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ÊΕÖΑËΑΙΟΝ ΙΙ

ΟΜΟΙΟΜΟΡÖΟΙ 
ÊΑΝΟΝΙÓΜΟΙ ÊΟΙΝΟÔÇÔÙΝ 

ΜΕΡΟÓ Ι
ΑΡÈΡΟΝ Ι

ÊΟΙΝΟÔÇTA 

ΠáñÜãñáöïò 1: 
H Κοινότητα είναι η τοπική ευχαριστιακή σύναξη της 
Εκκλησίας σε μιά δεδομένη περιφέρεια, οργανωμένη 
κάτω από την δικαιοδοσία της Μητροπόλεως, της οποίας 
πνευματικός αρχηγός είναι ο κανονικά χειροτονημένος 
Ιεράρχης και που σκοποί και στόχοι της είναι να διακηρύττει 
την Ορθόδοξο χριστιανική πίστη ανόθευτη και αμόλυντη, να 
διατηρεί, εξασκεί και προβάλλει τον Ελληνικό πολιτισμό.

ΠáñÜãñáöïò 2:
Ôοπικά η Κοινότητα έχει ως κεφαλή της τον κανονικά 
χειροτονημένο Ιερέα, ο οποίος ειναι διορισμένος από τον 
Μητροπολίτη. Ο διορισμός του Ιερέα δένει την Κοινότητα 
στους Ομοιόμορφους Κανονιμούς Κοινοτήτων με την ίδια 
δύναμη και εξουσία όπως αυτοί να έχουν γίνει επίσημα δεκτοί 
από την Κοινότητα. Ç Κοινότητα υπακούει και διοικείται 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς αυτούς, οι οποίοι πρέπει να 
συμφωνούν με τους Ιερούς Κανόνες και το Καταστατικό 
της Μητροπόλεως. H Kοινότητα θα εκφράæει την æωή της 
Εκκλησίας σε μία δεδομένη περιφέρεια κατά την Ανατολικήν 
Ορθόδοξον πίστη και παράδοση, θα εξαγιάæει τους πιστούς 
διά της Èείας Ëειτουργίας και των Ιερών Μυστηρίων, των 
αποφάσεων και Κανόνων της Μιάς και Αδιαιρέτου Εκκλησίας, 
όπως ερμηνεύονται και εφαρμόæονται από το Οικουμενικό 
Ðατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.
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ΠáñÜãñáöïò 3:
Ç διακονία (έργο και αποστολή) της Κοινότητος θα 
περιλαμβάνει το κήρυγμα του Ευαγγελίου σύμφωνα με 
την Ορθόδοξον πίστιν, τον αγιασμόν των πιστών, μέσω της 
×άριτος του Èεού και λατρείας Αυτού, τελώντας την Èείαν 
Ëειτουργίαν και τα λοιπά Μυστήρια, εμπλουτίæοντας την 
πνευματικήν æωήν των πιστών διά κατηχήσεως, αυξάνοντας 
τα μέλη με διδαχή και  δεχομένη νέα μέλη εις την 
Εκκλησίαν διά του Âαπτίσματος και ή διά του ×ρίσματος, 
διδάσκοντάς τους την Ορθόδοξη πίστη και το ήθος της 
Εκκλησίας με τη δημιουργία προγραμμάτων, σχολείων 
και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, και εξασκώντας την 
διακονίαν με Ορθόδοξο φρόνημα.

ΑΡÈΡΟΝ ΙΙ
ÊΟΙΝΟÔΙÊÇ ΠΕΡΙΟÕÓΙΑ

 
ΠáñÜãñáöïò 1:  
Ç Κοινότητα διατηρεί και φυλάττει τους τίτλους όλης της 
ακινήτου περιουσίας της, με το επίσημο όνομά της ή επ` 
ονόματι της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ôορόντο 
(Καναδά) και σε κανένα άλλο, εκτός εάν τούτο  απαιτεί 
κάποιος εφαρμόσιμος νόμος. Ôα Κοινοτικά  Συμβούλια 
διαχειρίæονται και συντηρούν την Κοινοτικήν  περιουσίαν. 

ΠáñÜãñáöïò  2:
Ο Ιερός Íαός και όλη η άλλη Κοινοτική περιουσία, κινητή 
και ακίνητη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τούς 
Ιερούς Κανόνες, το Καταστατικό της Μητροπόλεως και 
τους Ομοιόμορφους Κανονισμούς Κοινοτήτων, γιά να 
εξυπηρετεί τις θρησκευτικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές 
και φιλανθρωπικές ανάγκες της Κοινότητος. Ç Κοινοτική 
περιουσία θα χρησιμοποιείται από την Κοινότητα γιά να 
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εξυπηρετεί τους σκοπούς της Ορθοδόξου χριστιανικής 
πίστεως, καθώς περιγράφεται εις το ´Αρθρο # Ι του 
παρόντος.

ΠáñÜãñáöïò 3:
Ç Κοινότητα δύναται νά αγοράσει ή αποκτήσει ακίνητη 
περιουσία, νά πωλήσει, υποθηκεύσει, μεταβιβάσει, αποβάλει 
ή άλλως πως επιβαρύνει τήν ακίνητη περιουσία της μέ τήν 
έγκριση των 2/3 (δύο τρίτων) των παρόντων μελών της 
Κοινοτικής Συνελεύσεως, ειδικά πρός τούτο κληθείσης 
καί αφού διατηρηθεί απαρτία κατά τήν διάρκεια κάθε 
øηφοφορίας.

Ç Κοινότητα θά αποστείλει γραπτή ειδοποίηση διά 
τήν Κοινοτική αυτή Συνέλευση εις τόν Μητροπολίτην, 
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πρίν από τήν Συνέλευσιν.
Εν σχέσει με τό ανωτέρω, σέ περίπτωση:

á) ανοικοδόμησης Εκκλησίας ή άλλου εκκλησιαστικού 
κτιρίου, ή

â)  αγοράς, αποκτήσεως, πωλήσεως, μεταφοράς ή δια-
θέσεως εκκλησιαστικής περιουσίας ή

ã)  υποθηκεύσεως  ή άλλης επιβαρύνσεως της ακινήτου 
περιουσίας.

Εγγραφη αίτηση συναινέσεως του Μητροπολίτη πρέπει νά 
υποβληθεί από τήν Κοινότητα πρός τόν Μητροπολίτη, ο 
οποίος σέ συνεννόηση μέ τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο θά 
αποστείλει τήν απόφασή του εντός τριάκοντα (30) ημερών 
από τήν ημέρα λήøεως της αιτήσεως.
Ο Μητροπολίτης δύναται νά æητήσει από τήν Κοινότητα 
εντός δέκα (10) ημερών επιπρόσθετες πληροφορίες. Εάν 
δέ ο Μητροπολίτης δέν απαντήσει εγγράφως εντός του 
τακτού χρονικού διαστήματος (30 ημερών), η συγκατάθεσή 
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του θεωρείται δεδομένη.

ΠáñÜãñáöïò 4: 
Διά να τηρηθούν οι κανόνες της Μητροπόλεως όσον 
αφορά την αρχιτεκτονική, εικονογραφία και καλλιτεχνική 
ακεραιότητα, και πριν η Κοινότητα προχωρήσει εις την 
υποβολήν των τελικών σχεδίων, τα αρχιτεκτονικά σχέδια 
και τα της αγιογραφίας της εκκλησίας θα πρέπει να 
εγκριθούν από τον Μητροπολίτην.

ΠáñÜãñáöïò 5:
Ολα τα ειδικά κληροδοτήματα, ταξίματα, δωρεές και 
εμβλήματα χρησιμοποιούνται υπό της Κοινότητος μόνον 
για τον σκοπόν που εδωρήθησαν.

ΠáñÜãñáöïò 6:
Εις περίπτωσιν αιρέσεως, σχίσματος ή αποστασίας από 
την Ι. Μητρόπολη, ο Μητροπολίτης θα έχει την εξουσίαν να 
κηρύξει την Κοινότητα αυτήν αντικανονική και αυτομάτως 
αναλαμβάνει την διοίκησιν της Κοινότητος και την όλην 
αυτής περιουσίαν. Ðρος τούτο ο Μητροπολίτης θα διορίσει 
τρία άτομα γιά να διοικούν την Κοινότητα και την περιουσία 
της, μέχρις ότου ο Μητροπολίτης επαναφέρει την 
Κοινότητα σε κανονική τάξη. Σε αντίθετη περίπτωση που η 
Κοινότητα διαλυθεί, οι τίτλοι και τα περιουσιακά στοιχεία 
- κινητά και ακίνητα, περιέρχονται στη Μητρόπολη.

ΑΡÈΡΟΝ  ΙΙΙ
ΙΕΡΟÓ ÊËÇΡΟÓ

ΠáñÜãñáöïò 1: 
Οι κληρικοί χειροτονούνται, διορίæονται και/ή μετατίθενται 
υπό του Μητροπολίτου και τα καθήκοντά τους συνίστανται 
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εις το να ποιμαίνουν την Κοινότητα που τους ενεπιστεύθη, 
κατευθύνοντας την κανονικήν της æωήν, διατηρώντας την 
ενότητα, κρατώντας την πιστή στο θείο προορισμό της, 
αγιάæοντας τους πιστούς δια της τελέσεως των Μυστηρίων 
και όλων των ακολουθιών της λατρείας, διακηρύττοντας το 
κήρυγμα της Αγίας Γραφής και το Δόγμα της Εκκλησίας,  
κηρύττοντας τον Èείον Ëόγον, διδάσκοντας τας εντολάς 
της νέας εν ×ριστώ æωής, μεταδίδοντας την γνώσιν των 
δογμάτων, παραδόσεων, κανόνων και εκκλησιαστικής 
λατρείας, κατευθύνοντας την αύξησιν, την πρόοδον, τον 
φωτισμό του πληρώματος και την προαγωγή του στη 
χριστιανική æωή. Επί πλέον, οι κληρικοί θα τηρούν τα 
Ëηξιαρχικά Âιβλία γάμων, βαπτίσεων, χρίσματος, θανάτων 
και κατάλογο των δωρεών και της αγοράς όλων των ιερών 
αντικειμένων.
 
ΠáñÜãñáöïò 2:
Οι κληρικοί λογοδοτούν εις τον Μητροπολίτη και 
υποβάλλουν προς αυτόν ετήσιαν αναφοράν της διακονίας 
των συμφώνως προς το σχέδιον το οποίον τους εδόθη.

ΠáñÜãñáöïò 3:
Ôο Μητροπολιτικόν Συμβούλιον μετά του Συμβουλίου των 
Ðρεσβυτέρων καθιερώνει μισθολογικάς διαβαθμίσεις και 
οφέλη διά τους κληρικούς, τα οποία είναι υποχρεωτικά 
δι` εκάστην Κοινότητα.

ΠáñÜãñáöïò 4:
Ç συμμετοχή των κληρικών εις την Μητροπολιτική 
Συνέλευση Κοινοτήτων είναι υποχρεωτική και η Κοινότητα 
αναλαμβάνει όλα τα λελογισμένα έξοδα.



-6-

ΠáñÜãñáöïò 5:
Ο μισθός του ιερέως δεν δύναται να παρακρατηθεί ή να 
μειωθεί άνευ της συγκαταθέσεως του Μητροπολίτου. 
Εν περιπτώσει ασθενείας του ιερέως υπηρετούντος 
μίαν Κοινότητα, δέον όπως αποæημιωθεί πλήρως υπό 
της Κοινότητος διαρκούσης της ασθενείας του και 
παρατεινομένης τουλάχιστον μέχρι τριών μηνών. Ç 
Κοινότητα καταβάλλει τα έξοδα μετακινήσεως του ιερέως, 
εφ` όσον έχει διορισθεί εις αυτήν.

ΠáñÜãñáöïò 6:
´Εκαστος Ιερεύς υποχρεούται να συμμετάσχει εις το 
Συνταξιοδοτικό Ðρόγραμμα της Ι. Μητροπόλεως, συμφώνως 
των όρων του υπάρχοντος προγράμματος.

ΠáñÜãñáöïò 7:
Ανά πενταετία από της χειροτονίας του, κάθε Ιερέας θά 
συμμετάσχει σέ πρόγραμμα επιμορφωτικού καταρτισμού 
παρακολουθώντας εργαστήρια, σεμινάρια ή μαθήματα, πού 
ο ίδιος θά καθορίσει εν συνεννοήσει μετά του Συμβουλίου 
της Κοινότητος, το οποίον θά πληρώσει καί τά έξοδα 
συμμετοχής.

ΑΡÈΡΟΝ  IV
ÄΙΟΙÊÇÓΙÓ ÔÇÓ ÊΟΙΝΟÔÇÔΟÓ 

ΠáñÜãñáöïò 1:  
Κάθε Κοινότητα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
και τον Ιερέα. Εις περίπτωσιν κατά τήν οποία υπάρχουν 
άλυτες διαφορές  μεταξύ των, το θέμα αναφέρεται εις τον 
Μητροπολίτη, του οποίου η απόφασις είναι τελεσίδικος. 
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ΑΡÈΡΟΝ V
ΜΕËÇ ÔÇÓ ÊΟΙΝΟÔÇÔΟÓ

ΠáñÜãñáöïò 1:
Κάθε πρόσωπον, άνω των (18) δέκα οκτώ ετών, βαπτισμένο 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Εκκλησίας ή αφού γίνει δεκτό 
στην Εκκλησία δια του Μυστηρίου του ×ρίσματος, αφού 
æει σύμφωνα με την πίστη και τους κανόνες της Εκκλησίας, 
εκπληρεί τας οικονομικάς του υποχρεώσεις, (τμήμα των 
οποίων είναι οι οικονομικές του υποχρεώσεις προς την 
Κοινότητα) και συμμορφούται προς τους παρόντας ειδικούς 
κανονισμούς της Κοινότητος, είναι ενεργόν μέλος της 
Κοινότητος.

ΠáñÜãñáöïò 2:
Οι μη Ορθόδοξοι σύæυγοι καλώς εχόντων μελών της 
Κοινότητος, δύνανται, εάν θέλουν, να γίνουν συνδετικά μέλη 
της Κοινότητος, αφού εκπληρώσουν τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις, με όλα τα δικαιώματα των καλώς εχόντων 
μελών, εκτός α) της øήφου, β) να υπηρετούν εις θέσεις 
εκλεγμένων και γ) να συμμετέχουν εις τα μυστήρια.  

Πáñáãñáöïò 3:
¢τομον το οποίον συγκεντρώνει τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις και επιθυμεί να είναι μέλος σε περισσότερες 
της μιάς Κοινότητας  δύναται να πράξη τούτο, οφείλει 
όμως, να καταβάλλη εις το ακέραιον τας οικονομικάς του 
υποχρεώσεις σε κάθε Κοινότητα.

ΠáñÜãñáöïò 4:
Ôα θρησκευτικά, ηθικά και κοινωνικά καθήκοντα ενός 
μέλους συνίστανται εις το να εφαρμόæη τις αρχές της 
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Ορθοδόξου πίστεως εις την æωήν και τις πράξεις του, να 
αναæητά την πνευματικήν του άνοδον, να παρακουλουθεί 
την Èείαν Ëειτουργίαν και τις λοιπές Ιερές Ακολουθίες της 
θείας Ëατρείας πιστά κατά τις Κυριακές και άλλες Εορτές, 
να τηρεί τους Κανόνες και τις νηστείες της Ορθοδόξου 
παραδόσεως, να συμμετέχη τακτικά εις τα Ιερά Μυστήρια 
της Εξομολογήσεως και της Èείας Κοινωνίας, να καθοδηγεί 
και να διδάσκει τους νέους σύμφωνα προς την πίστιν 
και το πνεύμα της Ορθοδοξίας, να σέβεται τον κλήρον, 
την Εκκλησιαστικήν αρχήν και τα διοικητικά Σώματα της 
Εκκλησίας, να υπακούει εις τα æητήματα πίστεως και 
εκκλησιαστικής τάξεως και να συνεργάæεται δια το καλόν 
και την πρόοδον της Κοινότητος  και την επιτυχίαν της 
ιεράς αποστολής της.

ΠáñÜãñáöïò 5:
Ο Ιερατικώς Ðροúστάμενος δύναται, σε συνεννόηση με τον 
Ðρόεδρο της Κοινότητος να απαλλάσση των οικονομικών 
υποχρεώσεων ένα μέλος εις περίπτωσιν πενίας ή άλλης 
ειδικής κατάστασης διά την τέλεσιν μυστηρίων.

ΠáñÜãñáöïò 6:
Ôα δικαιώματα ενός  τακτικού μέλους είναι να παρακολουθεί 
όλες τις τακτικές και εκτάκτους Κοινοτικές  Συνελεύσεις, 
να λαμβάνη μέρος στις συæητήσεις, να øηφίæει κατ` αυτάς, 
να εκλέγεται μέλος ή αξιωματούχος του Κοινοτικού  
Συμβουλίου, και από τη θέση αυτή να μετέχει στην διοίκηση 
και τις δραστηριότητές της.
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ΑΡÈΡΟΝ VI
ÃΕΝΙÊÇ ÊΟΙΝΟÔΙÊÇ ÓÕΝΕËΕÕÓÇ

ΠáñÜãñáöïò 1: 
Γενική Κοινοτική  Συνέλευση είναι η Συνέλευση όλων των 
τακτικών μελών της Κοινότητας και συνέρχεται μόνο σε 
Κοινοτικούς  χώρους, εκτός εάν η Κοινότητα δεν διαθέτει 
τέτοιους χώρους, ή είναι ακατάλληλοι προς χρήσιν.
ΠáñÜãñáöïò 2:
Ôακτικές Γενικές Κοινοτικές Συνελεύσεις συγκαλούνται 
τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο από το Κοινοτικό 
Συμβούλιο, το οποίον και ορίæει την ημερομηνίαν.  Εκτακτες 
Γενικές Κοινοτικές  Συνελεύσεις συγκαλούνται οσάκις 
ο Ιερέας με/ή το Κοινοτικόν  Συμβούλιον θεωρήσουν 
τούτο αναγκαίον ή όταν δέκα τοις εκατόν (10%) των εν 
ενεργεία μελών της Κοινότητος υποβάλουν γραπτήν, για 
τον σκοπό αυτό, αίτησιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, 
αναφέροντες τους λόγους διά τους οποίους επιβάλλεται 
να κληθούν εκτάκτως τα Μέλη της Κοινότητας σε Γενική 
Συνέλευση. 

ΠáñÜãñáöïò 3:
Ôα μέλη καλούνται στις Γενικές Κοινοτικές Συνελεύσεις 
με γραπτή πρόσκληση, κοινοποιουμένης τουλάχιστον 
δέκα ημέρες πριν από την  ημέρα της συγκλήσεως 
και αναφέρουσα τα θέματα της Çμερησίας Διατάξεως 
σύμφωνα προς την κρίσιν του Διοκητικού Συμβουλίου.  Ç 
αντιπροσώπευση δεν επιτρέπεται.

ΠáñÜãñáöïò 4:
Ç Γενική Κοινοτική  Συνέλευση απαρτίæεται από τα 
ενεργά μέλη της Κοινότητας, δηλαδή εκείνα τα οποία 
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 
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πρός την Κοινότητα  σύμφωνα πρός τους εσωτερικούς 
Κοινοτικούς  κανονισμούς. Μέλος το οποίον οφείλει 
συνδρομές παρελθόντων ετών, δύναται να συμμετάσχη 
εις την Γενική Συνέλευση, αφού καταβάλη εις το ακέραιον 
μέχρι της ημέρας της Συνελεύσεως τις καθυστερούμενες 
υποχρεώσεις του ή τις υποχρεώσεις του τρέχοντος 
έτους και επί πλέον των αμέσως δύο προηγουμένων 
ετών πριν αρχίσει η συνεδρίασις κατά τήν ημέρα της 
συνεδριάσεως. Íεωστί εγγραφέντα μέλη τυγχάνουν των 
αυτών δικαιωμάτων εις τας Γενικάς Συνελεύσεις, εάν και 
εφ` όσον είναι ενεργά Μέλη της Κοινότητος  κατά τους 
τρείς (3) τουλάχιστον πριν από τη Γενική Συνέλευση μήνες. 
Ο Ιερεύς είναι μέλος της Κοινοτικής Συνέλευσης άνευ 
δικαιώματος øήφου.

ΠáñÜãñáöïò 5:
Ç Γενική Συνέλευση μιάς Κοινότητας  κηρύσσεται εν 
απαρτία εάν και εφ` όσον είναι παρόντα τα υπό του τοπικού 
Κανονισμού προβλεπόμενα Μέλη. Εάν δεν υπάρχη απαρτία, 
το Κοινοτικό Συμβούλιο, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης, 
θα καλέσει μία δεύτερη Γενική Συνέλευση εντός είκοσι 
μίας (21) ημερών και όχι νωρίτερα από δέκα τέσσερες 
(14) ημέρες. Ç δεύτερη αυτή Γενική Συνέλευση θεωρείται 
εν απαρτία, άσχετα με τον αριθμό των παρόντων μελών, 
εξαιρούνται όμως στην περίπτωση  αυτή θέματα πού 
άπτονται αγοράς, αποκτήσεως, μεταφοράς, διαθέσεως, 
πωλήσεως ή επιβαρύνσεως της κτηματικής περιουσίας 
της Κοινότητος,  οπότε απαιτείται η πλειοøηφία 2/3 (δύο-
τρίτων) των øηφοφόρων.

ΠáñÜãñáöïò 6:  
Ο Ðρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μιάς Κοινότητας  
εκλέγεται από τα παρόντα Μέλη.
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ΠáñÜãñáöïò 7:
Ôα Ðρακτικά της Γενικής Συνέλευσης (καταγράφονται 
στο Âιβλίο Ðρακτικών της Κοινότητας και) υπογράφονται 
από τον Ιερατικώς Ðροúστάμενο, τον Ðρόεδρο  και τον 
Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡÈΡΟΝ VII
KOINOTIKO ÓÕΜÂΟÕËΙΟ

ΠáñÜãñáöïò 1:  
Ôο Κοινοτικό  Συμβούλιο αποτελείται από τον Ιερατικώς 
Ðροúστάμενον και ένα αριθμόν εκλεγομένων λαúκών, 
προσδιοριæόμενον από τους Κοινοτικούς  Κανονισμούς 
ή του Ôοπικού Κανονισμού, ανάλογα με τις ανάγκες της 
Κοινότητας, είναι δε υπεύθυνον προς την Γενικήν Κοινοτικήν 
Συνέλευσιν, τον Μητροπολίτη και δια την διαχείριση των 
Κοινοτικών υποθέσεων, σύμφωνα προς τους σκοπούς 
και τις επιδιώξεις  της Κοινότητας , όπως εξετέθησαν 
ήδη αυτές,  καθώς και προς τους τοπικούς Κανονισμούς 
της Κοινότητος, σε συνδυασμό με το Μέρος ΙΙΙ ´Αρθρον 
Ι, Ðαράγραφος 1, αυτών των Κανονισμών. Ôο Κοινοτικό 
Συμβούλιο δύναται να ονομάæεται και Σώμα των Επιτρόπων 
ή Σώμα των Διευθυντών, οσάκις τέτοια ονομασία απαιτείται. 
Ο Ιερατικώς Ðροúστάμενος είναι μέλος άνευ øήφου στο 
Κοινοτικό  Συμβούλιο.

ΠáñÜãñáöïò 2:
Αξιωματούχοι του Κοινοτικού  Συμβουλίου είναι ο 
Ðρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας, και ο Ôαμίας 
και όσοι άλλοι θεωρηθούν αναγκαίοι από τούς Κοινοτικούς 
Κανονισμούς.
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ΠáñÜãñáöïò 3:
Ôα Μέλη του Κοινοτικού  Συμβουλίου εκλέγονται δια 
θητείαν μη υπερβαίνουσαν τα τρία έτη υπό των ενεργών 
μελών, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις προς την Κοινότητα .

ΠáñÜãñáöïò 4:
Ôο Κοινοτικό Συμβούλιο δύναται να διορισθεί από τον 
Μητροπολίτη, όταν τούτο æητηθεί από την πλειοøηφία 
της Γενικής Κοινοτικής Συνέλευσης ή όταν δεν υπάρξουν 
αρκετοί υποøήφιοι.

ΠáñÜãñáöïò 5:
¸μμισθοι υπάλληλοι της Κοινότητας δεν δύνανται να 
υπηρετήσουν στο Κοινοτικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική 
ή την Εφορευτική Επιτροπή.

ΠáñÜãñáöïò 6:
Èέσις μέλους του Κοινοτικού Συμβουλίου θεωρείται 
κενωθείσα, όταν συμβή ένα από τα πιό κάτω: θάνατος, 
παραίτησης αυτού, σωματική ή διανοητική αναπηρία, 
ακύρωση της εκλογής του, παράλειøη της καταβολής 
των οικονομικών του υποχρεώσεων προς την Κοινότητα, 
απόφαση Ðρωτοβαθμίου Ðνευματικού Δικαστηρίου της 
Ιεράς Μητρόπολης, οτι δεν είναι - η έπαυσε να είναι - 
αφοσιωμένο στην Διδασκαλία, τους Κανόνες, την Ëατρεία, 
την πειθαρχία, το Σύνταγμα, τίς διοικητικές διατάξεις, 
τα ήθη και τα έθιμα, τους παρόντες Ομοιόμορφους 
Κανονισμούς Κοινοτήτων και τις Εγκυκλίους της Ιεράς 
Μητροπόλεως, ή ότι δέν αναγνωρίæει την Κανονικήν 
Εκκλησιαστικήν του Αρχήν ή απόφαση πρωτοβαθμίου 
Ðνευματικού Δικαστηρίου, ότι είναι ένοχος σοβαρού ηθικού 
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παραπτώματος ή ότι παρέβη τον όρκον του.

ΠáñÜãñáöïò 7:
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάæει 
αδικαιολόγητα από τρείς συνεχείς συνεδρίασεις του, είναι 
δυνατόν, κατόπιν απόφασης του Κοινοτικού  Συμβουλίου, 
να απαλλαγεί των καθηκόντων του.
 

ΠáñÜãñáöïò 8:
Ç πλήρωση κενής θέσης στο Κοινοτικό Συμβούλιο, μετά 
την ορκωμοσίαν των Αξιωματούχων του, γίνεται από το 
Κοινοτικό  Συμβούλιο, με εκλογή από τά ενεργά και πιστά 
μέλη της Κοινότητας διά το υπόλοιπον της θητείας.

ΑΡÈΡΟΝ VIII
ΕÊËΟÃΕÓ ÊΟΙΝΟÔΙÊΟÕ  ÓÕΜÂΟÕËΙΟÕ

ΠáñÜãñáöïò 1:
Ç εκλογή των μελών του Κοινοτικού  Συμβουλίου γίνεται 
όχι ενωρίτερα από την πρώτη Κυριακή του Íοεμβρίου και 
όχι αργότερα από την δεύτερη Κυριακή του Δεκεμβρίου 
κατά το έτος λήξεως της θητείας του Συμβουλίου. Αν για 
οποιαδήποτε αιτία δεν εκλεγεί Κοινοτικό Συμβούλιο μέχρι 
το τέλος του Δεκεμβρίου, ο Μητροπολίτης θα διορίσει 
προσωρινό Κοινοτικό Συμβούλιο που θα αναλάβει την 
διοίκηση της Κοινότητας από την πρώτη Ιανουαρίου και 
θα διενεργήσει εκλογές εντός έξη μηνών.

ΠáñÜãñáöïò 2:
Ο υποøήφιος δια την θέσιν μέλους του Κοινοτικού  
Συμβουλίου πρέπει να είναι μέλος της Κοινότητας  
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τουλάχιστον επί δύο έτη πριν τις εκλογές, να æει σύμφωνα 
προς την πίστιν και τους κανόνες της Εκκλησίας και δεν θα 
είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου άλλης Κοινότητας.

ΠáñÜãñáöïò 3:
Οι υποøήφιοι διά το αξίωμα του Κοινοτικού  Συμβούλου πρέπει 
να υποδειχθούν από την Επιτροπή υποδείξεως υποøηφίων 
κατά την τελευταίαν προ των εκλογών συνεδρίαση της 
Γενικής Κοινοτικής  Συνέλευσης. Οι υποδείξεις υποøηφίων 
γίνονται από την ως άνω Επιτροπή ή δια γραπτής υποδείξεως 
από δύο καλώς έχοντα μέλη της Κοινότητας, τουλάχιστον 
δέκα πέντε ημέρες προ των εκλογών. ´Ολοι οι υποøήφιοι 
πρέπει να έχουν μελετήσει το Ομοιόμορφον Καταστατικόν  
των Κοινοτήτων προ των εκλογών.

ΠáñÜãñáöïò 4:
Ενα μέλος δεόντως εγγεγραμμένον εις το Μητρώον της 
Κοινότητος που καθυστερεί όμως τις οικονομικές του 
υποχρεώσεις, δύναται να øηφίσει κατά τις εκλογές αφού 
πριν καταβάλει τις υποχρεώσεις του, τουλάχιστον διά το 
τρέχον και τα δύο προηγούμενα έτη, πριν ή øηφίσει. 

ΠáñÜãñáöïò 5: 
Ενα νέο μέλος της Κοινότητος δύναται να øηφίσει κατά 
τις εκλογές εάν και εφ` όσον έχει εγγραφεί τούλαχιστον 
τρείς μήνες πριν από τις  εκλογές.

ΠáñÜãñáöïò 6:
Οι Κανονισμοί της Κοινότητος  δύνανται να επιτρέøουν 
øήφον και δια του ταχυδρομείου, αλλά μόνον περί εκλογής 
Κοινοτικού  Συμβουλίου. Σε τέτοια όμως περίπτωση, 
οι øήφοι δέον όπως ευρίσκονται εις τας χείρας της 
Εφορευτικής Επιτροπής προ της ενάρξεως της øηφοφορίας 
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καί θα ανοιχθούν και καταμετρηθούν μετά των ριπτομένων 
ιδιοχείρως øήφων κατά τήν ημέρα των εκλογών.

ΠáñÜãñáöïò 7:
Οι εκλογές διεξάγονται σε Κοινοτικό χώρο, αφού έχει 
αναγγελθεί προηγουμένως από την Εφορευτική Επιτροπή, 
η δε øήφιση γίνεται με μυστική øηφοφορία. Ç øηφοφορία 
αρχίæει μετά τη Èεία Ëειτουργία και τελειώνει την ίδια 
ημέρα, σε μιά ώρα που καθορίæεται από τους εσωτερικούς 
Κανονισμούς της Κοινότητας.

ΠáñÜãñáöïò 8:
Ôα αποτελέσματα των εκλογών καταγράφονται στο 
επίσημο βιβλίο Ðρακτικών της Κοινότητας, αναφερομένου 
του αριθμού των øήφων που έλαβε κάθε υποøήφιος, και 
υπογράφονται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. 
Οι υποøήφιοι, οι οποίοι έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό 
øήφων, κηρύσσονται εκλεγέντες δια την νέαν περίοδον. 
Σε περίπτωση ισοøηφίας, το πρόβλημα λύνεται διά κλήρου 
με την  επιστασία της Εφορευτικής Επιτροπής.

ΠáñÜãñáöïò 9:
Μέλος της Κοινότητος, που αμφισβητεί το κύρος, οιασδήποτε 
εκλογής, δύναται, εντός πέντε ημερών από της εκλογής, 
να καταθέσει έγγραφη ένσταση στο Μητροπολίτη δια του 
Ιερέως. Μια τέτοια ένσταση πρέπει να προσυπογράφεται 
και από τέσσαρα ακόμη μέλη της Κοινότητας. Ç απόφαση 
του Μητροπολίτη είναι τελεσίδικη.

ΠáñÜãñáöïò 10:
Σε περίπτωση παραιτήσεως οιουδήποτε εκλεγέντος 
μέλους του Κοινοτικού  Συμβουλίου, ή κένωσης θέσεως 
για οποιοδήποτε λόγο, κατά το μεταξύ της εκλογής των 
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μελών και της εκλογής των αξιωματούχων διάστημα, 
τα μέλη του νέου Συμβουλίου, μετά την εκλογήν των 
Αξιωματούχων, εκλέγουν ένα νέο μέλος μεταξύ των 
τακτικών και προσοντούχων μελών της Κοινότητος  προς 
πλήρωσιν της κενωθείσης θέσεως. 

ΠáñÜãñáöïò 11:
Εάν συμβεί ο αριθμός των υποøηφίων οι οποίοι απαιτούνται 
διά την  σύσταση του Συμβουλίου να είναι λιγώτερος των 
50% σύν 1, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται εξ` 
αρχής σύμφωνα με αυτό τό Αρθρο. Σε περίπτωση κατά 
την οποίαν η δεύτερη εκλογική προσπάθεια δεν επιτύχει 
το 50% συν 1 του αριθμού των υποøηφίων, ο Μητροπολίτης 
θα διορίσει το Συμβούλιον σε συνεννόηση με τον Ιερατικώς 
Ðροúστάμενον.  

ΑΡÈΡΟΝ IX
ΕΠΙÊÕΡÙÓΙÓ ÔÇÓ ΕÊËΟÃÇÓ 
ÊΟΙΝΟÔΙÊΟÕ ÓÕΜÂΟÕËΙΟÕ

ÊΑΙ ΟΡÊΟÓ ΑÕÔΟÕ

ΠáñÜãñáöïò 1:
Εντός έξη ημερών από τις εκλογές ο Ιερατικώς Ðρúστάμενος 
υποβάλλει τα αποτελέσματα αυτών εις τον Μητροπολίτη 
προς θεώρηση καί επικύρωση. Ο Ιερέας υποβάλλων τα 
αποτελέσματα βεβαιοί εγγράφως, ότι όλοι οι υποøήφιοι 
ήσαν κανονικώς εκλέξιμοι και ότι οί εκλογές διεξήχηθησαν 
σύμφωνα με τους παρόντες Ομοιομόρφους Κανονισμούς 
Κοινοτήτων και τους Κανονισμούς της Κοινότητας.
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ΠáñÜãñáöïò 2:
Κατά την τελευταία Κυριακή του Δεκεμβρίου, και μετά 
την λήøη της έγγραφης επικύρωσης των εκλογών από τον 
Μητροπολίτη εις το τέλος της È. Ëειτουργίας, λαμβάνει 
χώραν ειδική δέησις υπό του Ιερέως, καθ` ην όλα τα μέλη 
του Κοινοτικού  Συμβουλίου δίδουν ομαδικώς τον όρκον 
πιστής εκπλήρωσης των καθηκόντων του αξιώματός των. 
Ôον όρκον απαγγέλλει ο Ιερέας και επαναλαμβάνουν 
τούτον όλα τα μέλη του Κοινοτικού   Συμβουλίου.

ΠáñÜãñáöïò 3:
´Εκαστον Μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι 
υποχρεωμένο χωρίς εξαίρεση, να δώσει την ακόλουθο 
διαβεβαίωση, αφού αναφέρει το όνομά του: 
 
``Äéáâåâáéþ, üôé èá åßìáé ðéóôüò åéò ôï äüãìá, äéäáóêáëßá, 
ðáñáäüóåéò, Éåñïýò Êáíüíáò, ëáôñåßá  êáé ôáò çèéêÜò 
áñ÷Üò ôçò ÅëëçíéêÞò Ïñèïäüîïõ Åêêëçóßáò, êáèþò êáé ôïí 
Êáôáóôáôéêü ÷Üñôç, ôçí ðåéèáñ÷ßá, ôïõò Ïìïéïìüñöïõò 
Êáíïíéóìïýò ÊïéíïôÞôùí ôçò ÅëëçíéêÞò Ïñèïäüîïõ 
Ìçôñïðüëåùò Ôïñüíôï (ÊáíáäÜ), ôïõò åóùôåñéêïýò  
Êáíïíéóìïýò ôçò Êïéíüôçôïò, êáé üôé èá åêôåëþ ðéóôÜ 
êáé åéëéêñéíÜ ôéò õðï÷ñåþóåéò ðïõ áðáéôïýíôáé áðü Ýíá 
ìÝëïò ôïõ Êïéíïôéêïý Óõìâïõëßïõ. Êýñéïò äå ï Èåüò åßç 
ìïé âïçèüò.``
 Μέλος αρνούμενον να δώσει την κεκανονισμένη 
διαβεβαίωση και να υπακούσει, δεν δύναται να αναλάβει 
καθήκοντα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή να 
εκλεγεί ως αξιωματούχος του Κοινοτικού  Συμβουλίου.
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ΑΡÈΡΟΝ Χ
ΕÊËΟÃÇ ΑÎΙÙΜΑÔΟÕΧÙΝ 

ÔΟÕ ÊΟΙΝΟÔΙÊΟÕ  ÓÕΜÂΟÕËΙΟÕ

ΠáñÜãñáöïò 1:
Μετά την ορκωμοσίαν, το Κοινοτικόν Συμβούλιον 
συνέρχεται αμέσως υπό την Ðροεδρίαν του Ιερατικώς 
Ðροúσταμένου και εκλέγει τους Αξιωματούχους του. Ο 
Ιερέας δεν øηφίæει εις την εκλογή αυτή και σε περίπτωση 
ισοøηφίας εις την εκλογήν οιουδήποτε αξιωματούχου, το 
πρόβλημα λύεται διά κλήρου.
 

ΠáñÜãñáöïò 2:
Ôο αξίωμα του Ðροέδρου και του Ôαμίου δεν δύναται να 
κατέχει το ίδιο πρόσωπο δια περίοδον μακροτέραν των 
έξη (6) συνεχών ετών, εκτός εάν δοθεί ειδική προς τούτο 
άδεια από τον Μητροπολίτη.

ΠáñÜãñáöïò 3:
Σε περίπτωση που ήθελε κενωθεί θέση του Ðροέδρου 
του Κοινοτικού  Συμβουλίου, είτε λόγω θανάτου, είτε 
λόγω διαρκούς ανικανότητος, είτε λόγω παραιτήσεως 
του Ðροέδρου, ο Αντιπρόεδρος (ο Α` Αντιπρόεδρος, εάν 
υπάρχουν περισσότεροι του ενός), αναλαμβάνει το αξίωμα 
του Ðροέδρου.

ΑΡÈΡΟΝ XI
ÓÕΝΕÄΡΙΑÓΕΙÓ ÔΟÕ 

ÊΟΙΝΟÔΙÊΟÕ  ÓÕΜÂΟÕËΙΟÕ

ΠáñÜãñáöïò 1:
Ôο Κοινοτικό Συμβούλιο συνεδριάæει κανονικά τούλάχιστον 
μία φορά τό μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Ιερατικώς 
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Ðροúστάμενος ή ο Ðρόεδρος ή η πλειοøηφία του 
Συμβουλίου θεωρήσει τούτο απαραίτητον.

ΠáñÜãñáöïò 2: 
Μία απλή πλειοøηφία των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου 
αποτελεί κανονικήν απαρτίαν, ικανούσαν το Συμβούλιον να 
διεξαγάγει συνεδρίαση και να λάβει αποφάσεις.

ΠáñÜãñáöïò 3: 
Ôα πρακτικά της Συνεδρίασης του Κοινοτικού  Συμβουλίου, 
καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο Ðρακτικών, υπογράφονται 
από τον Ιερατικώς Ðροúστάμενο, τον Ðρόεδρο και τον 
Γραμματέα του Κοινοτικού  Συμβουλίου.

ΑΡÈΡΟΝ XII
ÊΑÈÇÊΟΝÔΑ 

ÔΟÕ ÊΟΙΝΟÔΙÊΟÕ  ÓÕΜÂΟÕËΙΟÕ

ΠáñÜãñáöïò 1:   
Ôο Κοινοτικό  Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να διοικήσει την 
Κοινότητα σύμφωνα με τους Ομοιόμορφους Κοινοτικούς 
Κανονισμούς.

ΠáñÜãñáöïò 2:
Κατά την λήξιν της θητείας του το Κοινοτικό Συμβούλιο 
παραδίδει εις το νέο Συμβούλιο όλα τα Κοινοτικά  Αρχεία, 
συμπεριλαμβανομένου του Καταλόγου των μελών, του 
βιβλίου των Ðρακτικών, του βιβλίου Ôραπεæιτικών επιταγών 
ή καταθέσεων ή δανείων και γενικώς παντός ότι αφορά εις 
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την περιουσίαν της Κοινότητος. Ç μεταβίβασις αυτή γίνεται 
με επίσημο έγγραφο, αντίγραφον δε αυτού αποστέλεται 
προς τον Μητροπολίτη.

ΑΡÈΡΟΝ XIII 
ΕÖΟΡΕÕÔΙÊÇ ΕΠΙÔΡΟΠÇ

ΠáñÜãñáöïò 1:  
Ç Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται, τουλάχιστον, από 
τρία μέλη καί δύο επιλαχόντες, εκλεγομένων κατά τήν 
τελευταίαν πριν από τις εκλογές Κοινοτική Συνέλευση, 
εκλέγονται δε αυτοί από εκείνα τα μέλη, τα οποία δεν είναι 
υποøήφιοι δια το αξίωμα του Κοινοτικού  Συμβούλου.

ΠáñÜãñáöïò 2:  
Ç Εφορευτική Επιτροπή, σε συνεργασία μετά του Ιερέως και 
του Κοινοτικού  Συμβουλίου, επιβεβαιοί τους καταλόγους 
των εκλεξίμων, επιβεβαιοί και επικυρώνει τον κατάλογο 
των υποøηφίων, προειδοποιεί όλα τα ενεργά μέλη περί του 
τόπου και του ακριβούς χρόνου των εκλογών, εποπτεύει, 
καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα αυτά.

ΠáñÜãñáöïò 3:  
Κενωθείσα θέσις εις την Εφορευτικήν Επιτροπήν πληρούται 
από τους επιλαχόντες και σε περίπτωση κατά την οποία ο 
αριθμός των εκλεγμένων και επιλαχόντων είναι ολιγώτερος 
των τριών, τοιαύτη κενή θέσις πληρούται από το Κοινοτικό 
Συμβούλιο με εκλογή διαδόχου από τα καλώς έχοντα μέλη 
της Κοινότητας.
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ΑΡÈΡΟΝ XIV
ΕÎΕËΕÃÊÔΙÊÇ ΕΠΙÔΡΟΠÇ

ΠáñÜãñáöïò 1:  
Ç Εξελεγκτική Επιτροπή συνίσταται τουλάχιστον από τρία 
μέλη και όχι περισσότερα από πέντε και επί πλέον δύο 
επιλαχόντες, που εκλέγονται από την τελευταία προ των 
εκλογών Κοινοτική  Συνέλευση,  εκλέγονται δε από εκείνους 
οι οποίοι ούτε κατά το λήξαν έτος υπερέτησαν ως μέλη 
του Κοινοτικού  Συμβουλίου, ούτε διά το αρχόμενον έτος 
θέτουν υποøηφιότητα μέλους αυτού.

ΠáñÜãñáöïò 2:  
Ç Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τακτικά τα λογιστικά 
βιβλία της Κοινότητας  και καταρτίæει ̧ κθεσιν του ελέγχου 
της προς υποβολήν εις την Γενικήν Κοινοτικήν  Συνέλευσιν, 
η οποία δέχεται την οικονομικήν έκθεσιν του οικονομικού 
έτους, αντίγραφον δε της Εκθέσεως αυτής υποβάλλεται 
εις την Ιερά Μητρόπολη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΠáñÜãñáöïò 3:        
Κενωθείσα θέσις εις την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν πληρούται 
από τούς επιλαχόντες και σε περίπτωση κατά τήν οποίαν ο 
αριθμός των εκλεγμένων και επιλαχόντων είναι ολιγώτερος 
των τριών, τότε η κενή θέσις συμπληρώνεται δι` εκλογής 
κατά τήν επόμενην Κοινοτικήν Συνέλευσιν.

ΑΡÈΡΟΝ XV
ΟΙÊΟΝΟΜΙÊΟ ΕÔΟÓ, ΟΙÊΟΝΟΜΙÊΟÓ 

ΑΠΟËΟÃΙÓΜΟÓ ÊΑΙ ΠΡΟÛΠΟËΟÃΙÓΜΟÓ

Πáñáãñáöïò 1:
Ôο Οικονομικό έτος της Κοινότητας  θα είναι το 
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ημερολογιακό έτος. Κατά την πρώτη Γενική Κοινοτική  
Συνέλευση εκάστου έτους το Κοινοτικό  Συμβούλιο 
παρουσιάæει και υποβάλλει προς αποδοχή μία Οικονομική 
Εκθεση, υπογεγραμμένην από τον Ðρόεδρο, Ôαμία και 
τον Ιερέα, συμπεριλαμβανομένου και του Οικονομικού 
Απολογισμού, τον οποίον έχει προετoιμάσει, σύμφωνα  
με τις Γενικές Οικονομικές Διατάξεις που ισχύουν διά 
τους Öιλανθρωπικούς Οργανισμούς, εις τον οποίον θα 
αναφέρονται όλα τα έσοδα και έξοδα του παρελθόντος 
έτους και όλα τα κεφάλαια και χρέη (παθητικά) μέχρι και 
του τέλους του παρελθόντος έτους. Ο Οικονομικός αυτός 
Απολογισμός συνοδεύεται με την αναφορά και αποδοχή 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ôο Μητροπολιτικό Συμβούλιο 
έχει το δικαίωμα να ελέγξει τα βιβλία της Κοινότητος.

ΠáñÜãñáöïò 2:
Ο προϋπολογισμός του ερχομένου έτους υποβάλλεται από 
το Κοινοτικό Συμβούλιο προς έγκρισιν, κατά την πρώτην 
ετήσιαν Κοινοτική Συνέλευση.

ΠáñÜãñáöïò 3: 
Για τα έτη 2007 έως 2011 συμπεριλαμβανομένων, 
κάθε Κοινότης θα πληρώνει στην Ελληνική Ορθόδοξο 
Μητρόπολη Ôορόντο (Καναδά) 15% των ακαθαρίστων 
εσόδων της ετησίως (εξαιρουμένων μόνο κυβερνητικών 
επιχορηγήσεων). Ôο ετήσιο ποσόν δεν θα υπερβαίνει 
τις σαράντα χιλιάδες δολλάρια για κάθε εκκλησία, 
αλλά δεν θα είναι ολιγότερο από δέκα πέντε χιλιάδες 
δολλάρια ετησίως, εκτός και αν η Κοινότητα έχει κριθεί 
από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο ως ιεραποστολική.
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ΠáñÜãñáöïò 4: 
Ο Κοινοτικός  προϋπολογισμός πρέπει να προβλέπει 
δαπάνες συμμετοχής των αντιπροσώπων της εις τις 
Συνελεύσεις των Κοινοτήτων.

ΠáñÜãñáöïò 5: 
Ôο Μητροπολιτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να 
ανακαλέσει την αναγνώριση μιάς Κοινότητας  ή να επιβάλει 
κυρώσεις εις  αυτήν, όπως την απ` ευθείας εγγραφήν των 
πιστών ως μελών της Ιεράς Μητρόπολης, εάν συστηματικά 
παραλείπει να εκπληρώνει τις οικονομικές της υποχρεώσεις 
προς την Ιερά Μητρόπολη.

ΠáñÜãñáöïò 6: 
Εκάστη Κοινότητα θα ανταλλάσει μετά της Μητροπόλεως 
οικονομικό απολογισμό, σε σχέση με τα επιτελεσθέντα 
έργα. Ç ανταλλαγή αυτή θα γίνεται όχι αργότερα των επτά 
μηνών μετά από τους τελευταίους δώδεκα μήνες, γιά τους 
οποίους οικονομικός απολογισμός έχει ετοιμασθεί.

ΠáñÜãñáöïò 7: 
Ôο Μητροπολιτικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να 
χαρακτηρίσει μία Κοινότητα ως ιεραποστολική και να 
διευθετήσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς την Ι. 
Μητρόπολη.

ΑΡÈΡΟΝ  ΧVI
ÊΟΙΝΟÔΙÊΕÓ ΟΡÃΑΝÙÓΕΙÓ

ΠáñÜãñáöïò 1: 
Ο Ιερέας και το Κοινοτικό Συμβούλιο εκάστης Κοινότητας 
θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε να λειτουργούν οι 
ακόλουθες υπηρεσίες και οργανισμοί: Ιεροøάλτης, ×ορωδία, 
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Ιερόπαιδες, Κατηχητικό Σχολείο, Ôμήμα Öιλοπτώχου 
Αδελφότητος, Ελληνικό Σχολείο, Σύλλογος Γονέων καί 
Διδασκάλων, Ôμήμα Ανηλίκων Ðαίδων, Ôμήμα Ορθοδόξου 
Íεότητος, Σύνδεσμος ενηλίκων και άλλες Õπηρεσίες και 
Οργανισμούς που θα ανταποκρίνονται εις τις ανάγκες της 
Κοινότητας  και θα συμβάλλουν εις την πνευματικήν και 
πολιτιστικήν λειτουργίαν της.

ΑΡÈΡΟΝ XVII
ÄΙΑËÕÓΙÓ ÊΟΙΝΟÔÇÔΟÓ

ΠáñÜãñáöïò 1:  
Εάν αποφασισθεί από το Κοινοτικό Συμβούλιο ότι η 
Κοινότητα αδυνατεί να σταθεί οικονομικά από μόνη της 
και/ή επιθυμεί να διαλυθεί, συγκαλείται έκτακη Κοινοτική 
Συνέλευση. Εάν τα τρία τέταρτα των υπαρχόντων και 
καλώς εχόντων μελών ευνοούν τοιαύτην διάλυσιν ή σέ 
περίπτωση που μια Κοινότητα διαλυθεί και ως εκ τούτου 
είναι αδύνατος η σύγκληση Κοινοτικής Συνέλευσης, ο 
Μητροπολίτης δύναται να κηρύξει την Κοινότητα αυτή 
διαλυθείσα ή μή υφισταμένην και οι περουσιακοί τίτλοι 
αυτής περιέρχονται εις την Μητρόπολη, η οποία είναι ένας 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

ΑΡÈΡΟΝ XVIII
ÓÕÃΧÙΝΕÕÓΙÓ ÊΟΙΝΟÔÇÔÙΝ

ΠáñÜãñáöïò 1: 
Εάν κριθεί από τα Κοινοτικά  Συμβούλια δύο (2) ή 
περισσοτέρων Κοινοτήτων ότι θα εξυπηρετεί το κοινόν 
συμφέρον η συγχώνευση των εις μίαν Κοινότηταν (να έχουν 
μόνον ένα Ιερό Íαό), διά την συγχώνευση αυτή απαιτείται 
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η απόφασις των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών σε 
Γενική Κοινοτική  Συνέλευση κάθε Κοινότητας, δεόντως 
συγκαλουμένης δι` εγγράφου αγγελίας, που αποστέλλεται 
στα  μέλη είκοσι μία (21) ημέρες πριν της ημερομηνίας της 
Συνέλευσης. Σε αυτή τη περίπτωση η συγκατάθεση του 
Μητροπολιτικού Συμβουλίου είναι αναγκαία.

ΜΕΡΟÓ ΙΙ

ΑΡÈΡΟΝ Ι
ΟΡÃΑΝÙÓÇ ÊΟΙΝΟÔÇÔÙΝ

ΠáñÜãñáöïò1: 
Ç οργάνωση νέων Κοινοτήτων διενεργείται κατά τον 
ακόλουθον τρόπον:  Ελληνες Ορθόδοξοι ×ριστιανοί, που 
επιθυμούν να οργανώσουν Κοινότητα, οφείλουν πρώτον να 
υποβάλουν εις τον Μητροπολίτη αίτησιν άδειας ιδρύσεως 
Κοινότητας. Ç αίτησις αύτη πρέπει να είναι υπογεγραμμένη 
από τους αρχηγούς Ελληνορθοδόξων οικογενειών της 
περιοχής, να αναφέρει δε με λεπτομέρεια τα ειδικά 
εκείνα επιχειρήματα, τα οποία θα ήσαν ικανά να πείσουν 
τον Μητροπολίτη, ότι μία τέτοια Κοινότητα πρέπει να 
υποστηριχθεί και να επιæήσει. Ç υπό ίδρυσιν Κοινότητα 
σχηματίæει Ειδικήν γι` αυτό  Επιτροπή, που έχει τις κάτωθι 
Õποεπιτροπές:

á) Ðρογραμματισμού, η οποία μελετά, αναλύει και 
συντάσσει ένα γενικό πρόγραμμα και προετοιμάæει 
τον προϋπολογισμόν διά την νέα Κοινότητα.

â)  Ερανισμού, προς συλλογήν των αναγκαίων 
χρημάτων.

ã)  Επί της Ακινήτου Ðεριουσίας, η οποία ερευνά, 
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μελετά, εκλέγει και υποδεικνύει κτίρια ή άλλους 
χώρους, διά τις πλέον άμεσες και επείγουσες 
ανάγκες της Κοινότητας.

ä)  Επί των μελών, προς πλήρη καταγραφή των οικογε-
νειών.

ΠáñÜãñáöïò 2:
Εάν ο Μητροπολίτης παραχωρήσει άδειαν οργανώσεως 
νέας Κοινότητος, κατόπιν συνεννοήσεως μετά των 
υπαρχουσών ήδη γειτονικών Κοινοτήτων , τότε αναθέτει 
σε αντιπρόσωπό του να συγκαλέσει τους αιτούντας την 
ίδρυση Κοινότητας σε Γενική Συνέλευση, της οποίας και 
προεδρεύει. Κατ` αυτήν εκλέγεται προσωρινό Διοικητικό 
Συμβούλιο, μέχρις ότου η νέα Κοινότητα οργανωθεί 
πλήρως, αποδεχθεί και εφαρμόσει τους παρόντες Ειδικούς 
Κανονισμούς.

ΠáñÜãñáöïò 3:
Με την παρά της νέας Κοινότητος  αποδοχήν των ̀`Αρθρων 
Συμφωνίας Οργανώσεως`` αυτής και των παρόντων 
Ειδικών Ομοιομόρφων Κοινοτικών Κανονισμών της Ιεράς 
Μητρόπολης, η Ιερά Μητρόπολη χορηγεί εις την νέαν αυτή 
Κοινότητα ×άρτην Εκκλησιαστικής Αναγνωρίσεως, ο δε 
Μητροπολίτης εν συνεχεία διορίæει Ιερέα.

ΠáñÜãñáöïò 4:
Ο Ιερατικώς Ðροúστάμενος και το προσωρινόν Κοινοτικόν  
Συμβούλιον, δυνάμει της Εκκλησιαστικής αναγνωρίσεως, 
προβαίνουν ακολούθως εις τα αναγκαία διαβήματα προς 
ίδρυση και αναγνώριση της Κοινότητας ως νομικό πρόσωπο 
κατά τους ισχύοντας εις την Ðολιτεία εκείνη νόμους. 
Εν συνεχεία διενεργούνται εκλογές μόνιμου Κοινοτικού 
Συμβουλίου, σύμφωνα προς τα προαναφερθέντα.
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ΠáñÜãñáöïò 5:
Εάν η νέα Κοινότητα αδυνατεί να εκπληρώσει τους 
αντικειμενικούς σκοπούς διά τους οποίους ιδρύθη, αδυνατεί, 
ή αρνείται να συμμορφωθεί με τα Αρθρα συμφωνίας 
Οργανώσεως και τους ισχύοντας Κανονισμούς της Ιεράς 
Μητρόπολης, η Ιερά Μητρόπολη ανακαλεί την παρ` αυτής 
παραχωρηθείσαν Εκκλησιαστικήν αναγνώριση.

ΑΡÈΡΟΝ 2
ΑΝΑÄΙΟΡÃΑΝÙÓÇ ÊΟΙΝΟÔÇÔΑÓ

ΠáñÜãñáöïò 1:
Κοινότητα η οποία δεν οργανώθη σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Ιεράς Μητρόπολης, οφείλει να υπογράøει 
και να εκτελέσει τα Μητροπολιτικά ``Αρθρα Συμφωνίας 
Οργανώσεως`` και τέλος να øηφίσει την υιοθεσίαν των 
εν ισχύει Κανονισμών, οπότε και λαμβάνει την επίσημη 
``Εκκλησιαστικήν Αναγνώριση`` από την Ιερά Μητρόπολη.

ΠáñÜãñáöïò 2:
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της Εκκλησιαστικής 
Αναγνώρισης και του Ðιστοποιητικού της Ðολιτειακής 
Αναγνώρισης, το οποίον δεν αντίκειται εις την Ðολιτειακήν 
Íομοθεσίαν, συμπληρώνεται κατάλληλα, έτσι ώστε να 
εκλείøη κάθε ασυμφωνία και συμφωνεί πλήρως προς την 
Εκκλησιαστικήν Αναγνώριση. Μέχρι την συμπλήρωση αυτή, 
η Κοινότητα υπόκειται εις την Εκκλησιαστικήν τάξιν και 
πειθαρχίαν, τους ισχύοντας Κανονισμούς και τις οδηγίες 
των Συνελεύσεων Κοινοτήτων, της Ιεράς Μητρόπολης και 
του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, κεκτημένας το αυτό 
κύρος και την αυτήν ισχύν, ωσάν να είχεν ήδη ενταχθεί η 
Κοινότητα  αυτή εις τον κατάλογον των αναγνωρισμένων 
Κοινοτήτων.
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ΜΕΡΟÓ ΙΙΙ

ΑΡÈΡΟΝ Ι
ÊΑΝΟΝΙÓΜΟΙ (BY-LAWS) 

ÔÇÓ ÊΟΙΝΟÔÇÔΟÓ 

ΠáñÜãñáöïò 1:  
Εκάστη Κοινότηtα οφείλει να έχει ως παράρτημα των 
παρόντων ̀`Ομοιομόρφων Ειδικών Κοινοτικών Κανονισμών`` 
επιπροσθέτους διατάξεις υπό τύπον ``By-laws``, εφ` όσον 
τοπικές ανάγκες απαιτούν αυτό, υπό τον όρον, ότι οι 
διατάξεις αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται εις τους παρόντας Κανονισμούς, είναι 
σύμφωνοι προς το πνεύμα αυτών και έχουν προηγουμένως 
εγκριθή από τον Μητροπολίτη. Ç έγκριση δεν μπορεί 
να είναι αρνητική ούτε καί καθυστερημένη εφ’ όσον η 
Κοινότητα πληροί τους κανονισμούς οι οποίοι αναφέρονται 
εδώ.  Ο Μητροπολίτης θα δώσει την απόφασή του εντός 
τριάντα (30) ημερών από της παραλαβής των ``By-laws``. 
Ο Μητροπολίτης δύναται να æητήσει από την Κοινότητα, 
εντός δέκα (10) ημερών επιπρόσθετες εξηγήσεις ή 
πληροφορίες. Εάν ο Μητροπολίτης δεν απαντήσει γραπτώς 
εντός τριάντα (30) ημερών από της λήøεως των ̀`By-laws`` ή 
των επιπρόσθετων πληροφοριών, τότε η έγκριση θεωρείται 
δεδομένη.
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ΜΕΡΟÓ ΙV 

ΑΡÈΡΟΝ 1
ΑÓÖΑËΕΙΑΙ

ΠáñÜãñáöïò 1:   
Ç Κοινότητα  οφείλει να προμηθευθεί και διατηρεί συνεχώς 
τέτοιου είδους ασφάλειες, συμπεριλαμβανομένης, αλλά 
όχι μόνον, δια φωτιά, περιουσία και δυστυχήματα, 
κάλυøη συμβούλων και κοινού και αποæημιώσεις όχι 
λιγότερο των πέντε (5) εκατομμυρίων δολλαρίων, τελεία 
αντικατάσταση πλήν των εξόδων αντικατάστασης της 
Εκκλησίας, της κοινοτικής περιουσίας, τού Κοινοτικού 
Κέντρου και του περιεχομένου αυτών, αποæημιώσεις 
εργατών σύμφωνα με την νομοθεσία της Επαρχίας 
και σε τέτοια χρηματικά ποσά τα οποία η Μητρόπολη 
ήθελε αποφασίσει από χρόνο εις χρόνο. Ôέτοιου είδους 
ασφάλειες θα προστατεύουν ολοτελώς την Κοινότητα και 
την Μητρόπολη έναντι απωλείας ή βλάβης προκληθείσης 
κατά τήν διεκπεραίωση εργασίας εις την Κοινότητα ή 
το Κοινοτικό Κέντρο.

ΠáñÜãñáöïò 2: 
Ç δαπάνη δια την αγορά και διατήρηση της ασφάλειας 
προέρχεται από την Κοινότητα. Ç Μητρόπολη θα είναι 
ένα επιπρόσθετο όνομα ασφάλειας σε όλες αυτές τις 
ασφάλειες. Ç ασφαλιστική κάλυøη, όπως αναφέρεται 
εις το Αρθρον 1 σε καμμία πρίπτωση δεν αναφέρεται ή 
πληρώνεται από την Μητρόπολη. Ç Κοινότητα θα δίδει 
αντίγραφα των ασφαλειών αυτών, συμπεριλαμβανομένων 
και των ανανεώσεών των, εάν æητηθούν από την 
Μητρόπολη.



-30-

ΠáñÜãñáöïò 3: 
Εάν η Κοινότητα αρνείται να ασφαλισθεί, όπως 
αναφέρεται εδώ, η Μητρόπολη δύναται κατά τήν ιδικήν 
της θέληση και χωρίς καμμία υποχρέωση, να αγοράσει 
όλην ή μέρος της απαιτουμένης ασφαλίσεως, σύμφωνα 
με το Αρθρο αυτό, διά την Κοινότητα και εκ μέρους 
της Κοινότητας και η Κοινότητα είναι υποχρεωμένη να 
πληρώσει την Μητρόπολη δι` όλα τα έξοδα κάλυøης, 
που έχει πληρώσει η Μητρόπολη. Εάν η Μητρόπολη 
λάβει ειδοποίηση  από οποιονδήποτε ασφαλιστή ότι, η 
ασφάλεια διεκόπη ή δέν επληρώθη στην ώρα της, λόγω 
καθυστερήσεως της πληρωμής από την Κοινότητα, η 
Μητρόπολη δύναται από μόνη της και χωρίς καμμία 
επιβάρυνση να πληρώσει το απαιτούμενον χρηματικόν 
ποσόν δια την Κοινότητα και η Κοινότητα οφείλει να 
πληρώσει την Μητρόπολη δι` όλα όσα επλήρωσε.

ΑΡÈΡΟΝ ΙΙ
ÄΙÊΑΙÙΜΑÔΑ ΠΝΕÕΜΑÔΙÊÇÓ

ΠΕΡΙΟÕÓΙΑÓ
 ÊΑΙ ÄΙΑÄÕÊÔΙΟÕ  (INTERNET)

ΠáñÜãñáöïò 1:
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Εμπορικών 
Εμβλημάτων (Trade Marks Act) του Καναδά, η Μητρόπολη 
χρησιμοποιεί, κατέχει ή æητά ορισμένα εμπορικά 
εμβλήματα (trade marks) ηθικά και συγγραφικά 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουν σχέση 
με ιδέες, συλλήøεις ιδεών, τεχνικής ή συγγραφικές 
εργασίες, οι οποίες εγράφησαν ή δημιουργήθηκαν 
από την Μητρόπολη ή τους εργαæομένους εις την 
Μητρόπολη, συμπεριλαμβανομένων και των Ιερέων. Ç 
Μητρόπολη διατηρεί όλα τα δικαιώματα να διεκδικεί 



κάθε παράβαση αυτών των εμπορικών εμβλημάτων, 
ηθικών και συγγραφικών δικαιωμάτων, εμπορικών 
ονομάτων και κάθε άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας 
εναντίον οιουδήποτε ήθελε χρησιμοποιήσει ή παραβιάσει 
τα ονόματα ή σημάδια (τεκμήρια), ηθικά και συγγραφικά 
δικαιώματα, εμπορικά ονόματα, ή κάθε άλλη πνευματική 
περιουσία χωρίς την άδεια, παραχώρηση αδείας ή 
μαρτυρίας της Μητρόπολης. Ç Κοινότητα ειδοποιεί 
αμέσως την Μητρόπολη εάν υποπέσει εις την αντίληøή 
της οποιαδήποτε παραβίαση -πραγματική ή υπό 
υποøίαν- των ανωτέρω, και η Κοινότητα θα συνεργασθεί 
με την Μητρόπολη, η οποία πληρώνει τα έξοδα (εκτός 
εάν τά έξοδα οφείλονται εις αμέλειαν, πείσμα ή κακή 
συμπεριφορά της Κοινότητος) θα ενεργήσει και θα 
πράξει ανάλογα με τις υποδείξεις της Μητρόπολης ή 
του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

ΠáñÜãñáöïò  2: 
Ç Μητρόπολη έχει το απόλυτο δικαίωμα να χρησιμοποιεί 
τα εμπορικά σύμβολα, ηθικά και συγγραφικά δικαιώματα, 
εμπορικά ονόματα, και κάθε άλλη πνευματική ιδιοκτησία 
e-commerce, m-commerce και κάθε άλλου είδους 
ηλεκτρονικό μέσο και χρήση του Διακυκτίου (Word Wide 
Web). Ç Κοινότητα δεν θα χρησιμοποιεί τα εμπορικά 
σύμβολα, ηθικά και συγγραφικά  δικαιώματα, εμπορικά 
ονόματα ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία του World Wide 
Web χωρίς την γραπτή άδεια της Μητρόπολης.
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ΜΕΡΟÓ V 

ΑΡÈΡΟΝ I
ΑΝΑÈΕÙΡÇÓΙÓ ÔÙΝ ÊΑΝΟΝΙÓΜÙΝ ÊΑΙ

ΕΠΙÓÇΜΟΝ ÊΕΙΜΕΝΟΝ ΑÕÔÙΝ

ΠáñÜãñáöïò 1: 
Οι παρόντες Κανονισμοί δύνανται να τροποποιηθούν από 
την Συνέλευση Κοινοτήτων και οι τροποποιήσεις αυτές  
τίθενται εν ισχύει ευθύς αμέσως, μετά την έγκρισί των 
από το Οικουμενικό Ðατριαρχείο.

ΠáñÜãñáöïò 2: 
Ôο Αγγλικόν κείμενον των παρόντων Κανονισμών 
θεωρείται σε κάθε περίπτωση, ως το επίσημο κείμενο.
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