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Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 4ῃ Ὀκτωβρίου 2016 
 

Πρὸς 

ἅπαντας τοὺς ἱερεῖς  

τῆς �ερᾶς �ητροπόλεως �ωαννίνων, 

ἕδρες τους. 

Θέµα:Θέµα:Θέµα:Θέµα: «$κκλησιαστικὰ Συµβούλια» 

 

-ἰς ἐκτέλεσιν τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 7 παρ. 6 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 8/1979 

?ανονισµοῦ «Περί �ερῶν @αῶν καί $νοριῶν» καί ἐπειδή τήν 31-12-2016 λήγει ἡ θητεία 

τῶν ὑφισταµένων $κκλησιαστικῶν Συµβουλίων, παραγγέλοµεν ὑµῖν ὅπως τό 

βραδύτερον µέχρι καί τῆς 14-11-2016 ὑποδείξητε ἐκ τοῦ ὑφισταµένου καταλόγου τῶν 

ἐνοριτῶν, διά προσωπικοῦ ἐγγράφου, δέκα καὶ ἕξ (16) τουλάχιστον πρόσωπα, 

προκειµένου τό �ητροπολιτικόν Συµβούλιον νά διορίσO ἐξ αὐτῶν, διά τήν προσεχῆ 

τριετίαν, ἤτοι ἀπὸ 01ἀπὸ 01ἀπὸ 01ἀπὸ 01----01010101----2017 ἕως καί 312017 ἕως καί 312017 ἕως καί 312017 ἕως καί 31----12121212----2019201920192019, νέα τακτικά καί ἀναπληρωµατικά 

µέλη τῶν $κκλησιαστικῶν Συµβουλίων τῶν ἐνοριῶν ὑµῶν. 

 ∆ιά τάς ἐνορίας κάτω τῶν ἑκατό (100) οἰκογενειῶν, δύνασθε νά ὑποδείξητε 

τουλάχιστον ὀκτώ (8) πρόσωπα προκειµένου νά διορισθῶσι ἐξ αὐτῶν δύο τακτικά 

καί δύο ἀναπληρωµατικά µέλη. 

 Vἱ προτεινόµενοι πρός διορισµόν δέον ὅπως: 

1. @ά εἶναι ἀφοσιωµένα τέκνα τῆς $κκλησίας. 

2. @ά µήν ἔχουν διατελέσO $κκλησιαστικοί Σύµβουλοι πέραν τῶν δύο τριετιῶν. 

3. @ά µήν τελοῦν ἐν ἀντιδικίY πρός τόν �ερόν @αόν. 

4. @ά µήν ἔχO καταλογισθZ εἰς βάρος αὐτῶν ὡς $κκλησιαστικῶν Συµβούλων 

ποσόν τι δι' ὁριστικῆς ἤ καταλογιστικῆς ἐπί τοῦ ἀπολογισµοῦ ἀποφάσεως. 

5. @ά µήν ὀφείλουν εἰς τόν @αόν. 

6. @ά µήν ἔχουν καταδικασθZ ἐπί κακουργήµατι ἤ πληµµελήµατι. 

7. @ά εἶναι σχετικῶς ἐγγράµµατοι. 
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Πρός  

τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἰωαννίνων. 
 

 Εἰς ἐκτέλεσιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. 7/2016 Ὑμετέρου Ἐγκυκλίου Σημειώματος «Περί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων», προαγόμεθα νά προτείνωμεν ἐκ τοῦ 

ὑφισταμένου καταλόγου ἐνοριτῶν τούς κάτωθι καί νά παρακαλέσωμεν διά τόν διορισμόν ἐξ αὐτῶν νέων τακτικῶν καί ἀναπληρωματικῶν μελῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 

Συμβουλίου τῆς ἐνορίας ἡμῶν: 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΝ ΤΗΛ.:  ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.:  ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο ἀπαρτίζεται ἀπό ................... μέλη. 
                                                                                                          Μετά βαθυτάτου Σεβασμοῦ 

                                                                                                                    Ὁ Ἐφημέριος 




