἶναι ὑπεύθυνα
διά τά θέματα τά ὁποῖα ἀνήκουν εἰς τάς περιοχάς ἐνδιαφέ‐
ροντος τῆς ἐν λόγῳ Ἐπιτροπῆς. Ἐπιπροσθέτως, ἄτομα τά
ὁποῖα δέν συγκαταλέγονται εἰς τά μέλη τοῦ Συμβουλίου
δύνανται νά εἶναι μέλη Ἐπιτροπῶν ἄνευ δικαιώματος ψή‐
φου, ἐφ’ὅσον ὑπάρξῃ ἔγκρισις τοῦ προεδρεύοντος.
Ε.

Κανόνες Μονίμου Ἐπιτροπῆς:
Ἑκάστη μόνιμος Ἐπιτροπή δύναται νά υἱοθετήσῃ Κανόνας
Διαδικασίας διά τήν πραγματοποίησιν τῶν ἐργασιῶν της ἐφ’
ὅσον οἱ τοιοῦτοι κανόνες δέν συγκρούονται μέ τό Καταστα‐
τικόν ἤ μέ τούς παρόντας Κανονισμούς.

Παράγραφος 6: Συμβουλευτικός καί Γνωμοδοτικός Ρόλος εἰς Ἐκ‐
λογάς Ἱεραρχῶν
Α. Διαδικασία Λήψεως καί Ἀναφορᾶς Ἀποτελεσμάτων Συμ‐
βουλευτικῆς Διαδικασίας:
1. Ἕκαστον μέλος τοῦ Συμβουλίου ὀφείλει ὅπως ἐκφράσῃ
γραπτῶς τήν γνώμην του/της σχετικῶς πρός τά προτει‐
νόμενα πρόσωπα διά ἐκλογήν εἰς Ἱεραρχικά ἀξιώματα.
2. Ὁ Γραμματεύς τῆς Συνόδου καί ὁ Πρωτοσύγγελλος τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς (ἤ εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν ἀμ‐
φότεροι εἶναι ὑποψήφιοι, οἱ ἀντικαταστάται των, καθο‐
ριζόμενοι ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου) καί ὁ Συμβουλευ‐
τικός Γραμματεύς, ὁ ὁποῖος διορίζεται ὑπό τοῦ Ἀρχι‐
επισκόπου, καί ὁ ὁποῖος εἶναι δικηγόρος μέ ἄδειαν

Ἱερατικῶς Προϊσταμένου.
Παράγραφος 6: Ἐάν ὑφίσταται λόγος διά τόν ἐκ νέου διορισμόν
Ἱερέως, ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης καταβάλλει πᾶσαν προσπάθειαν διά τόν
ἐπαναδιορισμόν του. Εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν Ἱερεύς τις
ἀπομακρύνεται ἄνευ λόγου, ἤ ἀδυνατεῖ νά ἐκτελέσῃ τά ἱερατικά
του καθήκοντα, καί δέν ἔχει αὐθαιρέτως ἀρνηθῆ ἐπαναδιορισμόν
του, ἡ Ἀρχιεπισκοπή θά ἐξακολουθήσῃ νά καταβάλλῃ εἰς τόν ἐν
λόγῳ Ἱερέα τόν μισθόν του καί τά εὐεργετικά πλεονεκτήματα (bene‐
fits), μέχρι τοῦ ἐπαναδιορισμοῦ του, ὑπό τόν ὅρον ὅτι οὗτος δέν
ἀρνεῖται διορισμόν.
Παράγραφος 7: Βάσει τῆς κανονικῆς παραδόσεως, εἰς περί‐
πτωσιν κατά τήν ὁποίαν διακόπτεται ἡ ὑπηρεσία Ἱερέως εἰς Ἐν‐
ορίαν δι’ οἱονδήποτε λόγον, καί ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης δέν δύναται νά
τόν ἐπαναδιορίσῃ, ὁ Ἱερεύς ἔχει τό δικαίωμα νά προσφύγῃ εἰς τήν
Συνοδικήν Ἐπιτροπήν περί Θεμάτων Ἱεροῦ Κλήρου διά λύσιν τοῦ
προβλήματός του. Εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν Ἱερεύς τις ἀπο‐
λυθῇ διά κανονικούς λόγους πρέπει νά ἰσχύσῃ ὁ κανών τοῦ Πνευ‐
ματικοῦ Δικαστηρίου.
Παράγραφος 8: Τό Ἀρχιεπισκοπικόν Συμβούλιον καί ἡ Ἀρχι‐
επισκοπική Ἐπιτροπή Εὐεργετικῶν Πλεονεκτημάτων (Benefits Com‐
mittee) καθιερώνει μισθολογικάς διαβαθμίσεις διά τούς Κληρικούς.
Αἱ διαβαθμίσεις αὗται, διά τό προσεχές ἔτος, πρέπει νά ἀποστέλ‐
λωνται εἰς ἑκάστην Ἐνορίαν ἐτησίως, ἕως τήν 30ήν Σεπτεμβρίου.
Α. Μετά τήν σχετικήν μελέτην καί ἔγκρισιν ὑπό τοῦ οἰκείου
Ἱεράρχου, ἑκάστη Ἐνορία ὑποχρεοῦται ὅπως:
1.
2.

3.

4.

Άναλάβῃ τά ἔξοδα μετακινήσεως καί μετακομίσεως
τοῦ νεοδιορισθέντος Ἱερέως της.
Καταβάλλῃ εἰς αὐτόν κατάλληλον μισθό συμφώνως
πρός τόν καθορισμένον πίνακα μισθολογικῶν δια‐
βαθμίσεων ὡς ἀναφέρεται εἰς τό Σχέδιον Ἀμοιβῆς
Κληρικῶν.
Παρέχῃ εἰς αὐτόν ἐπίδομα κατοικίας ἤ ἐνοριακήν
κατοικίαν καθώς καί τήν κάλυψιν δαπανῶν (utilities)
συναφῶν μέ τήν εἰρημένην κατοικίαν. Ἡ ἀπόφασις
ἐπ’ αὐτῶν λαμβάνεται ὑπό τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβου‐
λίου καί καθορίζεται πρό τῆς καταβολῆς τοῦ μισθοῦ.
Παρέχῃ τήν οἰκογενειακήν Ὀρθόδοξον Ἰατρικήν Κά‐

17

40

τοῦ Ἄρθρου 16, «Διορισμός καί Μετάθεσις Ἱερέων» τοῦ Ἀρχιεπι‐
σκοπικοῦ Συντάγματος. Πρό τοῦ διορισμοῦ ἤ τῆς μεταθέσεως Κλη‐
ρικοῦ τινος, ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης (ἤ Ἱεράρχαι) ὀφείλει νά ἐνημερώσῃ
ἅπαντα τά συμβαλλόμενα Ἐνοριακά Συμβούλια περί τοῦ διορισμοῦ
ἤ μεταθέσεως, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τοῦ ἐν λόγῳ Ἱερέως καί
τοῦ ἀντιστοίχου Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου.
Α. Συμφώνως πρός τούς κανόνας καί τήν ἐκκλησιαστικήν δια‐
δικασίαν, οὔτε τό Ἐνοριακόν Συμβούλιον οὔτε ἡ Ἐνοριακή
Συνέλευσις ἔχουν τό δικαίωμα τῆς ἀπολύσεως Ἱερέως.
Β. Ὅλαι αἱ μεταθέσεις, διορισμοί καί ἀλλαγαί τῆς ἱερατικῆς
καταστάσεως ἑνός Ἱερέως πρέπει νά ἀνακοινοῦνται ἐγκαί‐
ρως εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν.
Παράγραφος 3: Ὁ Ἱερεύς ἔχει τήν εὐθύνην δι’ ἅπαντα τά ζητή‐
ματα τά ἀναφερόμενα εἰς τήν πνευματικήν ζωήν καί ἀνάπτυξιν τῆς
Ἐνορίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς νἀ ἀποκλείονται καί ἄλλα,
καί τῶν ζητημάτων τά ὁποῖα ἀναφέρονται εἰς τήν θείαν λατρείαν
καί τό προσωπικόν. Ἀποφασίζει διά τήν χρῆσιν τῶν ἱερῶν σκευῶν
καί ἐπίπλων. Τηρεῖ τά ληξιαρχικά βιβλία ὅλων τῶν γάμων, βαπτί‐
σεων, χρισμάτων καί κηδειῶν τελουμένων εἰς τήν Ἐνορίαν. Ἐπί πλέ‐
ον, ὁ Ἱερεύς ὀφείλει νά ὑποβάλλῃ ἐγκαίρως τάς ἀναγραφάς εἰς τά
ληξιαρχικά βιβλία καί τάς συμπληρωμένας ἐκκλησιαστικάς ἀδείας
γάμου εἰς τόν οἰκεῖον Ἱεράρχην του. Ἐπίσης, ὀφείλει νά ὑποβάλλῃ
ἐγκαίρως ἁπάσας τάς ἀπαραιτήτους ἀδείας καί ἔγγραφα πολιτικοῦ
γάμου καί τά ἔγγραφα πρός τάς ἁρμοδίους κυβερνητικάς ἀρχάς.
Παράγραφος 4: Ἱερεύς μετατιθέμενος, ἐπαναδιοριζόμενος ἤ ἀ‐
πολυόμενος, πρέπει νά παραδίδῃ εἰς τόν οἰκεῖον Ἱεράρχην ἤ τόν Ἱε‐
ρέα, διάδοχόν του, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως, ἅπαντα τά ἱερά
σκεύη καί ἄλλα λειτουργικά ἀντικείμενα ἀνήκοντα εἰς τήν Ἐνορίαν,
καθώς καί ἅπαντα τά ληξιαρχικά βιβλία καί ἄλλα σχετικά ἀρχεῖα
τῆς Ἐνορίας. Ἐπί πλέον, ὁ Ἱερεύς ὀφείλει νά παράσχῃ γραπτόν κα‐
τάλογον ὅλων τῶν ἀνωτέρω εἰς τόν οἰκεῖον Ἱεράρχην, τόν διάδοχόν
του Ἱερέα καί τό Ἐνοριακόν Συμβούλιον.
Παράγραφος 5: Ἐάν εἴς τινα Ἐνορίαν διορισθοῦν περισσότεροι
τοῦ ἑνός Ἱερεῖς, ὁ ἐπί κεφαλῆς τοῦ Ἐνοριακοῦ Κλήρου εἶναι ὁ Ἱερα‐
τικῶς Προϊστάμενος. Οἱ ἄλλοι Ἱερεῖς τῆς Ἐνορίας εἶναι κατ’ εὐθεῖαν
ὑπεύθυνοι εἰς αὐτόν. Ὁ διορισμός προσθέτων Ἱερέων εἴς τινα
Ἐνορίαν γίνεται ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου ἐν συνεννοήσει μετά τοῦ

ἐξασκήσεως ἐπαγγέλματος, (συνοπτικῶς, ἡ «Συμβου‐
λευτική Ἐπιτροπή») θά προβῇ εἰς ἐφαρμογήν τῆς Συμ‐
βουλευτικῆς Διαδικασίας. Αὕτη ἡ Συμβουλευτική Διαδι‐
κασία δέον ὅπως περιλαμβάνῃ τά κάτωθι, χωρίς ὅμως
νά περιορίζεται εἰς αὐτά:
α. Τήν εἰδοποίησιν τῶν μελῶν τοῦ Συμβουλίου ὅτι
ζητεῖται ἡ γνώμη των,
β. Τήν ἐξασφάλισιν καταλλήλου προνομίου καί ἀπορ‐
ρήτου διά τήν συμβουλευτικήν διαδικασίαν,
γ. Τόν καθορισμόν χρονοδιαγράμματος ἐντός τοῦ ὁποί‐
ου δέον ὅπως ὑποβληθοῦν αἱ ἀπαντήσεις,
δ. Τήν ἀπαίτησιν ὅπως ἑκάστη ἀπάντησις ὑποστηρίζε‐
ται ὑπό στοιχείων δικαιολογούντων αὐτήν καί ὑπο‐
γράφεται ὑπό τοῦ ἀπαντῶντος προσώπου,
ε. Τήν αἴτησιν πρός τήν Ἀρχιεπισκοπήν καί ἑκάστην
Μητρόπολιν εἰς τήν ὁποίαν ὁ ὑποψήφιος δι’ ἀρχιερα‐
τικήν θέσιν ἔχει ὑπηρετήσει διά τήν παροχήν ὅλων
τῶν στοιχείων τῶν ἀφορώντων εἰς αὐτόν.
στ.Τήν αἴτησιν παροχῆς πληροφοριῶν ἐξ οἱασδήποτε
ἄλλης ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας ἤ παρουσίας εἰς
τήν ὁποίαν ὑπηρέτησεν ὁ ὑποψήφιος.
ζ. Τήν ἐξέτασιν ἁπάντων τῶν στοιχείων τά ὁποῖα
ἕχουν συγκεντρωθεῖ διά τήν συγκρότησιν ὁλοκλη‐
ρωμένου βιογραφικοῦ σημειώματος σχετικοῦ πρός
τά προσόντα τοῦ ὑποψηφίου. Εἰς περίπτωσιν κατά
τήν ὁποίαν ἐκ τοῦ βιογραφικοῦ σημειώματος ἀνα‐
κύψῃ οὐσιαστικόν θέμα, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ κώλυμα
διά τήν ὑπηρεσίαν τοῦ ὑποψηφίου εἰς ἀρχιερατικήν
θέσιν, ἐπιπλέον διοικητική ἐξέτασις θεωρεῖται ἀπα‐
ραίτητος. Εἰς τά πλαίσια παρομοίας διοικητικῆς ἐξε‐
τάσεως, ἡ Συμβουλευτική Ἐπιτροπή ἔχει τό δικαί‐
ωμα νά προβῇ εἰς συνέντευξινμέ οἱονδήποτε πρόσω‐
πον καί νά ζητήσῃ περαιτέρω πληροφορίας ἐκ τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν Μητροπόλεων καί/ἤ ἄλλων
προσώπων ἤ παραγόντων ὡς αὕτη θεωρεῖ ἀπαραί‐
τητον.
3. Ἐν συνεχείᾳ τῶν ἀνωτέρω ἡ Συμβουλευτική Ἐπιτροπή
ὀφείλει ὅπως:
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α. Συγκεντρώσῃ καί ἀναλύσῃ τάς ἀπαντήσεις εἰς συν‐
οπτικήν ἀναφοράν εἰς τήν ὁποίαν νά ἐμφαίνηται ὁ
ἀριθμός τῶν ληφθεισῶν ἀπαντήσεων, αἱ πηγαί, καί
ὁ χαρακτήρ ἑκάστου μή εὐνοϊκοῦ σχολιασμοῦ σχετι‐
κῶς πρός οἱονδήποτε ὑποψήφιον, καθώς καί φωτο‐
αντίγραφα ὅλων τῶν σχολίων.
β. Ὑποβάλῃ τήν συνοπτικήν ἀναφοράν τῆς Συμβου‐
λευτικῆς Διαδικασίας εἰς τήν Σύνοδον.
4. Ἐκτός τῶν ἄλλως ρυθμιζομένων διά τοῦ παρόντος, ἡ
Συμβουλευτική Ἐπιτροπή ὀφείλει νά χειρισθῇ τούς φα‐
κέλλους τοῦ προσωπικοῦ ὡς ἐμπιστευτικά ἔγγραφα καί
ἀποκαλύψῃ τάς περιεχομένας πληροφορίας τῶν φακέλ‐
λων αὐτῶν μόνον εἰς τά μέλη τῆς Συνόδου καί τόν Νομι‐
κόν Σύμβουλον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐάν τοῦτο κριθῇ
ἀπαραίτητον.
Β. Ἐκλογή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
1. Πρέπει νά τηρηθοῦν αἱ διατάξεις τοῦ ἀνωτέρω Τμήμα‐
τος Α καί, ἡ Συμβουλευτική Ἐπιτροπή ὀφείλει ὅπως:
α. Βοηθήσῃ τήν Σύνοδον καί τήν Ἐκτελεστικήν Ἐπιτρο‐
πήν τοῦ Συμβουλίου εἰς τήν ἀξιολόγησιν τῶν ἀπαν‐
τήσεων καί ἐπιλογήν ὑποψηφίου (ων) διά συμπερί‐
ληψιν εἰς τήν Συμβουλευτικήν Γνώμην πρός ὑπο‐
βολήν εἰς τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Οἰκου‐
μενικοῦ Πατριαρχείου.
β. Προετοιμάσῃ τήν Συμβουλευτικήν Γνώμην ἡ ὁποία
συνίσταται εἰς ἀναφοράν τῶν ὀνομάτων ἐκείνων τά
ὁποῖα ὑποδεικνύονται ὑπό τῆς Συνόδου καί τοῦ
Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, ἀναφοράν εἰς μορφήν
καί σχῆμα κατάλληλον πρός ὑποβολήν πρός τήν
Ἱεράν Σύνοδον («Συνοπτική Ἀναφορά»). Ὁ κατά‐
λογος τῶν ὑποψηφίων πρέπει νά συμπεριλαμβάνῃ
οὐχί ὀλιγότερα τῶν πέντε (5) ὀνομάτων, κατ’ ἀλφα‐
βητικήν σειράν.
2. Θά πρέπει νά ὁρισθῇ εἰδική ἀντιπροσωπεία διά νά ὑπο‐
βάλῃ αὐτοπροσώπως τήν Συμβουλευτικήν Γνώμην πρός
τήν Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικόν Πατριαρχείου. Ἡ
ἀντιπροσωπεία θά ἀποτελῆται ἐκ τῶν κάτωθι:

ει τήν αὐτόματον μεταβίβασιν τίτλων εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν, οἱ
τίτλοι περιέρχονται εἰς ἐκκλησιαστικόν σῶμα τό ὁποῖον ἐλέγχεται
ὑπό ὁμάδος μελῶν τῆς Ἐνορίας, τά ὁποῖα θεωροῦνται νομοταγῆ
μέλη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.
Παράγραφος 7: Εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν Ἐνορία τις
θεωρηθῇ ὅτι τελεῖ ἐν κανονικῇ ἀταξίᾳ καί οἱ τίτλοι ἰδιοκτησίας της
ἔχουν περιέλθει εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ὁ οἰ‐
κεῖος Ἱεράρχης ἔχουν τό δικαίωμα νά ὑπογράφουν οἱανδήποτε συμ‐
βολαιογραφικήν πρᾶξιν ἤ ἔγγραφον ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν.
ΑΡΘΡΟΝ 17
ΙΕΡΟΣ ΚΛΗΡΟΣ
Παράγραφος 1: Ὁ Ἱερεύς δυνάμει τῆς κανονικῆς χειροτονίας του
καί τοῦ διορισμοῦ του ἡγεῖται τῆς Ἐνορίας του, διοικεῖ αὐτήν, καί ἐξ
ὀνόματος αὐτῆς ἀσκεῖ τά ἱερατικά του καθήκοντα τά ὁποῖα συνί‐
στανται εἰς τό νά ποιμαίνῃ τήν Ἐνορίαν τήν πεπιστευμένην εἰς τήν
ἱερατικήν του μέριμναν, νά κατευθύνῃ τήν ὁμαλήν κοινοτικήν
ζωήν, νά διαφυλάττῃ τήν ἑνότητα αὐτῆς, καί νά τήν διαφυλάσσῃ
πιστήν εἰς τήν θείαν ἀποστολήν της. Πρέπει νά ἁγιάζῃ τά μέλη τῆς
Ἐνορίας μέ τήν τέλεσιν τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων καί λοιπῶν ἄλλων
καθορισμένων ἀκολουθιῶν. Ἐπίσης, κηρύσσει τό Εὐαγγέλιον καί
μεταδίδει τήν γνῶσιν περί τῶν δογμάτων, παραδόσεων, κανόνων
καί πειθαρχίας τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπί πλέον, κατευθύνει τήν ἀνάπτυ‐
ξιν καί πρόοδον τῆς Ἐνορίας ἐν τῇ Χριστιανικῇ ζωῇ μέσῳ τῆς τελέ‐
σεως τῶν ἱερατικῶν καθηκόντων του. Οἱ ἱερεῖς εἶναι ὑπεύθυνοι ἔ‐
αντι τῶν οἰκείων Ἱεραρχῶν των εἰς τούς ὁποίους καί ὑποβάλλουν
ἔκθεσιν σχετικῶς πρός τήν δράσιν των τοὐλάχιστον ἅπαξ τοῦ ἔτους.
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος θά ἀποφασίσῃ διά τήν μορφήν τῆς τοι‐
αύτης ἐκθέσεως.
Παράγραφος 2: Κληρικοί οἱ ὁποῖοι εἰσέρχονται εἰς τήν Ἀρχι‐
επισκοπήν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἤ ἀλλα‐
χόθεν, διορίζονται ἀρχικῶς ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐν συνεννοήσει
μετά τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου. Οἱ ἱερεῖς διορίζονται καί μετατίθενται
ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου των ἐντός τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς/Μητροπο‐
λιτικῆς Περιφερείας δυνάμει τῆς ἐξουσίας του καί συμφώνως πρός
τούς κανόνας, τάς ἐκκλησιαστικάς διαδικασίας καί τάς ἀνάγκας τῆς
Ἀρχιεπισκοπικῆς/Μητροπολιτικῆς Περιφερείας. Ἱερεῖς δύνανται νά
μετατίθενται μεταξύ Μητροπόλεων συμφώνως πρός τάς διατάξεις
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ἐκκλησιαστικῶν κτιρίων συμφώνως πρός τήν Ὀρθόδοξον παράδο‐
σιν. Διά τόν λόγον αὐτόν, αἱ Ἐνορίαι ὀφείλουν νά ὑποβάλουν εἰς τόν
οἰκεῖον Ἱεράρχην των, ὥστε νά ἔχουν τήν ἐκ προτέρου ἔγκρισίν του,
ἅπαντα τά προκαταρκτικά σχέδια τά ἀφορῶντα εἰς αἰσθητικά καί
δογματικά ζητήματα, ἤτοι:

α. Τρία (3) μέλη τῆς Συνόδου, ὁριζόμενα ὑπ’ αὐτῆς ἀλλ’
οὐχί μέλος τῆς Συνόδου ἤ ἕτερον πρόσωπον τό
ὁποῖον ἐνδέχεται νά ἀναφέρεται εἰς τήν Συμβουλευ‐
τικήν Γνώμην ὡς ὑποψήφιος.
β. Τόν Ἀντιπρόεδρον τοῦ Συμβουλίου καί δύο (2) ἐπι‐
πλέον μέλη τοῦ Συμβουλίου διοριζόμενα ὑπό τῆς
Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς,
γ. Τόν Γραμματέα τῆς Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς.

Α. Τά σχέδια διά τήν ἀνέγερσιν ἐκκλησιαστικοῦ οἰκοδομήμα‐
τος ἤ ἄλλου Ἐνοριακοῦ Κτιρίου,
Β. Τά σχέδια διά οἰανδήποτε μείζονα οἰκοδομικήν ἐπέμβασιν
εἰς ὑφιστάμενον ἐκκλησιαστικόν κτίριον ἤ εἰς ἄλλο Ἐνορια‐
κόν κτίριον,
Γ. Τά σχέδια διά τήν ἁγιογράφησιν ἤ τάς ἐπιπλώσεις ἑνός ἐκ‐
κλησιαστικοῦ κατασκευάσματος.
Ἅπαντα τά τελικά σχέδια δέον ἐπίσης ὅπως ὑποβληθοῦν εἰς τόν
οἰκεῖον Ἱεράρχην διά τήν ἐκ τῶν προτέρων ἔγκρισίν του.
Ἡ θεώρησις καί ἔγκρισις ὑπό τοῦ Ἱεράρχου, συμφώνως πρός τάς
παρούσας διατάξεις, πρέπει νά περιορίζεται μόνον εἰς θέματα αἰ‐
σθητικῆς καί δογματικῆς φύσεως. Ἡ θεώρησις ὑπό τοῦ Ἱεράρχου
δέν πρέπει νά ἐπεκτείνεται εἰς θέματα ἀφορῶντα εἰς μηχανο‐
λογικά, ἀρχιτεκτονικά ἤ μηχανικά σχέδια, καθώς καί θέματα
ἀφορῶντα εἰς τήν συμμόρφωσιν πρός τούς πολιτειακούς, τοπικούς ἤ
κτιριακούς κώδικας ἀσφαλείας, ἤ οἱαδήποτε ἄλλα κατασκευαστικά
θέματα.
Παράγραφος 5: Ἅπασαι αἱ εἰδικαί δωρεαί, κληροδοτήματα, δῶρα
καί προσφοραί διά διαθηκῶν πέραν τῆς οἰκονομικῆς συνεισφορᾶς
(Stewardship), πρέπει νά διατίθενται ὑπό τῆς Ἐνορίας μόνον διά
τούς σκοπούς διά τούς ὁποίους ἐδόθησαν.
Παράγραφος 6: Βάσει τῆς διαγνώσεως/προτάσεως τοῦ οἰκείου
Μητροπολίτου, ὅτι Ἐνορία τις τελεῖ εἰς κατάστασιν αἱρέσεως, σχί‐
σματος ἤ ἀποστασίας ἀπό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
δύναται νά κηρύξῃ τήν Ἐνορίαν ἐν κανονικῇ ἀταξίᾳ καί νά ἀναλά‐
βῃ τήν διοίκησιν τῆς Ἐνορίας καί τήν διαχείρισιν τῆς Ἐνοριακῆς της
περιουσίας, μέχρις ὅτου ἐν διαβουλεύσει μετά τοῦ Μητροπολίτου,
διακηρύξῃ ὅτι ἡ Ἐνορία εὑρίσκεται εἰς κανονικήν τάξιν. Εἰς
περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κρίνῃ, ἐν διαβου‐
λεύσει μετά τοῦ Μητροπολίτου, ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Ἐνορία δέν δύναται
νά ἐπανέλθῃ εἰς τήν κανονικήν τάξιν, οἱ τίτλοι περιουσίας της
περιέρχονται εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν. Ἐάν ἰσχύων νόμος, ἀπαγορεύ‐

3. Ἡ ἀντιπροσωπεία πρέπει νά δώσῃ γραπτήν ἀναφοράν
είς τό Συμβούλιον ἐπί τῆς οὐσίας τῶν συζητήσεών της
μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐντός δέκα (10)
ἡμερῶν μετά τό πέρας αὐτῶν.
Γ.

Ἐκλογή Μητροπολιτῶν
1. Προσόντα:
α. Πρέπει νά τηρηθοῦν αἱ διατάξεις τοῦ ἀνωτέρω Τμή‐
ματος Α.
β. Εἰς ἑκάστην τακτικήν συνεδρίασιν τῆς Συνόδου καί
μέ τήν συμβουλευτικήν γνώμην τοῦ Συμβουλίου, ἡ
Σύνοδος ὀφείλει νά ἐξετάσῃ καί τροποποιήσῃ, μέσῳ
προσθέσεων καί ἀφαιρέσεων, τόν κατάλογον τῶν
ἐκλογίμων διά τήν θέσιν τοῦ Μητροπολίτου καί τοῦ
Βοηθοῦ Ἐπισκόπου. Τά πρόσωπα τά ὁποῖα ὑπηρε‐
τοῦν ὡς Βοηθοί Ἐπίσκοποι ἐντάσσονται αὐτομάτως
εἰς τόν κατάλογον τῶν ὑποψηφίων Μητροπολιτῶν
δυνάμει τῆς Ἐπισκοπικῆς ἰδιότητός των.
γ. Τά προσόντα τά ὁποῖα περιγράφονται εἰς τό Ἄρθρον
14 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου ἀποτελοῦν τήν βάσιν
διά τόν προσδιορισμόν ὑποψηφιότητος καί ὁ «χρόνος
ἐπαρκοῦς ὑπηρεσίας ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ»
καθορίζεται ὑπό τῆς Συνόδου.
δ. Τά μέλη τοῦ Συμβουλίου ὀφείλουν νά παράσχουν
τήν συμβουλευτικήν των ἄποψιν σχετικῶς πρός
ἕκαστον ἐκλόγιμον πρόσωπον, συμπεριλαμβανο‐
μένων καί αὐτῶν οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται διά πρώ‐
την φοράν εἰς τόν κατάλογον ἐκλογίμων ὑποψη‐
φίων, οὐχί ἀργότερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν
πρό ἑκάστης τακτικῆς συνεδριάσεως τῆς Συνόδου. Ἡ
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αἴτησις πρός ἕκαστον μέλος τοῦ Συμβουλίου διά τήν
ὑποβολήν ἀπόψεώς των ἀποστέλλεται ὑπό τοῦ
Γραμματέως τῆς Συνόδου.
ε. Αἱ ἀπαντήσεις διανέμονται εἰς τά μέλη τῆς Συνόδου
εἰς μορφήν καί σχῆμα τά ὁποῖα θεωροῦνται κατάλ‐
ληλα ὑπό τῆς Συνόδου καί τῆς Συμβουλευτικῆς Ἐπι‐
τροπῆς.
στ.Ὁ κατάλογος τῶν ἐκλογίμων προσώπων ὑποβάλ‐
λεται εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὑπό τῆς
Συνόδου δι’ ἐπικύρωσιν.
ζ. Μετά τήν ἔγκρισιν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι‐
αρχείου, ὁ κατάλογος καί/ἤ αἱ ἐνδεχόμεναι τροπο‐
ποιήσεις ἐπ’ αὐτοῦ δημοσιεύονται εἰς τόν «Ὀρθόδο‐
ξον Παρατηρητήν» ὁμοῦ μετά αἰτήσεως δι’ ὑποβολήν
σχολίων σχετικῶν πρός τούς ὑποψηφίους. Τά τοιαῦ‐
τα σχόλια ἀποστέλλονται γραπτῶς εἰς τήν Συμβου‐
λευτικήν Ἐπιτροπήν.

ἀκολούθως:
Α. Ἡ πρός τόν οἰκεῖον Ἱεράρχην αἴτησις πρέπει νά εἶναι
ἔγγραφος καί νά συμπεριλαμβάνῃ τά ἑξῆς δικαιολογητικά:
1.

2.

3.
4.

5

2. Ὑποψηφιότητες:
α. Ἐντός τεσσαράκοντα (40) ἡμερῶν ἀπό τῆς ἡμέρας
κενωθείσης θέσεως Μητροπολίτου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
συγκαλεῖ Σύνοδον, μέ σκοπόν τήν διαδικασίαν ἐπι‐
λογῆς τριῶν (3) ὑποψηφίων, κατόπιν συγκεντρώσε‐
ως τῶν ἀπόψεων τῶν μελῶν τοῦ Συμβουλίου.
Β. Πρέπει νά τηρηθοῦν αἱ διατάξεις τῆς ὑποπαρα‐
γράφου Α τῆς παρούσης Παραγράφου 6, μέ τήν δια‐
φοράν ὅτι δέον νά ἀναφερθῇ ἡ συγκεκριμένη Μη‐
τρόπολις εἰς τήν ὁποίαν αἱ ὑποψηφιότητες ἀναφέ‐
ρονται.
γ. Τά ὀνόματα τῶν τριῶν (3) ὑποψηφίων προτει‐
νομένων ὑπό τῆς Συνόδου, καθώς καί ἡ Συνοπτική
Ἀναφορά τοῦ Συμβουλίου, ἡ περιγραφεῖσα εἰς τό
Τμῆμα Α, ἀρ. 3, καί σχετιζομένη μέ τούς ἐν λόγῳ
ὑποψηφίους ὑποβάλλεται πρός τό Οἰκουμενικόν
Πατριαρχεῖον.
δ. Εἷς ἐκ τῶν τριῶν (3) ὑποψηφίων ἐκλέγεται ὑπό τοῦ
Πατριαρχείου ἵνα πληρώσῃ τήν κενήν θέσιν τῆς κα‐
θωρισμένης Μητροπόλεως.
Δ. Ἐκλογή Βοηθῶν Ἐπισκόπων:

6.

Ἀντίγραφον τῆς Εἰδοποιήσεως περί τῆς συνεδρι‐
άσεως τῆς Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως βεβαιοῦν τήν
ἡμερομηνίαν ἀποστολῆς,
Ἀντίγραφον πρακτικῶν τῆς Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως
φέρον τάς ὑπογραφάς τοῦ Ἱερέως, τοῦ Προέδρου καί
τοῦ Γραμματέως τῆς Συνελεύσεως,
’Έκθεσιν περί τοῦ ἀκινήτου καί τῶν ἀνακαινίσεων,
ἐάν ὑπάρχουν,
Περιγραφήν τοῦ περιβάλλοντος χώρου, συμπερι‐
λαμβανομένης καί τῆς σχέσεως μέ ἄλλας Ἐνορίας,
ἐάν ὑφίσταται,
Οἰκονομικάς ἐκθέσεις περί τοῦ τρόπου χρηματο‐
δοτήσεως τοῦ ἔργου, περί τοῦ κόστους, περί τοῦ
τρόπου καί τῶν ὅρων τῆς ἀγορᾶς, καί περί τῶν πη‐
γῶν τοῦ εἰσοδήματος τοῦ ἀπαραιτήτου διά τήν
ἀποπληρωμήν τοῦ χρέους καί τήν συντήρησιν τῆς
περιουσίας, καί
Άλλας πληροφορίας, αἱ ὁποῖαι θεωροῦνται σχετικαί
ἤ ἔχουν ζητηθῆ ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου.

Β. Ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης ὀφείλει νά ἔλθῃ εἰς συνεννόησιν μετά
τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ/Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου διά τήν
ἐξέτασιν τῆς αἰτήσεως τῆς Ἐνορίας δύναται δέ νά ὁρίσῃ ἐπι‐
τροπήν ἐκ προσώπων ἐμπείρων περί τά οἰκονομικά, τά
θέματα ἀκινήτων καί τήν ἀνέγερσιν κτιρίων, καί ἐχόντων
γνῶσιν περί ἄλλων σχετικῶν θεμάτων, διά νά γνωμο‐
δοτήσουν εἰς τόν ἴδιον καί εἰς τήν ἐκτελεστικήν ἐπιτροπήν
τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου. Εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν ὁ
οἰκεῖος Ἱεράρχης ἀποφασίσῃ ὅτι ἡ Ἐνορία ὀφείλει νά ὑπο‐
βάλῃ ἐπί πλέον πληροφορίας διά τήν κατάλληλον θεώρησιν
τῆς αἰτήσεώς της, πρέπει ὁ ἴδιος νά ἐκζητήσῃ ταύτας ἐκ τῆς
Ἐνορίας ἐντός δεκαπέντε (15) ἡμερῶν ἀπό τῆς ἡμέρας τῆς
ἀρχικῆς ὑποβολῆς τῆς Ἐνοριακῆς αἰτήσεως.
Παράγραφος 4: Αἱ Ἐνορίαι δέον ὅπως διατηροῦν τήν ἀρχιτεκτο‐
νικήν, εἰκονογραφικήν καί καλλιτεχνικήν ἀρτιότητα ὅλων τῶν
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Παράγραφος 8: Ἑκάστη Ἐνορία θά εἶναι γνωστή ὑπό τήν ὀνο‐
μασίαν «Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τοῦ/τῆς (τοποθεσία)».
Ἑκάστη Ἐνορία πρέπει νά χρησιμοποιῇ εἰς τόν χάρτην τῆς ἐπι‐
στολογραφίας της καί εἰς τά παντός εἴδους ἔντυπα αὐτῆς τό
ἐπίσημον ἔμβλημα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τό ὄνομα τῆς ἀντι‐
στοίχου Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας ἤ Μητροπόλεως εἰς ἥν ἀνή‐
κει, συμφώνως πρός τό Ἐγχειρίδιον τῶν Ἐπισήμων Γραφικῶν Προ‐
διαγραφῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς.
ΑΡΘΡΟΝ 16
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Παράγραφος 1: Τό κτίριον τῆς Ἐκκλησίας καί ἄλλα κτίρια
ἀπαρτίζοντα τήν κοινοτικήν περιουσίαν πρέπει νά χρησιμο‐
ποιοῦνται συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ Συντάγματος διά τήν
ἐξυπηρέτησιν τῶν θρησκευτικῶν, ἐκπαιδευτικῶν, πολιτιστικῶν καί
φιλανθρωπικῶν διακονιῶν (ministries) τῆς Ἐνορίας. Ἡ Ἐνορία θά
ἔχῃ τήν κυριότητα καί θά διαχειρίζεται τήν ἐνοριακήν περιουσίαν
πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν σκοπῶν τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς
Πίστεως, ὡς οὖτοι καθορίζονται εἰς τό Ἄρθρον 15.
Παράγραφος 2: Ἡ Ἐνορία ὀφείλει νά κρατῇ τούς τίτλους πάσης
τῆς κτηματικῆς καί ἄλλης ἐνοριακῆς περιουσίας αὐτῆς ἐν τῷ ἐπι‐
σήμῳ ὀνόματι αὐτῆς καί ἐν οὐδενί ἄλλω ὀνόματι, ἐκτός ἄν ἄλλως
ἐπιβάλλη σχετικός νόμος τῆς πολιτείας. [Ἡ Ἐνοριακή Περιουσία
(Personal Property) ὀφείλει νά περιλαμβάνῃ μόνον περιουσίαν θεω‐
ρουμένην ὡς κτηματικήν ἤ τοιαύτην ἥτις δύναται νά προκαλέσῃ
κατάσχεσιν κτηματικῆς περιουσίας βάσει τῶν διατάξεων τοπικῶν
νόμων ἤ ὑπό διατάξεων τῆς Ἐφορίας]. Τό Ἐνοριακόν Συμβούλιον, ἐν
διαβουλεύσει μετά τοῦ Ἱερέως, διαχειρίζεται τήν περιουσίαν πρός
ὄφελος τῆς Ἐνορίας.
Παράγραφος 3: Ἡ Ἐνορία δύναται νά ἀγοράσῃ ἀκίνητον καί
Ἐνοριακήν περιουσίαν ἤ νά πωλήσῃ, νά ὑποθηκεύσῃ ἤ ἄλλως νά
ἐπιβαρύνῃ τήν ἀκίνητον περιουσίαν αὐτῆς ἤ νά ἀνεγείρῃ ἐκκλησι‐
αστικόν κτίριον ἤ ἔτερα κτίρια κατόπιν ἐγκρίσεως τῶν δύο τρίτων
(2/3) τῶν παρόντων μελῶν τῆς Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως, ἀποτε‐
λούντων ἐνεργά μέλη τῆς Ἐνορίας. Ἡ δέ Ἐνοριακή Συνέλευσις πρέ‐
πει νά συγκληθῇ κατόπιν ἐγγράφου προσκλήσεως ἀποστελλομέ‐
νης τοὐλάχιστον δέκα (10) ἡμέρας πρό τῆς συγκλήσεως αὐτῆς, ὑπό
τόν ὅρον ὅτι ἔχει δοθῆ ἡ ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου ἔγκρισις, ὡς

1. Ἡ Σύνοδος, κατόπιν συναινέσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου,
ἀποφασίζει τήν ἀναγκαιότητα ἐκλογῆς Βοηθοῦ Ἐπισκό‐
που πρός ὑπηρεσίαν ἐν τῇ Ἀρχιεπισκοπῇ.
2. Ἡ συμβουλευτική διαδικασία τήν ὁποία ἀκολουθεῖ τό
Συμβούλιον εἰς τήν ὑποβολήν ὑποψηφιοτήτων διά τήν
θέσιν Βοηθοῦ Ἐπισκόπου εἶναι ἡ αὐτή μέ τήν ὑποβολήν
ὑποψηφιοτήτων διά τήν θέσιν Μητροπολίτου, ἐκτός ἐάν:
3. Ὑπάρξῃ περίπτωσις ἐγκρίσεως διά τήν ἐκλογήν Βοηθοῦ
Ἐπισκόπου διά τινά συγκεκριμένην Μητρόπολιν. Ἐν
τοιαύτῃ περιπτώσει ὁ τοπικός Ἱεράρχης ἔχει τό δικαίωμα
νά ὑποδείξῃ ἕως καί τρεῖς (3) ὑποψηφίους διά τήν θέσιν.
Ἡ πρότασίς καταγράφεται εἰς τόν κατάλογον τῶν
ἐκλογίμων ὑποψηφίων πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς Συμβου‐
λευτικῆς Διαδικασίας.
Παράγραφος 7: Συμβουλευτικός καί Γνωμοδοτικός Ρόλος Ἀφορῶν
εἰς τάς Μητροπόλεις:
Τό Ἀρχιεπισκοπικόν Συμβούλιον διαδραματίζει συμβουλευτικόν
ρόλον σχετικῶς πρός τόν ἀριθμόν, τήν ἕδραν, καί τά ὅρια ἑκάστης
Μητροπόλεως, ὡς συνιστᾶται ὑπό τῆς Συνόδου.
Παράγραφος 8: Συνεδριάσεις, Ἀπαρτία καί Ψηφοφορία
Α. Συνεδριάσεις:
1. Ἡ πρώτη συνεδρίασις ἑκάστου Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμ‐
βουλίου πραγματοποιεῖται μετά τό πέρας τῆς Κληρι‐
κολαϊκῆς μέ σκοπόν τήν ἐκλογήν τῶν Ἀξιωματούχων
του, τήν διαμόρφωσιν τῶν Ἐπιτροπῶν του, καί γενικῶς
τήν ὀργάνωσιν τῆς δομῆς του διά τήν περίοδον τῆς
θητείας του.
2. Ἡμερομηνίαι: Τό Συμβούλιον δέον ὅπως συνέρχεται εἰς
Τακτικάς Συνεδριάσεις τοὐλάχιστον δίς κατ’ ἔτος ἐντός
τοῦ Φθινοπώρου καί τῆς Ἀνοίξεως. Τό πρόγραμμα τῶν
συνεδριάσεων διά τό ἐπερχόμενον χρονικόν διάστημα
τῆς θητείας, ἤτοι δύο ἔτη, δίδεται εἰς τά μέλη κατά τήν
πρώτην συνεδρίασιν.
3. Τόπος: Ὁ τόπος (ἤ οἱ τόποι) τῶν συνεδριάσεων καθορί‐
ζονται ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐν συνεννοήσει μετά τῆς
Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς.
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4. Ἐπιπλέον ἤ Εἰδικαί Συνεδριάσεις τοῦ Συμβουλίου δύ‐
νανται νά συγκληθοῦν ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου διά οἱον‐
δήποτε συγκεκριμένον λόγον, ὁ ὁποῖος πρέπει νά ἀνα‐
φέρεται εἰς τήν Εἰδοποίησιν Συνεδριάσεως.
5. Ἐκτελεστική Συνεδρίασις: Συνεδριάσεις τοῦ Συμβουλίου
θά πραγματοποιοῦνται διαπραγματεύονται θέματα
προσωπικοῦ ἤ δικαστικῶν περιπτώσεων ἤ τῇ αἰτήσει τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου ἤ ὅτε τό Συμβούλιον διά πλειοψηφίας
τῶν 2/3 τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀποφασίσει οὕτω.
6. Σημείωσις:
α. Τά μέλη τοῦ Συμβουλίου πρέπει νά ἐνημεροῦνται
διά γραπτῆς εἰδοποιήσεως διά τάς Τακτικάς Συν‐
εδριάσεις, τήν Ἡμερησίαν Διάταξιν ἑκάστης συν‐
εδριάσεως καί οἱονδήποτε ὑλικόν ἀφορῶν εἰς τήν
Ἡμερησίαν Διάταξιν οὐχί ἀργότερον τῶν τριάκοντα
(30) ἡμερῶν πρό ἑκάστης τακτικῆς συνεδριάσεως.
β. Τοιαύτη Εἰδοποίησις δέον ὅπως παρέχεται εἰς τά μέ‐
λη τοῦ Συμβουλίου διά οἱανδήποτε Ἔκτακτον Συνε‐
δρίασιν, ἀναλόγως καί τῶν σχετικῶν περιστάσεων.
Β. Ἐπικοινωνίαι: Θά πραγματοποιοῦνται τακτικαί ἐπικοινωνί‐
αι ἐκ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς πρός ἕκαστον μέλος τοῦ Συμβου‐
λίου μέσῳ ἡλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου (e‐mail), ἤ δι’ ἄλλου
μέσου, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως. Αἱ τοιαῦται ἐπικοινω‐
νίαι θά συμπεριλαμβάνουν θέματα τά ὁποῖα ἐμπίπτουν εἰς
τόν κύκλον εὐθύνης τοῦ Συμβουλίου.
Γ. Ἀπαρτία: Ἡ παρουσία τεσσαράκοντα τοῖς ἑκατόν (40%) τῶν
μελῶν τοῦ Συμβουλίου μέ δικαίωμα ψήφου συνιστᾶ ἀπαρτί‐
αν διά τήν διεξαγωγήν τῶν ἐργασιῶν αὐτοῦ.
Δ. Ψηφοφορία: Ἕκαστον μέλος τοῦ Συμβουλίου ἔχον δικαίωμα
ψήφου δικαιοῦται ὅπως ψηφίσῃ ἅπαξ εἰς οἱονδήποτε θέμα
τεθῆ εἰς ψηφοφορίαν. Πληρεξούσιοι δέν γίνονται ἀποδεκτοί.
Ἀπαιτεῖται ἡ πλειοψηφία τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μελῶν μέ δικαί‐
ωμα ψήφου, τά ὁποῖα εἶναι παρόντα καί ἀσκοῦν τό δικαί‐
ωμα ψήφου εἰς οἱανδήποτε συνεδρίασιν, διά νά ἰσχύσῃ τό
ὑπερψηφισθέν θέμα, ἐκτός ἐάν τό θέμα πρός ψήφισιν ἀπαι‐
τεῖ μεγαλυτέραν πλειοψηφίαν, ἐάν οὕτως προβλέπεται ὑπό
σχετικῶν νόμων ἤ κανόνων διαδικασίας.

οὗτοι ἑρμηνεύονται ὑπό τῆς πράξεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι‐
αρχείου.
Παράγραφος 4: Ἡ διακονία (ministry) τῆς Ἐνορίας πρέπει νά πε‐
ριλαμβάνῃ τήν διακήρυξιν καί διδασκαλίαν τοῦ Εὐαγγελίου συμ‐
φώνως πρός τήν Ὀρθόδοξον πίστιν, τόν ἐν τῇ λατρείᾳ ἁγιασμόν
τῶν μελῶν της διά τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, τήν Θείαν Λειτουργίαν καί
τά λοιπά ἱερά Μυστήρια, τήν ἐξύψωσιν τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν
μελῶν της, τήν αὔξησιν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πιστῶν διά τῆς εἰσδοχῆς
ἀνθρώπων εἰς τήν Ἐκκλησίαν μέσῳ τῆς διδασκαλίας, τοῦ Βαπτί‐
σματος καί/ἤ τοῦ Χρίσματος. Ἐπιπλέον, ἡ Ἐνορία ὀφείλει νά καθιε‐
ρώσῃ ἐκπαιδευτικάς καί φιλανθρωπικάς δραστηριότητας διά τήν
προαγωγήν τῶν στόχων καί τῆς ἀποστολῆς της, καί διά τήν οἰκο‐
δομήν τῶν ἐνοριτῶν εἰς τήν πίστιν καί τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ
Ἐνορία ὀφείλει ἐπίσης νά συμμετέχῃ εἰς διορθοδόξους, οἰκουμενι‐
κάς καί διαθρησκειακάς δραστηριότητας αἱ ὁποῖαι εἶναι συνεπεῖς
πρός τήν πρᾶξιν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.
Παράγραφος 5: Ἡ Ἐνορία πρέπει νά συμμορφοῦται πιστῶς πρός
τήν λατρείαν, τήν μυστηριακήν ζωήν, τά δόγματα, τούς κανόνας καί
τήν πειθαρχίαν τῆς Ἐκκλησίας. Ὀφείλει ἐπίσης νά συμμορφοῦται
πρός τό Ἀρχιεπισκοπικόν Σύνταγμα, τούς Κανονισμούς καί πάσας
τάς Ἱεραρχικάς ἐγκυκλίους.
Παράγραφος 6: Ἡ μή συμμόρφωσις πρός τά ἀνωτέρω θά
ἀντιμετωπίζεται συμφώνως πρός τά προβλεπόμενα ὑπό τῶν ἱερῶν
Κανόνων. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, κατόπιν προτάσεως τοῦ οἰκείου Μη‐
τροπολίτου, ἔχει τήν δικαιοδοσίαν νά ἀνακαλῇ τόν Ἐκκλησι‐
αστικόν Χάρτην Ἐνορίας, ἐάν, κατά τήν κρίσιν του, ὑφίσταται σοβα‐
ρός λόγος τοιαύτης ἐνεργείας. Εἰς πᾶσαν παρομοίαν περίπτωσιν
ἀνακλήσεως, πρέπει νά ἀποστέλλεται πρός τό Ἐνοριακόν Συμ‐
βούλιον σχετική ἔγγραφος ἀνακοίνωσις ἀναγράφουσα τήν αἰτίαν
τῆς τοιαύτης ἐνεργείας.
Παράγραφος 7: Περαιτέρω, ἡ Ἐνορία εἶναι ὑποχρεωμένη νά
ἐφαρμόζῃ τάς ἀποφάσεις τῶν Ἀρχιεπισκοπικῶν Κληρικολαϊκῶν
Συνελεύσεων, ἀσχέτως ἐάν ἀντεπροσωπεύθη εἰς αὐτάς ἤ ὄχι, τάς
διοικητικάς ἀποφάσεις τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, καί τάς
μεταβατικάς νομοθετικάς ἐκείνας διατάξεις, τάς ὁποίας ἤθελεν
υἱοθετήσει τό Ἀρχιεπισκοπικόν Συμβούλιον κατά τό μεταξύ δύο
Ἀρχιεπισκοπικῶν Κληρικολαϊκῶν Συνελεύσεων χρονικόν διάστημα.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΙ ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ 15
ΕΝΟΡΙΑ
Παράγραφος 1: Ἡ Ἐνορία εἶναι ἡ τοπική εὐχαριστηριακή κοινό‐
της τῆς Ἐκκλησίας, ἐν ὡρισμένῃ περιοχῇ ὀργανωθεῖσα ὑπό τήν
δικαιοδοσίαν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, τῆς ὁποίας ἐκκλησιαστική ἀρχή
εἶναι ὁ κανονικῶς χειροτονηθείς Ἱεράρχης. Τοπικῶς, ἐπί κεφαλῆς
τῆς Ἐνορίας, εἶναι ὁ κανονικῶς χειροτονηθείς καί δεόντως διορι‐
σθείς Ἱερεύς. Ἡ τοποθέτησις τοῦ οὕτω διορισθέντος Ἱερέως εἰς τήν
Ἐνορίαν σημαίνει τήν παρ’ αὐτῆς δέσμευσιν ἔναντι τῶν Ἀρχιεπι‐
σκοπικῶν Κανονισμῶν, τῶν Ὁμοιομόρφων Κανονισμῶν Μητροπό‐
λεων, καί τῶν Ὁμοιομόρφων Ἐνοριακῶν Κανονισμῶν (ἐφεξῆς ἀνα‐
φερομένων ὡς Κανονισμῶν) μετά τῆς αὐτῆς ἰσχύος καί ἀποτελε‐
σματικότητος, ὡς ἐάν οἱ Κανονισμοί οὗτοι εἶχον γίνη ἀποδεκτοί καί
εἶχον υἱοθετηθῆ ὑπό τῆς Ἐνορίας.
Παράγραφος 2: Στόχοι καί σκοποί τῆς Ἐνορίας εἶναι τό νά δια‐
φυλάξῃ, νά ἐφαρμόσῃ καί νά διακηρύξῃ τήν Ὀρθόδοξον Χριστιανι‐
κήν Πίστιν καθαράν καί ἀμίαντον.
Παράγραφος 3: Αἱ Ἐνορίαι πρέπει νά διοικοῦνται συμφώνως πρός
τούς Ἱερούς Κανόνας, τό Σύνταγμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τούς ὑπ’
αὐτό δημοσιευομένους Κανονισμούς, καί προκειμένου περί κανο‐
νικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων συμφώνως πρός τάς ἀποφά‐
σεις τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
καί τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Συμφώνως πρός
τό Σύνταγμα, ἡ Ἐνορία πρέπει νά ἐκφράζῃ τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας
ἐντός τῆς τοπικῆς κοινότητος συμφώνως πρός τήν Ὀρθόδοξον
Χριστιανικήν πίστιν καί παράδοσιν, ἁγιάζουσα τούς πιστούς διά τῆς
Θείας Λειτουργίας καί τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων. Πρέπει νά οἰκοδομῇ
τήν θρησκευτικήν καί ἠθικήν ζωήν τῶν πιστῶν συμφώνως πρός τάς
Ἁγίας Γραφάς, τάς ἀποφάσεις καί τούς κανόνας τῶν Ἁγίων Ἀπο‐
στόλων καί τῶν Ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας, ὡς

Παράγραφος 9: Τροποποιήσεις καί Διαδικασία διά τήν Τροπο‐
ποίησιν Ἀρχιεπισκοπικῶν Κανονισμῶν
Α. Διαδικασία: Οἱ Κανονισμοί αὐτοί δύνανται νά τροποποι‐
ηθοῦν διά τῆς πλειοψηφικῆς ψηφοφορίας δύο τρίτων (2/3)
τῶν παρόντων καί ἀσκούντων τό δικαίωμα ψήφου εἰς
οἱανδήποτε Τακτικήν ἤ Εἰδικήν Συνεδρίασιν τοῦ Συμβου‐
λίου, ἐφ’ ὅσον εἰδοποίησις σχετική πρός τήν προτεινομένην
τροποποίησιν ἔχει δοθῆ γραπτῶς εἰς ἔχοντα δικαίωμα ψή‐
φου μέλη οὐχί ἀργότερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν πρό
τῆς συνεδριάσεως εἰς τήν ὁποίαν ἡ προτεινομένη τροποποί‐
ησις θά παρουσιασθῇ πρός θεώρησιν.
Β. Ἡμερομηνία Ἰσχύος: Ἐκτός τῶν διατάξεων τοῦ Ἄρθρου 5,
Παράγραφος 2, οἱ Κανονισμοί αὐτοί ἰσχύουν πάραυτα ἀλλά
ἐπί προσωρινῆς βάσεως κατόπιν τῆς υἱοθετήσεως καί ὑπο‐
βολῆς των πρός ἔγκρισιν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖ‐
ον. Οἱαιδήποτε τροποποιήσεις αὐτῶν, ἐξαιρουμένου τοῦ
Ἄρθρου 5, Παράγραφος 2, αἱ ὁποῖαι υἱοθετοῦνται μετα‐
γενεστέρως, θά ἰσχύσουν ἐπί προσωρινῆς βάσεως ἅμα τῇ
ἐγκρίσει των ὑπό τοῦ Συμβουλίου, ἐκτός ἐάν προβλέπεται
διάφορος ρύθμισις.
ΑΡΘΡΟΝ 6
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ
Παράγραφος 1: Σκοπός τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου Πρε‐
σβυτέρων εἶναι ἡ κάλυψις τῶν ἀναγκῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί ἡ
ἐνδυνάμωσις καί προαγωγή τῆς ἀποστολῆς τῶν Ἱερέων, τῆς
διακονίας αὐτῶν καθώς καί τῆς πνευματικῆς ἐνισχύσεως καί
ἀναπτύξεώς των.
Παράγραφος 2: Τό Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου Πρεσβυτέρων
ἀποτελεῖται ἐκ δύο Ἱερέων ἐξ ἑκάστης Μητροπόλεως οἱ ὁποῖοι ἐκ‐
λέγονται ὑπό τοῦ ἀντιστοίχου Μητροπολιτικοῦ Συνδέσμου Κλη‐
ρικῶν εἰς ἑκάστην Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν διά νά ὑπηρετήσουν
θητείαν δύο ἐτῶν λήγουσαν εἰς τό τέλος τῆς ἑπομένης Κληρικο‐
λαϊκῆς Συνελεύσεως.
Παράγραφος 3: Τό Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου Πρεσβυτέρων
συγκαλεῖται τοὐλάχιστον δίς τοῦ ἔτους ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἤ/
καί τοῦ προέδρου τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου Πρεσβυτέρων
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κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.
ΑΡΘΡΟΝ 7
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Παράγραφος 1: Ὁ Καταστατικός Χάρτης, ὁ χορηγηθείς ὑπό τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ρυθμίζων τάς ὑποθέσεις τῆς Ἀρχι‐
επισκοπῆς ὡς ἐκκλησιαστικοῦ ἱδρύματος, δύναται νά τροποποιηθῇ
ἐν ὅλῳ ἤ ἐν μέρει.
Παράγραφος 2: Ἐν γνώσει τῆς κανονικῆς ἐξουσίας τοῦ Πα‐
τριαρχείου σχετικῶς πρός τούς Καταστατικούς Χάρτας καί ἐν
γνώσει ἐπίσης τοῦ γεγονότος ὅτι τό Πατριαρχεῖον ἔχει δώσει εἰς τήν
Ἀρχιεπισκοπήν τό δικαίωμα ἵνα αἰτεῖται τροποποιήσεις ἐπί τοῦ Κα‐
ταστατικοῦ Χάρτου, πρότασις πρός τροποποίησιν τοῦ Καταστατι‐
κοῦ Χάρτου δύναται νά ὑποβληθῇ ὑπό τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου ἤ
τοῦ Συμβουλίου, διά συμπερίληψίν της εἰς τήν ἡμερησίαν διάταξιν
τῆς Κληρικολαϊκῆς. Κατόπιν ὑποβολῆς τοιαύτης προτάσεως δέον
ὅπως διορισθῇ ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰδική Ἐπιτροπή πρός θεώ‐
ρησιν οἱωνδήποτε προτεινομένων τροποποιήσεων καί σχετικήν ὑπο‐
βολήν προτάσεων εἰς τό Συμβούλιον. Κατόπιν μελέτης τῶν προτει‐
νομένων τροποποιήσεων καθώς καί τῶν προτάσεων τῆς εἰδικῆς
Ἐπιτροπῆς καί κατόπιν ἐγκρίσεως ὑπό τῶν τριῶν τετάρτων (3/4) τῶν
παρόντων καί ἐχόντων δικαίωμα ψήφου μελῶν τοῦ Συμβουλίου,
τοιαῦται προτεινόμεναι τροποποιήσεις ἀναγράφονται εἰς τήν ἡμε‐
ρησίαν διάταξιν τῆς Κληρικολαϊκῆς πρός ἐνέργειαν ἐπ’ αὐτῶν.
Παράγραφος 3: Αἱ προτεινόμεναι τροποποιήσεις θά ἐγκριθοῦν
ἐφ’ ὅσον λάβουν τά δύο τρίτα (2/3) τῶν ψήφων τῶν παρόντων καί
ψηφισάντων Ἀντιπροσώπων εἰς τήν Κληρικολαϊκήν.
Παράγραφος 4: Κατόπιν ἐγκρίσεως οἱασδήποτε προτεινομένης
τροποποιήσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου ὑπό τῆς Κληρικολαϊκῆς,
αὕτη πρέπει νά ὑποβληθῇ εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἐντός ἐνενήκοντα
(90) ἡμερῶν διά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Προέδρου τῆς Συνόδου πρός
ὁλικήν ἤ μερικήν ἔγκρισίν της.
Παράγραφος 5: Οἱαδήποτε τροποποίησις εἰς τόν Καταστατικόν
Χάρτην ἰσχύει ἀπό τῆς ἡμερομηνίας ἐγκρίσεώς της ὑπό τοῦ Πατρι‐
αρχείου. Δέν ἀπαιτεῖται ἐν προκειμένῳ περαιτέρω ἐνέργεια ὑπό τῆς
Κληρικολαϊκῆς.

τος ἤ ἀνοικοδομήσεως ἐκκλησιαστικοῦ κτιρίου ἤ ἄλλων κτισμάτων,
δέον ὅπως ἡ τοιαύτη πρᾶξις ἐγκριθῆ ὑπό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς κατό‐
πιν τῆς ὑποβολῆς σχετικῆς αἰτήσεως εἰς τό Ἀρχιεπισκοπικόν
Συμβούλιον. Τοῦτο δέον ὅπως μελετήσῃ τήν αἴτησιν καί ἀπαντήσῃ
ἐγγράφως ἐντός τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπό τῆς ἡμερομηνίας λήψε‐
ως τῆς αἰτήσεως ἤ ἀπό τῆς ἡμερομηνίας λήψεως ἐνδεχομένων σχε‐
τικῶν ἀπαραιτήτων στοιχείων. Ἡ περίοδος τῶν τριάκοντα ἡμερῶν
ὑπολογίζεται ἀπό τήν ἡμερομηνίαν τῆς τελευταίας λήψεως σχετι‐
κῶν στοιχείων. Εἰς τήν περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν δέν δοθῇ ἀπάν‐
τησις ἐντός τοῦ καθωρισμένου χρονικοῦ διαστήματος, θά θεωρηθῆ
ὅτι ἡ ἐν λόγῳ αἴτησις ἐνεκρίθη.
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κόν Συμβούλιον δέον ὅπως ἔχει Ἀντιπρόεδρον ἐκ τῆς τάξεως τῶν
λαϊκῶν, Γραμματέα, Ταμίαν καί λοιπούς ἀξιωματούχους προταθέ‐
ντας ὑπό τοῦ Μητροπολίτου καί ἐκλεγέντας εἰς τήν πρώτην
συνεδρίασιν τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου συνερχομένου μετά τό πέρας
τῆς Κληρικολαϊκῆς. Ἀμφότεροι ὁ Ἀντιπρόεδρος καί ὁ Ταμίας δέν
δύνανται νά ὑπηρετήσουν εἰς τάς ἀντιστοίχους θέσεις των πέραν
τῶν ἕξ (6) συνεχῶν ἐτῶν, ἐκτός ἐάν ὁ Μητροπολίτης ἄρῃ τόν τοι‐
οῦτον περιορισμόν.
Παράγραφος 6: Μόνιμοι καί Ἄλλαι Ἐπιτροπαί: Αἱ εὐθῦναι καί τά
καθήκοντα τῶν Μονίμων καί τῶν λοιπῶν Ἐπιτροπῶν, τάς ὁποίας
ἐγκαθιστᾶ τό Τοπικόν Συμβούλιον δέον ὅπως ἐγκριθοῦν ὑπ’ αὐτοῦ.
Μόνιμοι Ἐπιτροπαί εἶναι ἡ Ἐκτελεστκή Ἐπιτροπή καί ἡ Ἐλεγκτική
Οἰκονομική Ἐπιτροπή.
.

ΑΡΘΡΟΝ 13
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
Παράγραφος 1: Σκοπός τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συνδέσμου Κληρι‐
κῶν εἶναι ἡ κάλυψις τῶν ἀναγκῶν καί ἡ προαγωγή τῆς ἀποστολῆς
τῶν Ἱερέων, τῆς διακονίας καί τῆς πνευματικῆς ἀναπτύξεως καί ἐξ‐
ελίξεώς των.
Παράγραφος 2: Ὁ Μητροπολιτικός Σύνδεσμος Κληρικῶν ἀπαρτί‐
ζεται ἐκ τοῦ συνόλου τῶν κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως.
Παράγραφος 3: Ὁ Μητροπολιτικός Σύνδεσμος Κληρικῶν συγκα‐
λεῖται τοὐλάχιστον δίς τοῦ ἔτους ὑπό τοῦ Μητροπολίτου καί/ἤ τοῦ
προέδρου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συνδέσμου Κληρικῶν ἐν συνεννο‐
ήσει μετά τοῦ Μητροπολίτου.
ΑΡΘΡΟΝ 14
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Παράγραφος 1: Εἰς περίπτωσιν ἀγορᾶς, πωλήσεως, ἐκμισθώ‐
σεως, ὑποθηκεύσεως ἤ ἄλλης ἐπιβαρύνσεως οἱασδήποτε ἀκινήτου
περιουσίας τῆς Μητροπόλεως καί συμφώνως πρός προτέραν ἔγ‐
κρισιν τῆς Τοπικῆς Συνελεύσεως καί τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου, ἡ
Μητρόπολις, διά τοῦ Μητροπολίτου, ὑποβάλλει εἰς τήν Ἀρχιεπισκο‐
πήν πρός ἔγκρισιν ἔγγραφον αἴτησιν συμπεριλαμβάνουσαν ἅπαντα
τά σχετικά καί ἀπαραίτητα ἔγγραφα. Εἰς περίπτωσιν ἀποκτήσεως
κτηματικῆς περιουσίας μετά ὑφισταμένου προϋπάρχοντος κτίσμα‐

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
ΑΡΘΡΟΝ 8
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
Παράγραφος 1: Ἐκτός τῆς θέσεώς του ὡς Ἀρχιεπισκόπου
Ἀμερικῆς καί προέδρου τῆς Συνόδου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἡγεῖται καί
τῆς Ἀμέσου Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας. Ἑκάστης, δέ, Μητρο‐
πόλεως τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἡγεῖται Μητροπολίτης, ὁ ὁποῖος ἀπο‐
τελεῖ μέλος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.
Παράγραφος 2: Ἑκάστη Μητρόπολις ὀφείλει νά συγκαλῇ
ἐτησίως ἤ εἰς ἄλλον χρόνον ἐγκεκριμένον ὑπό τῆς Τοπικῆς Συνε‐
λεύσεως Τακτικήν Συνέλευσιν ὅλων τῶν Ἐνοριῶν τῶν ὑπαγομένων
εἰς αὐτήν ἤ ἔκτακτον Συνεδρίαν ἐάν ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης ἀπο‐
φασίσει οὕτως. Ἡ Τοπική Συνέλευσις δέν δύναται ἐπ’ οὐδενί λόγῳ
νά συγκληθῇ βραδύτερον τῶν δώδεκα (12) μηνῶν πρό τῆς ἑπομένης
Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως.
Παράγραφος 3: Ἑκάστη Μητρόπολις πρέπει νά ἔχῃ Τοπικόν
Συμβούλιον καί Τοπικήν Φιλόπτωχον, καθώς καί ὀργανισμούς κρι‐
νομένους ὡς ἀπαραιτήτους ὑπό τοῦ Μητροπολίτου.
Παράγραφος 4: Ἑκάστη Μητρόπολις δέον ὅπως ἔχῃ τοπικάς δια
κονίας καί ἱδρύματα διοικούμενα ὑπό τῶν σχετικῶν Κανονισμῶν
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.
ΑΡΘΡΟΝ 9
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Παράγραφος 1: Ἑκάστη Μητρόπολις τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς διοι‐
κεῖται καί διακονεῖται συμφώνως πρός τήν Πίστιν, τήν Παράδοσιν
καί τούς Ἱερούς Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας ὁμοῦ μετά τῶν διατάξεων
τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου, τῶν παρόντων Κανονισμῶν καί τῶν
ἀποφάσεων τῆς Συνόδου καί τῆς Κληρικολαϊκῆς.
Παράγραφος 2: Ἑκάστη Μητρόπολις ἀποτελεῖ πρόσωπον Νομι‐
κοῦ Δικαίου ὑπό τόν ἰσχύοντα ἀστικόν νόμον, ἐν συναρτήσει πρός
τά ὁμοιόμορφα Ἄρθρα Ἀναγνωρίσεως καί τούς κανονισμούς (By
Laws) τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.
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ΑΡΘΡΟΝ 10
ΕΥΘΥΝΑΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ
Παράγραφος 1: Ἐν τῇ ἰδίᾳ αὐτῶν ἐκκλησιαστικῇ περιφερείᾳ
ἕκαστος τῶν Μητροπολιτῶν καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐν τῇ Ἀμέσῳ
Ἀρχιεπισκοπικῇ Περιοχῇ αὐτοῦ ἔχουν τήν ἐξουσίαν καί τάς εὐθύ‐
νας, τάς ὁποίας οἱ Ἱεροί Κανόνες καί ἡ μακραίων ζωή, πρᾶξις καί
τάξις τῆς Ἐκκλησίας, ὡς καί αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος Συντάγ‐
ματος, ὁρίζουν διά τό Ἐπισκοπικόν ἀξίωμα, μετά καί τῆς ἐν τῷ Συν‐
θρόνῳ ἐγκαθιδρύσεως.
Παράγραφος 2: Εἰς τά δικαιώματα καί καθήκοντα ταῦτα ἑκά‐
στου Μητροπολίτου ἀνάγονται:
Α. Νά εἶναι μέλος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου καί νά με‐
τέχῃ τῶν ἐργασιῶν τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν∙
Β. Νά δίδῃ ἀπολογισμόν εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον εἰς τόν ὁποῖον
ὑποβάλλει ἐτησίως ἀναφοράν περί τοῦ ἔργου τῆς διακονίας
καί πνευματικῆς εὐημερίας τῶν Ἐνοριῶν αὐτοῦ καί νά ἐ‐
νμερώνῃ τούς Ἱερεῖς, τό Τοπικόν Συμβούλιον καί τάς Ἐνορί‐
ας του σχετικῶς.
Γ. Δυνάμει τοῦ ἀρχιερατικοῦ ἀξιώματός του καί συμφώνως
πρός τούς Ἱερούς Κανόνας, τόν Καταστατικόν Χάρτην καί
τήν ἐκκλησιαστικήν διαδικασίαν, νά χειροτονῇ, τοποθετῇ
καί μεταθέτῃ Κληρικούς ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Μητροπόλεώς
του.
Δ. Νά διανέμῃ εἰς τούς κατά ἐνορίαν Ἱερεῖς τό παρά τῆς Ἁγίας
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας διά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
λαμβανόμενον Ἅγιον Μύρον, καθώς καί νά ἐκδίδῃ ἀδείας
καί πιστοποιητικά δι’ ἅπαντα τά ἱερά Μυστήρια τά τελού‐
μενα ἐντός τῆς Μητροπόλεως.
Ε. Νά φημίζηται κανονικῶς ὁ ἑκασταχοῦ Μητροπολίτης κατά
τήν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας.
ΣΤ. Νά συγκαλῇ τό Πρωτοβάθμιον Πνευματικόν Δικαστήριον
τῆς Μητροπόλεως καί νά προεδρεύῃ αὐτοῦ.
Ζ. Νά λαμβάνῃ ἐξ ἑκάστου Ἱερέως τῆς Μητροπόλεώς του ἐτη‐
σίαν ἔκθεσιν περί τοῦ ἔργου αὐτοῦ.
Η. Νά ἔχῃ τήν τελικήν εὐθύνην ἀποφάσεως δι’ οἰονδήποτε
ἀνακῦψαν πρόβλημα μεταξύ Ἐνοριακοῦ Ἱερέως καί τοῦ ἀ‐
ντιστοίχου Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου, ἀκολουθῶν τήν Πρακτι‐
κήν Λύσεως Διχογνωμιῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν αὐτεπάγγελτα μέλη, ἐκλέγονται τά μέλη τῆς
Μητροπόλεως διά τό Ἀρχιεπισκοπικόν Συμβούλιον, προκειμένου νά
ὑπηρετήσουν εἰς θητείαν ἀρχομένην μετά τήν λῆξιν τῆς ἀμέσως
ἑπομένης Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως. Εἰς περίπτωσιν κενωθείσης
θέσεως ἀναφερομένην εἰς τά αὐτεπάγγελτα ἤ τά ἐκ τοῦ Συμβου‐
λίου τῆς Μητροπόλεως ἐκλεγέντα μέλη, ὁ Μητροπολίτης ὁρίζει διά‐
δοχον διά νά ὑπηρετήσῃ εἰς τό ἐναπομένον χρονικόν διάστημα καί
ἐνημερώνει ἀντιστοίχως τήν Ἀρχιεπισκοπήν.
ΑΡΘΡΟΝ 12
ΤΟΠΙΚΑ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Παράγραφος 1: Τό Τοπικόν Συμβούλιον ἀποτελεῖ τό συμβου‐
λευτικόν καί γνωμοδοτικόν ὄργανον τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου καί
ἀσχολεῖται μέ τήν ζωήν καί ἀνάπτυξιν τῆς Μητροπόλεως, τάς δια‐
κονίας, τά ἱδρύματα καί τήν οἰκονομικήν κατάστασιν αὐτῆς.
Παράγραφος 2: Τό Τοπικόν Συμβούλιον συγκροτεῖται ἐκ τοῦ
οἰκείου Μητροπολίτου, τοῦ Πρωτοσυγγέλλου, ὀκτώ (8) Κληρικῶν
τῆς Μητροπόλεως καί ὀκτώ (8) Λαϊκῶν ἐκλεγέντων ὑπό τῆς Τοπικῆς
Συνελεύσεως ἐν τῷ συνόλῳ αὐτῶν, καθώς καί μελῶν διορισθέντων
ὑπό τοῦ Μητροπολίτου προερχομένων ἐκ τῶν τάξεων τῶν Κληρι‐
κῶν καί τῶν Λαϊκῶν, εἰς ἀριθμόν μή ὑπερβαίνοντα τούς ὀκτώ (8). Ὁ
Νομικός Σύμβουλος τῆς Μητροπόλεως δύναται νά παρίσταται εἰς
τάς συνεδριάσεις τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου, κατ’ ἐπιθυμίαν τοῦ οἰ‐
κείου Ἱεράρχου. Ἡ θητεία τῶν μελῶν αὐτοῦ εἶναι διετής καί ἀρχίζει
μέ τήν λῆξιν ἑκάστης Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως.
Παράγραφος 3: Τά διορισθέντα μέλη τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου
ὑπηρετοῦν κατ’ ἐπιλογήν τοῦ Μητροπολίτου καί ὁ διορισμός των
δύναται νά ἀνακληθῇ δεδικαιολογημένως ὑπό τοῦ ἰδίου ἀνά πᾶσαν
στιγμήν. Τά ἐκλεγέντα μέλη τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου δύνανται νά
ἀπολυθοῦν ἐκ τῆς θέσεώς των ἐάν συντρέχῃ τις ἐκ τῶν ἀναγραφο‐
μένων εἰς τούς Κανονισμούς λόγους τούς ἀναφερομένους εἰς τά
μέλη τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου (βλ. Ἄρθρον 18, Παράγ. 1‐3).
Παράγραφος 4: Τό Τοπικόν Συμβούλιον συνέρχεται τοὐλάχιστον
δίς τοῦ ἔτους ὑπό τοῦ Μητροπολίτου καθώς καί εἰς Ἔκτακτον συν‐
έλευσιν ἐάν ὁ ἴδιος κρίνῃ τοῦτο ἀπαραίτητον, ἀναφέρων καί τούς
συντρέχοντας λόγους πρός τοῦτο.
Παράγραφος 5: Ἐκτός τοῦ Μητροπολίτου ὡς Προέδρου, τό Τοπι‐
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οὐχί βραδύτερον τῶν ἑξήκοντα (60) ἡμερῶν πρό τῆς τοιαύτης συγ‐
κλήσεως.
Παράγραφος 9: Οἱαδήποτε Ἐνορία ἐπιθυμοῦσα νά ὑποβάλῃ
θέματα πρός συζήτησιν εἰς τήν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν ἤ τήν
Τοπικήν Συνέλευσιν ὀφείλει ὅπως:
Α. Ὑποβάλῃ ταῦτα πρωτίστως εἰς τήν Ἐνοριακήν Συνέλευσιν
πρός ἔγκρισιν, καί ἐφ’ ὅσον αὐτά ἐγκριθοῦν,
Β Ἀποστείλη ἀντίγραφον περιέχον τά ἐν λόγῳ ἐγκεκριμένα
θέματα ὁμοῦ μετά τῶν ἀπαραιτήτων συνοδευτικῶν ἐγγρά‐
φων πρός τήν Μητρόπολιν.
Γ. Δύναται νά προσκομίσῃ ταῦτα πρός συζήτησιν εἰς τήν Το‐
πικήν Συνέλευσιν , καί ἐφ‘ ὅσον τύχουν τῆς ἐγκρίσεώς της,
θά συμπεριληφθοῦν εἰς τά θέματα πρός ὑποβολήν εἰς τήν
Ἀρχιεπισκοπήν.
Παράγραφος 10: Ἐάν ἡ Τοπική Συνέλευσις δέν συνέλθῃ ἐντός
ἑνός (1) ἔτους πρό τῆς ἑπομένης Κληρικολαϊκῆς ἤ ἐντός ἐπαρκοῦς
χρονικοῦ διαστήματος διά τήν ὑποβολήν θεμάτων, ὡς καθορίζεται
εἰς τό παρόν, αἱ Ἐνορίαι τῆς Μητροπόλεως αὐτῆς δύνανται νά ὑπο‐
βάλουν τάς προτάσεις καί ὑποδείξεις των εἰς τό Τοπικόν Συμβού‐
λιον πρός συζήτησιν, ἐφ’ ὅσον αἱ τοιαῦται προτάσεις καί ὑποδείξεις
ἔχουν τήν ἔγκρισιν τῆς Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως, καί ἐφ’ ὅσον τοι‐
αύτη ἔγκρισις συνυποβάλλεται. Ἅμα τῇ ἐγκρίσει τοῦ Τοπικοῦ
Συμβουλίου καί ἐντός χρονικοῦ διαστήματος, καθοριζομένου ὑπό
τῆς Παραγρ. 12 τοῦ παρόντος Ἄρθρου, τά θέματα ὑποβάλλονται
πρός τήν Ἀρχιεπισκοπήν.
Παράγραφος 11: Διά νά συνδράμῃ τήν Ἀρχιεπισκοπήν εἰς τήν
κατάστρωσιν τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῆς Κληρικολαϊκῆς, ἑκάστη
Τοπική Συνέλευσις δέον ὅπως ὑποβάλῃ θέματα πρός συμπερίληψίν
των εἰς τήν ἡμερησίαν διάταξιν καθώς καί τούς λόγους τούς δικαι‐
ολογοῦντας τήν τοιαύτην ὑποβολήν, ἐντός τριάκοντα (30) ἡμερῶν
ἀπό τῆς ἡμερομηνίας ἐγκρίσεώς των ὑπό τῆς Τοπικῆς Συνελεύσεως,
καί οὐχί βραδύτερον τῶν ἐνεννήκοντα (90) ἡμερῶν πρό τῆς συγ‐
κλήσεως τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως.
Παράγραφος 12: Κατά τήν διάρκειαν τῶν ἐργασιῶν τῆς Τοπικῆς
Συνελεύσεως, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται εἰς καθορισμένον χρονι‐
κόν διάστημα πρό τῆς Κληρικολαϊκῆς, ἐκτός τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ
Τοπικοῦ Συμβουλίου καί τοῦ Πρωτοσυγγέλλου τῆς Μητροπόλεως,

Θ. Νά ἐπικυρώνῃ τάς ἐκλογάς τῶν Ἐνοριακῶν Συμβουλίων καί
νά δύναται νά χορηγῇ εἰδικήν ἄδειαν εἰς τόν Πρόεδρον, ἤ
τόν Ταμίαν τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου διά τῆς ὁποίας οὗτοι
δύνανται νά συνεχίσουν τήν θητείαν των εἰς τήν αὐτήν θέ‐
σιν πέραν τῶν ἕξ(6) συνεχομένων ἐτῶν.
Ι. Εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν ἀρνεῖται τήν ἐπικύρωσιν
τῆς ἐκλογῆς ἑνός ἤ περισσοτέρων προσώπων εἰς τό Ἐνορι‐
ακόν Συμβούλιον, πρέπει νά ἀναφέρῃ τόν λόγον ἀρνήσεώς
του καί νά δώσῃ ὁδηγίας εἰς τήν Ἐνορίαν πρός διεξαγωγήν
εἰδικῶν ἐκλογῶν διά τήν πλήρωσιν τῶν οὕτως δημιουργη‐
θεισῶν κενῶν θέσεων. Δύναται νά διορίσῃ πρόσωπα διά νά
ὑπηρετήσουν ὡς μεταβατικά μέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλί‐
ου μέχρι καί τῆς ἡμέρας τοιαύτης ἐκλογῆς. Εἰς περίπτωσιν
κατά τήν ὁποίαν ἤθελεν ἀρνηθῆ τήν ἐπικύρωσιν τῆς ἐκλο‐
γῆς τῆς πλειοψηφίας ἤ καί πλειόνων αὐτῆς μελῶν τοῦ Ἐ‐
νοριακοῦ Συμβουλίου, ὀφείλει ὅπως προηγουμένως συμβου‐
λευθῇ τόν Ἀρχιεπίσκοπον, ἐκτός ἐάν πρόκειται περί περι‐
πτώσεως καθ’ ἥν ἡ Ἐνορία αὕτη δέν ἔχει διευθετήσει πλή‐
ρως τάς οἰκονομικάς ὑποχρεώσεις της καί/ἤ τήν ὑποχρέ‐
ωσιν ὑποβολῆς ἐκθέσεως ὡς ὁρίζεται εἰς τό Ἄρθρον 5, Πα‐
ράγ. 8.
Κ. Δύναται νά ἀπολύσῃ οἱονδήποτε μέλος τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμ‐
βουλίου ἐκ τοῦ ἀξιώματός του ὀσάκις κατά τήν κρίσιν του
συντρέχουν σοβαροί λόγοι διά τοιαύτην ἐνέργειαν, ὡς καθο‐
ρίζεται ὑπό τοῦ Ἄρθρου 24, Παράγ. 5Α. Εἰς περίπτωσιν κατά
τήν ὁποίαν ἀναγκάζεται νά προβῇ εἰς τήν ἀπόλυσιν ἐκ τοῦ
Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου τῆς πλειοψηφίας ἤ καί πλειόνων
αὐτῆς μελῶν, ὀφείλει ὅπως πρωτίστως συμβουλευθῇ τήν
Σύνοδον καί ἐπιτύχῃ τήν συναίνεσίν της. Εἰς περίπτωσιν
πραγματοποιήσεως τῆς τοιαύτης ἀπολύσεως, ὁ Μητροπολί‐
της διορίζει μεταβατικόν Ἐνοριακόν Συμβούλιον ἤ μεταβα‐
τικά μέλη αὐτοῦ, καθορίζει τόν χρόνον διεξαγωγῆς ἐκλογῶν
διά τήν πλήρωσιν τῶν οὕτως δημιουργηθεισῶν κενῶν
θέσεων καί ἀποφασίζει ἐάν τις ἐκ τῶν ἀπολυθέντων μελῶν
δύναται νά εἶναι ἐκ νέου ὑποψήφιος διά τήν διεκδίκησιν
ἀξιώματος ἐν τῷ Ἐνοριακῷ Συμβουλίῳ.
Λ. Λαμβάνει ἐτησίως ἐξ ἑκάστου Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου οἰκο‐
νομικήν ἔκθεσιν διά τό ἑπόμενον ἔτος καθώς ἐπίσης καί τόν
προϋπολογισμόν καί τόν ἰσολογισμόν τοῦ παρελθόντος
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Μ.

Ν.

Ο.

Π.

ἔτους ἐπικυρωμένους ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς Οἰκονομικοῦ Ἐ‐
λέγχου τῆς Ἐνορίας.
Ἐγκρίνει τήν ἀγοράν, πώλησιν, ἐκμίσθωσιν, ὑποθήκευσιν ἤ
ἄλλην ἐπιβάρυνσιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας μιᾶς Ἐνορίας
(βλ. Ἄρθρον 16, Παράγ. 3 περί διαδικασίας).
Λαμβάνει καί ἐξετάζει ὅλας τάς αἰτήσεις διά τήν ἵδρυσιν
νέων Ἐνοριῶν καί δύναται νά χορηγήσῃ τοιαύτην ἄδειαν
κατόπιν ἐξετάσεως τῶν ὑποβληθεισῶν πληροφοριῶν, συν‐
εννοήσεως μετά τῶν ὑφισταμένων ὁμόρων Ἐνοριῶν καί
συγκεντρώσεως καί ἐξετάσεως στοιχείων, τά ὁποῖα ὁ ἴδιος
κρίνει ἀπαραίτητα. Ἐπί τῇ ἐκδόσει σχετικοῦ Ἐκκλησιαστι‐
κοῦ Καταστατικοῦ ὑπό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὀφείλει ὅπως δι‐
ορίση Ἱερέα εἰς τήν Ἐνορίαν (βλ. Ἄρθρον 20).
Ἔχει τήν εὐθύνην καί δικαιοδοσίαν νά εἰσηγηθῇ εἰς τόν
Ἀρχιεπίσκοπον τήν ἀνάκλησιν χορηγηθέντος Ἐκκλησιαστι‐
κοῦ Καταστατικοῦ Ἐνορίας, ἐάν κρίνῃ τοῦτο ἀπαραίτητον.
Ἐποπτεύει ἑκάστην Ἐνορίαν τῆς Μητροπόλεώς του, ἀξιο‐
λογῶν τήν ζωήν καί πρόοδον αὐτῆς, νουθετῶν αὐτήν καί
ἐξασφαλίζων τήν συμμόρφωσίν της πρός τήν πίστιν, τήν
παράδοσιν καί τούς ἱερούς κανόνας τῆς Ἐκκλησίας, καθώς
καί τάς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου καί τῶν παρό‐
ντων Κανονισμῶν.
ΑΡΘΡΟΝ 11
ΤΟΠΙΚΑΙ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑΙ) ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΑΙ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Παράγραφος 1: Ἐξαιρουμένων τῶν δογματικῶν καί κανονικῶν
ζητημάτων, ἡ Τοπική Συνέλευσις ἐπιλαμβάνεται θεμάτων ἐχόντων
σχέσιν μέ τήν ζωήν καί ἀνάπτυξιν τῶν Ἐνοριῶν ἐντός τῆς Ἱ. Μη‐
τροπόλεως. Ἀσχολεῖται μέ θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος συμ‐
περιλαμβανομένων θεμάτων ὁμοιομόρφου διοικήσεως τῶν Ἐνορι‐
ῶν, ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων καί φιλανθρωπικῶν δραστηρι‐
οτήτων καθώς καί ἐπίσης ἀρτιωτέρας ὀργανώσεως καί ἀποδόσεως
τῶν Ἐνοριῶν. Ἡ Τοπική Συνέλευσις ὑποβάλλει ἐπίσης προτάσεις
καί συστάσεις εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν διά συμπερίληψίν των εἰς τήν
ἑπομένην Κληρικολαϊκήν.
Παράγραφος 2: Συνέρχεται ἅπαξ τοῦ ἔτους ἤ εἰς χρόνον ἐγκεκρι‐
μένον ὑπό τῆς Τοπικῆς Συνελεύσεως, ἀλλά ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει

βραδύτερον τῶν δώδεκα (12) μηνῶν πρό τῆς ἑπομένης Κληρικο‐
λαϊκῆς Συνελεύσεως, ἤ εἰς ἔκτακτον συνέλευσιν, ἄν ἤθελε ζητήσει
τοῦτο ὁ Μητροπολίτης.
Παράγραφος 3: Ὁ συγκαλῶν καί προεδρεύων ἀξιωματοῦχος τῆς
Τοπικῆς Συνελεύσεως εἶναι ὁ Μητροπολίτης ἤ πρόσωπον διοριζό‐
μενον ὑπό τοῦ ἰδίου. Ἡ Γραμματεία διορίζεται ὑπό τοῦ Προεδρείου.
Παράγραφος 4: Ἀντιπρόσωποι συγκροτοῦντες τήν Τοπικήν Συν‐
έλευσιν εἶναι ὁ Πρωτοσύγγελλος τῆς Μητροπόλεως, τά μέλη τοῦ
Τοπικοῦ Συμβουλίου, ἡ Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Μητροπολι‐
τικῆς Φιλοπτώχου, τά ἐκ τῆς Μητροπόλεως μέλη τοῦ Ἀρχιεπισκο‐
πικοῦ Συμβουλίου καί Κληρικοί καί Λαϊκοί Ἀντιπρόσωποι τῶν Ἐ‐
νοριῶν, ὁμοῦ μετά τοῦ Μητροπολίτου.
Παράγραφος 5: Ἑκάστη Ἐνορία ἐκπροσωπεῖται ὑπό τεσσάρων
(4) ἀντιπροσώπων, ἑκάστου ἔχοντος δικαίωμα μιᾶς ψήφου. Μεταξύ
τῶν ἀντιπροσώπων δέον ὅπως συμπεριλαμβάνονται:
Α. Ὁ ἱερεύς τῆς Ἐνορίας
Β. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου, ἤ ἐν τῇ ἀπουσίᾳ
του ὁ Ἀντιπρόεδρος καί ἐν τῇ ἀπουσίᾳ τοῦ τελευταίου οἰον‐
δήποτε μέλος ὁριζόμενον ὑπό τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου,
καί
Γ. Δύο μέλη τῆς Ἐνορίας ἐκλεγέντα ὑπό τῆς Ἐνοριακῆς Συν‐
ελεύσεως.
Παράγραφος 6: Ἕκαστος Ἀντιπρόσωπος εἰς τήν Συνέλευσιν δέον
ὅπως εἶναι ἐνεργόν μέλος τῆς Ἐνορίας του ὡς ὁρίζεται εἰς τό Ἄρ‐
θρον 18, Παράγ. 1.
Παράγραφος 7: Ἕκαστος Ἀντιπρόσωπος εἰς τήν Συνέλευσιν:
Α.

Δικαιοῦται μιᾶς (1) ψήφου ἐπί οἱουδήποτε θέματος τιθεμέ‐
νου πρός ψήφισιν. Πληρεξούσιοι δέ γίνονται ἀποδεκτοί.
Β. Ὑποβάλλει εἰς τήν Ἐνορίαν του/της ἔγγραφον ἔκθεσιν περί
τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνελεύσεως καθώς καί οἱασδήποτε δια‐
νεμηθείσας ἐγγράφους ἐκθέσεις κατά τήν πρώτην Ἐνορι‐
ακήν Συνέλευσιν μετά τήν Τοπικήν τοιαύτην.
Παράγραφος 8: Αἱ Ἐνορίαι δέον ὅπως ἐνημεροῦνται περί τῆς
συγκλήσεως Τοπικῆς Συνελεύσεως ἐγγράφως οὐχί βραδύτερον τῶν
ἐνεννήκοντα (90) ἡμερῶν, καί λαμβάνουν τήν ἡμερησίαν διάταξιν

