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Πρός τόν εὐλαβῆ Κλῆρον, τούς ἀξιοτίµους Προέδρους καί τά µέλη τῶν
Ἐνοριακῶν Συµβουλίων καί ὃλους τούς πιστούς τῶν Ἑλληνικῶν Ὀρθοδόξων 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 ἀναθεωρηµένους 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 Κανονισµῶν 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 Κανονισµῶν 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 Ἀρχιεπισκοπῆς 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,

 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀµερικῆς Δηµήτριος
Ἒξαρχος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου
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Ἀριθµ. Πρωτ. 97
Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀµερικῆς, ὑπέρτιµε καί ἔξαρχε Ὠκεανῶν Ἀτλαντικοῦ 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.

L

βε’ Φεβρουαρίου ις’
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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 Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συµβουλίου, τῶν τοπικῶν Μητροπολιτικῶν Συµβουλίων, τῶν
Πρωτοσυγγέλλων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Μητροπόλεων, τοῦ
Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συµβουλίου Πρεσβυτέρων, τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Ἐπιτροπῆς 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 περισσοτέρων 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 λειτουργίαν 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 Κανονισµοί·Μέρος Δεύτερον: Ὁµοιόµορφοι Μητροπολιτικοί Κανονισµοί· Μέρος
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Τρίτον: Ὁµοιόµορφοι Κανονισµοί τῶν Ἐνοριῶν Μέρος Τέταρτον: Ἀναθεώρησις 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.

ix

ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ ΟΡΩΝ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ὁ προκαθήµενος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς, Ἔξαρχος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου καί Πρόεδρος
τῆς Συνόδου.
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ἤ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Τό Σύνταγµα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἀποτελοῦν τήν χορήγησιν κανονικῆς καί δικαιοδοσιακῆς ἐξουσίας ἐκ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου πρός τήν Ἀρχιεπισκοπήν ὡς τοῦτο ἐχορηγήθη τήν 18ην Ἰανουαρίου 2003, ὁµοῦ µέ οἱασδήποτε µεταβολάς ἤ τροποποιήσεις του.
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ἤ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Τό
ἀνώτατον νοµοθετικόν σῶµα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τοῦ ὁποίου δικαιοδοσίαν ἀποτελοῦν θέµατα ἐκτός δογµατικῶν καί κανονικῶν.
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ἤ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Τό συµβουλευτικόν 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 ἀντιπροσωπευτικόν σῶµα τοῦ Κλήρου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.
ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ἱεράρχης ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον ἤ τόν Μητροπολίτην.
ΑΜΕΣΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ἤ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ἡ τοπική ἐκκλησιαστική ἕδρα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ἤ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ὁ Ἱερός, Ἀποστολικός, 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 Μητροπολιτῶν ὡς µελῶν.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ἤ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ 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 Περιφέρειαν, 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 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Τό συµβουλευτικόν καί γνωµοδοτικόν σῶµα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου διά τήν Ἀρχιεπισκοπικήν Περιφέρειαν καί τοῦ Μητροπολίτου δι’
ἑκάστην Μητρόπολιν.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ἐκκλησιαστική ἕδρα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς ὁποίας ἡγεῖται 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 Ἐκκλησίας καί τοὐς Εἰδικούς Κανονισµούς τούς ἀναφεροµένους εἰς τάς Μοναστικάς 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 Πρεσβυτέρου.
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.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

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 Μητροπόλεων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἑκάστης τῶν ὁποίων ἡγεῖται ὁ οἰκεῖος
Μητροπολίτης.
Παράγραφος 2: Ὁ ἀριθµός, ἡ ἕδρα καί τά ὅρια ἑκάστης Μητροπόλεως προσδιορίζονται ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῇ διαγνώµῃ 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 Πολιτείαις ἔνθα ἑδρεύουν, εἶναι δέ αἱ ἀκόλουθοι: Ἁγίου Φραγκίσκου, Ἀτλάντας, 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 παρόντας 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 Ἀρχιεπισκοπῆς 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 θεµάτων ἐχόντων σχέσιν µέ τήν ζωήν, ἀποστολήν, ἀνάπτυξιν καί ἑνότητα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Τό Ἀρχιεπισκοπικόν Συµβούλιον ἀποτελεῖ τό συµβουλευτικόν καί γνωµοδοτικόν ὄργανον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 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 µεταξύ Ἀρχιεπισκοπικῶν Κληρικολαϊκῶν Συνελεύσεων, τό Ἀρχιεπισκοπικόν 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
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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 Καταστατικοῦ Χάρτου ὁριζὀµενα καθήκοντα καί δικαιώµατα.
Β. Ἔχει, ὁµοῦ µετά τῆς ὑπ’ αὐτοῦ προεδρευοµένης Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς 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 Πατριαρχεῖον καί ὑποβάλλει ἐτησίως ἔκθεσιν ἐπί τῆς καταστάσεως τῆς ὅλης Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς.
Δ. Διευθύνει τήν Ἀρχιεπισκοπήν ἐν τῇ ὁλότητι αὐτῆς καί ἔχει
τήν ἄµεσον εὐθύνην τῆς διαποιµάνσεως τῆς Ἀµέσου Ἀρχιεπισκοπικῆς αὐτοῦ Περιοχῆς.
Ε. Ἐπιβλέπει καί συντονίζει, ὁµοῦ µετά τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς
Συνόδου καί τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συµβουλίου, τό ἔργον τό
ὁποῖον προγραµµατίζεται καί ἐπιτελεῖταιεἰς ἑκάστην Μητρόπολιν, δι’ οὗ ἐξασφαλίζεται καί προάγεται ἡ ἑνότης τῆς
ἑνιαίας Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς.
ΣΤ. Χειροτονεῖ καί ἐγκαθιδρύει τούς Μητροπολίτας εἰς τάς Ἐπαρχίας αὐτῶν.
Ζ. Συµπαρίσταται τοῖς σύν αὐτῷ Ἱεράρχαις ἀδελφικῶς ἐν τῇ
ἐφαρµογῇ τῶν ἑνιαίων προγραµµάτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς.
Η. Προεδρεύει τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, τῶν Ἀρχιεπισκοπικῶν Κληρικολαϊκῶν Συνελεύσεων, τῶν συνεδριάσεων
τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συµβουλίου καί τῶν Ἐφορειῶν τῶν
µειζόνων Ἱδρυµάτων καί Σωµάτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 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 ἁρµονικῆς συνεργασίας µεταξύ ὅλων τῶν ἐν αὐταῖς Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν.
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ΙΑ. Ἔχει τήν εὐθύνην διά τάς διαχριστιανικάς καί διαθρησκειακάς δραστηριότητας.
ΙΒ. Καλλιεργεῖ καί ἰσχυροποιεῖ ἔτι πλέον τόν ὑφιστάµενον δεσµόν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς µετά τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου.
ΙΓ. Προεδρεύει τοῦ Δευτεροβαθµίου Πνευµατικοῦ Δικαστηρίου.
ΙΔ. Διανέµει τό ἐκ τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου λαµβανόµενον Ἅγιον Μύρον εἰς τούς Μητροπολίτας.
ΙΕ. Ὑποβάλλει τάς ἀποφάσεις τῶν Ἀρχιεπισκοπικῶν Κληρικολαϊκῶν Συνελεύσεων ἐκ µέρους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς
Συνόδου εἰς τό Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖον πρός ἔγκρισιν.
ΙΣΤ.Ὑποβάλλει τούς Κανονισµούς ἐκ µέρους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου εἰς τό Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖον διά τελικήν θεώρησιν καί ἔγκρισιν.
ΙΖ. Τοποθετεῖ εἰς τήν ἀρχικήν των θέσιν κληρικούς ἐν συνεννοήσει µετά τοῦ Μητροπολίτου εἰς τοῦ ὁποίου τήν Μητρόπολιν 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 Ἀρχιεπίσκοπος οὕτως κρίνει. Ὁ χῶρος καί αἱ ἡµεροµηνίαι τῶν Ἀρχιεπισκοπικῶν Κληρικολαϊκῶν Συνελεύσεων καθορίζονται ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 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, ἀποστολήν, αὔξησιν καί ἑνότητα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί εἰδικώτερον εἰς
τήν ὁµοιόµορφον διοίκησιν τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας, τῶν
Μητροπόλεων, καί τῶν Ἐνοριῶν. Ἀσχολεῖται, ἐπίσης, µέ τά ἐκπαιδευτικά 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-
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σις λαµβάνει ἐν προκειµένῳ τάς ἀποφάσεις τάς ὁποίας κρίνει καταλλήλους.
Παράγραφος 3: Ἡ Κληρικολαϊκή Συνέλευσις ἀποτελεῖ τό νοµοθετικόν διοικητικόν ὄργανον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.
Παράγραφος 4: Ὁ προεδρεύων ἀξιωµατοῦχος τῆς Κληρικολαϊκῆς 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 Ἐπισκόπων, τῶν µελῶν µέ δικαίωµα ψήφου τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συµβουλίου, 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 πλήρως εἰς τάς οἰκονοµικάς της ὑποχρεώσεις ἔναντι τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
διά τό ἔτος πρό τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Κληρικολαϊκῆς, ἐκπροσωπεῖται 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 κατόπιν αἰτήσεως, Ἐνορία ἡ ὁποία δέν ἔχει ἀνταποκριθῇ πλήρως εἰς τάς
οἰκονοµικάς ὑποχρεώσεις της πρός τήν Ἀρχιεπισκοπήν δύναται νά
συµµετάσχῃ εἰς τήν Κληρικολαϊκήν κατόπιν, ὅµως, ἐξουσιοδοτήσεως 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 προσδιορισµόν τῶν Ὁµοιοµόρφων Κανονισµῶν τῶν Ἐνοριῶν, Ἄρθρον 18, Παράγραφοι 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 ἀποπερατωθῆ, 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 Κληρικολαϊκῆς ὑποβάλλει εἰς τήν ἀµέσως µετά τήν Κληρικολαϊκήν 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 Παρατηρητής») θεωρεῖται ἐπαρκής ἐν προκειµένῳ.
Παράγραφος 10: Οἱαδήποτε Ἐνορία ἐπιθυµεῖ νά προτείνῃ θέµατα πρός συζήτησιν εἰς τά πλαίσια τῆς Κληρικολαϊκῆς ὀφείλει ὅπως:
Α. Λάβῃ, πρωτίστως, ἔγκρισιν ὑπό τῆς Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως, καί
Β. Ὑποβάλῃ ταῦτα εἰς τήν Τοπικήν Συνέλευσιν πρός συζήτησιν, 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 Συνέλευσις 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-
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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 Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως καί ὅτι ἡ τοιαύτη ἔγκρισις συνυποβάλλεται.
Κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Τοπικοῦ Συµβουλίου, τά θέµατα προωθοῦνται 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 ὑποβάλῃ 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 Συνέλευσις ἤ Τοπικόν Συµβούλιον (ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως) ὀφείλει ὅπως ὑποβάλῃ τά ἐγκριθέντα θέµατα διά συµπερίληψίν των εἰς
τήν Ἡµερησίαν Διάταξιν τῆς ἁρµοδίας Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Κληρικολαϊκῆς ἐντός τριάκοντα (30) ἡµερῶν ἀπό τῆς ἐγκρίσεώς 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 Ἀντιπροσώπους καί τάς Ἐνορίας οὐχί ἀργότερον τῶν ἑξήκοντα (60)
ἡµερῶν πρό τῆς συγκλήσεως τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Κληρικολαϊκῆς.
Ἑκάστη Ἐνορία ἔχει τήν εὐθύνην διανοµῆς τῆς Ἡµερησίας Διατάξεως καί τῶν λοιπῶν στοιχείων τῶν ἀφορώντων εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπικήν Κληρικολαϊκήν εἰς τούς Ἀντιπροσώπους της.
Παράγραφος 14: Αἱ ἀποφάσεις τῆς Κληρικολαϊκῆς ὑποβάλλονται 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 ἀντεπροσωπεύθησαν ἤ ὄχι εἰς τήν ρχιεπισκοπικήν Κληρικολαϊκήν ἤ ἐάν ἐψήφισαν ὑπέρ ἤ κατά, ἤ ἐάν ἀπέσχον τῆς ψηφοφορίας.
Παράγραφος 16: Ἡ Κληρικολαϊκή ἤ οἱαδήποτε ἐκ τῶν Ἐπιτροπῶν 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 συνεδριακοί 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 περισσοτέρων ἀντιπροσώπων συνιστοῦν ἀπαρτίαν.
Παράγραφος 19: Διά τήν υἱοθέτησιν οἱασδήποτε προτάσεως παρά τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Κληρικολαϊκῆς ἀπαιτεῖται ἡ πλειοψηφία
τῶν παρόντων καί ψηφισάντων Ἀντιπροσώπων ἐκτός ἐάν οἱ προαναφερθέντες 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 λαµβάνει τάς ἀναγκαιούσας ἐπ’ αὐτῶν ἀποφάσεις.
Β. Τό Ἀρχιεπισκοπικόν Συµβούλιον λειτουργεῖ ὡς συµβουλευτικόν καί γνωµοδοτικόν σῶµα διά τόν Ἀρχιεπίσκοπον καί
τήν Ἱ. Ἐπαρχιακήν Σύνοδον.
Γ. Τό Ἀρχιεπισκοπικόν Συµβούλιον ἔχει ὡς µέληµα αὐτοῦ τάς
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Ἀρχιεπισκοπικάς Διακονίας (Ministries), τά Ἱδρύµατα καί
τάς οἰκονοµικάς ὑποθέσεις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς.
Δ. Τό Ἀρχιεπισκοπικόν Συµβούλιον, ὁµοῦ µετά τῆς Ἱ. Ἐπαριχακῆς Συνόδου µεριµνᾷ διά τήν ἑρµηνείαν καί ἐφαρµογήν
τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως.
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 Ἀρχιεπισκοπικῆς 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 σχετικῶς 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 πρότασιν ὀνοµάτων ὑποψηφίων διά τήν θέσιν Μητροπολίτου καί Βοηθοῦ Ἐπισκόπου.
Η. Τό Συµβούλιον προτείνει Κανονισµούς διά τήν προώθησίν
των ὑπό τῆς Κληρικολαϊκῆς καί προτάσεις διά Τροποποιήσεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου.
Παράγραφος 2: Συµµετοχή καί Θητεία
Α. Σύστασις τοῦ Συµβουλίου: Τό Συµβούλιον δέον ὅπως συγκροτηθῇ 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 λαϊκοῦ κυρίως ἀξιωµατούχου, µέ οἱονδήποτε τίτλον)
7. Τοῦ Πρωτοσυγγέλλου τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας, τῶν Πρωτοσυγγέλλων ἑκάστης Μητροπόλεως, τοῦ
Ἀντιπροέδρου τοῦ Συµβουλίου τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς
Περιφερείας, τῶν Ἀντιπροέδρων τῶν Τοπικῶν Συµβουλίων, καθώς καί ἑνός Κληρικοῦ καί δύο (2) Λαϊκῶν ἐκ
τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας καί ἐξ ἑκάστης Μητροπόλεως, οἱ ὁποῖοι ἐξελέγησαν ὑπό τῆς Τοπικῆς Συνελεύσεως ἡ ὁποία συνεκλήθη πρό τῆς Κληρικολαϊκῆς.
Β. Ἐκ τῶν Αὐτεπαγγέλτων Μελῶν µέ δικαίωµα Ψήφου (δυνάµει 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 Ἐκκλησιαστικῶν 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 Πρόεδρος τοῦ Κληροδοτήµατος Πίστεως, ὁ Πρόεδρος τῆς
AHEPA, καθώς καί ἄλλοι ἄνευ δικαιώµατος ψήφου, δύνανται νά διορισθοῦν ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς τό Ἀρχιεπισκοπικόν Συµβούλιον. Τά Ἐπίτιµα Μέλη δέν πρέπει νά
ἀριθµοῦν πλέον τῶν δέκα (10) ἀτόµων καί ὑπηρετοῦν εἰς τό
Ἀρχιεπισκοπικόν Συµβούλιον κατά τήν διάρκειαν τῆς θη-
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τεία τοῦ ὁποίου διωρίσθησαν.
Δ. Ἅπαντα τά λαϊκά µέλη τοῦ Συµβουλίου ὀφείλουν νά εἶναι
ἐνεργά µέλη τῆς Ἐνορίας των, ὡς καθορίζεται εἰς τούς Ὁµοιοµόρφους Κανονισµούς τῶν Ἐνοριῶν, Ἄρθρον 18, Παράγραφοι 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 Ἀρχιεπισκοπικῆς 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 Συµβουλίου ἀποζηµιώνεται οἰκονοµικῶς ἔναντι τῆς ὑπηρεσίας του/
της, οὔτε λαµβάνει χρήµατα ὑπό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς διά οἱαδήποτε 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 συνεδριάσεις τοῦ Συµβουλίου
2. Διά συµπεριφοράν ἀνάρµοστον διά µέλος τοῦ Συµβουλίου ἤ ἀσύµφωνον πρός τάς κατευθύνσεις καί τούς στόχους 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 Ἀρχιεπισκόπου, 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 ἀνικανότητος 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 Ἀρχιεπισκοπικήν Περιφέρειαν ἤ ὁ Μητροπολίτης ἐκ τῆς δικαιοδοσίας 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 προεδρεύων ἀξιωµατοῦχος τοῦ Συµβουλίου. Συγκαλεῖ
συνεδριάσεις τοῦ Συµβουλίου, τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς ἤ οἱασδήποτε Μονίµου ἤ Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐφ’ ὅσον ὁ ἴδιος θεωρεῖ τοῦτο ἀπαραίτητον ἤ ἁρµόζον.
Δύναται ἐπίσης νά ὑποδείξῃ ἄλλον τινα ὡς προεδρεύοντα κατά τάς συνεδριάσεις.
2. Ἀντιπρόεδρον: Κατόπιν διορισµοῦ του ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, πρόσωπον ἐκ τῆς τάξεως τῶν λαϊκῶν προεδρεύει τῶν συνεδριάσεων τοῦ Συµβουλίου καί τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς. Ὁ Ἀντιπρόεδρος ὑπηρετεῖ ὡς Ἐταιρικός
Ἀντιπρόεδρος (Corporate Vice-President) τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς 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
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Συµβουλίου, τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς καί τῆς Κληρικολαϊκῆς εἰς τά ἁρµόδια ὄργανα. Ὑπηρετεῖ ὡς Ἐταιρικός Γραµµατεύς (Corporate Secretary) τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς µέ ἐξουσίαν καί ἰσχύν ὡς ὁρίζονται ὑπό τῶν
σχετικῶν νόµων.
4. Ταµίαν: Οὗτος ὑπηρετεῖ ὡς αὐτεπάγγελτον µέλος τῆς
Οἰκονοµικῆς καί Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς καί ὡς Ἐταιρικός Ταµίας (Corporate Treasurer) τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς µέ
ἐξουσίαν καί ἰσχύν ὡς ὁρίζονται ὑπό τῶν σχετικῶν
νόµων.
Β. Ἐκλογή: Ἐκτός τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, οἱ Ἀξιωµατοῦχοι τοῦ
Συµβουλίου ἐκλέγονται ἐκ τῶν µελῶν τοῦ Συµβουλίου µετά
τήν ὀνοµασίαν τῆς ὑποψηφιότητός των ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Οἱ Ἀξιωµατοῦχοι πρέπει νά ἐκλέγωνται εἰς τήν πρώτην
συνεδρίασιν τοῦ Συµβουλίου µετά τήν Κληρικολαϊκήν καί ἡ
θητεία των διαρκεῖ µέχρι τῆς ἑποµένης τοιαύτης ἐκλογῆς.
Γ. Κενωθεῖσαι θέσεις: Εἰς περίπτωσιν κενώσεως οἱασδήποτε ἐκ
τῶν ἀνωτέρω θέσεων, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος διορίζει τόν/τήν διάδοχον.
Δ. Ὅριον Θητείας: Ὁ Ἀντιπρόεδρος καθώς καί ὁ Ταµίας δέν δύνανται νά ὑπηρετήσουν εἰς τάς θέσεις των διά χρονικόν διάστηµα πέραν τῶν ἕξ (6) συνεχῶν ἐτῶν ἐκτός ἐάν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀναστείλῃ τοιαύτην ἀπαγόρευσιν.
Παράγραφος 4: Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή:
Α. Μέλη: Ἐκτός τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τά ἀκόλουθα πρόσωπα ἀποτελοῦν µέλη τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς:
1. Τά Μέλη τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
2. Ὁ Ἀντιπρόεδρος, ὁ Γραµµατεύς καί ὁ Ταµίας τοῦ Συµβουλίου
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 Ἀρχιεπισκοπῆς
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Β. Καθήκοντα: Ἡ Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή:
1. Διατηρεῖ, εἰς τό µεταξύ τῶν Συνεδριάσεων τοῦ Συµβουλίου διάστηµα ὅλην τήν ἐξουσίαν αὐτοῦ ἐκτός τῆς
νοµοθετικῆς καί τῆς ἐπενδυτικῆς. Ἐξυπακούεται, βεβαίως, ὅτι ἡ ἐπενδυτική της ἐξουσία ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται 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 ἀναλύει, µελετᾶ καί προτείνει σχέδια καί διαδικασίας αἱ
ὁποῖαι ἀνταποκρίνονται εἰς τά τεθέντα ζητήµατα, συνιστᾷ δέ τόν τρόπον ἐπιλύσεως ἤ πραγµατοποιήσεώς
των.
3 Ἀσχολεῖται µέ θέµατα καθώς τοῦτα παρουσιάζονται
ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τοῦ Ἀντιπροέδρου 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 Ἐπιτροπῆς 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 Ἡµερησίαν Διάταξιν τῶν συνεδριάσεων τοῦ Συµβουλίου καί
τῶν Κληρικολαϊκῶν.
7. Καταθέτει ἀναφοράν, εἰς ἑκάστην συνεδρίασιν τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συµβουλίου, διά τῆς ὁποίας ἐνηµερώνει
τό Συµβούλιον διά τάς δραστηριότητας τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς εἰς τό χρονικόν διάστηµα µεταξύ τῶν
συνεδριάσεων τοῦ Συµβουλίου.
Γ. Διευθυνταί: Τά µέλη τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς καθίστανται οἱ Διευθυνταί τῆς Ἐταιρικῆς ὀντότητος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ὡς ἐνδέχεται νά ἀπαιτῆται ὑπό τοῦ σχετικοῦ νόµου.
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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 Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς, τῶν ἐχόντων δικαίωµα ψήφου, δύνανται νά
συγκαλοῦν ἐπί πλέον συνεδριάσεις τοῦ Συµβουλίου.
Ε. Πρακτικά: Τά Πρακτικά τῶν συνεδριάσεων τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς δέον ὅπως διανέµωνται εἰς τά µέλη τοῦ
Συµβουλίου ἐντός τριάκοντα (30) ἡµερῶν ἀπό τῆς ἡµεροµηνίας 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 Ἐπιτροπῆς 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 Ἱεράρχης δύναται νά ὑπηρετήσῃ εἰς µίαν ἐκ τῶν Μονίµων
Ἐπιτροπῶν ἐφ’ ὅσον ὁ ἴδιος ἤ ἡ Ἐπιτροπή τό κρίνει ἀπαραίτητον.
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 ὀλιγότερα τῶν πέντε (5) µελῶν τά ὁποῖα εἶναι µέλη τοῦ Συµβουλίου, 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
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τάς περιοχάς ἐνδιαφέροντος ἑκάστης Μονίµου Ἐπιτροπῆς 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, ὑπόκειται εἰς τήν ἔγκρισιν τοῦ Συµβουλίου. Μόνιµοι Ἐπιτροπαί 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 ἐνδιαφέροντος τῆς ἐν λόγῳ Ἐπιτροπῆς. Ἐπιπροσθέτως, ἄτοµα τά
ὁποῖα δέν συγκαταλέγονται εἰς τά µέλη τοῦ Συµβουλίου
δύνανται νά εἶναι µέλη Ἐπιτροπῶν ἄνευ δικαιώµατος ψήφου, 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 Καταστατικόν ἤ µέ τούς παρόντας Κανονισµούς.

Παράγραφος 6: Συµβουλευτικός καί Γνωµοδοτικός Ρόλος εἰς Ἐκλογάς Ἱεραρχῶν
Α. Διαδικασία Λήψεως καί Ἀναφορᾶς Ἀποτελεσµάτων Συµβουλευτικῆς Διαδικασίας:
1. Ἕκαστον µέλος τοῦ Συµβουλίου ὀφείλει ὅπως ἐκφράσῃ
γραπτῶς τήν γνώµην του/της σχετικῶς πρός τά προτεινόµενα πρόσωπα διά ἐκλογήν εἰς Ἱεραρχικά ἀξιώµατα.
2. Ὁ Γραµµατεύς τῆς Συνόδου καί ὁ Πρωτοσύγγελλος τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς (ἤ εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν ἀµφότεροι εἶναι ὑποψήφιοι, οἱ ἀντικαταστάται των, καθοριζόµενοι ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου) καί ὁ Συµβουλευτικός Γραµµατεύς, ὁ ὁποῖος διορίζεται ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, καί ὁ ὁποῖος εἶναι δικηγόρος µέ ἄδειαν
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ἐξασκήσεως ἐπαγγέλµατος, (συνοπτικῶς, ἡ «Συµβουλευτική Ἐπιτροπή») θά προβῇ εἰς ἐφαρµογήν τῆς Συµβουλευτικῆς Διαδικασίας. Αὕτη ἡ Συµβουλευτική Διαδικασία 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 ἀπορρήτου διά τήν συµβουλευτικήν διαδικασίαν,
γ. Τόν καθορισµόν χρονοδιαγράµµατος ἐντός τοῦ ὁποίου δέον ὅπως ὑποβληθοῦν αἱ ἀπαντήσεις,
δ. Τήν ἀπαίτησιν ὅπως ἑκάστη ἀπάντησις ὑποστηρίζεται ὑπό στοιχείων δικαιολογούντων αὐτήν καί ὑπογράφεται ὑπό τοῦ ἀπαντῶντος προσώπου,
ε. Τήν αἴτησιν πρός τήν Ἀρχιεπισκοπήν καί ἑκάστην
Μητρόπολιν εἰς τήν ὁποίαν ὁ ὑποψήφιος δι’ ἀρχιερατικήν 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 ὁλοκληρωµένου βιογραφικοῦ σηµειώµατος σχετικοῦ πρός
τά προσόντα τοῦ ὑποψηφίου. Εἰς περίπτωσιν κατά
τήν ὁποίαν ἐκ τοῦ βιογραφικοῦ σηµειώµατος ἀνακύψῃ οὐσιαστικόν θέµα, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ κώλυµα
διά τήν ὑπηρεσίαν τοῦ ὑποψηφίου εἰς ἀρχιερατικήν
θέσιν, ἐπιπλέον διοικητική ἐξέτασις θεωρεῖται ἀπαραίτητος. Εἰς τά πλαίσια παροµοίας διοικητικῆς ἐξετάσεως, ἡ Συµβουλευτική Ἐπιτροπή ἔχει τό δικαίωµα νά προβῇ εἰς συνέντευξινµέ οἱονδήποτε πρόσωπον καί νά ζητήσῃ περαιτέρω πληροφορίας ἐκ τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν Μητροπόλεων καί/ἤ ἄλλων
προσώπων ἤ παραγόντων ὡς αὕτη θεωρεῖ ἀπαραίτητον.
3. Ἐν συνεχείᾳ τῶν ἀνωτέρω ἡ Συµβουλευτική Ἐπιτροπή
ὀφείλει ὅπως:
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α. Συγκεντρώσῃ καί ἀναλύσῃ τάς ἀπαντήσεις εἰς συνοπτικήν ἀναφοράν εἰς τήν ὁποίαν νά ἐµφαίνηται ὁ
ἀριθµός τῶν ληφθεισῶν ἀπαντήσεων, αἱ πηγαί, καί
ὁ χαρακτήρ ἑκάστου µή εὐνοϊκοῦ σχολιασµοῦ σχετικῶς πρός οἱονδήποτε ὑποψήφιον, καθώς καί φωτοαντίγραφα ὅλων τῶν σχολίων.
β. Ὑποβάλῃ τήν συνοπτικήν ἀναφοράν τῆς Συµβουλευτικῆς Διαδικασίας εἰς τήν Σύνοδον.
4. Ἐκτός τῶν ἄλλως ρυθµιζοµένων διά τοῦ παρόντος, ἡ
Συµβουλευτική Ἐπιτροπή ὀφείλει νά χειρισθῇ τούς φακέλλους τοῦ προσωπικοῦ ὡς ἐµπιστευτικά ἔγγραφα καί
ἀποκαλύψῃ τάς περιεχοµένας πληροφορίας τῶν φακέλλων αὐτῶν µόνον εἰς τά µέλη τῆς Συνόδου καί τόν Νοµικόν Σύµβουλον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐάν τοῦτο κριθῇ
ἀπαραίτητον.
Β. Ἐκλογή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
1. Πρέπει νά τηρηθοῦν αἱ διατάξεις τοῦ ἀνωτέρω Τµήµατος Α καί, ἡ Συµβουλευτική Ἐπιτροπή ὀφείλει ὅπως:
α. Βοηθήσῃ τήν Σύνοδον καί τήν Ἐκτελεστικήν Ἐπιτροπήν τοῦ Συµβουλίου εἰς τήν ἀξιολόγησιν τῶν ἀπαντήσεων καί ἐπιλογήν ὑποψηφίου (ων) διά συµπερίληψιν εἰς τήν Συµβουλευτικήν Γνώµην πρός ὑποβολήν εἰς τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Οἰκουµενικοῦ 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 κατάλογος τῶν ὑποψηφίων πρέπει νά συµπεριλαµβάνῃ
οὐχί ὀλιγότερα τῶν πέντε (5) ὀνοµάτων, κατ’ ἀλφαβητικήν σειράν.
2. Θά πρέπει νά ὁρισθῇ εἰδική ἀντιπροσωπεία διά νά ὑποβάλῃ αὐτοπροσώπως τήν Συµβουλευτικήν Γνώµην πρός
τήν Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Οἰκουµενικόν Πατριαρχείου. Ἡ
ἀντιπροσωπεία θά ἀποτελῆται ἐκ τῶν κάτωθι:
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α. Τρία (3) µέλη τῆς Συνόδου, ὁριζόµενα ὑπ’ αὐτῆς ἀλλ’
οὐχί µέλος τῆς Συνόδου ἤ ἕτερον πρόσωπον τό
ὁποῖον ἐνδέχεται νά ἀναφέρεται εἰς τήν Συµβουλευτικήν Γνώµην ὡς ὑποψήφιος.
β. Τόν Ἀντιπρόεδρον τοῦ Συµβουλίου καί δύο (2) ἐπιπλέον µέλη τοῦ Συµβουλίου διοριζόµενα ὑπό τῆς
Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς,
γ. Τόν Γραµµατέα τῆς Συµβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς.
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 Τµήµατος 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 ὑπηρετοῦν 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, συµπεριλαµβανοµένων καί αὐτῶν οἱ ὁποῖοι ἐµφανίζονται διά πρώτην φοράν εἰς τόν κατάλογον ἐκλογίµων ὑποψηφίων, 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 κατάλληλα ὑπό τῆς Συνόδου καί τῆς Συµβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς.
στ.Ὁ κατάλογος τῶν ἐκλογίµων προσώπων ὑποβάλλεται εἰς τό Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖον ὑπό τῆς
Συνόδου δι’ ἐπικύρωσιν.
ζ. Μετά τήν ἔγκρισιν ὑπό τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ κατάλογος καί/ἤ αἱ ἐνδεχόµεναι τροποποιήσεις ἐπ’ αὐτοῦ δηµοσιεύονται εἰς τόν «Ὀρθόδοξον Παρατηρητήν» ὁµοῦ µετά αἰτήσεως δι’ ὑποβολήν
σχολίων σχετικῶν πρός τούς ὑποψηφίους. Τά τοιαῦτα σχόλια ἀποστέλλονται γραπτῶς εἰς τήν Συµβουλευτικήν Ἐπιτροπήν.
2. Ὑποψηφιότητες:
α. Ἐντός τεσσαράκοντα (40) ἡµερῶν ἀπό τῆς ἡµέρας
κενωθείσης θέσεως Μητροπολίτου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
συγκαλεῖ Σύνοδον, µέ σκοπόν τήν διαδικασίαν ἐπιλογῆς τριῶν (3) ὑποψηφίων, κατόπιν συγκεντρώσεως τῶν ἀπόψεων τῶν µελῶν τοῦ Συµβουλίου.
Β. Πρέπει νά τηρηθοῦν αἱ διατάξεις τῆς ὑποπαραγράφου Α τῆς παρούσης Παραγράφου 6, µέ τήν διαφοράν ὅτι δέον νά ἀναφερθῇ ἡ συγκεκριµένη Μητρόπολις εἰς τήν ὁποίαν αἱ ὑποψηφιότητες ἀναφέρονται.
γ. Τά ὀνόµατα τῶν τριῶν (3) ὑποψηφίων προτεινοµένων 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 καθωρισµένης Μητροπόλεως.
Δ. Ἐκλογή Βοηθῶν Ἐπισκόπων:
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1. Ἡ Σύνοδος, κατόπιν συναινέσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου,
ἀποφασίζει τήν ἀναγκαιότητα ἐκλογῆς Βοηθοῦ Ἐπισκόπου 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 Συµβουλευτικῆς 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 Συµβουλίου πραγµατοποιεῖται µετά τό πέρας τῆς Κληρικολαϊκῆς 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 καθορίζονται ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐν συνεννοήσει µετά τῆς
Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς.
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4. Ἐπιπλέον ἤ Εἰδικαί Συνεδριάσεις τοῦ Συµβουλίου δύνανται νά συγκληθοῦν ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου διά οἱονδήποτε συγκεκριµένον λόγον, ὁ ὁποῖος πρέπει νά ἀναφέρεται 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 Συνεδριάσεις, τήν Ἡµερησίαν Διάταξιν ἑκάστης συνεδριάσεως 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 µέλη τοῦ Συµβουλίου διά οἱανδήποτε Ἔκτακτον Συνεδρίασιν, ἀναλόγως καί τῶν σχετικῶν περιστάσεων.
Β. Ἐπικοινωνίαι: Θά πραγµατοποιοῦνται τακτικαί ἐπικοινωνίαι ἐκ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς πρός ἕκαστον µέλος τοῦ Συµβουλίου µέσῳ ἡλεκτρονικοῦ ταχυδροµείου (e-mail), ἤ δι’ ἄλλου
µέσου, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως. Αἱ τοιαῦται ἐπικοινωνίαι 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 ἀπαρτίαν 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 δικαίωµα ψήφου, τά ὁποῖα εἶναι παρόντα καί ἀσκοῦν τό δικαίωµα ψήφου εἰς οἱανδήποτε συνεδρίασιν, διά νά ἰσχύσῃ τό
ὑπερψηφισθέν θέµα, ἐκτός ἐάν τό θέµα πρός ψήφισιν ἀπαιτεῖ µεγαλυτέραν πλειοψηφίαν, ἐάν οὕτως προβλέπεται ὑπό
σχετικῶν νόµων ἤ κανόνων διαδικασίας.

23

Παράγραφος 9: Τροποποιήσεις καί Διαδικασία διά τήν Τροποποίησιν Ἀρχιεπισκοπικῶν Κανονισµῶν
Α. Διαδικασία: Οἱ Κανονισµοί αὐτοί δύνανται νά τροποποιηθοῦν διά τῆς πλειοψηφικῆς ψηφοφορίας δύο τρίτων (2/3)
τῶν παρόντων καί ἀσκούντων τό δικαίωµα ψήφου εἰς
οἱανδήποτε Τακτικήν ἤ Εἰδικήν Συνεδρίασιν τοῦ Συµβουλίου, ἐφ’ ὅσον εἰδοποίησις σχετική πρός τήν προτεινοµένην
τροποποίησιν ἔχει δοθῆ γραπτῶς εἰς ἔχοντα δικαίωµα ψήφου µέλη οὐχί ἀργότερον τῶν τριάκοντα (30) ἡµερῶν πρό
τῆς συνεδριάσεως εἰς τήν ὁποίαν ἡ προτεινοµένη τροποποίησις 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 ὑποβολῆς των πρός ἔγκρισιν εἰς τό Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖον. Οἱαιδήποτε τροποποιήσεις αὐτῶν, ἐξαιρουµένου τοῦ
Ἄρθρου 5, Παράγραφος 2, αἱ ὁποῖαι υἱοθετοῦνται µεταγενεστέρως, 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 Πρεσβυτέρων 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 ἐκλέγονται ὑπό τοῦ ἀντιστοίχου Μητροπολιτικοῦ Συνδέσµου Κληρικῶν εἰς ἑκάστην Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν διά νά ὑπηρετήσουν
θητείαν δύο ἐτῶν λήγουσαν εἰς τό τέλος τῆς ἑποµένης Κληρικολαϊκῆς 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 Ἀρχιεπισκοπῆς ὡς ἐκκλησιαστικοῦ ἱδρύµατος, δύναται νά τροποποιηθῇ
ἐν ὅλῳ ἤ ἐν µέρει.
Παράγραφος 2: Ἐν γνώσει τῆς κανονικῆς ἐξουσίας τοῦ Πατριαρχείου 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 Καταστατικοῦ Χάρτου, πρότασις πρός τροποποίησιν τοῦ Καταστατικοῦ 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 θεώρησιν οἱωνδήποτε προτεινοµένων τροποποιήσεων καί σχετικήν ὑποβολήν προτάσεων εἰς τό Συµβούλιον. Κατόπιν µελέτης τῶν προτεινοµένων 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 ἡµερησίαν 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 Πατριαρχείου. Δέν ἀπαιτεῖται ἐν προκειµένῳ περαιτέρω ἐνέργεια ὑπό τῆς
Κληρικολαϊκῆς.
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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, Μητροπόλεως τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἡγεῖται Μητροπολίτης, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ µέλος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.
Παράγραφος 2: Ἑκάστη Μητρόπολις ὀφείλει νά συγκαλῇ
ἐτησίως ἤ εἰς ἄλλον χρόνον ἐγκεκριµένον ὑπό τῆς Τοπικῆς Συνελεύσεως Τακτικήν Συνέλευσιν ὅλων τῶν Ἐνοριῶν τῶν ὑπαγοµένων
εἰς αὐτήν ἤ ἔκτακτον Συνεδρίαν ἐάν ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης ἀποφασίσει 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 κρινοµένους 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 διοικεῖται 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 Νοµικοῦ 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 εὐθύνας, τάς ὁποίας οἱ Ἱεροί Κανόνες καί ἡ µακραίων ζωή, πρᾶξις καί
τάξις τῆς Ἐκκλησίας, ὡς καί αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος Συντάγµατος, ὁρίζουν διά τό Ἐπισκοπικόν ἀξίωµα, µετά καί τῆς ἐν τῷ Συνθρόνῳ ἐγκαθιδρύσεως.
Παράγραφος 2: Εἰς τά δικαιώµατα καί καθήκοντα ταῦτα ἑκάστου Μητροπολίτου ἀνάγονται:
Α. Νά εἶναι µέλος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου καί νά µετέχῃ 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 ἐνµερώνῃ τούς Ἱερεῖς, τό Τοπικόν Συµβούλιον καί τάς Ἐνορίας 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 τελούµενα 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 ἐτησίαν ἔκθεσιν περί τοῦ ἔργου αὐτοῦ.
Η. Νά ἔχῃ τήν τελικήν εὐθύνην ἀποφάσεως δι’ οἰονδήποτε
ἀνακῦψαν πρόβληµα µεταξύ Ἐνοριακοῦ Ἱερέως καί τοῦ ἀντιστοίχου Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου, ἀκολουθῶν τήν Πρακτικήν Λύσεως Διχογνωµιῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.
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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 θέσιν πέραν τῶν ἕξ(6) συνεχοµένων ἐτῶν.
Ι. Εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν ἀρνεῖται τήν ἐπικύρωσιν
τῆς ἐκλογῆς ἑνός ἤ περισσοτέρων προσώπων εἰς τό Ἐνοριακόν Συµβούλιον, πρέπει νά ἀναφέρῃ τόν λόγον ἀρνήσεώς
του καί νά δώσῃ ὁδηγίας εἰς τήν Ἐνορίαν πρός διεξαγωγήν
εἰδικῶν ἐκλογῶν διά τήν πλήρωσιν τῶν οὕτως δηµιουργηθεισῶν κενῶν θέσεων. Δύναται νά διορίσῃ πρόσωπα διά νά
ὑπηρετήσουν ὡς µεταβατικά µέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου µέχρι καί τῆς ἡµέρας τοιαύτης ἐκλογῆς. Εἰς περίπτωσιν
κατά τήν ὁποίαν ἤθελεν ἀρνηθῆ τήν ἐπικύρωσιν τῆς ἐκλογῆς τῆς πλειοψηφίας ἤ καί πλειόνων αὐτῆς µελῶν τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου, ὀφείλει ὅπως προηγουµένως συµβουλευθῇ τόν Ἀρχιεπίσκοπον, ἐκτός ἐάν πρόκειται περί περιπτώσεως καθ’ ἥν ἡ Ἐνορία αὕτη δέν ἔχει διευθετήσει πλήρως τάς οἰκονοµικάς ὑποχρεώσεις της καί/ἤ τήν ὑποχρέωσιν ὑποβολῆς ἐκθέσεως ὡς ὁρίζεται εἰς τό Ἄρθρον 5, Παράγ. 8.
Κ. Δύναται νά ἀπολύσῃ οἱονδήποτε µέλος τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου ἐκ τοῦ ἀξιώµατός του ὀσάκις κατά τήν κρίσιν του
συντρέχουν σοβαροί λόγοι διά τοιαύτην ἐνέργειαν, ὡς καθορίζεται 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 Μητροπολίτης διορίζει µεταβατικόν Ἐνοριακόν Συµβούλιον ἤ µεταβατικά 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 οἰκονοµικήν 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 Ἐλέγχου 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, συνεννοήσεως µετά τῶν ὑφισταµένων ὁµόρων Ἐνοριῶν καί
συγκεντρώσεως καί ἐξετάσεως στοιχείων, τά ὁποῖα ὁ ἴδιος
κρίνει ἀπαραίτητα. Ἐπί τῇ ἐκδόσει σχετικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Καταστατικοῦ ὑπό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὀφείλει ὅπως διορίση Ἱερέα εἰς τήν Ἐνορίαν (βλ. Ἄρθρον 20).
Ἔχει τήν εὐθύνην καί δικαιοδοσίαν νά εἰσηγηθῇ εἰς τόν
Ἀρχιεπίσκοπον τήν ἀνάκλησιν χορηγηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Καταστατικοῦ Ἐνορίας, ἐάν κρίνῃ τοῦτο ἀπαραίτητον.
Ἐποπτεύει ἑκάστην Ἐνορίαν τῆς Μητροπόλεώς του, ἀξιολογῶν 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 παρόντων 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. Μητροπόλεως. Ἀσχολεῖται µέ θέµατα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων ὁµοιοµόρφου διοικήσεως τῶν Ἐνοριῶν, ἐκπαιδευτικῶν προγραµµάτων καί φιλανθρωπικῶν δραστηριοτήτων 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 ἐγκεκριµένον ὑπό τῆς Τοπικῆς Συνελεύσεως, ἀλλά ἐν οὐδεµιᾷ περιπτώσει
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βραδύτερον τῶν δώδεκα (12) µηνῶν πρό τῆς ἑποµένης Κληρικολαϊκῆς 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 διοριζόµενον ὑπό τοῦ ἰδίου. Ἡ Γραµµατεία διορίζεται ὑπό τοῦ Προεδρείου.
Παράγραφος 4: Ἀντιπρόσωποι συγκροτοῦντες τήν Τοπικήν Συνέλευσιν εἶναι ὁ Πρωτοσύγγελλος τῆς Μητροπόλεως, τά µέλη τοῦ
Τοπικοῦ Συµβουλίου, ἡ Πρόεδρος τοῦ Συµβουλίου τῆς Μητροπολιτικῆς Φιλοπτώχου, τά ἐκ τῆς Μητροπόλεως µέλη τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συµβουλίου καί Κληρικοί καί Λαϊκοί Ἀντιπρόσωποι τῶν Ἐνοριῶν, 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 οἰονδήποτε µέλος ὁριζόµενον ὑπό τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου,
καί
Γ. Δύο µέλη τῆς Ἐνορίας ἐκλεγέντα ὑπό τῆς Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως.
Παράγραφος 6: Ἕκαστος Ἀντιπρόσωπος εἰς τήν Συνέλευσιν δέον
ὅπως εἶναι ἐνεργόν µέλος τῆς Ἐνορίας του ὡς ὁρίζεται εἰς τό Ἄρθρον 18, Παράγ. 1.
Παράγραφος 7: Ἕκαστος Ἀντιπρόσωπος εἰς τήν Συνέλευσιν:
Α.

Δικαιοῦται µιᾶς (1) ψήφου ἐπί οἱουδήποτε θέµατος τιθεµένου πρός ψήφισιν. Πληρεξούσιοι δέ γίνονται ἀποδεκτοί.
Β. Ὑποβάλλει εἰς τήν Ἐνορίαν του/της ἔγγραφον ἔκθεσιν περί
τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνελεύσεως καθώς καί οἱασδήποτε διανεµηθείσας ἐγγράφους ἐκθέσεις κατά τήν πρώτην Ἐνοριακήν 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
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οὐχί βραδύτερον τῶν ἑξήκοντα (60) ἡµερῶν πρό τῆς τοιαύτης συγκλήσεως.
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 ἐγγράφων πρός τήν Μητρόπολιν.
Γ. Δύναται νά προσκοµίσῃ ταῦτα πρός συζήτησιν εἰς τήν Τοπικήν 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 ὑποβάλουν τάς προτάσεις καί ὑποδείξεις των εἰς τό Τοπικόν Συµβούλιον πρός συζήτησιν, ἐφ’ ὅσον αἱ τοιαῦται προτάσεις καί ὑποδείξεις
ἔχουν τήν ἔγκρισιν τῆς Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως, καί ἐφ’ ὅσον τοιαύτη 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 δικαιολογοῦντας 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 συγκλήσεως τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως.
Παράγραφος 12: Κατά τήν διάρκειαν τῶν ἐργασιῶν τῆς Τοπικῆς
Συνελεύσεως, ἡ ὁποία πραγµατοποιεῖται εἰς καθορισµένον χρονικόν διάστηµα πρό τῆς Κληρικολαϊκῆς, ἐκτός τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ
Τοπικοῦ Συµβουλίου καί τοῦ Πρωτοσυγγέλλου τῆς Μητροπόλεως,
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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 Συµβουλίου τῆς Μητροπόλεως ἐκλεγέντα µέλη, ὁ Μητροπολίτης ὁρίζει διάδοχον 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 συµβουλευτικόν καί γνωµοδοτικόν ὄργανον τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου καί
ἀσχολεῖται µέ τήν ζωήν καί ἀνάπτυξιν τῆς Μητροπόλεως, τάς διακονίας, 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 Κληρικῶν 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 οἰκείου 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 ἀναγραφοµένων 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 συνέλευσιν 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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κόν Συµβούλιον δέον ὅπως ἔχει Ἀντιπρόεδρον ἐκ τῆς τάξεως τῶν
λαϊκῶν, Γραµµατέα, Ταµίαν καί λοιπούς ἀξιωµατούχους προταθέντας 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 τοιοῦτον 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 Κληρικῶν εἶναι ἡ κάλυψις τῶν ἀναγκῶν καί ἡ προαγωγή τῆς ἀποστολῆς
τῶν Ἱερέων, τῆς διακονίας καί τῆς πνευµατικῆς ἀναπτύξεως καί ἐξελίξεώς των.
Παράγραφος 2: Ὁ Μητροπολιτικός Σύνδεσµος Κληρικῶν ἀπαρτίζεται ἐκ τοῦ συνόλου τῶν κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως.
Παράγραφος 3: Ὁ Μητροπολιτικός Σύνδεσµος Κληρικῶν συγκαλεῖται τοὐλάχιστον δίς τοῦ ἔτους ὑπό τοῦ Μητροπολίτου καί/ἤ τοῦ
προέδρου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συνδέσµου Κληρικῶν ἐν συνεννοήσει µετά τοῦ Μητροπολίτου.
ΑΡΘΡΟΝ 14
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Παράγραφος 1: Εἰς περίπτωσιν ἀγορᾶς, πωλήσεως, ἐκµισθώσεως, ὑποθηκεύσεως ἤ ἄλλης ἐπιβαρύνσεως οἱασδήποτε ἀκινήτου
περιουσίας τῆς Μητροπόλεως καί συµφώνως πρός προτέραν ἔγκρισιν τῆς Τοπικῆς Συνελεύσεως καί τοῦ Τοπικοῦ Συµβουλίου, ἡ
Μητρόπολις, διά τοῦ Μητροπολίτου, ὑποβάλλει εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν πρός ἔγκρισιν ἔγγραφον αἴτησιν συµπεριλαµβάνουσαν ἅπαντα
τά σχετικά καί ἀπαραίτητα ἔγγραφα. Εἰς περίπτωσιν ἀποκτήσεως
κτηµατικῆς περιουσίας µετά ὑφισταµένου προϋπάρχοντος κτίσµα-
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τος ἤ ἀνοικοδοµήσεως ἐκκλησιαστικοῦ κτιρίου ἤ ἄλλων κτισµάτων,
δέον ὅπως ἡ τοιαύτη πρᾶξις ἐγκριθῆ ὑπό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς κατόπιν τῆς ὑποβολῆς σχετικῆς αἰτήσεως εἰς τό Ἀρχιεπισκοπικόν
Συµβούλιον. Τοῦτο δέον ὅπως µελετήσῃ τήν αἴτησιν καί ἀπαντήσῃ
ἐγγράφως ἐντός τριάκοντα (30) ἡµερῶν ἀπό τῆς ἡµεροµηνίας λήψεως τῆς αἰτήσεως ἤ ἀπό τῆς ἡµεροµηνίας λήψεως ἐνδεχοµένων σχετικῶν ἀπαραιτήτων στοιχείων. Ἡ περίοδος τῶν τριάκοντα ἡµερῶν
ὑπολογίζεται ἀπό τήν ἡµεροµηνίαν τῆς τελευταίας λήψεως σχετικῶν στοιχείων. Εἰς τήν περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν δέν δοθῇ ἀπάντησις ἐντός τοῦ καθωρισµένου χρονικοῦ διαστήµατος, θά θεωρηθῆ
ὅτι ἡ ἐν λόγῳ αἴτησις ἐνεκρίθη.
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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 κοινότης 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 διορισθείς Ἱερεύς. Ἡ τοποθέτησις τοῦ οὕτω διορισθέντος Ἱερέως εἰς τήν
Ἐνορίαν σηµαίνει τήν παρ’ αὐτῆς δέσµευσιν ἔναντι τῶν Ἀρχιεπισκοπικῶν Κανονισµῶν, τῶν Ὁµοιοµόρφων Κανονισµῶν Μητροπόλεων, καί τῶν Ὁµοιοµόρφων Ἐνοριακῶν Κανονισµῶν (ἐφεξῆς ἀναφεροµένων ὡς Κανονισµῶν) µετά τῆς αὐτῆς ἰσχύος καί ἀποτελεσµατικότητος, ὡς ἐάν οἱ Κανονισµοί οὗτοι εἶχον γίνη ἀποδεκτοί καί
εἶχον υἱοθετηθῆ ὑπό τῆς Ἐνορίας.
Παράγραφος 2: Στόχοι καί σκοποί τῆς Ἐνορίας εἶναι τό νά διαφυλάξῃ, νά ἐφαρµόσῃ καί νά διακηρύξῃ τήν Ὀρθόδοξον Χριστιανικήν 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 κανονικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ζητηµάτων συµφώνως πρός τάς ἀποφάσεις 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 Ἀποστόλων καί τῶν Ἑπτά Οἰκουµενικῶν Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας, ὡς
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οὗτοι ἑρµηνεύονται ὑπό τῆς πράξεως τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου.
Παράγραφος 4: Ἡ διακονία (ministry) τῆς Ἐνορίας πρέπει νά περιλαµβάνῃ τήν διακήρυξιν καί διδασκαλίαν τοῦ Εὐαγγελίου συµφώνως 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 Βαπτίσµατος καί/ἤ τοῦ Χρίσµατος. Ἐπιπλέον, ἡ Ἐνορία ὀφείλει νά καθιερώσῃ ἐκπαιδευτικάς καί φιλανθρωπικάς δραστηριότητας διά τήν
προαγωγήν τῶν στόχων καί τῆς ἀποστολῆς της, καί διά τήν οἰκοδοµήν τῶν ἐνοριτῶν εἰς τήν πίστιν καί τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ
Ἐνορία ὀφείλει ἐπίσης νά συµµετέχῃ εἰς διορθοδόξους, οἰκουµενικάς 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 Μητροπολίτου, ἔχει τήν δικαιοδοσίαν νά ἀνακαλῇ τόν Ἐκκλησιαστικόν Χάρτην Ἐνορίας, ἐάν, κατά τήν κρίσιν του, ὑφίσταται σοβαρός λόγος τοιαύτης ἐνεργείας. Εἰς πᾶσαν παροµοίαν περίπτωσιν
ἀνακλήσεως, πρέπει νά ἀποστέλλεται πρός τό Ἐνοριακόν Συµβούλιον 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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Παράγραφος 8: Ἑκάστη Ἐνορία θά εἶναι γνωστή ὑπό τήν ὀνοµασίαν «Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τοῦ/τῆς (τοποθεσία)».
Ἑκάστη Ἐνορία πρέπει νά χρησιµοποιῇ εἰς τόν χάρτην τῆς ἐπιστολογραφίας της καί εἰς τά παντός εἴδους ἔντυπα αὐτῆς τό
ἐπίσηµον ἔµβληµα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τό ὄνοµα τῆς ἀντιστοίχου Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας ἤ Μητροπόλεως εἰς ἥν ἀνήκει, συµφώνως πρός τό Ἐγχειρίδιον τῶν Ἐπισήµων Γραφικῶν Προδιαγραφῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς.
ΑΡΘΡΟΝ 16
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Παράγραφος 1: Τό κτίριον τῆς Ἐκκλησίας καί ἄλλα κτίρια
ἀπαρτίζοντα τήν κοινοτικήν περιουσίαν πρέπει νά χρησιµοποιοῦνται 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 ἐπισήµῳ 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 θεωρουµένην 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 ἐκκλησιαστικόν κτίριον ἤ ἔτερα κτίρια κατόπιν ἐγκρίσεως τῶν δύο τρίτων
(2/3) τῶν παρόντων µελῶν τῆς Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως, ἀποτελούντων ἐνεργά µέλη τῆς Ἐνορίας. Ἡ δέ Ἐνοριακή Συνέλευσις πρέπει νά συγκληθῇ κατόπιν ἐγγράφου προσκλήσεως ἀποστελλοµένης τοὐλάχιστον δέκα (10) ἡµέρας πρό τῆς συγκλήσεως αὐτῆς, ὑπό
τόν ὅρον ὅτι ἔχει δοθῆ ἡ ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου ἔγκρισις, ὡς
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ἀκολούθως:
Α. Ἡ πρός τόν οἰκεῖον Ἱεράρχην αἴτησις πρέπει νά εἶναι
ἔγγραφος καί νά συµπεριλαµβάνῃ τά ἑξῆς δικαιολογητικά:
1.

2.

3.
4.

5

6.

Ἀντίγραφον τῆς Εἰδοποιήσεως περί τῆς συνεδριάσεως 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, συµπεριλαµβανοµένης καί τῆς σχέσεως µέ ἄλλας Ἐνορίας,
ἐάν ὑφίσταται,
Οἰκονοµικάς ἐκθέσεις περί τοῦ τρόπου χρηµατοδοτήσεως τοῦ ἔργου, περί τοῦ κόστους, περί τοῦ
τρόπου καί τῶν ὅρων τῆς ἀγορᾶς, καί περί τῶν πηγῶν 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 ἐπιτροπήν ἐκ προσώπων ἐµπείρων περί τά οἰκονοµικά, τά
θέµατα ἀκινήτων καί τήν ἀνέγερσιν κτιρίων, καί ἐχόντων
γνῶσιν περί ἄλλων σχετικῶν θεµάτων, διά νά γνωµοδοτήσουν 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 ὑποβάλῃ 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 ἀρχιτεκτονικήν, εἰκονογραφικήν καί καλλιτεχνικήν ἀρτιότητα ὅλων τῶν
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ἐκκλησιαστικῶν κτιρίων συµφώνως πρός τήν Ὀρθόδοξον παράδοσιν. 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. Τά σχέδια διά τήν ἀνέγερσιν ἐκκλησιαστικοῦ οἰκοδοµήµατος ἤ ἄλλου Ἐνοριακοῦ Κτιρίου,
Β. Τά σχέδια διά οἰανδήποτε µείζονα οἰκοδοµικήν ἐπέµβασιν
εἰς ὑφιστάµενον ἐκκλησιαστικόν κτίριον ἤ εἰς ἄλλο Ἐνοριακόν κτίριον,
Γ. Τά σχέδια διά τήν ἁγιογράφησιν ἤ τάς ἐπιπλώσεις ἑνός ἐκκλησιαστικοῦ 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 αἰσθητικῆς καί δογµατικῆς φύσεως. Ἡ θεώρησις ὑπό τοῦ Ἱεράρχου
δέν πρέπει νά ἐπεκτείνεται εἰς θέµατα ἀφορῶντα εἰς µηχανολογικά, 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, σχίσµατος ἤ ἀποστασίας ἀπό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
δύναται νά κηρύξῃ τήν Ἐνορίαν ἐν κανονικῇ ἀταξίᾳ καί νά ἀναλάβῃ 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 διαβουλεύσει 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-

39

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 οἰκεῖος Ἱεράρχης ἔχουν τό δικαίωµα νά ὑπογράφουν οἱανδήποτε συµβολαιογραφικήν 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 συνίστανται 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 ἀνάπτυξιν καί πρόοδον τῆς Ἐνορίας ἐν τῇ Χριστιανικῇ ζωῇ µέσῳ τῆς τελέσεως τῶν ἱερατικῶν καθηκόντων του. Οἱ ἱερεῖς εἶναι ὑπεύθυνοι ἔαντι 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 τοιαύτης ἐκθέσεως.
Παράγραφος 2: Κληρικοί οἱ ὁποῖοι εἰσέρχονται εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιµίου Σταυροῦ, ἤ ἀλλαχόθεν, διορίζονται ἀρχικῶς ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐν συνεννοήσει
µετά τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου. Οἱ ἱερεῖς διορίζονται καί µετατίθενται
ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου των ἐντός τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς/Μητροπολιτικῆς 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

40

τοῦ Ἄρθρου 16, «Διορισµός καί Μετάθεσις Ἱερέων» τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συντάγµατος. Πρό τοῦ διορισµοῦ ἤ τῆς µεταθέσεως Κληρικοῦ 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 διαδικασίαν, 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 ἐγκαίρως εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν.
Παράγραφος 3: Ὁ Ἱερεύς ἔχει τήν εὐθύνην δι’ ἅπαντα τά ζητήµατα 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, βαπτίσεων, χρισµάτων καί κηδειῶν τελουµένων εἰς τήν Ἐνορίαν. Ἐπί πλέον, 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 ἀπολυόµενος, πρέπει νά παραδίδῃ εἰς τόν οἰκεῖον Ἱεράρχην ἤ τόν Ἱερέα, 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 κατάλογον 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 Ἱερατικῶς 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
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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 (benefits), µέχρι τοῦ ἐπαναδιορισµοῦ του, ὑπό τόν ὅρον ὅτι οὗτος δέν
ἀρνεῖται διορισµόν.
Παράγραφος 7: Βάσει τῆς κανονικῆς παραδόσεως, εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν διακόπτεται ἡ ὑπηρεσία Ἱερέως εἰς Ἐνορίαν 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 ἀπολυθῇ διά κανονικούς λόγους πρέπει νά ἰσχύσῃ ὁ κανών τοῦ Πνευµατικοῦ Δικαστηρίου.
Παράγραφος 8: Τό Ἀρχιεπισκοπικόν Συµβούλιον καί ἡ Ἀρχιεπισκοπική Ἐπιτροπή Εὐεργετικῶν Πλεονεκτηµάτων (Benefits Committee) καθιερώνει µισθολογικάς διαβαθµίσεις διά τούς Κληρικούς.
Αἱ διαβαθµίσεις αὗται, διά τό προσεχές ἔτος, πρέπει νά ἀποστέλλωνται 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 διαβαθµίσεων 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 Συµβουλίου καί καθορίζεται πρό τῆς καταβολῆς τοῦ µισθοῦ.
Παρέχῃ τήν οἰκογενειακήν Ὀρθόδοξον Ἰατρικήν Κά-
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5.

6.
7.

8.

9.

λυψιν (Orthodox Health Plan) (ἤ κάλυψιν δι’ ἕν ἄτοµον, ὅπου ἰσχύει).
Καταβάλλῃ ὁλόκληρον τό ποσόν τῶν τελῶν τῆς
ὑφισταµένης Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως (FICA/SECA)
ὑπολογιζοµένων µετά τοῦ συντελεστοῦ πλήρους αὐτοαπασχολήσεως.
Ἀγοράσῃ ἤ ἐκµισθώσῃ ὄχηµα πρός χρῆσιν τοῦ Ἱερέως καί ἀναλάβῃ τά συναφῆ ἔξοδα.
Καταβάλλῃ ὅλα τά ἔξοδα σχετικά µέ τήν µετάβασιν
καί συµµετοχήν τοῦ Ἱερέως εἰς Κληρικολαϊκάς Συνελεύσεις ἤ Τοπικάς Συνεδριάσεις.
Χορηγῇ ἐτησίαν ἄδειαν δεκαπέντε (15) ἡµερολογιακῶν 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 ἔγγραφον ἔγκρισιν τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου.
Χορηγῇ ἄδειαν ἀπουσίας (Sabbatical) τριῶν (3) µηνῶν µετ’ ἀποδοχῶν µετά τήν συµπλήρωσιν ἕξ (6) ἐτῶν 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 µορφήν ἐργασιακῶν ὁµάδων, σεµιναρίων καί καταλλήλων προγραµµάτων συνεχιζοµένης ἐκπαιδεύσεως. Ἡ Ἐνορία, τῇ προτέρᾳ ἐγκρίσει τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου, θά ἀναλαµβάνῃ τά συναφῆ ἔξοδα
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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 Ὑγείας 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 συµµόρφωσιν 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 ἀποτελεσµατικήν µαρτυρίαν καί παράδειγµα Ὀρθοδόξου πίστεως καί
παραδόσεως δι’ ἅπαντας τούς ἀνθρώπους.
Τό ἐνεργόν µέλος τῆς Ἐνορίας ἐφαρµόζει ἅπαντα τά θρησκευτικά καί ἠθικά καθήκοντά του ὡς περιγράφονται εἰς τήν Παράγραφον 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 ὑποχρεώσεις 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 εὐηµερίαν τῆς Ἐνορίας. (Ὡς κατάλληλος συνεισφορά (Stewardship)
συνιστᾶται ποσοστόν δέκα ἐπί τοῖς ἑκατόν (10%) ἐπί τοῦ προσωπικοῦ ἐτησίου εἰσοδήµατος, ὡς ἀναφέρεται καί εἰς τήν Ἁγίαν Γραφήν, πρός ὑποβοήθειαν εἰς τήν ἀντιµετώπισιν τῶν οἰκονοµικῶν
ὑποχρεώσεων τῆς Ἐνορίας, τῆς Μητροπόλεως καί τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.)
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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 προσκοµίσῃ 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.
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 οὐσιαστικόν σύνδεσµον µέ Ὀρθόδοξον Ἐνορίαν ἡ ὁποία ἀρνεῖται τήν
δικαιοδοσίαν ἤ τήν ἐκκλησιαστικήν ἀρχήν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς·ἐάν συµµετέχη ὡς µέλος ἤ ἐάν ἀκολουθῇ εἰς τήν ζωήν του µήὈρθόδοξον πίστιν ἤ ἄλλην θρησκείαν·καί ἐάν ἐσκεµµένως ἀγνοῇ
καί παραβαίνῃ τόν ἠθικόν νόµον τῆς Ἐκκλησίας.
Παράγραφος 4: Ὁ Ἱερεύς ὀφείλει νά κρίνῃ οἱασδήποτε
περιπτώσεις εἰδικῶν περιστάσεων, αἱ ὁποῖαι δικαιλογοῦν τήν ἀπαλλαγήν ἐνορίτου ἐκ τῶν οἰκονοµικῶν του ὑποχρεώσεων (Stewardship) ἔναντι τῆς Ἐνορίας.
Παράγραφος 5: Πᾶν ἐνεργόν µέλος Ἐνορίας ἔχει τό δικαίωµα νά
παρίσταται, νά συµµετέχῃ καί νά ψηφίζῃ εἰς Ἐνοριακάς Συνελεύσεις, καθώς καί νά ψηφίζῃ εἰς τάς ἐκλογάς δι’ Ἐνοριακόν Συµβούλιον. Ἕκαστος τοιοῦτος ἐνορίτης δύναται ἐπίσης νά εἶναι ὑποψήφιος δι’ ἐκλογήν του εἰς τό Ἐνοριακόν Συµβούλιον ἤ διά νά ἐκπροσωπῇ 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 Ἐνορίαν προσκοµίζων ἐπιστολήν τοῦ Ἱερέως τῆς Ἐνορίας εἰς τήν ὁποίαν
ἀνήκει, ἡ ὁποία πιστοποιεῖ ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ἐνορίτης ἀποτελεῖ ἐνεργόν
µέλος τῆς Ἐνορίας.
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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: βαπτιστικόν καί οἰκογενειακόν ὄνοµα, ἐπάγγελµα (προαιρετικόν), ἡµεροµηνίαι βαπτίσεως καί/ἤ χρίσµατος καί γάµου, πλήρης οἰκογενειακή
κατάστασις συζύγου καί τέκνων, ἡµεροµηνία ἐγγραφῆς εἰς τήν Ἐνορίαν 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 οἱασδήποτε 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 Ἀδελφότητος 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 Κανονισµῶν 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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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 προβῇ εἰς τήν σύστασιν Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς ἡ ὁποία θά ἀπαρτίζεται τοὐλάχιστον ὑπό τῶν κάτωθι ὑποεπιτροπῶν:
Α. Ἐπιτροπήν Προγραµµατισµοῦ, ἡ ὁποία θά µελετήσῃ, ἀναλύσῃ καί διατυπώσῃ γενικόν πρόγραµµα καί θά προετοιµάσῃ τόν προτεινόµενον προϋπολογισµόν τῆς νέας Ἐνορίας,
Β. Ἐπιτροπήν Συγκεντρώσεως Χρηµάτων,
Γ. Ἐπιτροπήν ἐπί κτηµατοµεσιτικῶν θεµάτων διά νά ἐρευνήσῃ, ἐπιλέξῃ καί προβῇ εἰς τήν ἐξασφάλισιν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων διά τήν κάλυψιν τῶν ἀµέσων ἀναγκῶν τῆς
Ἐνορίας, καί
Δ. Ἐπιτροπήν Συνεισφορῶν/Μελῶν διά νά συντάξῃ πλήρη
κατάλογον τῶν οἰκογενειῶν καί τοῦ ἀριθµοῦ ἐνηλίκων/παιδίων τῶν ὁποίων τάς ἀνάγκας θά καλύψη ἡ Ἐνορία.
Παράγραφος 2: Ἐπί τῇ παραλαβῇ τῆς αἰτήσεως διά τήν παραχώρησιν ἀδείας ὀργανώσεως ἐνορίας, ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης πρέπει νά
χορηγήσῃ εἰς τήν ὑπό ἵδρυσιν Ἐνορίαν ἀντίγραφον τῶν Ἀρχιεπισκοπικῶν Ἄρθρων Συµφωνίας διά τήν ὀργάνωσιν Ἐνοριῶν. Ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης πρέπει νά συνεννοηθῇ µετά τῶν ὑπαρχουσῶν
ἐνοριῶν αἵτινες ἀνήκουν εἰς τήν γεωγραφικήν περιοχήν τῆς προτεινοµένης ἐνορίας. Ἐάν ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης ἀποφασίσῃ, κατά τήν κρίσιν του, νά παραχωρήσῃ ἄδειαν διά τήν ἵδρυσιν τῆς νέαν ἐνορίας, ὁ
ἴδιος ἤ ἐκπρόσωπός του πρέπει νά συγκαλέσῃ ὀργανωτικήν συνεδρίασιν 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
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πρέπει νά ὑποβάλῃ εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν ἀντίγραφα τῶν κάτωθι:
Α. Τῆς πλήρους σχετικῆς ἀλληλογραφίας µεταξύ Μητροπόλεως 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 Συµβούλιον ἔχουν τήν ἐξουσιοδότησιν, δυνάµει τῆς χορηγήσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χάρτου, νά προβοῦν εἰς ὅλας τάς ἀπαραιτήτους ἐνεργείας 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 ἔγγραφα, 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 Ἐνορίας πρός τό παρόν Ἄρθρον δύναται νά ἔχῃ ὡς ἀποτέλεσµα τήν ἀνάκλησιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χάρτου της, συµφώνως πρός τά διατάξεις 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-

48

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 παρόντας Κανονισµούς δι’ ἀναφορᾶς εἰς αὐτούς, καί δύναται ἐπίσης νά
συµπεριλάβῃ ἐπιπροσθέτους διατάξεις ἐάν τοῦτο κριθῇ ἀναγκαῖον,
ὑπό τῆς Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως, διά τήν κάλυψιν τοπικῶν ἀναγκῶν. Ἐν τούτοις, εἰς περίπτωσιν συγκρούσεως µεταξύ τῶν Ἄρθρων
Νοµικῆς Ἀναγνωρίσεως τῆς Ἐνορίας/Ἄρθρων Ὀργανώσεως, Καταστατικοῦ ἤ ἄλλου ἐγγράφου τῆς Ἐνορίας καί τῶν παρόντων Κανονισµῶν, αἱ διατάξεις τῶν παρόντων Κανονισµῶν ὑπερισχύουν. Εἰς
περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν τό Καταστατικόν Ἐνορίας τινος δέν
ἐνσωµατώνει δι’ εἰδικῆς ἀναφορᾶς ὅλους τούς παρόντας Κανονισµούς, θά θεωρηθῇ ὅτι οἱ Κανονισµοί ἤδη ἐνυπάρχουν ἐνσωµατωµένοι 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 Ὀργανωτικά, Καταστατικόν καί/ἤ ἄλλα συναφῆ νοµικά ἔγγραφα πρέπει
νά ὑποβληθοῦν εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν διά τῆς ἀντιστοίχου
Μητροπόλεως πρός θεώρησιν καί ἔγκρισιν. Οἱαιδήποτε τροποποιήσεις τῶν ἐγγράφων τούτων πρέπει ἐπίσης νά ὑποβάλλωνται πρός
θεώρησιν καί ἔγκρισιν, πρό τῆς ἡµεροµηνίας ἐφαρµογῆς των. Ἀσχέτως πρός τά προλεχθέντα, ἀδυναµία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί/ἤ τῆς
ἀντιστοίχου Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας/Μητροπόλεως νά θεωρήσῃ καί/ἤ µή ἐγκρίνῃ οἱαδήποτε ἔγγραφα ἤ κανονισµούς ἀναφεροµένους 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.
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ΑΡΘΡΟΝ 22
ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΟΙ ΕΝΟΡΙΑΙ
Παράγραφος 1: Εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν τό Διοικητικόν
Συµβούλιον Ἐνορίας τινός διαπιστώσῃ ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Ἐνορία ἀδυνατεῖ 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 ἀδύνατος 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 Ἀρχιεπισκοπή, ἐν συνεννοήσει µετά τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, προβαίνει εἰς τήν
ἐκποίησιν οἱωνδήποτε περιουσιακῶν στοιχείων τῆς ἐν λόγῳ Ἐνορίας 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 περίπτωσιν 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 καλύτερον τά συµφέροντα αὐτῶν, ἑκάστη Ἐνορία θά πρέπει νά συγκαλέσῃ ἰδίαν Γενικήν Συνέλευσιν, διά γραπτῆς ἀναγγελίας τοὐλάχιστον
δέκα (10) ἡµέρας πρό τῆς καθορισθείσης ἡµεροµηνίας τῆς Συνελεύσεως. 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 Ἐνοριακῶν Συνελεύσεων. Διά τήν συγχώνευσιν Ἐνοριῶν θεωρεῖται ἐπίσης ἀπαραίτητος καί ἡ ἐπί τούτου συµφωνία τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΑΡΘΡΟΝ 24
ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Παράγραφος 1: Ἡ θητεία εἰς τό Ἐνοριακόν Συµβούλιον ἀποτελεῖ
διακονίαν καί πάντες οἱ διακονοῦντες καλοῦνται νά ἐκπροσωπήσουν 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, προσδιοριζόµενον ὑπό τοῦ Ἐνοριακοῦ Καταστατικοῦ ἤ τοπικοῦ
κανονισµοῦ ἀναλόγως πρός τάς ἀνάγκας τῆς Ἐνορίας. Τό Ἐνοριακόν Συµβούλιον εἶναι ὑπεύθυνον ἔναντι τῆς Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως καί τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου διά τήν διαχείρισιν τῶν Ἐνοριακῶν ὑποθέσεων συµφώνως πρός τήν ἀποστολήν, τούς σκοπούς
καί τάς ἐπιδιώξεις τῆς Ἐκκλησίας ὅπως ὁρίζονται εἰς τό Σύνταγµα
καί τούς παρόντας Κανονισµούς. Τό Ἐνοριακόν Συµβούλιον δύναται ἐπίσης νά σηµαίνῃ καί Διοικητικόν Συµβούλιον (Board of Trustees) ἤ Διοικητικόν Σῶµα (Board of Directors), ἐάν παρόµοιαι ὀνοµασίαι ἀπαιτοῦνται ὑπό τοπικῶν διατάξεων. Ὁ Ἱερεύς ἀποτελεῑ µέλος τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου ἄνευ δικαιώµατος ψήφου.
Παράγραφος 2: Οἱ ἀξιωµατοῦχοι τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου εἶναι 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 µελῶν τῆς Ἐνορίας.
Παράγραφος 4: Ἔµµισθος ὑπάλληλος τῆς Ἐνορίας δέν δύναται
νά ὑπηρετήσῃ εἰς τό Ἐνοριακόν Συµβούλιον, τήν Ἐξελεγκτικήν Ἐπιτροπήν ἤ τήν Ἐφορευτικήν Ἐπιτροπήν.
Παράγραφος 5: Θέσις µέλους τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου θεωρεῖται κενωθεῖσα, ὅταν συντρέχουν οἱ κάτωθι λόγοι: θάνατος ἤ
παραίτησις µέλους, σωµατική ἤ διανοητική ἀναπηρία µέλους, ἀκύρωσις τῆς ἐκλογῆς µέλους ἤ παράλειψις τῆς καταβολῆς τῶν οἰκο-
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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 Ἱεραρχικάς 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 διαβεβαίωσιν του ἀξιώµατός του (της), ἤ (6) ἔχει ἐµπλακεῖ εἰς ἐνεργείας αἱ ὁποῖαι δέν προωθοῦν τήν διοικητικήν ἤ πνευµατικήν 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 µέλους, γραπτῶς, πρός τόν οἰκεῖον Ἱεράρχην.
Γ. Ἐάν ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης, ἐπί τῇ προτάσει τοῦ Ἱερέως, ἤ δι’ οἱονδήποτε ἔτερον λόγον, κρίνῃ ὅτι ἡ ἀπόλυσις µέλους τοῦ
Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου εἶναι ἀναγκαία ἐξ αἰτίας ἑνός ἤ περισσοτέρων λόγων ἐκ τῶν ἀναφεροµένων εἰς τά ὑποεδάφια
1 ἕως καί 5, ἀνωτέρω, τότε ἐκδίδει ἀπόφασιν ἐπί τοῦ θέµατος καί ἐνηµερώνει σχετικῶς τόν Ἱερέα καί τό Ἐνοριακόν
Συµβούλιον. Ἐάν οἱοδήποτε µέλος τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου ἀπολυθῇ, τό θέµα δέν πρέπει νά ἀπασχολήσῃ τήν Ἐνοριακήν Συνέλευσιν.
Δ. Πρό τῆς ἀπολύσεως πάντων ἤ τῆς πλειοψηφίας τῶν µελῶν
τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου δι’ οἱονδήποτε λόγον ἐντός τῆς ἰδίας χρονικῆς περιόδου δώδεκα (12) µηνῶν, ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης ὀφείλει νά συµβουλευθῇ τήν Σύνοδον καί νά ἐπιτύχῃ
τήν συγκατάθεσιν αὐτῆς.
Ε. Ὅταν ἄτοµον ἤ ἄτοµα ἀπολύονται ἐκ τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, αἱ κενωθεῖσαι θέσεις
καλύπτονται δι’ ἀπ’ εὐθείας διορισµοῦ µελῶν ὑπό τοῦ Ἱεράρχου, τῇ προτάσει τοῦ Ἱερέως καί τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµ-
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βουλίου, ἐκ τῶν ἐνεργῶν µελῶν τῆς Ἐνορίας διά τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ὑπολοίπου τῆς θητείας τοῦ ἀπολυθέντος µέλους. 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 συγκαλέσουν εἰδικήν τηλεφωνικήν συνεδρίασιν. Μέλος τό ὁποῖον
ἀπουσιάζει ἀδικαιολογήτως ἐπί τρεῖς (3) συνεχεῖς συνεδριάσεις, δύναται νά ἀπαλλαγῇ τῶν καθηκόντων του κατόπιν προτέρας προσωπικῆς του ἐνηµερώσεώς καί διά πλειοψηφίας ἀποφάσεως τοῦ Ἐνοριακοῦ 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 καλύπτεται ἀµέσως ὑπό τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου διά τῆς ἐκλογῆς
διαδόχου ἐκ τῆς τάξεως τῶν ἐνεργῶν µελῶν τῆς Ἐνορίας. Ὁ διάδοχος οὗτος θά ὑπηρετήσῃ κατά τήν ἐναποµείνασαν χρονικήν περίοδον τῆς κενωθείσης θέσεως. Ἐάν ὑπάρξη κενωθεῖσα θέσις εἰς τό
Ἐνοριακόν Συµβούλιον µετά τάς ἐκλογάς δι’ Ἐνοριακόν Συµβούλιον ἀλλά πρό τῆς πρώτης συνεδριάσεως τούτου, κατά τήν ὁποίαν ἐκλέγονται οἱ ἀξιωµατοῦχοι, ἡ κενωθεῖσα θέσις καλύπτεται µετά τήν
ἐκλογήν τῶν ἀξιωµατούχων τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου.
Παράγραφος 8: Ἅπαντα τά νεοδιορισθέντα µέλη τά ὁποῖα καλύπτουν κενωθείσας θέσεις τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου πρέπει, πρό
τῆς διαβεβαιώσεως καί τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων τοῦ ἀξιώµατός των, νά παρακολουθήσουν Σεµινάριον Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου τό ὁποῖον διευθύνεται ὑπό τοῦ Ἱερέως.
ΑΡΘΡΟΝ 25
ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Παράγραφος 1: Μέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου ἐκλέγονται ὑπό τῶν ἐνοριτῶν οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐνεργά µέλη συµφώνως πρός τούς
Κανονισµούς καί τό Καταστατικόν τῆς Ἐνορίας. Ἡ ἐκλογή τῶν µε-
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λῶν τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου πρέπει νά λαµβάνῃ χώραν οὐχί ἐνωρίτερον τῆς πρώτης Κυριακῆς τοῦ µηνός Νοεµβρίου, καί οὐχί ἀργότερον τῆς δευτέρας Κυριακῆς τοῦ µηνός Δεκεµβρίου.
Παράγραφος 2: Ὁ ὑποψήφιος διά τήν θέσιν µέλους τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου πρέπει νά εἶναι ἐνεργόν µέλος τῆς Ἐνορίας
τοὐλάχιστον ἐπί ἕν ἔτος πρό τῶν ἐκλογῶν, ὁ δέ βίος του/της δέον ὅπως συνάδῃ πρός τάς ἐπιταγάς τῆς πίστεως καί τούς κανόνας τῆς
Ἐκκλησίας. Ὁ Ἱερεύς κρίνει ἐάν οἱ ἐνορίται εἶναι ἐνεργά µέλη ἐξ ἀπόψεως κανονικοῦ δικαίου καί οἰκονοµικῶν ὑποχρεώσεων ὅπως καθορίζονται ὑπό τῶν παρόντων Ὁµοιοµόρφων Ἐνοριακῶν Κανονισµῶν, Ἄρθρον 18, Παράγραφοι 1, 2 καί 3.
Παράγραφος 3: Οἱ ὑποψήφιοι δι’ ἐκλογήν εἰς τό Ἐνοριακόν Συµβούλιον πρέπει νά προτείνονται συµφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ
Καταστατικοῦ τῆς Ἐνορίας.
Α

Ἅπαντες οἱ ὑποψήφιοι πρέπει πρό τῶν ἐκλογῶν νά παρακολουθήσουν σεµινάριον διευθυνόµενον ὑπό τοῦ Ἱερέως, εἰς
τό ὁποῖον ὁ Ἱερεύς θά συζητήσῃ καί ἐξηγήσῃ εἰς τούς ὑποψηφίους τούς Ὁµοιοµόρφους Ἐνοριακούς Κανονισµούς, καί
τήν σηµασίαν τῆς διαβεβαιώσεως (διά τό κείµενον τῆς Διαβεβαιώσεως 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 ὑποχρέωσιν 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 τηρήσουν τούτους καθώς καί τήν διαβεβαίωσίν των. Ἐάν ὑποψήφιος διά τήν θέσιν Συµβούλου τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου δέν παρακολουθήσῃ τό Σεµινάριον καί δέν ὑπογράψῃ
τήν δήλωσιν, τότε τό ὄνοµά του/της διαγράφεται ἐκ τοῦ
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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 καταβάλῃ 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 οἰκονοµικάς 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 ἐπιτρέψῃ τήν ταχυδροµικήν ψῆφον (absentee balloting) µόνον εἰς
περίπτωσιν τῶν ἐκλογῶν δι’ Ἐνοριακόν Συµβούλιον. Αἱ ταχυδροµικαί αὗται ψῆφοι πρέπει νά φθάσουν εἰς τάς χεῖρας τῆς Ἐφορευτικῆς 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 Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ δέ ψηφοφορία εἶναι µυστική. Ἡ ψηφοφορία ἄρχεται 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 Συµβουλίου, καί ἀναφέρουν τόν ἀριθµόν ψήφων τάς ὁποίας ἔλαβεν
ἕκαστος ὑποψήφιος. Τά ἀποτελέσµατα πρέπει νά ὑπογραφοῦν ὑφ’
ἑκάστου µέλους τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς. Οἱ ὑποψήφιοι οἱ ὁποῖοι ἔχουν λάβει τόν µεγαλύτερον ἀριθµόν ψήφων κηρύσσονται ἐκλεγέντες διά τήν ἐρχοµένην περίοδον, ὑπό τόν ὅρον ὅτι τά ἀποτελέσµατα πρέπει νά ἐπικυρωθοῦν ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου. Εἰς
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περίπτωσιν ἰσοψηφίας, τά λοιπά µέλη τοῦ νεοεκλεγέντος Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου θά πληρώσουν τήν θέσιν διά πλειοψηφικῆς ψηφοφορίας κατά τήν πρώτην συνεδρίαν τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου ἐν
ἀναµονῇ τῆς ἐπικυρώσεως ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου. Οἱ ἰσοψηφίσαντες ὑποψήφιοι, ἐάν κατά τά ἄλλα εὑρεθοῦν κατάλληλοι,
ἐγκρίνονται προσωρινῶς ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου ἐάν οὗτος ἐπικυρώσῃ 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 καταγγέλοντος ἐνορίτου καί ὑπό τεσσάρων (4) ἀκόµη ἐνεργῶν µελῶν
τῆς Ἐνορίας καί ὅπως ἀναφέρῃ λεπτοµερῶς τούς λόγους τῆς ἐνστάσεως. Ἐν ἧ περιπτώσει ὑποβληθῇ τοιαύτη διαµαρτυρία καί κριθῇ
ὀρθή καί ἔγκυρος, ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης κηρύσσει ἀκύρους τάς προσβαλλοµένας ἐκλογάς. Ἐν προκειµένῳ προκηρύσσονται νέαι ἐκλογαί. Ἡ ἀπόφασις τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου εἶναι τελεσίδικος.
Παράγραφος 10: Εἰς περίπτωσιν παραιτήσεως οἱουδήποτε ἐκλεγέντος µέλους τοῦ εἰσερχοµένου Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου, ἤ κενώσεως θέσεως δι’ οἱονδήποτε ἄλλον λόγον, ἐντός τοῦ µεσολαβοῦντος χρονικοῦ διαστήµατος µεταξύ τῆς ἡµεροµηνίας τῶν ἐκλογῶν
καί τῆς ἐκλογῆς ἀξιωµατούχων, τά µέλη τοῦ εἰσερχοµένου Συµβουλίου 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 ὑποψηφίων διά θέσεις Συµβούλων εἰς τό Ἐνοριακόν Συµβούλιον δέν
εἶναι ἐπαρκής, ἤ ὁ ἀριθµός τῶν ὑποψηφίων εἶναι ἴσος µέ τόν ἀριθµόν κενῶν θέσεων, ἡ ἐκλογή τῶν ὑποψηφίων τούτων θά πραγµατοποιηθῇ συµφώνως πρός τάς ἐκλογικάς διαδικασίας αἱ ὁποῖαι
καθορίζονται ὑπό τῶν παρόντων Κανονισµῶν. Τό Ἐνοριακόν Συµβούλιον, µετά τήν ἐπικύρωσιν καί τήν διαβεβαίωσιν τῶν νέων µελῶν 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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αν καθορίζει τό Συµβούλιον, καί τήν ἐπικύρωσιν τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, 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 ἀργότερον 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 Προσδιορισµοῦ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Προγράµµατος Εὐεργετηµάτων (Archdiocesan 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 διαβεβαιώσεως.
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 Ἐνοριακόν Συµβούλιον δέν παρευρίσκεται εἰς τήν τελετήν διαβεβαιώσεως, ὁ Ἱερεύς ἐνεργεῖ τήν διαβεβαίωσιν τοῦ ἐν λόγῳ µέλους κατά τήν
πρώτην συνεδρίασιν τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου, καί πρό τῆς ἐκλογῆς ἀξιωµατούχων. Ἡ διαβεβαίωσις ἀπαγγέλλεται ὑπό τοῦ Ἱερέως
καί ἐπαναλαµβάνεται ὑφ’ ἁπάντων τῶν µελῶν τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου. Ἡ τελετή διαβεβαιώσεως πρέπει νά γίνῃ οὐχί ἀργότερον
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τῆς δευτέρας Κυριακῆς τοῦ µηνός Ἰανουαρίου. Μέχρι τῆς στιγµῆς
τῆς διαβεβαιώσεως τό προηγούµενον Ἐνοριακόν Συµβούλιον συνεχίζει τήν ἐκτέλεσιν τῶν καθηκόντων του ὡς Ἐνοριακοῦ Συµβολίου.
Παράγραφος 4: Ἕκαστον ἐκλεγέν µέλος τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου ὑποχρεοῦται, ἄνευ ἐξαιρέσεως, νά δώσῃ τήν ἀκόλουθον
διαβεβαίωσιν τήν ὁποίαν καί µετά ταῦτα ὑπογράφει:
Α. «Διαβεβαιοῦµαι ἐπισήµως ὅτι θά εἶµαι πιστός εἰς τά δόγµατα, τάς διδασκαλίας, τάς παραδόσεις, τούς Ἱερούς Κανόνας,
τήν πειθαρχίαν, τήν Λατρείαν καί τάς ἠθικάς ἀρχάς τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καθώς ἐπίσης καί εἰς τό Σύνταγµα καί τούς Κανονισµούς τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς, καί ὅτι θά ἐκτελῶ πιστῶς καί εἰλικρινῶς τά καθήκοντα καί τάς ὑποχρεώσεις τάς ἐπιβαλλοµένας 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 κενωθεῖσα.
Παράγραφος 5: Εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης ἀρνεῖται νά ἐπικυρώσῃ τήν ἐκλογήν εἰς τό Ἐνοριακόν Συµβούλιον ἑνός ἤ περισσοτέρων ἀτόµων πρέπει νά δηλώσῃ τούς λόγους του διά τήν τοιαύτην ἀπόφασιν καί πρέπει νά κατευθύνῃ τήν
Ἐνορίαν εἰς διεξαγωγήν εἰδικῶν ἐκλογῶν διά τήν πλήρωσιν τῶν οὕτως δηµιουργηθεισῶν κενῶν θέσεων. Δύναται νά διορίσῃ ἄτοµον/α
διά νά ὑπηρετήσῃ/ουν ὡς προσωρινά µέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου 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 Συµβούλιον 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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φου. Ψῆφοι ἀπόντων ἤ πληρεξούσιοι δέν ἐπιτρέπονται.
Παράγραφος 2: Τά ἀξιώµατα τοῦ Προέδρου ἤ τοῦ Ταµίου δέν δύνανται νά κατέχονται ὑπό τοῦ αὐτοῦ προσώπου ἐπί συνεχές χρονικόν διάστηµα µεγαλύτερον τῶν ἕξ (6) ἐτῶν, ἐκτός ἐάν ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης ἔχει χορηγήσει εἰδικήν πρός τοῦτο ἄδειαν.
Παράγραφος 3: Ἐν ᾖ περιπτώσει ἡ θέσις τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου κενωθῇ, ὁ/ἡ Ἀντιπρόεδρος ἤ ὁ Α´ Ἀντιπρόεδρος, 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 Πρόεδρος, ἤ ἡ πλειοψηφία τοῦ Συµβουλίου θεωρήσῃ τοῦτο ἀπαραίτητον.
Παράγραφος 2: Πλειοψηφία τῶν µελῶν τοῦ Συµβουλίου ἀποτελεῖ ἀπαρτίαν διά τήν διεξαγωγήν τῶν ἐργασιῶν. Κεναί θέσεις τοῦ
Συµβουλίου δέν δύνανται νά χρησιµοποιηθοῦν διά τήν δηµιουργίαν 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 συµµετέχουν εἰς τήν µυστηριακήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, παρέχοντα τοιουτοτρόπως 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-
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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 ἐφαρµογήν καί ἐπέκτασιν τοῦ Ἐνοριακοῦ αὐτοῦ προγράµµατος 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 Μισθοδοσίας Κληρικῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς,
ΣΤ. Νά παρέχῃ τά οἰκονοµικά µέσα διά τούς µισθούς τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἐνορίας,
Ζ. Νά χορηγῇ τά οἰκονοµικά µέσα διά τήν διοίκησιν τῆς Ἐνορίας καί διά τάς πνευµατικάς, ἐκπαιδευτικάς καί λοιπάς διακονίας 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 Ἀρχιεπισκοπήν, εἰς τό τέλος ἑκάστου ἔτους, τόν οἰκονοµικόν ἀπολογισµόν τῆς Ἐνορίας, διά τό ἔτος αὐτό (ἐπικυρωθέντα ὑπό τῆς
Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς) καί τό προϋπολογισµόν τῆς Ἐνορίας διά τό ἐπερχόµενον ἔτος,
Κ. Νά ὑποβάλῃ ἐτησίας ἀναφοράς περί τῆς Ἐνορίας αἱ ὁποῖαι
ἐνδεχοµένως ζητοῦνται ὑπό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῆς ἀντιστοίχου Μητροπόλεως/Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας, καί
Λ. Νά ἐµµένῃ πιστῶς εἰς τόν Καταστατικόν Χάρτην, τούς Κανονισµούς 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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Παράγραφος 3: Ὁ Ἱερεύς καί τό Συµβούλιον εἶναι ὑπεύθυνοι δι’
ἅπαν τό ἔµµισθον προσωπικόν τῆς Ἐνορίας. Ἐπιπροσθέτως, ὁ Ἱερεύς 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 ἀρχεῖα, συµπεριλαµβανοµένων τοῦ καταλόγου τῶν ἐνοριτῶν, τῶν
Πρακτικῶν, τοῦ βιβλίου τραπεζιτικῶν ἐπιταγῶν, τοῦ οἰκονοµικοῦ
ἀρχείου καί γενικῶς παντός στοιχείου ἀναφεροµένου εἰς τήν περιουσίαν τῆς Ἐνορίας.
Παράγραφος 5: Ὁ Ἱερεύς καί τό Συµβούλιον καθώς καί οἱ
ἀξιωµατοῦχοι του δύνανται νά ἀσκοῦν οἱανδήποτε συµπληρωµατικήν 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, κατευθύνει καί ἐπιβλέπει τήν Ἐνορίαν. Ὁ Ἱερεύς ὁµοῦ µετά τοῦ Ἐνοριακοῦ 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 Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως. Ὁ Ἱερεύς ἤ τό Συµβούλιον ἔχουν τό δικαίωµα νά
ὑποβάλουν τό ἀνακῦψαν θέµα εἰς τόν οἰκεῖον Ἱεράρχην τοῦ ὁποίου
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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 συγκέντρωσιν 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 Συµβουλίου 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 οἰκονοµικάς των ὑποχρεώσεις (stewardship) πρός τήν Ἐνορίαν συµφώνως 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 συµµετάσχῃ 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 ἐνορίτης καταβάλῃ τάς καθυστερουµένας οἰκονοµικάς του/της ὑποχρεώσεις 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 Συνελεύσεως. Ὁ Ἱερεύς συµµετέχει εἰς τήν Συνέλευσιν ἄνευ δικαιώµατος ψήφου.
Παράγραφος 4: Ἡ ἀπαρτία Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως συµφώνως
πρός τό τοπικόν Καταστατικόν πρέπει νά εἶναι ὅσον τό δυνατόν
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µεγαλυτέρα εἰς ἀριθµόν ἀποτελούµενον ἐξ ἐνεργῶν ἐνοριτῶν καθοριζόµενον ὑπό τοῦ Καταστατικοῦ. Ἐάν δέν ὑπάρξῃ ἀπαρτία, δέν
διεξάγεται ψηφοφορία. Ἐάν δέν ὑπάρξῃ ἀπαρτία, ἡ Συνέλευσις συγκαλεῖται 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, ἐκτός θεµάτων τά ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τήν ἀγοράν, πώλησιν ἤ ἐπιβάρυνσιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τῆς Ἐνορίας, διά τά ὁποῖα θέµατα ἀπαιτεῖται νά ὑπάρχῃ ἀπαρτία τῶν ἐνεργῶν ἐνοριτῶν.
Παράγραφος 5: Δέν ἐπιτρέπονται πληρεξούσιοι εἰς τήν Ἐνοριακήν 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 ἀπαγορεύεται ὑπό τῶν παρόντων Κανονισµῶν ἤ ἀπαιτεῖται ὑπό τοῦ νόµου,
ἐάν τοὐλάχιστον δέκα τοῖς ἑκατόν (10%) τῶν ἐνεργῶν ἐνοριτῶν ὑποβάλουν 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 ἐκλέγεται 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
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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 συνεργασίᾳ µετά τοῦ Ἱερέως τῆς Ἐνορίας, ἐπαληθεύει τήν καταλληλότητα 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 Ἱερεύς πρέπει νά ἐνηµερώνεται δι’ ὅλας τάς συνεδριάσεις τῆς Ἐφορευτικῆς 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 Ἐπιτροπήν 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 Συµβούλιον.
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 οἰκονοµικήν 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 Συνέλευσιν. Μετά τήν ὑπό τῆς Ἐνοριακῆς Συνελεύσεως θεώρησιν, τό
Ἐνοριακόν Συµβούλιον πρέπει νά ὑποβάλῃ ἀντίγραφα τῆς τελικῆς
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ἐκθέσεως εἰς τόν οἰκεῖον Ἱεράρχην καί τήν Ἀρχιεπισκοπήν.
Παράγραφος 3: Κενωθεῖσα θέσις εἰς τήν Ἐξελεγκτικήν Ἐπιτροπήν πληροῦται ὑπό τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου διά τῆς ἐκλογῆς
διαδόχου προερχοµένου ἐκ τῆς τάξεως τῶν ἐνεργῶν µελῶν τῆς Ἐνορίας 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 ἑκάστου ἔτους, τό Ἐνοριακόν Συµβούλιον πρέπει νά ὑποβάλῃ τόν οἰκονοµικόν 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 προηγουµένου ἔτους.
-

Παράγραφος 4: Ὁ Ἐνοριακός προϋπολογισµός ὀφείλει νά περιλαµβάνῃ κονδύλια διά τήν ἀποστολήν ἀντιπροσώπων τῆς Ἐνορίας
εἰς τάς Κληρικολαϊκάς Συνελεύσεις τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς (ClergyLaity Congresses) καί εἰς τάς Τοπικάς Συνελεύσεις (Local Assemblies).
Παράγραφος 5: Οἱ προϋπολογισµοί τῶν Ἐνοριῶν πρέπει νά
περιλαµβάνουν τήν καταβολήν τοῦ ἀναλογοῦντος ποσοῦ διά τήν
Ἀρχιεπισκοπικήν Πλήρη Δεσµευτικήν Συνεισφοράν (Total Commitment), 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 Commitment). Ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης εἶναι ὑπεύθυνος διά τήν ἐξασφάλισιν ἀφ’
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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’ ἑκάστης 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 καταλλήλους διά τήν ἐκπλήρωσιν τῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἐνορίας.
Παράγραφος 7: Αἱ Οἰκονοµικαί Ἐκθέσεις τῆς Ἐνορίας πρέπει νά
ὑποβάλλωνται πρός τήν Ἀρχιεπισκοπήν καί τήν οἰκείαν Μητρόπολιν 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 Ἐνορίας ἤ τοῦ Ἐνοριακοῦ Συµβουλίου. Οἰκονοµικαί δραστηριτητες αἱ ὁποῖαι δέν περιλαµβάνονται εἰς τόν φυσικόν λειτουργικόν 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 λειτουργίας τῆς Ἐνορίας.
Β. Nά περικλείῃ τούς παρά τῶν Ἐνοριακῶν Συνελεύσεων ἐγκεκριµένους Ἰσολογισµούς, Ἀπολογισµούς Ἐσόδων καί Ἐξόδων 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 Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συµβουλίου.
Ε. Nά περιλαµβάνουν καί ἀναφέρουν ὅλας τάς δραστηριότητας τῆς Ἐνορίας συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς νά περιορίζονται εἰς αὐτάς, τῶν κτιριακῶν κεφαλαίων, τῶν ἐσόδων
τῶν Ἐνοριακῶν Φεστιβάλ, τῶν εἰδικῶν ἐράνων ἤ οἱασδήποτε
καί πάσης δραστηριότητος ἐρανικοῦ ἀποκλειστικοῦ χαρακτῆρος.
ΣΤ.Ἡ Ἐνορία πρέπει ἐπίσης νά ὑποβάλλῃ, ὁµοῦ µετά τῶν Οἰκο-
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νοµικῶν ἀναφορῶν, πλήρη ἀντίγραφα πάντων τῶν ἰσχυόντων 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 καθορίζεται 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 παραλαβῆς ἐγγράφου αἰτήσεως ὑποβολῆς τούτων, ἐνδέχεται ἡ Πλήρης Δεσµευτική Συνεισφορά (Total Commitment) τῆς Ἐνορίας νά αὐξηθῇ κατά ποσοστόν εἰκοσι-πέντε τοῖς ἑκατόν (25%)
ἐπί τοῦ ποσοῦ τοῦ παρελθόντος ἔτους. Συναντήσεις ἤ συζητσεις µετά τῆς Ἐνορίας δέν θά ὑπάρξουν ἕως ὅτου ληφθοῦν
τά ἀπαραίτητα ταῦτα οἰκονοµικά ἔγγραφα.
Β. Ἑκάστη Ἐνορία πρέπει νά καταβάλλῃ µηνιαίως εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν τµῆµα τοῦ ἀναλογοῦντος ποσοῦ Πλήρους Δεσµευτικῆς 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 καταβολήν τῆς Πλήρους Δεσµευτικῆς Συνεισφορᾶς (Total Commitment) καί τοῦ προγράµµατος Προσδιορισµοῦ Εὐεργετηµάτων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀποκλείεται τῆς ἐπικυρώσεως
τῶν ἀποτελεσµάτων τῶν ἐκλογῶν της διά τό Ἐνοριακόν
Συµβούλιον. Τά ἀποτελέσµατα τῶν ἐν λόγῳ ἐκλογῶν ἐπικυροῦνται µόνον καί ἐφ’ ὅσον ἡ ἐτησία καταβολή Πλήρους
Δεσµευτικῆς Συνεισφορᾶς (Total Commitment) ἔχει καλυφθῇ 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 Ἀρχιεπισκοπική Περιφέρεια/Μητρόπολις δύναται νά διατάξῃ ὁρκωτόν λογιστικόν ἔλεγχον δαπάνῃ τῆς Ἐνορίας.
Ε.
Ἐάν Ἐνορία τις καθυστερῇ τήν καταβολήν τοῦ ποσοῦ Πλήρους Δεσµευτικῆς Συνεισφορᾶς (Total Commitment) διά τό
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ψῆφον εἰς τήν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν, ἐκτός ἐάν ἀποφασίσῃ 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 δικαιοδοσίαν νά προβαίνῃ εἰς εἰδικούς διακανονισµούς ἐν σχέσει πρός
τάς οἰκονοµικάς ὑποχρεώσεις Ἐνορίας τινός ἔναντι τοῦ προγράµµατος Πλήρους Δεσµευτικῆς Συνεισφορᾶς (Total Commitment), τούς
ὁποίους ἐκεῖνος κρίνει καταλλήλους καί ἀπαραιτήτους. Ἡ Ἀρχιεπισκοπή πρέπει νά ἐνηµεροῦται διά πάντας τούς τοιούτους διακανονισµούς, τούς γενοµένους ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΑΡΘΡΟΝ 35
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Παράγραφος 1: Οἱ παρόντες Κανονισµοί δύνανται νά τροποποιηθοῦν ὡς ὁρίζεται εἰς τό Ἄρθρον 22 τοῦ Συντάγµατος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Αἱ τροποποιήσεις αὗται ἰσχύουν ἀµέσως µετά τήν ἐπικύρωσίν των ὑπό τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου. Ἐν ᾖ περιπτώσει τό
Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖον δέν ἀπαντήσῃ ἐντός διαστήµατος ἐνεννήκοντα (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 Κανονισµῶν θεωρεῖται ὡς τό ἐπίσηµον κείµενον δι’ ἁπάσας τάς περιπτώσεις.

