ΝΟΜΟ ΠΔΡΙ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΣΟΤ 1938

ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ
ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΓΟΞΟΤ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
ΜΔΛΒΟΤΡΝΗ ΚΑΙ ΒΙΚΣΩΡΙΑ
1. Γηα ην ζθνπό ηεο εγγξαθήο ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηεο Κνηλόηεηαο είλαη ρίιηνη αιιά ην
Γ.Σ. κπνξεί λα απμήζεη ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ όπνηε ην ζεσξεί θαηάιιειν.
2. Οη θαλνληζκνί ηνπ Πίλαθα Γ ηεο Γεύηεξεο Σηήιεο ηνπ Νόκνπ πεξί Δηαηξηώλ ηνπ 1938
δελ ζα ηζρύνπλ γηα ηελ Κνηλόηεηα απηή, αιιά ηα επόκελα άξζξα ζα είλαη νη θαλνληζκνί
ηεο Κνηλόηεηαο.
3. Απηνί πνπ απνδέρνληαη ην Καηαζηαηηθό απηό θαη ηα άξζξα απηά θαη ηα πξόζσπα πνπ
αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 4, ζα είλαη κέιε ηεο Κνηλόηεηαο.
4. Τν δηθαίσκα εγγξαθήο σο κέινο ηεο Κνηλόηεηαο ζα πεξηνξίδεηαη ζε Έιιελεο θαη ζε
πξόζσπα πνπ γελλήζεθαλ από Έιιελεο γνλείο ή πνπ έρνπλ Διιελίδα κεηέξα ή παηέξα
θαη ζηνπο απνγόλνπο ησλ πξνζώπσλ απηώλ νη νπνίνη πηζηεύνπλ ζηα δηδάγκαηα ηεο
Διιελνξζόδνμεο Θξεζθείαο ζα δηθαηνύληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ζξεζθεπηηθνύο
ηύπνπο θαη ηειεηέο ηεο Δθθιεζίαο απηήο, αιιά κόλν πξόζσπα πνπ είλαη πξαγκαηηθά
κέιε ηεο Κνηλόηεηαο ζα δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ αμίσκα, λα ςεθίδνπλ ζηηο ζπλειεύζεηο ή
λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαρείξηζε θαη έιεγρν ηεο Κνηλόηεηαο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ
αλαθέξνληαη.
5. Κάζε πξόζσπν πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πξνζώπσλ όπσο αλαθέξεηαη ζην Άξζξν
4, κπνξεί λα ζηείιεη ζην Γξακκαηέα αίηεζε γξαπηή γηα λα γίλεη κέινο,κε ηέηνην ηύπν θαη
πεξηιακβάλνληαο ηέηνηεο ιεπηνκέξεηεο πνπ ζα θαζνξίζεη ην Γ.Σ. Ο Γξακκαηέαο ζα ζέζεη
θάζε ηέηνηα αίηεζε ππόςε ηνπ Γ.Σ. θαηά ηελ πξώηε ζπλεδξίαζε πνπ ζα γίλεη κεηά ηε
ιήςε ηέηνηαο αίηεζεο.Τν Γ.Σ. ζα απνθαζίζεη αλ ηέηνην πξόζσπν ζα γίλεη απνδεθηό σο
κέινο ηεο Κνηλόηεηαο θαη εάλ ην Γ.Σ. απνθαζίζεη όηη απηό ην πξόζσπν γίλεηαη απνδεθηό
ν Γξακκαηέαο ζα ηνλ θαηαγξάςεη αλαιόγσο.Τν Γ.Σ. κπνξεί λα αξλεζεί λα δερηεί
νπνηνδήπνηε πξόζσπν ην νπνίν αλήθεη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ρσξίο λα δώζεη θαλέλα
ιόγν γηα απηήλ ηελ άξλεζε.
6. Κάζε κέινο ζα πιεξώλεη κηα εηήζηα η α θ η η θ ή ζ σ λ δ ρ ο κ ή
πξνθαηαβνιηθά ηελ πξώηε Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο.

πέληε δνι.

7. Κάζε κέινο πνπ θαζπζηεξεί ηελ πιεξσκή ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο ζπλδξνκήο ηνπ γηα
πεξίνδν έμη κελώλ θαη εηδνπνηεζεί γξαπηά από ην Γξακκαηέα όηη θαζπζηεξεί, κπνξεί,
εθηόο αλ πιεξώζεη κέζα ζε έλα κήλα από ηελ εηδνπνίεζή ηνπ, λα δηαγξαθεί από ηνλ
θαηάινγν ησλ κειώλ θαηόπηλ δηαηαγήο ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηέηνην κέινο ζα
πάςεη λα είλαη κέινο ηεο Κνηλόηεηαο.Οπνηνδήπνηε κέινο, πνπ έρεη δηαγξαθεί από ην
Μεηξών ησλ κειώλ, κπνξεί λα ππνβάιεη εγγξάθσο λέα αίηεζε εγγξαθήο θαη θαηόπηλ
απόθαζεο ηνπ Γ.Σ. πεξί επαλεγγξαθήο ηνπ, ν Γξακκαηέαο ζα ην επαλεγγξάςεη. Τν Γ.Σ.
πνπ εμεηάδεη ηε λέα αίηεζε, κπνξεί λα δηαγξάςεη νιόθιεξν ή κέξνο κόλν ηνπ πνζνύ ησλ
θαζπζηεξνύκελσλ ζπλδξνκώλ ηνπ, κέρξη ηε λέα αίηεζή ηνπ γηα εγγξαθή.
8. Κάζε κέινο έρεη ην δηθαίσκα λα παξαηηεζεί από κέινο ηεο Κνηλόηεηαο κε γξαπηή
εηδνπνίεζή ηνπ πνπ απεπζύλεηαη ζην Γξακκαηέα.
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9. Καλέλα κέινο δελ δηθαηνύηαη λα ςεθίζεη ζηηο ζπλειεύζεηο ή ζηηο εθινγέο ή λα
ζπκκεηέρεη ζηε δ η α τ ε ί ρ η ζ ε θαη έ ι ε γ τ ο ησλ ππνζέζεσλ ηεο Κνηλόηεηαο, αλ
δελ έρεη γξαθηεί σο κέινο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ έμη κελώλ ή αλ ε ζπλδξνκή ηνπ
θαζπζηεξείηαη.
10. α) Τν Γ.Σ. κπνξεί λα δηώμεη από κέινο ηεο Κνηλόηεηαο ή λα θξαηήζεη ππό επελεμέηαζε
από ηελ Κνηλόηεηα γηα κηα πεξίνδν, όπσο ζέιεη λα απνθαζίζεη θαηά ηε γλώκε ηνπ ,
νπνηνδήπνηε κέινο:
i.

Πνπ δε ζπκκνξθώλεηαη κε νπνηνδήπνηε όξν κε ηνπο ζθνπνύο ή κε ηα Άξζξα
ηεο Δηαηξίαο ηεο Κνηλόηεηαο ή κε
νπνηνλδήπνηε θαλνληζκό ή κε
νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο Κνηλόηεηαο ή ηνπ Γ.Σ. πνπ εγθξίζεθε ή

ii.

Πνπ θαηαδηθάζηεθε γηα πιεκκέιεκα ή γηα απάηε από νπνηνδήπνηε
Γηθαζηήξην ηεο αξκόδηαο δηθαηνδνζίαο ή

iii.

Πνπ ε δηαγσγή ηνπ θαηά ηε γλώκε ηνπ Γ.Σ. πξνθαιεί δεκηά ζηελ
επεκεξία θαη ζηα ζπκθέξνληα ηεο Κνηλόηεηαο.

β) Οπνηνδήπνηε κέινο εθδηώρζεθε έηζη ή βξίζθεηαη ππό επαλεμέηαζε κπνξεί λα
εηδνπνηήζεη γξαπηώο ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην εληόο 15 εκεξώλ κεηά ηε γλσζηνπνίεζε
ζ’ απηό ηεο απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα εθδίσμή ηνπ ή επαλεμέηαζή ηνπ,
όηη ζθέθηεηαη λα πξνζθύγεη ζηελ επόκελε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Κνηλόηεηαο. Τέηνηα
εηδνπνίεζε ζα δνζεί ζηνλ Δπίηηκν Γεληθό Γξακκαηέα ή ηνλ Πξόεδξν πξνζσπηθώο εληόο
δεθαπέληε εκεξώλ. Μηα ηέηνηα έθεζε ζα εμεηαζηεί ζηελ επόκελε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο
Κνηλόηεηαο πνπ ζα γίλεη κεηά ηε ιήςε ηέηνηαο εηδνπνίεζεο από ηνλ Δπίηηκν Γεληθό
Γξακκαηέα ή ηνλ Πξόεδξν.
γ) Σηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαηά ηελ νπνία ζα εμεηαζηεί ηέηνηα πξνζθπγή κε πιεηνςεθία
ησλ παξόλησλ κειώλ θαη ε ςήθνο ζε κηα ηέηνηα ζπλέιεπζε κπνξεί λα ζπκκνξθώλεηαη,
κεηαβάιιεη ή απνξξίπηεη ηελ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
11. Η γεληθή δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο Κνηλόηεηαο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο απηνύ ηνπ
Καηαζηαηηθνύ ζα εκπηζηεπζεί ζε έλα δηνηθεηηθό ζπκβνύιην πνπ ζα εθιέγεηαη από ηα
κέιε ηεο Κνηλόηεηαο θάζε δύν ρξόληα. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζα ππάγεηαη θαηά
θαηξνύο ζηνλ έιεγρν θαη ηηο νδεγίεο ηεο Κνηλόηεηαο θαη ζα ζπκκνξθώλεηαη πξνο όιεο ηηο
απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη από ηελ Κνηλόηεηα ζε γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ζα γίλεηαη
θαηά θαηξνύο.
12. Τν Σπκβνύιην ζα απνηειείηαη από δεθαελληά κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ
πνπ ζα εθιεγεί από απηνύο, έλαλ αληηπξόεδξν, γξακκαηέα, βνεζό γξακκαηέα θαη ηακία.
13. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζα εθιέγεηαη θάζε ηξία έηε θαη νη εθινγέο ζα δηεμάγνληαη όρη
αξγόηεξα από ην κήλα Ννέκβξην ηνπ έηνπο ησλ εθινγώλ.
14. Καηά ην έηνο πνπ ζα γίλνπλ νη εθινγέο, νη αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο γηα εθινγή ζην
Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην επηβάιιεηαη λα γίλνπλ γξαπηώο θαη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο από
δύν πξνηείλνληα αξσγά κέιε, ηα νπνία έρνπλ εγγξαθεί πξηλ από έμη κήλεο ηνπιάρηζηνλ.
Κακηά αίηεζε δελ ζα γίλεη απνδεθηή αλ δελ ζπλνδεύεηαη από ππνγεγξακκέλε δήισζε
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ππνςεθίνπ όηη απνδέρεηαη ηελ αίηεζε. Κάζε ππνςεθηόηεηα πξέπεη
λα παξαιεθζεί από ην Γξαθείν ηεο Κνηλόηεηαο όρη αξγόηεξα από ηηο 5 κ.κ ηεο
πξνεγνύκελεο εκέξαο ηεο Δηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πνπ νλνκάδεηαη από δσ θαη πέξα
‘’Ηκέξα ηεο ππνςεθηόηεηαο’’. Τα απνρσξνύληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
έρνπλ δηθαίσκα επαλεθινγήο. Καλέλα κέινο δελ ζα έρεη δηθαίσκα ππνςεθηόηεηαο αλ δελ
έρεη πιεξώζεη ηε ζπλδξνκή ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο αηηήζεώο ηνπ ή αλ δελ έρεη γξαθεί
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σο κέινο ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο αηηήζεώο ηνπ. Δάλ ν
αξηζκόο ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί δελ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκό δεθαελληά ηόηε ηα
κέιε πνπ ππέβαιαλ αίηεζε (πξνηάζεθαλ) ζα ζεσξεζνύλ σο πξάγκαηη εθιεγκέλα θαη ζα
αλαιάβνπλ θαζήθνληα.
15. Σηελ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε θαηά ηελ νπνία νη πξνηάζεηο ππνςεθίσλ ππεξβαίλνπλ
ηνλ αξηζκό ησλ πξνο εθινγή κειώλ ζα δηνξίδεηαη κία εθνξεπηηθή επηηξνπή. Η
εθνξεπηηθή απηή επηηξνπή ζα απνηειείηαη από ελλέα κέιε πνπ ζα έρνπλ ην δηθαίσκα
πξόηαζεο αιιά δελ ζα είλαη ππνςήθηα γηα ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. Κάζε ππνςήθηνο ζα
πξνηείλεηαη από ηνπιάρηζηνλ δύν κέιε θαη ζα γίλεηαη δεθηόο σο ππνςήθηνο γηα ηελ
εθνξεπηηθή επηηξνπή από ηελ πιεηνςεθία ησλ κειώλ πνπ είλαη παξόληα θαη ςεθίδνπλ
ζηε ζπλέιεπζε. Σε πεξίπησζε πνπ ε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαη δηθαηνπκέλσλ ςήθνπ
κειώλ πξνηείλεη θαη απνδερζεί πεξηζζόηεξα από ελλέα κέιε, ζα γίλεηαη ςεθνθνξία γηα
ηελ εθινγή εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαη νη ελλέα ππνςήθηνη πνπ ζα ιάβνπλ ην κεγαιύηεξν
αξηζκό ςήθσλ ζα απνηεινύλ ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή.
16. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζα θάλεη όιεο ηηο αλαγθαίεο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ εθινγή ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Η εθινγή ζα γίλεη κεηαμύ ησλ σξώλ 10 π.κ. θαη 8 κ.κ. θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ην κέξνο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαη ζα
γλσζηνπνηήζεη ζηα κέιε κε εηδνπνηήζεηο ηνηρνθνιιεκέλεο ζηηο εθθιεζίεο θαη
δεκνζηεπκέλεο ζε όιεο ηηο εθεκεξίδεο πνπ εθδίδνληαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαη
θπθινθνξνύλ ζηε Μειβνύξλε κέζα ζε όρη ιηγόηεξεο από δεθαηέζζεξηο εκέξεο πξηλ από
ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ εθινγή.
17. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζα ηππώλεη ηα ςεθνδέιηηα ηα νπνία ζα πεξηέρνπλ αιθαβεηηθώο
όια ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ θαη έλα ηεηξάγσλν απέλαληη από θάζε όλνκα. Κάζε
ςεθνθόξνο ζα βάδεη ζηαπξό ζηα ηεηξάγσλα απέλαληη από ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ
ηνπο νπνίνπο επηζπκεί λα ςεθίζεη, ζα ςεθίδεη δε κόλν 19 ππνςεθίνπο.
18. Καηά ηελ νξηζζείζα κέξα ησλ εθινγώλ ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζα επηβιέπεη ηε
δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ θαη ζα δίλεη ηα ςεθνδέιηηα ζηα κέιε πνπ δηθαηνύληαη λα
ςεθίδνπλ. Σην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζα αλνίμεη ηηο θάιπεο θαη
ζα κεηξήζεη ηηο ςήθνπο απνξξίπηνληαο εθείλα ηα ςεθνδέιηηα πνπ ε ίδηα ζα θεξύμεη
αλεπίζεκα (άθπξα). Οη δεθαελληά ππνςήθηνη πνπ ζα ιάβνπλ ην κεγαιύηεξν αξηζκό
ςήθσλ ζα θεξπρηνύλ εθιεγέληεο από ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. Σε πεξίπησζε πνπ δύν ή
πεξηζζόηεξνη ππνςήθηνη ιάβνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ςήθσλ γηα ηελ δέθαηε έλαηε ζέζε, ε
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζα δηεμάγεη όζν ην δπλαηόλ γξεγνξόηεξα ςεθνθνξία παξνπζία
απηώλ ησλ ππνςεθίσλ γηα λα απνθαζίζεη πνηνο απ’ απηνύο ηνπο ππνςήθηνπο ζα εθιεγεί
ζ’ απηή ηε ζέζε.
Μία θαηάιιειε θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα δείρλεη ηα νλόκαηα ησλ
ππνςεθίσλ θαη ηνλ νιηθό αξηζκό ησλ ςήθσλ πνπ έιαβε ν θαζέλαο απ’ απηνύο θαη ηνλ
αξηζκό ησλ αλεπίζεκσλ (άθπξσλ) ςήθσλ πνπ έιαβε ν θαζέλαο, πξέπεη λα ηνηρνθνιιεζεί
εληόο 7 εκεξώλ από ηηο εθινγέο ζηα Γξαθεία κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα ιάβνπλ από ην
Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη λα παξακείλνπλ ηνηρνθνιιεκέλα όρη ιηγόηεξν από
δεθαηέζζεξηο εκέξεο.
Δπηπιένλ ε Δθνξεπηηθή ζα θξνληίζεη ώζηε ε θαηαγξαθή απηή λα δεκνζηεπζεί ζε όιεο ηηο
εθεκεξίδεο πνπ εθδίδνληαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαη θπθινθνξνύλ ζηε Μειβνύξλε
όζν ην δπλαηόλ γξεγνξόηεξα κεηά ηελ αλαθήξπμε ησλ εθιεγέλησλ ππνςεθίσλ. Κάζε
ππνςήθηνο ή ν γξαπηώο εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξόζσπόο ηνπ ζα δηθαηνύηαη λα
παξεπξίζθεηαη θαηά ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ από ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή.
18. α) Κάζε κέινο πνπ ζέιεη λα θαηαζέζεη έλα παξάπνλν, γηαηί ηζρπξίδεηαη νπνηαδήπνηε
αλσκαιία ζηε δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ ή ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ, κπνξεί λα ην
θάλεη δίλνληαο ζε έλα κέινο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο κία ελππόγξαθε γξαπηή
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θαηάζεζε, αλαθέξνληαο ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ, καδί κε έλνξθεο θαηαζέζεηο πνπ ηνπο
απνδεηθλύνπλ, κέζα ζε ελληά εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ησλ εθινγώλ.
β) Δάλ κηα ηέηνηα ελππόγξαθε γξαπηή θαηάζεζε, καδί κε ηηο επαιεζεύνπζεο έλνξθεο
θαηαζέζεηο παξαδνζνύλ ζε κέινο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν (η) ηνπ Άξζξνπ απηνύ, κέζα ζηνλ πξνζδηνξηδόκελν ρξόλν, ε Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή όζν ην δπλαηόλ γξεγνξόηεξα πξέπεη λα ηελ παξαδώζεη ζηνλ Πξόεδξν ηεο
Κνηλόηεηαο, ν νπνίνο πξέπεη ακέζσο λα θαιέζεη θνηλή ζπλεδξίαζε ηνπ απνρσξνύληνο
Γ.Σ. θαη ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα λα κειεηήζνπλ απηνύο ηνπο ηζρπξηζκνύο.Η
θνηλή ζπλεδξίαζε πνπ ζα θιεζεί, όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ζα πξνρσξήζεη κε
απιή πιεηνςεθία ζύκθσλα κε ην Άξζξν 19 ησλ Άξζξσλ απηώλ ή λα θαιέζεη Γ.Σ. ησλ
Μειώλ ηεο Κνηλόηεηαο, πνπ ζα γίλεη κέζα ζε έλα κήλα από απηήλ ηελ θνηλή ζπλεδξίαζε
κε ην ζθνπό λα εμεηάζεη ηνπο ηζρπξηζκνύο θαη
i.

δίλνληαο νδεγίεο ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ή

ii.

αθπξώλνληαο ηηο Δθινγέο θαη παίξλνληαο απηά ηα κέηξα πνπ ζα ζεσξήζεη ε
ζπλέιεπζε θαηάιιεια γηα λα απνιύζεη ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαη λα
εθιέμεη λέα Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ή

γ) Δάλ κηα ηέηνηα ελππόγξαθε γξαπηή θαηάζεζε καδί κε ηελ επαιεζεύνπζα Έλνξθε
Καηάζεζε παξαδνζνύλ ζε έλα κέινο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, όπσο αλαθέξζεθε
παξαπάλσ, κέζα ζηνλ πξνζδηνξηζκέλν ρξόλν,ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή δελ ζα
πξνρσξήζεη ζύκθσλα κε ην Άξζξν 19 ησλ Άξζξσλ απηώλ, κέρξη λα πάξεη νδεγίεο λα
ελεξγήζεη έηζη είηε από ηελ θνηλή ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ. θαη ηεο Δθνξεπηθήο Δπηηξνπήο
είηε από ηε Γ.Σ. ησλ Μειώλ ηεο Κνηλόηεηαο, πνπ ζα θιεζεί ζύκθσλα κε ην Άξζξν απηό.
δ) Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηζνςεθία ζε νπνηαδήπνηε πξόηαζε πνπ ππνβιήζεθε ζε
ηέηνηα θνηλή ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ. θαη ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία έγηλε
ζύκθσλα κε ην Άξζξν απηό, ν Πξόεδξνο ζα έρεη κία βαξύλνπζα ςήθν.
19. Τνπιάρηζηνλ 14 εκέξεο κεηά ηηο εθινγέο, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζα θαιεί ζπλεδξίαζε
ηνπ λένπ Σπκβνπιίνπ όπνηε θαη όπνπ λνκίδεη ζσζηό, ζηέιλνληαο γξαπηή εηδνπνίεζε ζηα
κέιε ηνπ λένπ Σπκβνπιίνπ ηνπιάρηζηνλ 7 εκέξεο πξηλ από ηνλ θαζνξηζκέλν ρξόλν.Από
ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ην παιηό Σπκβνύιην ζα πάςεη λα
ιεηηνπξγεί θαη ην λέν Σπκβνύιην ζα ζεσξείηαη όηη εγθαζηδξύζεθε λόκηκα.
20. Τν Γ.Σ. ζα ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα, κία εκέξα πνπ
θαζνξίδεηαη από θάζε Γ.Σ., από θαηξό ζε θαηξό. Έμη κέιε ζα απνηεινύλ ηελ απαξηία.
Δηδηθέο ζπλεδξηάζεηο κπνξνύλ λα ζπγθαινύληαη από ηνλ Πξόεδξν όπνηε ζεσξείηαη απηό
αλαγθαίν από απηόλ.Τέηνηεο ζπλεδξηάζεηο κπνξνύλ λα ζπγθαινύληαη κε ηε γξαπηή
αίηεζε ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ.Ο Γξακκαηέαο, ηνπιάρηζηνλ επηά
εκέξεο πξηλ από ηελ έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ, ζα εηδνπνηεί γξαπηά θάζε
κέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ, γηα ην ρξόλν θαη ηνλ ηόπν ηεο ζπλεδξίαζεο.
21. Σε πεξίπησζε απνπζίαο θάπνηνπ κέινπο ηνπ Γ.Σ. από ηξεηο ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ρσξίο
άδεηα ηνπ Σπκβνπιίνπ, ην Γ.Σ. ζα θεξύζζεη ηε ζέζε ηνπ θελή θαη απηό ζα πάςεη λα είλαη
κέινο ηνπ Γ.Σ. Κάζε κέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα απνρσξήζεη νπνηεδήπνηε
εηδνπνηώληαο ην Γξακκαηέα γξαπηά γηα απηό.
22. Θέζεηο πνπ ρεξεύνπλ εμαηηίαο ζαλάηνπ ή παξαηηήζεσο θάπνηνπ κέινπο ηνπ Σπκβνπιίνπ
ή εμαηηίαο απόθαζεο ζύκθσλα κε ην Άξζξν 21, ζα θαηαιακβάλνληαη από θαηξό ζε θαηξό
από ηνπο επηιαρόληεο ζηηο εθινγέο ηνπ Γ.Σ. Ο ππνςήθηνο, πνπ εμαζθάιηζε ην
κεγαιύηεξν αξηζκό ησλ ςήθσλ, ζηελ παξαπάλσ εθινγή από ηνπο ππνςήθηνπο πνπ
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επηζπκνύλ λα αλαιάβνπλ ηε ρεξεύνπζα ζέζε, ζα δηνξίδεηαη. Σύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ
Άξζξνπ 18 ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δύν ή πεξηζζόηεξνη ππνςήθηνη έρνπλ άκεζε
πξνηεξαηόηεηα γηα ην Σπκβνύιην γηαηί έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ςήθσλ ζηηο Δθινγέο, ην
Γ.Σ. ζα εθιέμεη κεηά από απόθαζε, πνηνο από απηνύο ηνπο ππνςήθηνπο ζα ζπκπιεξώζεη
ηελ θελή ζέζε.
23.   
24. Ο Πξόεδξνο ή θάπνην άιιν κέινο ηνπ Γ.Σ. κόιηο παξαβηάζεη θάπνην άξζξν ηνπ
θαηαζηαηηθνύ απηνύ ζα πάςεη ακέζσο λα είλαη κέινο ηνπ Γ.Σ. αιιά ζα έρεη δηθαίσκα
έθεζεο ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ. ην νπνίν ζα εγθξίλεη ή ζα απνξξίςεη ηελ έθεζε.
25. Ο Πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.Σ. νθείινπλ λα ζέβνληαη θαη λα ππαθνύνπλ ζηνπο λόκνπο
θαη ην Σύληαγκα ηεο ρώξαο.
26. Γηα νπνηνδήπνηε ζθνπό πνπ δελ νξίδεηαη από ην παξόλ Καηαζηαηηθό, ην Γ.Σ. κε ηε
ζπγθαηάζεζε ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ από ηα κέιε ζηε Γ.Σ. κπνξεί λα πξνβιέςεη.Τέηνηα
πξόβιεςε όηαλ πηνζεηεζεί ζηα πξαθηηθά έρεη ηελ ίδηα ηζρύ όπσο νπνηνδήπνηε άξζξν ηνπ
παξόληνο Καηαζηαηηθνύ.
27. Καλείο από ηα παξαθάησ αλαθεξόκελα πξόζσπα δελ έρεη ην δηθαίσκα λα γίλεη κέινο ηνπ
Γ.Σ. θαη εάλ ήηαλ κέρξη ηώξα πξέπεη λα ζεσξεζεί αθαηάιιειν πξόζσπν θαη λα
δηαγξθεί:1) Δλνηθηαζηήο ή ππελνηθηαζηήο ηεο Κνηλόηεηαο θαη ε ζύδπγόο ηνπ .2)
Υπάιιεινο ηεο Κνηλόηεηαο (εθηόο από απηόλ πνπ θαηέρεη επίηηκε ζέζε) θαη ε ζύδπγόο
ηνπ. 3) Κάζε πξόζσπν θαη ε ζύδπγόο ηνπ πνπ έρεη άκεζα ή έκκεζα ζπκθέξνληα ζε
νπνηνδήπνηε ζπκβόιαην κε ηελ Κνηλόηεηα, πνπ ππεξβαίλεη ηελ αμία ησλ $200 θαη θάζε
δηεπζπληήο νπνηαζδήπνηε εηαξίαο, πνπ έρεη ηέηνηνπ είδνπο ζπκθέξνληα.Τν παξαπάλσ
πξόζσπν, ζα εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη αλαξκόδην θαη κε εθιέμηκν γηα κηα πεξίνδν έμη
κελώλ, αθνύ πάςεη λα έρεη ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνπζία ηεο Κνηλόηεηαο.
27(Α) – (α) Αλ έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ έρεη νπνηνδήπνηε άκεζν ή
έκκεζν νηθνλνκηθό ζπκθέξνλ ζε νπνηνδήπνηε ζπκβόιαην ή πξνηεηλόκελν
ζπκβόιαην
κε ηελ Κνηλόηεηα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ππόζεζε πνπ αθνξά ηελ
Κνηλόηεηα
θαη
παξεπξίζθεηαη ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή άιιεο
ππν-επηηξνπήο ζηελ
νπνία ην ζπκβόιαην, ή ην πξνηεηλόκελν ζπκβόιαην ή άιιε
ππόζεζε εμεηάδεηαη, δελ
έρεη ην δηθαίσκα λα πάξεη κέξνο ζηηο εξγαζίεο απηήο ηεο
ζπλεδξίαζεο θαη ζα πξέπεη
λα θαηαζηήζεη γλσζηό ην ζπκθέξνλ ηνπ, ζηε ζπλεδξίαζε, ακέζσο κόιηο είλαη πξαγκαηηθά
δπλαηό θαη ζα πξέπεη λα
εγθαηαιείςεη ην ρώξν ηεο ζπλεδξίαζεο θαηά ηε δηάξθεηα
νπνηαζδήπνηε εμέηαζεο ή
ζπδήηεζεο ή ςεθνθνξίαο ζε νπνηαδήπνηε εξώηεζε πνπ έρεη
κε ην ζπκβόιαην ή
πξνηεηλόκελν ζπκβόιαίν ή νπνηαδήπνηε άιιε ππόζεζε.
(β) Γηα ηνπο ζθνπνύο απηνύ ηνπ άξζξνπ, έλα κέινο ζα θξίλεηαη όηη έρεη έκκεζν
νηθνλνκηθό ζπκθέξνλ ζε ζπκβόιαην, πξνηεηλόκελν ζπκβόιαην ή αιιε ππόζεζε, αλ :
(1) Δίλαη κέινο ή δηεπζπληήο ηεο εηαηξίαο ή άιινπ νξγαληζκνύ κε ηελ νπνία
ηζρύεη ην ζπκβόιαην ή ζα ηζρύεη ην πξνηεηλόκελν ζπκβόιαην ή πνπ έρεη άκεζν ή
έκκεζν ρξεκαηηθό ζπκθέξνλ ζε νπνηαδήπνηε άιιε ππόζεζε ππό εμέηαζε, ή ,
(2) Δίλαη ζπλέηαηξνο ή είλαη ππάιιεινο ηνπ αηόκνπ κε ην νπνίν ην
ζπκβόιαην
ηζρύεη ή πξνηείλεηαη λα ηζρύεη ή πνπ έρεη άκεζν ή έκκεζν ρξεκαηηθό
ζπκθέξνλ
ζε
νπνηαδήπνηε άιιε ππόζεζε ππό εμέηαζε.
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(γ) Σηελ πεξίπησζε παληξεκέλσλ αηόκσλ πνπ δνπλ καδί ή αηόκσλ πνπ δνπλ καδί
ζε ‘’ ληε θάθην ‘’ ζρέζε, ην ζπκθέξνλ ηνπ ελόο ζπδύγνπ ή ‘’ ληε θάθην ‘’
ζπδύγνπ, αλ
είλαη γλσζηό ζηνλ άιιν ή ζα πξέπεη ινγηθά λα είλαη γλσζηό ζηνλ
άιιν ζα ζεσξεζεί
γηα ηνπο ζθνπνύο απηνύ ηνπ άξζξνπ, λα είλαη επίζεο ζπκθέξνλ ηνπ άιινπ ζπδύγνπ, ή ‘’ ληε
θάθν ‘’ ζπδύγνπ.
(δ) Οπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πνύ παξαβαίλεη αύην ην άξζξν
ζα πάςεη απηόκαηα λα είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ακέζσο κεηά ηελ παξάβαζε
θαη δελ ζα έρεη δηθαίσκα λα ηηηινθνξείηαη κέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ εθηόο αλ μαλα-εθιεγεί ζε
νπνηαδήπνηε επαθνινύζε εθινγή, ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
28. Κάζε πξόζσπν πνπ κηζζνδνηείηαη από ηελ Κνηλόηεηα ζα δηνξίδεηαη ή ζα απνιύεηαη από
ην Γ.Σ. εθηόο από ηνλ ηεξέα, ν νπνίνο ζα δηνξίδεηαη ή ζα απνιύεηαη από ηα θαζήθνληά
ηνπ, από ηα κέιε πνπ ζπγθαινύληαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε.

29. Τν Γ.Σ. θαηά ηελ πξώηε κεηεθινγηθή ζπλεδξίαζή ηνπ ζα εθιέγεη από ηα κέιε ηνπ έλαλ
Πξόεδξν, αληηπξόεδξν, γξακκαηέα, βνεζό γξακκαηέα θαη ηακία νη νπνίνη ζα δηαηεξνύλ
ηα αμηώκαηά ηνπο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ Γ.Σ. εθηόο αλ παπζνύλ από ηα αμηώκαηά
ηνπο κεηά από απόθαζε πνπ έρεη παξζεί από απόιπηε πιεηνςεθία όισλ ησλ κειώλ ηνπ
Γ.Σ.

30. Ο Πξόεδξνο, αλ είλαη παξώλ, ζα πξνεδξεύεη όισλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ζπλειεύζεσλ
ηεο Κνηλόηεηαο θαη ηνπ Γ.Σ., ζα είλαη κέινο όισλ ησλ ππνεπηηξνπώλ θαη ζα δηθαηνύηαη
λα πξνεδξεύεη ησλ ζπλεδξηάζεώλ ηνπο.Σε απνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ν αληηπξόεδξνο ζα
πξνεδξεύεη όισλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ζπλειεύζεσλ ηεο Κνηλόηεηαο θαη ηνπ Γ.Σ.θαη ζε
απνπζία θαη ησλ δύν ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ αληηπξνέδξνπ, ζα πξνεδξεύεη ην κεγαιύηεξν
ζε ειηθία παξεπξηζθόκελν κέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ.Τν κέινο πνπ πξνζσξηλά πξνεδξεύεη
ζε νπνηαδήπνηε ζπλεδξίαζε ηεο Κνηλόηεηαο ή ηνπ Γ.Σ. ζα ςεθίδεη γηα νπνηνδήπνηε ζέκα
πνπ θέξλεηαη ζηε ζπλεδξίαζε ξίρλνληαο ηελ νπζηαζηηθή ςήθν όηαλ ε ζπλεδξίαζε έρεη
ηζνςεθία.
31. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ζα πεξεπξίζθεηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Κνηλόηεηαο θαη ηνπ Γ.Σ.
θαη ζα θξαηεί πξαθηηθά απηώλ πνπ γίλνληαη, θαηαγξάθνληάο ηα ζηα βηβιία ησλ
πξαθηηθώλ πνπ δηαηεξνύληαη γηα ην ζθνπό απηό. Θα θξαηεί επίζεο ηνλ θαηάινγν ησλ
κειώλ ηεο Κνηλόηεηαο θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Γ.Σ. ζα εθηειεί όιε ηελ
αιιεινγξαθία θαη γεληθά άιια θαζήθνληα, ζρεηηθά κε ηελ Δθθιεζία πνπ
πξνζδηνξίδνληαη από ην Γ.Σ. από θαηξό ζε θαηξό.
32. Ο βνεζόο Γξακκαηέαο, όηαλ απνπζηάδεη ν Γξακκαηέαο, ζα εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ
γξακκαηέα θαη πάληα ζα βνεζά ην γξακκαηέα ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ κε
βάζε ην Καηαζηαηηθό απηό.
33. Ο ηακίαο εηζπξάηηεη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ησλ κειώλ θαη όια ηα ρξήκαηα, ηα νπνία από
θαηξό ζε θαηξό ζα απνηεινύλ κέξνο ή ζα θαηαβάιινληαη ή ζα ζπλεηζθέξνληαη ζην ηακείν
ηεο Δθθιεζίαο θαη ζα ππνγξάθεη ηηο εηζπξάμεηο. Όια ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί
κε απηόλ ηνλ ηξόπν από ηνλ ηακία ζα θαηαηίζεληαη ζην ινγαξηαζκό ηεο Κνηλόηεηαο ζε
κία Τξάπεδα πνπ ζα πξνηαζεί από ην Γ.Σ. Απαιείςεηο ρξεκάησλ από ην ινγαξηαζκό
απηό ζα γίλνληαη κόλν θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ κε βάζε ην Άξζξν 40 θαη όιεο
νη επηηαγέο ζα ππνγξάθνληαη από ηνλ ηακία θαη ηνλ Πξόεδξν. Ο ηακίαο ζα θξαηά όια ηα
θαηάιιεια ινγηζηηθά βηβιία θαη ζα παξνπζηάδεη ζην Γ.Σ.ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε
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ηξίκελν θαηάζηαζε εζόδσλ θαη εμόδσλ.Δπίζεο ζα πξνεηνηκάδεη ηνλ εηήζην ηζνινγηζκό
θαη θαηαζηάζεηο εμόδσλ γηα παξνπζία ζηελ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε θαη ζα εθηειεί
νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα πνπ θαζνξίδνληαη από ην Σπκβνύιην από θαηξό ζε θαηξό.
34. Τν Σπκβνύιην από θαηξό ζε θαηξό θαη γηα νπνηνδήπνηε ζθνπό πνπ κπνξεί λα ζεσξήζεη
θαιό, ζα δηνξίδεη ππνεπηηξνπέο πνπ απνηεινύληαη από κέιε ηνπ Γ.Σ.ή ηεο Κνηλόηεηαο
όπσο λνκίδεη ζσζηό, δίλνληαο ζε απηέο δηθαηώκαηα θαη θαζήθνληα πνπ πξνζδηνξίδνληαη
από ην Σπκβνύιην.Οη απνθάζεηο νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο επηηξνπήο ζα βξίζθνληαη όινλ
ηνλ θαηξό θάησ από ην «Βέηο» ηνπ Γ.Σ.

35. Η εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Δθθιεζίαο ζα γίλεηαη ην κήλα Σεπηέκβξην θάζε ρξόλν
θαη ν ηόπνο θαη ν ρξόλνο ζα πξνζδηνξίδνληαη από ην Γ.Σ. γηα ηνπο παξαθάησ ζθνπνύο:
α) Τε ιήςε από ην Γ.Σ. αλαθνξάο, ηζνινγηζκνύ θαη θαηάζηαζεο εζόδσλ θαη εμόδσλ γηα
ην πξνεγνύκελν νηθνλνκηθό έηνο.
β) Τελ πξόηαζε θάζε ηξία ρξόληα ππνςήθησλ γηα ην Σπκβνύιην θαη ζε αλάγθε ηελ
εθινγή κηαο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο.
γ) Τελ εθινγή ηξηώλ ειεγθηώλ (βηβιίσλ) γηα ην επόκελν έηνο.
δ) Τελ απόθαζε πάλσ ζε νπνηαδήπνηε πξόηαζε ή ζέκα θαη ηε δηεθπεξαίσζε
νπνηαζδήπνηε ππόζεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζηε ζπλέιεπζε από ην Σπκβνύιην ή από
νπνηνδήπνηε κέινο ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό απηό.
36. Δηδνπνίεζε γηα ηελ Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε θαη νπνηαζδήπνηε Έθηαθηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο θαη ηεο εξγαζίαο ε νπνία ζα δηεμαρζεί ζε απηέο, πξέπεη λα δεκνζηεπηεί ζε
νπνηνδήπνηε αξηζκό ειιεληθώλ εθεκεξίδσλ εθδίδνληαη ζηε Μειβνύξλε ή λα ζηαινύλ ζε
θάζε κέινο όρη αξγόηεξα από επηά εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα
γίλεη απηή.Η ηπραία παξάιεηςε ηεο απνζηνιήο κηαο ηέηνηαο εηδνπνίεζεο ζε νπνηνδήπνηε
κέινο ( πνπ δελ έγηλε κε θαθή πίζηε) δελ ζα αθπξώζεη νπνηαδήπνηε απόθαζε ε νπνία
εγθξίζεθε ζε ηέηνηα ζπλέιεπζε.
37. Σηελ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε νπνηνδήπνηε κέινο έρεη ην δηθαίσκα λα θέξεη κπξνζηά
ζηε ζπλέιεπζε νπνηνδήπνηε ζέκα ή πξόηαζε πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο ππνζέζεηο ηεο
Κνηλόηεηαο, σποτρεούκελο λα εηδοποηήζεη γραπηά ηο γρακκαηέα γηα ασηό,
ηοσιάτηζηολ επηά εκέρες πρηλ από ηε ζσλέιεσζε.
38. Τν Σπκβνύιην κπνξεί νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνδήπνηε ζθνπό λα θαιέζεη έθηαθηε
Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Κνηλόηεηαο θάλνληάο ην κε ηε γξαπηή αίηεζε δηαθνζίσλ κειώλ,
πνπ ζα δειώλεη ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη ε ζπλέιεπζε απηή.Τα ζέκαηα πνπ ζα
ζπδεηεζνύλ ζηελ έθηαθηε απηή ζπλέιεπζε ζα πεξηνξίδνληαη ζηνπο ζθνπνύο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ εηδνπνίεζε.
39. Σε όιεο ηηο εηήζηεο ή ηηο έθηαθηεο γεληθέο ζπλειεύζεηο 50 (πελήληα) κέιε από απηά πνπ
είλαη γξακκέλα ζα απνηεινύλ απαξηία.Σε πεξίπησζε κε απαξηίαο ζε νπνηαδήπνηε ηέηνηα
ζπλέιεπζε κέζα ζε ηρηάληα ιεπηά από ηελ ώξα έλαξμεο πνπ έρεη νξηζζεί, ε ζπλέιεπζε
ζα αλαβιεζεί γηα νπνηνδήπνηε ρξόλν, όρη ιηγόηεξν ησλ δεθαηεζζάξσλ εκεξώλ, θαη ηόπν
πνπ ζα νξηζζεί από ηα εθεί ηόηε παξόληα κέιε. Δηδνπνίεζε γηα ηνλ ηόπν θαη ρξόλν όπνπ
θαη όπνηε γίλεη ε αλαβιεζείζα ζπλέιεπζε, ζα ηνηρνθνιιεζεί από ην γξακκαηέα ζηηο
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Κνηλνηηθέο Δθθιεζίεο κέζα ζε επηά εκέξεο, θάζε δε αξηζκόο παξόλησλ κειώλ ζε απηή
ηε ζπλέιεπζε ζα απνηειεί απαξηία.
40. Σο οηθολοκηθό έηος ηες Κοηλόηεηας ζα ιήγεη ηελ 30ή Ινπλίνπ θάζε έηνπο θαη κε βάζε
απηή ηελ εκεξνκελία ζα ηζνινγίδνληαη ηα βηβιία ηεο Κνηλόηεηαο.
41. Σηελ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε ηξία κέιε ή έλα αλαγλσξηζκέλν (Γεκόζην) Λνγηζηήο θαη
Διεγθηήο ζα δηνξίδνληαη γηα ην ηξέρνλ έηνο γηα λα ειέγρνπλ ηα βηβιία ηεο Κνηλόηεηαο.
Μεηά ηηο ηξηάληα (30) Ινπλίνπ θάζε έηνπο, νη ειεγθηέο ζα εμεηάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ
εζόδσλ θαη εμόδσλ θαη ηνλ ηζνινγνζκό, πνπ πξνεηνηκάζηεθε από ηνλ ηακία θαη ζα ηνλ
πηζηνπνηνύλ καδί κε ηνπο ζρεηηθνύο ινγαξηαζκνύο θαη δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία θαη ή ζα
ηα ππνγξάθνπλ σο αθξηβή, πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζσζηά θαη ζύκθσλα κε ην λόκν ή ζα
αλαθέξνπλ εηδηθά ζηελ επόκελε γεληθή ζπλέιεπζε ηηο ηπρόλ αλαθξίβεηεο ή παξαιήςεηο ή
νηηδήπνηε παξάλνκν.
42. Δηήζηα έθζεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο γεληθήο πξνόδνπ ηεο Κνηλόηεηαο ζα
πξνεηνηκάδεηαη κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ζα αλαθέξεηαη ζηελ εηήζηα
γεληθή ζπλέιεπζε γηα ηελ πξαγκαηηθή, ύζηεξα από έιεγρν, θαηάζηαζε εζόδσλ θαη
εμόδσλ.
43. Τα θεθάιαηα ηεο Κνηλόηεηαο ζα απνηεινύληαη από:
α) Τηο εηήζηεο ζπλδξνκέο πνπ θαηαβάιινληαη από ηα κέιε.
β) Όιεο ηηο εηζθνξέο πνπ γίλνληαη θαηά ηηο εθθιεζηαζηηθέο ιεηηνπξγίεο (εθηόο από
απηέο πνπ γίλνληαη γηα κε εθθιεζηαζηηθνύο ζθνπνύο) θαη όιεο ηηο άιιεο εζεινληηθέο
πξνζθνξέο θαη δσξεέο πνπ γίλνληαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο Δθθιεζίαο.
γ) Από όια ηα ηέιε πνπ εηζπξάηηνληαη γηα έθηαθηεο γηνξηέο ή ιεηηνπξγίεο ζηελ
Δθθιεζία, δειαδή γάκνπο, βαθηίζεηο, θεδείεο, κλεκόζπλα θ.η.ι., ηα νπνία ζα
επηβάιινληαη ζύκθσλα κε ηνλ θαηάινγν ησλ ηειώλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ην Γ.Σ., από
θαηξό ζε θαηξό.
δ) Από ηα θαζαξά ελνίθηα θαη θέξδε άιισλ πνζώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ πεξηνπζία
ή ην ελεξγεηηθό ηεο Κνηλόηεηαο.
44. Σα θεθάιαηα ηες Κοηλόηεηας ζα τρεζηκοποηούληαη γηα ηελ πιερφκή:
α) ¨Οια απηά ηα ρξέε θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ γίλνληαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθόπ
Σπκβνπιίνπ γηα ηελ αζθάιηζε, ζπληήξεζε θαη θξνληίδνληαο κε ην θαιύηεξν ηξόπν –ηε
δηαθύιαμε ηεο Κνηλνηηθήο Πεξηνπζίαο θαη γεληθά ηελ δηαρείξηζε ηεο Δθθιεζίαο θαη ησλ
Σρνιείσλ θαη ζε ζύλδεζε κε όιεο ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ε
Κνηλόηεηα ιαβαίλεη κέξνο ή πνπ ελδηαθέξεηαη, αξθεί πάληνηε ζε θάζε πεξίπησζε ην
πξνζσπηθό ρξένο ή ππνρξέσζε λα κελ μεπεξλά ην πνζό ησλ πέληε ρηιηάδσλ δνιιαξίσλ
(5,000).
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί επίζεο λα πιεξώλεη από ηα θεθάιαηα ησλ
Κνηλνηηθώλ ινγαξηαζκώλ πνπ δελ μεπεξλνύλ ην πνζό ησλ εθαηό δνιιαξίσλ, ζε θάζε
παξνπζηαδόκελε πεξίπησζε γηα ηελ αλαθνύθηζε ησλ κειώλ ηεο Κνηλόηεηαο πνπ έρνπλ
αλάγθε ή θηιαλζξσπηθό ζθνπό ην Γεληθό Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην πξέπεη λα ελεξγεί
θαηάιιεια.
β) Τσλ κηζζώλ ησλ ηεξέσλ ηεο Κνηλόηεηαο πνπ νξίδνληαη πξνζσξηλά θαη από θαηξό ζε
θαηξό ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό απηό θαη όισλ ησλ πξνζώπσλ πνπ εξγάδνληαη κε
νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα ζηελ Κνηλόηεηα.
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γ) Άιισλ ρξεώλ θαη ππνρξεώζεσλ κε ηελ έγθξηζε ησλ κειώλ ηεο Κνηλόηεηαο θαηά ηε
γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηαη γηα ην ζθνπό απηό.

45. Καλέλα κέξνο ηεο αθίλεηεο ή ελνηθηαδόκελεο πεξηνπζίαο ηεο Κνηλόηεηαο
δε ζα πνπιεζεί ή ππνζεθεπηεί ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ κειώλ ηεο Κνηλόηεηαο ζηε
γεληθή ζπλέιεπζε κε βάζε ηελ απόθαζε ηνπιάρηζηνλ δύν ηξίησλ ησλ παξόλησλ κειώλ
θαη απηώλ πνπ δηθαηνύληαη ςήθν ζε ηέηνηα ζπλέιεπζε.
46. Η Κνηλόηεηα από θαηξό ζε θαηξό ζα ρξεζηκνπνηεί ηεξείο νη νπνίνη θαηά ην Καηαζηαηηθό
απηό ζα ηεινύλ όινπο ηνπο ζξεζθεπηηθνύο ηύπνπο, ηειεηέο θαη θαζήθνληα όπσο
ζπλήζσο ηεινύληαη από ηνπο ηεξείο ηεο Διιεληθήο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδαο
θαη ζα εθηεινύλ επίζεο θαη ηέηνηα άιια θαζήθνληα πνπ θαζνξίδνληαη από ην Γ.Σ. από
θαηξό ζε θαηξό.
47. Τν Γ.Σ. ζα είλαη ππεύζπλν γηα ηελ πξόζιεςε ηεξέσλ εθ κέξνπο ηεο Κνηλόηεηαο.Αιιά
θαλείο δε κπνξεί λα πξνζιεθζεί σο ηεξέαο εάλ δελ είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη δελ
κηιά ηελ ειιεληθή γιώζζα θαη δελ έρεη ρεηξνηνλεζεί σο ηεξέαο από Δπίζθνπν ηεο
Αλαηνιηθήο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο.
48. Οη ηεξείο ηεο Κνηλόηεηαο πξνζσξηλά θαη από θαηξό ζε θαηξό ζα πιεξώλνληαη κηζζό από
ην ηακείν ηεο Κνηλόηεηαο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα κέιε ηεο Κνηλόηεηαο πνπ
ζπγθαινύληαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε.
49. Γελ επηηξέπεηαη ζηνπο ηεξείο λα επηθξίλνπλ ηηο πξάμεηο ηεο Κνηλόηεηαο ή λα θέξνπλ
γλώκε ππέξ ή θαηά νπνηνπδήπνηε πνιηηηθνύ θόκκαηνο ζηε ρώξα απηή.
50. Οη ηεξείο κπνξνύλ λα απνπζηάζνπλ από ηελ ελνξία εάλ αθήζνπλ αληηθαηαζηάηε θαη
έρνπλ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γ.Σ.
51. Κάζε παξάπνλν ελαληίνλ ηνπ ηεξέα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη γξαπηά ζην Γ.Σ.
ππνγξαθόκελν από ην παξαπνλνύκελν πξόζσπν.
52. Τν Γ.Σ. εμνπζηνδνηείηαη λα πξνζθέξεη ζηεθάλη ζηνλ ηάθν θάπνηνπ κέινπο πνπ έρεη
πεζάλεη θαζώο θαη λα πξνζθέξεη νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε θησρά κέιε θαη λα ππνζηεξίμεη
νηθνλνκηθά θαη εζηθά νπνηνπζδήπνηε λένπο, εάλ είλαη ηθαλνί λα πάξνπλ επηζηεκνληθή ή
ηερληθή κόξθσζε πξνθεηκέλνπ λα θαιύςνπλ απαηηήζεηο ηνπ Γ.Σ. θαη εγθξίλνληαη από ηε
γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειώλ.Δάλ ην πξόζσπν πνπ βνεζείηαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν δελ
δηθαηνύηαη λα είλαη κέινο, ν παηέξαο ηνπ, αλ δεη, νθείιεη λα είλαη κέινο ηεο Κνηλόηεηαο
απηήο.
53. Γηαγξάθηεθε.
54. Μέιε ηα νπνία δελ κπνξνύλ νηθνλνκηθά λα πιεξώζνπλ ηα πξνθαζνξηζκέλα ηέιε γηα ηηο
ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο ζα εμαηξνύληαη από κηα ηέηνηα πιεξσκή, ακέζσο κόιηο απνδείμνπλ
ηελ αδπλακία ηνπο.
55. Οη νηθνλνκηθέο δαπάλεο θάπνηνπ θησρνύ κέινπο ζα πιεξώλνληαη από ηελ Κνηλόηεηα.
56. Γελ ζα επηηξέπεηαη θακηά πεξηθνξά δίζθνπ γηα ηνπο ηεξείο ζηελ Δθθιεζία.
57. Τα ηέιε γηα ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, θεδείεο ή κλεκόζπλα, θαζώο θαη γηα γάκνπο θαη
βαπηίζεηο ζα θαζνξίδνληαη από ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειώλ. Καλέλα άιιν ηέινο δελ
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ζα εηζπξάηηεηαη. Δπίζεκε απόδεημε ζα δίλεηαη ζε όιεο ηηο παξαζηάζεηο. Αλ απνπζηάδεη ν
ηακίαο, νη ηεξείο νθείινπλ λα εηζπξάηηνπλ όια ηα ηέιε πνπ πξέπεη λα πιεξσζνύλ γηα
νπνηαδήπνηε από ηηο πξναλαθεξόκελεο ηειεηέο.
58. Δπαλάιεςε ηνπ 57.
59. Η πξόζιεςε νπνηνπδήπνηε αλζξώπνπ ζηε ζέζε ηνπ ηεξέα ηεο Κνηλόηεηαο ζα γίλεηαη
ύζηεξα από απόθαζε ησλ κειώλ ζε γεληθή ζπλέιεπζε. Η ςεθνθνξία γηα κηα ηέηνηα
απόθαζε επηβάιιεηαη λα γίλεηαη κε κπζηηθό ηξόπν. Οη όξνη απηνύ θαη ηεο πξνεγνύκελεο
δηάηαμεο πξέπεη λα γίλνπλ κέξνο ηνπ ζπκβνιαίνπ γηα ηελ πξόζιεςε νπνηνπδήπνηε
αλζξώπνπ ζηε ζέζε ηνπ ηεξέα ηεο Κνηλόηεηαο είηε κε ελζσκάησζε είηε κε ζύζηαζε.
60. Οη όξνη ηνπ Καηαζηαηηθνύ απηνύ ( εθηόο από ηα άξζξα 3 θαη 4 ηα νπνία ζα είλαη
ακεηάβιεηα) κπνξνύλ λα κεηαβάιινληαη ή λα εμαιείθνληαη κε απόθαζε πνπ ζα ιεθζεί
ζε έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε από πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ ηεηάξησλ από ηα
παξόληα θαη ςεθίδνληα ζ’ απηή ηε γεληθή ζπλέιεπζε κέιε.
61. Κάζε κέινο ζα αλαθέξεη από θαηξό ζε θαηξό ζην γξακκαηέα ηε δηεύζπλζή ηνπ ε νπνία
ζα θαηαγξάθεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ κειώλ, θαη όιεο νη εηδνπνηήζεηο πνπ ζα
απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζηε δηεύζπλζε πνπ είλαη θαηαγξακκέλε ζηνλ θαηάινγν, ζα
ζεσξνύληαη όηη πξάγκαηη έρνπλ παξαδνζεί κία κέξα κεηά ηελ ηαρπδξόκεζή ηνπο.
62. Οη επόκελνη θαλόλεο ζα ηεξνύληαη ζε όιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ζπλειεύζεηο ηεο
Κνηλόηεηαο:
α) Κάζε κέινο πνπ ζέιεη λα ππνβάιεη πξόηαζε ή ηξνπνπνίεζε ή λα ζπδεηήζεη θάπνην
εμεηαδόκελν ζέκα ζα ζεθώλεηαη θαη ζα απεπζύλεηαη πξνο ηνλ Πξόεδξν. Τν δηθαίσκα ηεο
νκηιίαο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζα αλήθεη ζην κέινο πνπ θαηά ηε γλώκε ηνπ Πξνέδξνπ
ζεθώζεθε πξώην θαη απεπζύλζεθε πξνο απηόλ. Καλέλα κέινο δελ ζα κηιά πεξηζζόηεξν
από κηα θνξά γηα νπνηαδήπνηε πξόηαζε ή ηξνπνπνίεζε ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηεο
ζπλέιεπζεο, εθηόο αλ ζέιεη λα απαληήζεη κε βάζε ηελ ππνπαξάγξαθν (δ).
β) Κάζε πξόηαζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ δελ δεπηεξώλεηαη δελ ζπδεηείηαη θαη
απνξξίπηεηαη.
γ) Γε ζα κηινύλ πεξηζζόηεξα από δύν πξόζσπα ππέξ ή ελαληίνλ θάπνηαο πξόηαζεο θαη
εάλ κεηά ην ηέινο ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δεύηεξνπ νκηιεηή δε ζεθώλεηαη θαλέλα κέινο
λα κηιήζεη από ηελ άιιε πιεπξά, ε πξόηαζε ή ε ηξνπνπνίεζε κπαίλεη γηα ςήθηζε.
δ) Απηόο πνπ ππνβάιιεη ηελ πξόηαζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε έρεη ην δηθαίσκα λα
απαληήζεη θαη δελ επηηξέπεηαη θακηά ζπδήηεζε κεηά ηελ απάληεζή ηνπ.
ε) Καλέλα κέινο δε δηαθόπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ εθηόο αλ θιεζεί ζε
ηάμε. Σε ηέηνηα πεξίπησζε ην κέινο πνπ κηιά θάζεηαη, ελώ ην κέινο πνπ θαιεί ζε ηάμε
ζα ππνζηεξίμεη ην ζέκα ηνπ.
δ) Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε πνπ πξνηείλεη ηελ αιινίσζε πξόηαζεο, κπνξεί λα γίλεη
κε αθαίξεζε ή κε πξόζζεζε ιέμεσλ.
ε) Ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο πάλσ ζε θάπνηα πξόηαζε ή ηξνπνπνίεζε, ν
Πξόεδξνο ζέηεη ην δήηεκα θαζαξά ζηε ζπλέιεπζε . Η ςεθνθνξία πάλσ ζην δήηεκα
γίλεηαη κε αλάηαζε ησλ ρεξηώλ, εθηόο αλ ν Πξόεδξνο θξίλεη αλαγθαία κπζηηθή
ςεθνθνξία.
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ζ) Όηαλ ν Πξόεδξνο ζεθώλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο, ην κέινο πνπ ηπραίλεη λα
κηιά θάζεηαη γηα λα αθνύγεηαη ν Πξόεδξνο ρσξίο δηαθνπή.
η) Κάζε δήηεκα πνπ ζπδεηήζεθε πξνεγνπκέλσο κπνξεί λα μαλαζπδεηεζεί ή θάζε
ζπδήηεζε ζε νπνηνδήπνηε δήηεκα κπνξεί λα αλαβιεζεί κε πιεηνςεθία δύν ηξίησλ ησλ
παξόλησλ κειώλ.
θ) Κακηά ηξνπνπνίεζε ή πξόηαζε δε ιακβάλεηαη ππόςε εθηόο αλ απηόο πνπ ηηο
ππνβάιιεη παξεπξίζθεηαη, όηαλ ε πξόηαζε ή ε ηξνπνπνίεζε κπαίλεη γηα ζπδήηεζε.
ι) Κάζε κέινο ηνπ νπνίνπ ην δηθαίσκα ςήθνπ ακθηζβεηείηαη δελ ςεθίδεη κέρξηο όηνπ
ηθαλνπνηήζεη ηνλ Πξόεδξν όηη έρεη ην δηθαίσκα λα ςεθίζεη.
κ) Η ςεθνθνξία γίλεηαη κπζηηθή εθόζνλ κπαίλεη ηέηνηα πξόηαζε θαη ςεθίδεηαη από
ηελ πιεηνςεθία δύν ηξίησλ ησλ παξόλησλ κειώλ ή ζε πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ εηδηθά
πξνβιεθζεί γηα απηό.
63. Οη επόκελνη όξνη ζα ηζρύνπλ κέρξη ηελ εθινγή ηνπ πξώηνπ Σπκβνπιίνπ ην νπνίν ζα
εθιεγεί ζύκθσλα κε απηό ην Καηαζηαηηθό:
α) Τν παξόλ ππεξεζηαθό Σπκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο (ην νπνίν ζα νλνκάδεηαη από ηώξα
θαη πέξα ην παξόλ Σπκβνύιην) θαη νη παξόληεο αμσκαηνύρνη ζα ζπλερίζνπλ λα ελεξγνύλ
κε απηόλ ηνλ ηξόπν θαη λα έρνπλ όιεο ηηο εμνπζίεο θαη λα εθηεινύλ όια ηα θαζήθνληα
ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ ζρεηηθώλ αμησκάησλ ηνπο ζύκθσλα κε απηό ην Καηαζηαηηθό,
κέρξη ηελ εθινγή λένπ Σπκβνπιίνπ.
β) Τν παξόλ Σπκβνύιην ζα ελεξγήζεη γηα ηε ζύγθιεζε ζπλέιεπζεο ε νπνία ζα δέρεηαη
ππνςεθηόηεηεο γηα ην λέν Σπκβνύιην θαη γηα ην δηνξηζκό ηξηώλ ειεγθηώλ, ην κήλα
Ννέκβξην ηνπ 1948.
γ) Κάζε πξόζσπν πνπ έρεη ηα πξνζόληα λα γίλεη κέινο ηεο Κνηλόηεηαο ζύκθσλα κε ην
Καηαζηαηηθό απηό θαη πνπ έρεη θάλεη αίηεζε λα γίλεη κέινο θαη γξάθηεθε σο κέινο
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο απηνύο, ζα δηθαηνύηαη λα πξνηείλεη ππνςήθηνπο ζηε ζπλέιεπζε
απηή θαη λα ςεθίδεη ζηελ εθινγή απηή.
δ) Σηελ παξαπάλσ ζπλέιεπζε ν Πξόεδξνο ζα δεηήζεη πξνηάζεηο ππνςεθίσλ γηα ην
παξαπάλσ Σπκβνύιην.Οη όξνη ηνπ άξζξνπ 14 ζα ηζρύνπλ γηα ηελ απνδνρή ηέηνησλ
ππνςεθηνηήησλ, ρσξίο όκσο λα δηθαηνύηαη ππνςεθηόηεηα θαλέλα από ηα αλαθεξόκελα
ζηελ ππνπξόηαζε (α) πξόζσπα.Μηα εθνξεπηηθή επηηξνπή ζα εθιεγεί επίζεο ζηε
ζπλέιεπζε απηή ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ Άξζξνπ 15 θαη ε εθινγή ηεο λέαο απηήο
επηηξνπήο ζα δηεμαρζεί από απηή ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή θαηά ηνπο όξνπο ηνπ
Καηαζηαηηθνύ πνπ αθνξά ηελ ηαθηηθή εθινγή ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο.Η
επηηξνπή πνπ εθιέγεηαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα δηαηεξήζεη ην αμίσκά ηεο, ζύκθσλα κε
ηνπο όξνπο ηνπ Καηαζηαηηθνύ απηνύ, κέρξη ηελ εθινγή θαη εγθαζίδξπζε λέαο επηηξνπήο
ην 1948.
ε) Σηελ παξαπάλσ Σπλέιεπζε ηξία κέιε ζα δηνξηζηνύλ ειεγθηέο θαη ζα δηαηεξήζνπλ
ην αμίσκά ηνπο κέρξη ηελ εηήζηα Σπλέιεπζε, ε νπνία ζα γίλεη ην έηνο 1948. Δθηόο από ηα
άιια θαζήθνληα πνπ θαζνξίδνληαη από ην Καηαζηαηηθό, νη παξαπάλσ ειεγθηέο ζα
εηνηκάζνπλ θαη ζα ππνβάινπλ ζην Σπκβνύιην, εθ’ όζνλ είλαη δπλαηόλ κεηά ην δηνξηζκό
ησλ ειεγθηώλ, έλαλ ηζνινγηζκό, πνπ δείρλεη ην ελεξγεηηθό θαη ην παζεηηθό ηεο
Δθθιεζίαο, από ηελ εκεξνκελία πνπ ηζρύεη ην Καηαζηαηηθό απηό θαη όια ηα αλαγθαία
βηβιία θαη έγγξαθα ζα είλαη αλνηρηά γηα εμέηαζε από ηνπο παξαπάλσ ειεγθηέο, σο
βνεζήκαηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ηζνινγηζκνύ από απηνύο.
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64. Τν Καηαζηαηηθό απηό ζα ηζρύζεη αληηθαζηζηώληαο ηνπο θαλόλεο απηήο ηεο Δθθιεζίαο,
πνπ ςεθίζηεθαλ ηελ 31ε Απγνύζηνπ 1902 ή άιινπο αλάινγνπο θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ
ηώξα ζηελ Δθθιεζία απηή,ακέζσο κεηά από ηελ ςήθηζή ηνπ ζηε Σπλέιεπζε από ηελ
πιεηνςεθία ησλ πξνζώπσλ πνπ έρνπλ ηα πξνζόληα λα γίλνπλ κέιε ηεο Κνηλόηεηαο θαη
ην δηθαίσκα «ηοσ υεθίδεηλ» πάλσ ζε νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Δθθιεζία
θαηά ηνπο όξνπο 1 θαη 2 ησλ θαλόλσλ ηεο Δθθιεζίαο απηήο, πνπ ςεθίζηεθαλ ηελ 31ε
Απγνύζηνπ 1902. Τέηνηα Σπλέιεπζε ζα γίλεη ζε ρξόλν θαη ηόπν πνπ ζα πξνζδηνξηζζεί
από ην παξόλ Σπκβνύιην, εηδνπνίεζε δε γη’ απηό ζα ηνηρνθνιιεζεί ηνπιάρηζηνλ επηά
εκέξεο πξηλ ηελ πξνζδηνξηδόκελε εκεξνκελία ζηελ Δθθιεζία, ζηε ιέζρε «Οξθέαο» ζηε
Μειβνύξλε θαη ζα δεκνζηεπζεί ζε ηξεηο Διιεληθέο εθεκεξίδεο πνπ θπθινθνξνύλ ζηε
Μειβνύξλε.Σε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ησλ πξνζόλησλ ςήθνπ θάπνηνπ πξνζώπνπ ζε
απηή ηε Σπλέιεπζε, ην παξόλ ζπκβνύιην ζα θαζνξίζεη κε πιεηνςεθία ηνπ, εάλ ην
πξόζσπν απηό έρεη ηα αλαγθαία πξνζόληα θαη απηόο ν θαζνξηζκόο ζα είλαη ν ηειηθόο.
65. Τν Γ.Σ. κπνξεί λα θάλεη θαλνληζκνύο πνπ νξίδνπλ ηε δηεμαγσγή όισλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ
ηνπ Σπκβνπιίνπ απηνύ θαη ζρεηηθά κε ηα έζνδα νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο πεξηνπζίαο ηεο
Κνηλόηεηαο.
66. Κακηά πεξηνπζία ή ελεξγεηηθό ηεο Κνηλόηεηαο δε ζα πνπιηέηαη ή ζα κεηαβηβάδεηαη ή ζα
ππνζεθεύεηαη ή ζα δηαπξαγκαηεύεηαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηεο
Κνηλόηεηαο.
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