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ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

ύζηαζηρ, Διοίκηζηρ, διασείπιζηρ και λειηοςπγίαρ ηος Ιδπύμαηορ με ηην επωνςμία: 

«ΙΔΡΤΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΡΟΔΟΤ» 

 

Άπθπο 1 

Ίδπςζη 

πλίζηαηαη απφ ηελ Ιεξά Μεηξφπνιε Ρφδνπ Εθθιεζηαζηηθφ, κε θεξδνζθνπηθφ, θηιαλζξσπηθφ, 

θνηλσθειέο Ίδξπκα κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «Ίδξπκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Πξφλνηαο 

Ιεξάο Μεηξνπφιεσο Ρφδνπ». 

Σν Ίδξπκα έρεη ηδία ζθξαγίδα θπθιηθή, πνπ θέξεη ζην εζσηεξηθφ, πεξηκεηξηθά ηηο ιέμεηο: 

«Ίδξπκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Πξφλνηαο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο Ρφδνπ» θαη  ζην θέληξν 

ηαπξφ. 

 

Άπθπο 2 

Νομική Φύζη 

Σν θηιαλζξσπηθφ απηφ, κε θεξδνζθνπηθφ, εθθιεζηαζηηθφ Ίδξπκα απνηειεί ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21, παξ. 1 ηνπ Νφκνπ 4301/2014 απηνηειέο Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ 

Δηθαίνπ θαη ιεηηνπξγεί ζπκθψλα κε ηνλ παξφληα εγθεθξηκέλν θαλνληζκφ απφ ηελ Αγία θαη Ιεξά 

χλνδν ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο αλσηέξσ δηαηάμεηο, σο 

εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

 

Άπθπο 3 

Έδπα 

Έδξα ηνπ Ιδξχκαηνο νξίδεηαη ε πφιε ηεο Ρφδνπ ηεο λήζνπ Ρφδνπ θαη εηδηθφηεξα ηα Γξαθεία ηεο 

Ιεξάο Μεηξνπφιεσο Ρφδνπ επί ηεο Πιαηείαο Ειεπζεξίαο. 

 

Άπθπο 4 

κοποί -Άξονερ δπάζειρ ηος Ιδπύμαηορ 

θνπφο ηνπ Ιδξχκαηνο είλαη ε παξνρή θάζε πιηθήο θαη πλεπκαηηθήο ππνζηήξημεο θαη 

ζπκπαξάζηαζεο πξνο θάζε κέινο ηεο  θνηλσλίαο πνπ θξίλεηαη απφ ην αξκφδην Δηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, φηη πξαγκαηηθά ρξήδεη νπνηαζδήπνηε βνεζείαο ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ θαη 

δξάζεσλ ηνπ Ιδξχκαηνο. Εηδηθφηεξα ζηνπο ζθνπνχο, άμνλεο θαη δξάζεηο  πεξηιακβάλνληαη 

θπξίσο : 

1. α) Η πεξίζαιςε ελδεψλ θαη απφξσλ νηθνγελεηψλ θαη αηφκσλ. 

β) Η βνήζεηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε λέσλ δεπγαξηψλ. 

γ) Η ελίζρπζε νηθνγελεηψλ αθφκα θαη κε ηελ παξνρή νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ. 

δ) Η ελίζρπζε πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ. 

ε) Η πξνψζεζε ηεο καζεζηαθήο εθπαίδεπζεο, ε βνήζεηα ζε άπνξνπο καζεηέο θαη ε 

παξνρή θαηάιιεινπ ζρνιηθνχ εμνπιηζκνχ. 
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2. Η ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ε παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο αζζελψλ, εκεδαπψλ 

θαη αιινδαπψλ, πνπ λνζειεχνληαη ζε λνζνθνκεία ή άιια άζπια. 

3. Η πάζεο θχζεσο ζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε αηφκσλ κε ρξφληεο παζήζεηο (π.ρ. θαθνήζνπο 

φγθνπ, αιηζράηκεξ, λνεηηθή άλνηα, θηλεηηθέο δπζθνιίεο, νδηθά θαη άιια αηπρήκαηα, θ.α.). 

4. Η κέξηκλα θαη ε θαηαβνιή εμφδσλ γηα ηελ απνθπιάθηζε αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο 

θπιαθέο γηα δηάθνξεο αηηίεο. 

5. Η νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ Ελνξηαθψλ Φηιφπησρσλ Σακείσλ, εθφζνλ παξίζηαηαη αλάγθε. 

6. Η παξνρή ηαθηηθψλ ή εθηάθησλ εληζρχζεσλ, γηα ηελ πεξίζαιςε ελδεψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

θαη ηδίσο Κιεξηθψλ, πνπ έρνπλ απφιπηε αλάγθε ελίζρπζεο θαη πεξίζαιςεο. 

7. Ἡ θαηαβνιή κηζζνχ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζε Κιεξηθνχο ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο 

Ρφδνπ, πνπ δελ είλαη δηνξηζκέλνη ζην Δεκφζην. 

8. Η έλδπζε, ππφδπζε θαη ε παξνρή θιηλνζθεπαζκάησλ ζε άπνξνπο. 

9. Η δηαλνκή εληχπσλ, εηθφλσλ, βηβιίσλ, δψξσλ, ξνπρηζκνχ, θαζψο ε παξαζθεπή θαη δηαλνκή 

γεπκάησλ θαη δεθαηηαλψλ ζε καζεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ, ζε νηθνγέλεηεο, ζρνιεία, θπιαθέο, 

ζηξαηησηηθέο κνλάδεο, ηδξχκαηα αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, λνζνθνκεία, θαηαπιηζκνχο 

αζηγγάλσλ, πξνζθχγσλ, νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, ζεηζκνπιήθησλ θαη πιεκκπξνπαζψλ. 

10. Η δαπάλε ζπζηάζεο θαη ιεηηνπξγίαο ππεξεζηψλ–γξαθείσλ, πξνο πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ 

Ιδξχκαηνο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Πξφλνηαο ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο Ρφδνπ. 

11. Η αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ κέζα απφ ζεκηλάξηα, εηδηθά καζήκαηα ή ζρνιέο θαηάξηηζεο 

εζεινληψλ. 

12. Η νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ (Λνγία θ. α.). 

13. Η νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη πλεπκαηηθή ζπκπαξάζηαζε πξνζθχγσλ, νηθνλνκηθψλ 

κεηαλαζηψλ θαη αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ ππνζηήξημεο γηα ηελ απεμάξηεζή ηνπο απφ εζηζκφ ζε 

λαξθσηηθέο θαη άιιεο νπζίεο. 

14. Η ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε καζεηέο, πνπ θαηάγνληαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Iεξάο 

Μεηξφπνιεσο Ρφδνπ θαη ζε θνηηεηέο πνπ ζπνπδάδνπλ ζε Ιεξαηηθέο ρνιέο ηεο Ειιάδαο, 

Καησηέξαο, Μέζεο, Αλσηέξαο ή Αλσηάηεο Θενινγηθήο Παηδείαο. 

15. Η ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε Κιεξηθνχο, πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Ιεξά Μεηξφπνιε Ρφδνπ, γηα ηε 

ζπνπδή ηνπο ζηηο Θενινγηθέο ρνιέο ηεο Υψξαο. 

16. Η ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε παηδηά, απφξσλ νηθνγελεηψλ ηεο πεξηνρήο Ρφδνπ, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξχκαηνο, κεηά ην ηέινο ηεο ππνρξεσηηθήο παηδείαο θαη 

κε ζθνπφ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε ζρνιέο πξναηξεηηθήο παηδείαο, Λχθεηα, Σερληθέο ή 

Επαγγεικαηηθέο ρνιέο, γηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 

17. Η ρνξήγεζε νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ζε Πηπρηνχρνπο Αλσηάησλ ρνιψλ γηα 

κεηεθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ ή γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή γηα επεμεξγαζία Δηδαθηνξηθψλ 

δηαηξηβψλ ή άιισλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ, ζρεηηθψλ κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, πξνηηκνπκέλσλ 

ησλ Πηπρηνχρσλ Θενινγηθψλ ρνιψλ. 

18. Η απνλνκή βξαβείσλ ζε καζεηέο ησλ ρνιείσλ ηεο Ρφδνπ θάζε βαζκνχ αιιά θαη Ρφδηνπο 

θνηηεηέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ δηαπξέπνπλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο θαη δηαθξίλνληαη γηα ηελ 
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επζέβεηα θαη ην ήζνο απηψλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξχκαηνο, 

αμηνινγψληαο παξάιιεια θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα. 

19. Η ελίζρπζε ησλ εθθιεζηαζηηθψλ βηβιηνζεθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα βηβιίσλ θαη εθδφζεσλ, γηα 

ηνλ εκπινπηηζκφ απηψλ θαη γηα ηελ έθδνζε ζξεζθεπηηθνχ Πεξηνδηθνχ ηεο Ιεξάο Μεηξφπνιεσο 

Ρφδνπ. 

20. Η ελίζρπζε ηεο Ιεξάο Μεηξφπνιεσο Ρφδνπ γηα εθθιεζηαζηηθέο θαη ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο 

θαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη παξαζηάζεσλ απηήο. 

21. Η ελίζρπζε ησλ θαηερεηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Iεξάο Μεηξφπνιεσο Ρφδνπ. 

22. Η δηνξγάλσζε εθδξνκψλ γηα ηνπο καζεηέο δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, ιπθείνπ, θαηερεηηθψλ 

ζρνιείσλ, ηερληθψλ ζρνιψλ, θνηηεηέο, εξγαδφκελνπο λένπο, γέξνληεο, ηεξείο, θαζψο θαη ε 

δηνξγάλσζε ενξηψλ, εθδειψζεσλ, εθζέζεσλ, άιισλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ 

γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ πηζηψλ. 

23.  Η ελίζρπζε θνηλσθειψλ θαη κνξθσηηθψλ νξγαλψζεσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Ιεξάο Μεηξφπνιεσο Ρφδνπ, ζε δξάζεηο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ θηιαλζξσπία θαη αιιειεγγχε 

πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

24. Η ππνζηήξημε θάζε άιιεο πεξίπησζεο ζξεζθεπηηθνχ, εζληθνχ, ηνπηθνχ ή θνηλσθεινχο 

ραξαθηήξα, πνπ είλαη κέζα ζηνπο γεληθνχο ζθνπνχο θαη ζηηο επηδηψμεηο ηνπ Ιδξχκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηελ νκφθσλε θαη δηθαηνινγεκέλε θξίζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Ιδξχκαηνο. 

 

Άπθπο 5 

Πεπιοςζία - Πόποι 

Πεξηνπζία ηνπ ηδξχκαηνο απνηειεί θαηά βάζε, σο δσξεά, ην ππφινηπν πθηζηάκελν πνζφ απφ ην 

αξρηθφ ηεο ηφηε ίδξπζεο ηνπ παιαηνχ  "ΕΤΑΓΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ 

ΡΟΔΟΤ", πνπ εθ ηνπ λφκνπ έρεη θαηαζηεί απνθεληξσκέλε ππεξεζία ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ 

Δεκνζίνπ Δηθαίνπ ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο Ρφδνπ (άξζ. 21 παξ. 2 Ν. 4301/2014) θαη είρε 

ζπζηαζεί σο ίδξπκα ηνπ Ν. 2039/1939 ζηηο 01-10-1975 . 

Πφξνη ηνπ ηδξχκαηνο είλαη: 

α) Σα πξαγκαηνπνηνχκελα έζνδα (ηφθνη θ.ι.π.) απφ ην πνζφ ηεο δσξεάο ηνπ πξνγελέζηεξνπ  

ηδξχκαηνο (πιένλ απνθεληξσκέλε ππεξεζία) . 

β) Σν ηαθηηθφ έζνδν απφ ην δίζθν, πνπ πεξηθέξεηαη ζηνπο Ιεξνχο Νανχο θαη Ιεξέο Μνλέο ηεο 

Ιεξάο Μεηξνπφιεσο έπεηηα απφ ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηε Ρφδνπ. 

γ) Σν εηζφδεκα πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ επηρνξήγεζε ή ελίζρπζε ηνπ Κξάηνπο, ηνπ Δήκνπ Ρφδνπ 

ή άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θαζψο επίζεο θαη επηδνηήζεηο απφ 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα-θνλδχιηα θνηλσληθήο κέξηκλαο αιιά θαη πνιηηηζηηθήο-ζξεζθεπηηθήο 

θιεξνλνκηάο είηε άκεζα είηε κέζσ ηνλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ Παηδείαο, Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

θαη Πνιηηηζκνχ, σο θαη θάζε άιινπ θνξέα εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ  πνπ ην Δηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θξίλεη φηη ν ζθνπφο ηνπ είλαη ζπκβαηφο κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ Ιδξχκαηνο θιπ., ή ηέινο 

θαη απφ εηζθνξέο-δσξεέο ησλ Ιεξψλ Μνλψλ. 
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δ) Σν εηζφδεκα πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ δσξεά, θιεξνλνκηά, θιεξνδφηεκα ή θάζε άιιε παξνρή 

απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν. 

ε) Σν πξντφλ ηαθηηθψλ ή έθηαθησλ εξάλσλ. 

ζη) Σα αλαγξαθφκελα ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Ιεξψλ Μνλψλ, Ιεξψλ Ναψλ θαη Ιεξψλ 

Πξνζθπλεκάησλ ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο Ρφδνπ ζρεηηθά θνλδχιηα, φπσο θαη νη δσξεέο θαη νη 

επηρνξεγήζεηο ηνπο πξνο ην παξφλ Ίδξπκα. 

δ) Σφθνη απφ θαηαζέζεηο ζε πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. 

ε) Πνζνζηφ 50% απφ ηηο πξνζφδνπο ηνπ γεληθνχ εξάλνπ «Ηκέξα Αγάπεο θαη Αιιειεγγχεο». 

ζ) Κάζε άιιν έζνδν πξνεξρφκελν απφ λφκηκε πεγή. 

 

Άπθπο 6 

Διοίκηζη ηος Ιδπύμαηορ 

1.  Σν Ίδξπκα δηνηθείηαη απφ πεληακειέο Δηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνία απνηειείηαη απφ: α) ην 

Μεηξνπνιίηε Ρφδνπ σο Πξφεδξν, β) δχν θιεξηθνχο ηεο Ιεξάο Μεηξφπνιεο Ρφδνπ, θαη γ) δχν 

αθφκε ηαθηηθά κέιε, επηιεγφκελα απφ ην Μεηξνπνιίηε Ρφδνπ κεηαμχ ησλ επζεβψλ, κνξθσ-

κέλσλ θαη κε θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαηνίθσλ ηεο λήζνπ Ρφδνπ,  αλζξψπσλ κε ήζνο θαη 

δηάζεζε γηα πξνζθνξά πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν θαη ηελ Εθθιεζία. Σν αμίσκα ησλ εθάζηνηε 

ζπκκεηερφλησλ ζην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ιδξχκαηνο, θαζψο θαη ζηηο εθάζηνηε ζπζηαζείζεο 

ππνεπηηξνπέο είλαη ηηκεηηθφ, νη δε πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ θάζε κέινπο παξέρνληαη 

δσξεάλ ρσξίο αληηκηζζία ή απνδεκίσζε. 

2. Σνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνεδξεχεη ν εθάζηνηε Μεηξνπνιίηεο Ρφδνπ, αλαπιεξνχκελνο 

απφ ηνλ Αληηπξφεδξν. Ο Αληηπξφεδξνο νξίδεηαη θαη παχεηαη απφ ηνλ Μεηξνπνιίηε. 

3. Ο δηνξηζκφο θαη ησλ ππφινηπσλ επηά (4) κειψλ ηαθηηθψλ θαη ηξηψλ (2)  αλαπιεξσκαηηθψλ 

γίλεηαη επίζεο απφ ηνλ Μεηξνπνιίηε Ρφδνπ. Σα κέιε απηά δηνξίδνληαη κε ηξηεηή ζεηεία, κε 

πξάμε ηνπ Μεηξνπνιίηε Ρφδνπ, ν νπνίνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. 

4. Σα πξφζσπα γηα ηηο ζέζεηο ηνπ Γξακκαηέα θαη ηνπ Σακία ηνπ Ιδξχκαηνο επηιέγνληαη απφ ηνπ 

Μεηξνπνιίηε Ρφδνπ- Πξφεδξν, κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ πνπ απνηεινχλ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ 

Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο πξψηνο θπιάζζεη φια ηα βηβιία Δηνηθήζεσο θαη Δηαρεηξίζεσο ηνπ 

Ιδξχκαηνο, ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηελ αιιεινγξαθία ηελ φπνηα 

ζπλππνγξάθεη κεηά ηνπ Πξνέδξνπ θαζψο επίζεο δηαηεξεί θαη ηελ ζθξαγίδα. Ο Σακίαο δχλαηαη 

λα έρεη ζηελ άκεζε δηάζεζε ηνπ κέρξη ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ (3.000 €) γηα ηηο 

ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ Σακείνπ. Οη πάλσ απφ απηφ ην πνζφ απνηακηεχζεηο ηνπ Ιδξχκαηνο 

ππνρξεσηηθά θαηαηίζεληαη θαη δηαηεξνχληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ κηαο απφ ηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο πνπ δηαηεξνχλ ππνθαηάζηεκα ζηελ πφιε ηεο Ρφδνπ ζην φλνκα ηνπ Ιδξχκαηνο. Σελ 

γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ παξαπάλσ ζπλεπηθνπξνχλ νη ππεξεζίεο ηεο Ιεξάο 

Μεηξνπφιεσο Ρφδνπ. 

 

Άπθπο 7 

Λειηοςπγία - Διοίκηζη 
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1. Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην, δηνηθεί ην Ίδξπκα θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία θαη ηνπο πφξνπο 

απηνχ. Σν Ίδξπκα εθπξνζσπεί ν Πξφεδξνο απηνχ ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ν 

Αληηπξφεδξνο. Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην, φηαλ πξφθεηηαη λα ζπλάςεη δηθαηνπξαμίεο, λα 

ππνγξάςεη ζπκβφιαηα ή ζπκθσλεηηθά, λα εγείξεη αγσγέο ή άιιε δηθαζηηθή ή εμψδηθε ελέξγεηα 

ζρεηηθή κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηδξχκαηνο, είηε γηα επέλδπζε θεθαιαίσλ ή γηα 

νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή ελέξγεηα, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα εμνπζηνδνηήζεη, θαηφπηλ 

απνθάζεψο ηνπ ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ γηα θάζε πεξίπησζε. 

2. Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαιείηαη ζε ζπλεδξίαζε απφ ηνλ Πξφεδξν, ή απφ ηνλ Αληηπξφεδξν 

ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ πξψηνπ, θαη επξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξεπξίζθνληαη 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (3) ηαθηηθά κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνεδξεχνληνο, 

θαινπκέλσλ επίζεο γηα ζπκκεηνρή θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ πνπ 

απνπζηάδνπλ. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ πνπ κεηέρνπλ ζηε 

ζπλεδξίαζε, ζε πεξίπησζε δε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ 

Πξνεδξεχνληνο. 

3. Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κελ, ζηελ αξρή θάζε ηξηκελίαο, έθηαθηα δε, 

φηαλ θιεζεί απφ ηνλ Πξφεδξν. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ,ηεξνχληαη 

πξαθηηθά απφ ηνλ Γξακκαηέα απηνχ, ηα νπνία ππνγξάθνληαη θαη θπξψλνληαη απφ φια ηα, ζε 

θάζε ζπλεδξία, κεηέρνληα κέιε θαηά ηελ επνκέλε ζπλεδξία. 

4. Ο Πξφεδξνο θαζνξίδεη ηα ζέκαηα ησλ ηαθηηθψλ θαη εθηάθησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ  Δηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη εληέιιεηαη ηελ θνηλνπνίεζε ηνχησλ ζηα κέιε κεηά ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Η 

πξφζθιεζε θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε καδί κε ηνλ πίλαθα ησλ ζεκάησλ, δχν ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 

πξηλ ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο ε πξφζθιεζε κπνξεί λα γίλεη 

θαη θαηά ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. Επίζεο γξάθεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη 

νπνηνδήπνηε ζέκα, εθ’ φζνλ ην δεηήζνπλ ηξία ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθά κέιε ηνπ  Δηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ κε έγγξαθε αίηεζή ηνπο ζηνλ Πξφεδξν. 

5. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα κέινο ηνπ  Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απνπζηάδεη 

αδηθαηνιφγεηα απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο απηήο ζε ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο, 

κπνξεί ν Πξφεδξνο λα δεηήζεη απφ ην  Δηνηθεηηθφ πκβνχιην, λα δηαπηζηψζεη ηε ζπλερή 

απνπζία, σο θαη ην αδηθαηνιφγεην απηήο, πξνηείλεη δε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κέινπο απηνχ κε 

ην αληίζηνηρν αλαπιεξσκαηηθφ, δηνξηδφκελν σο ηαθηηθφ ελψ ζηε ζπλέρεηα πξνηείλεη άιιν πξφ-

ζσπν σο αλαπιεξσκαηηθφ. 

 

Άπθπο 8 

Η εθκίζζσζε αθηλήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ιδξχκαηνο, σο θαη ε εθπνίεζε απηψλ, 

πξνκήζεηεο, ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη θάζε είδνπο ζπκβάζεηο έξγνπ, ελεξγνχληαη κε 

βάζε ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ε λνκνζεζία νξίδεη γηα ηηο Ιεξέο Μεηξνπφιεηο 

Δσδεθαλήζνπ (Ν.Π.Δ.Δ.). ε θάζε πεξίπησζε γηα πφζν έσο ησλ 20.000 επξψ, κπνξεί λα 

ππάξμεη είηε απεπζείαο αλάζεζε είηε αλνηρηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο (θαηά απνθιεηζηηθφηεηα 

γηα δηαγσληζκνχο άλσ ησλ 20.000 επξψ) κε έγγξαθεο πξνζθνξέο κε φξνπο πξνθαζνξηζκέλνπο 

απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαηά ηα πξφηππα δηαθάλεηαο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Γηα θάζε 
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εηζθνξά ζε ρξήκα εθδίδεηαη Γξακκάησλ Είζπξαμεο ππνγξαθφκελν απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ 

Σακία θαη γηα θάζε εηζθνξά ζε είδνο εθδίδεηαη απφδεημε παξαιαβήο ππνγξαθνκέλε απφ ηνπο 

παξαπάλσ θαη αθνινπζεί ζρεηηθή θαηαρψξηζε ζε ζρεηηθφ βηβιίν-αξρείν ηνχ Ιδξχκαηνο. 

 

Άπθπο 9 

Γηα θάζε πιεξσκή εθδίδεηαη έληαικα πιεξσκήο ππνγξαθφκελν απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Σακία 

γηα θάζε ρνξεγνχκελν είδνο εθδίδεηαη δηαηαθηηθή ππνγξαθνκέλε απφ απηνχο. Σν Δηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ιδξχκαηνο. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Νφκσλ θαη 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, απνθαζίδεη γηα ηελ πξφζιεςε θαη απφιπζε ηνπ απαηηνπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηε ξχζκηζε ηεο ππεξεζηαθήο απηνχ θαηάζηαζεο. Παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπ ηδξχκαηνο θαη επνπηεχεη ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ απηνχ. 

Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην, απνθαζίδεη γηα θάζε πεξαηηέξσ δήηεκα πνπ άπηεηαη θαη αθνξά ην 

Εθθιεζηαζηηθφ θνηλσθειέο κε θεξδνζθνπηθφ Ίδξπκα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

α) Αζθεί, κέζσ ηνπ Πξνέδξνπ ή ησλ πξνο απηφ ην ζθνπφ εμνπζηνδνηνπκέλσλ κειψλ απηνχ 

επνπηεία επί ησλ Ελνξηαθψλ Φηινπηψρσλ Σακείσλ. 

β) Απνθαζίδεη γηα ηελ δηάζεζε ησλ πφξσλ ηνπ Ιδξχκαηνο ζπκθψλα κε ηνπο εθηελψο 

πξναλαθεξφκελνπο ζθνπνχο. 

γ) Μειεηά θαη εγθξίλεη δηάθνξα κέηξα, ππέξ πιηθήο εληζρχζεσο θαη επνδψζεσο ησλ ζθνπψλ 

απηνχ. 

δ) Καηαξηίδεη ηνλ εηήζην Πξνυπνινγηζκφ -Απνινγηζκφ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ, ηνλ φπνηνλ 

δεκνζηεχεη ζην Εθθιεζηαζηηθφ Σνπηθφ Σχπν θαη ην θνηλνπνηεί θαη πξνο ην Ννκηθφ Πξφζσπν 

Δεκνζίνπ Δηθαίνπ πνπ ππάγεηαη, δειαδή ηε Μεηξφπνιε Ρφδνπ θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ 

Μεηξνπνιίηε Ρφδνπ, εθαξκφδνληαο αλάινγα ηηο ζρεηηθέο  δηαηάμεηο «Πεξί εγθξίζεσο 

Πξνυπνινγηζκψλ θαη Απνινγηζκψλ ησλ Ιεξψλ Ναψλ». 

Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε  επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο δχλαηαη λα 

θαηαξηίδεη θαη λα νξίδεη εηδηθέο ππνεπηηξνπέο πνπ απαξηίδνληαη απφ κέιε ηεο αιιά θαη απφ άιια 

πξφζσπα, εθηφο απηήο. 

 

Άπθπο 10 

ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ Ιδξχκαηνο ηνπ ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πεξηέξρεηαη απηνδίθαηα 

ζην  Ννκηθφ Πξφζσπν ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο Ρφδνπ, θαη δηαηίζεηαη απφ απηφ γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ίδησλ ή παξεκθεξψλ ζθνπψλ. 

 

Άπθπο 11 

Ο νηθνλνκηθφο έιεγρνο ηνπ Ιδξχκαηνο πνπ πξνάγεη ηελ δηαθάλεηα ηνπ φζν θαη ε ελ γέλεη 

ιεηηνπξγία ηνπ, πθίζηαηαη ηφζν απφ ην ίδην ην Ννκηθφ Πξφζσπν Δεκνζίνπ Δηθαίνπ πνπ 

πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ δειαδή ηελ Ιεξά Μεηξφπνιε Ρφδνπ. Αξκφδηνο Τπάιιεινο ηεο 

Ιεξάο Μεηξφπνιεο Ρφδνπ, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ εβαζκηφηαηνπ Μεηξνπνιίηε Ρφδνπ, 
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πξαγκαηνπνηεί ζρεηηθφ έιεγρν, ζπληάζζνληαο αληίζηνηρε έθζεζε γηα ηελ νκαιή θαη ρξεζηή 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. 

Εηδηθέο Δηαηάμεηο 

 

Άπθπο 12 

Γηα θάζε ζέκα κε δηαιακβαλφκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ επηιακβάλεηαη θαη απνθαζίδεη ην 

Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ιδξχκαηνο κε θξηηήξηα ηνλ ιφγν θαη ζθνπφ ηεο ππφζηαζεο ηνπ. 

 

Άπθπο 13 

Ο παξψλ Καλνληζκφο θαηαξγείηαη ή ηξνπνπνηείηαη θαηφπηλ απφθαζεο ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηνπ Ιδξχκαηνο, ζε εηδηθή  πλεδξία ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ Μεηξνπνιίηε. Οη παξαπάλσ 

ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ ηζρχ κεηά ηελ έγθξηζε απφ ηελ Ιεξά ζχλνδν ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηαξρείνπ θαη ηε λνκφηππε δεκνζίεπζε ηνπο ζην επίζεκν Δειηίν ησλ Επαξρηψλ 

Δσδεθαλήζνπ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ « Δσδεθάλεζνο» θαη επαθφινπζα ζην Φ.Ε.Κ. 

 

Άπθπο 14 

Η θαηάξηηζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ πξνθαιεί δαπάλε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννκηθνχ 

Πξνζψπνπ ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο Ρφδνπ. 

 

Άπθπο 15 

Η ηζρχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ ζην Φ.Ε.Κ. θαη ζην 

επίζεκν Δειηίν ησλ Μεηξνπφιεσλ ηεο Δσδεθαλήζνπ "ΔΩΔΕΚΑΝΗΟ", θαηφπηλ εγθξίζεσο 

ηνπ απφ ηελ Αγία θαη Ιεξά χλνδν ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ. 

 


