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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΜΟΙΟΟΣΘΣΑ ΜΑΛΡΟΤ (Ελλθνικι Παροικία)  
ΥΡΑΓΩΓΗ: Μεντρικι Διεφκυνςθ ωματείων και Ενϊςεων με αρικμό 816 και θμερομθνία 15/10/2017 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 149 ΤΟΥ 2019 ΡΕΙ ΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΕΓΑΣΙΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

Μαι ςφμφωνα με το πρϊτο άρκρο του Οόμου 149 του 2019 βαςιηόμενο ςτθν υπαγωγι τθσ Μοινότθτασ ςε Διεκνι 
υμφωνία (Οόμοσ 48 του 1937 και ςτισ εναλλαςςόμενεσ επιςτολζσ μεταξφ των Τπουργείων Εξωτερικϊν τθσ 
Αιγφπτου και τθσ Ελλάδασ που υπογράφθκαν ςτισ 10 και 12 Φεβρουαρίου 1949) 
Ζδρα του Σωματείου: 15 ΟΔΟ ΕΞΑΟΣ ΕΝ ΟΣΙΟ – ΜΕΟΣΡΟ ΣΘ ΠΟΝΘ ΣΟΤ ΜΑΛΡΟΤ 
Κφριοσ  τομζασ εργαςίασ: Θ Φροντίδα τθσ Οικογζνειασ, των Σζκνων, τθσ Οεολαίασ και τθσ Ξθτρότθτασ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΡΩΤΟ 
ΡΕΙ ΤΗΣ ΕΡΩΝΥΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΓΑΦΙΚΟΥ ΡΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Άρθρο 1 
 Επωνυμία ωματείου: Ελληνική Κοινότητα Καΐρου (Ελληνική Ραροικία) 

 Διεφκυνςθ Μεντρικϊν Γραφεία Διοίκθςθσ : 15 Οδόσ Εμάντ Ελ Οτίν – Μάιρο 

 Πεδίο Γεωγραφικισ Δραςτθριότθτοσ: Όλθ θ Αιγυπτιακι Επικράτεια  
Ιδρφκθκε το ςωματείο βάςει του καταςτατικοφ του που εκδόκθκε το 1856  και που τροποποιικθκε ςτα ζτθ 1904 
(1

η
 τροποποίηςη) και 1936 (2

η
 τροποποίηςη) και που εγκρίκθκε από τθν Αιγυπτιακι Μυβζρνθςθ ςτισ 19 Απριλίου 

του 1949 και καταχωρικθκε με αρικμό 911, το οποίο τροποποιικθκε ξανά το ζτοσ 1958 (3
η
 τροποποίηςη), όπου 

και εγκρίκθκε από το Τπουργείο Μοινωνικϊν Τποκζςεων με αρ. 12/1957 (Μάιρο) και ςτθν ςυνζχεια 
τροποποιικθκε κατά τθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ των μελϊν τθσ ςτισ 26 Ιουλίου του 1964 (4

η
 τροποποίηςη) 

προςαρμοηόμενο ςτισ διατάξεισ του Οόμου 32/1964 και εγκρίκθκε από το Τπουργείο Μοινωνικϊν Τποκζςεων υπ’ 
αρικμό 1020/1967, και απαρτίηεται από μζλθ Ελλθνικοφ Γζνουσ και υπθκοότθτασ, που κατοικοφν ςτο Μάιρο, ςτα 
περίχωρά του και ςτισ περιοχζσ των ςυγχωνευκειςϊν κοινοτιτων, και από τότε μζχρι και ςιμερα ςυνεχίηει 
αδιάλειπτα τθν λειτουργία του και τον ςκοπό του που είναι θ παροχι πολιτιςτικϊν, μορφωτικϊν, κοινωνικϊν, 
νοςθλευτικϊν και κρθςκευτικϊν εξυπθρετιςεων ςτα Ξζλθ του. Το Καταςτατικό λειτουργίασ τθσ 
αναπροςαρμόςτθκε ςτθν Ζκτατθ Γενικι υνζλευςθ τθσ 11θσ Ξαΐου 2003 (5

η
 τροποποίηςη) ςφμφωνα με τον νόμο 

84/2002, και ςτη ςυνζχεια τροποποιήθηκε ςτισ ζκτακτεσ γενικζσ ςυνελεφςεισ τησ 6
ησ

 Απριλίου 2008 (6
η
 

τροποποίηςη), τησ 11
ησ

 Νοεμβρίου 2012 (7
η
 τροποποίηςη) και τησ 3

ησ
 Μαΐου 2015 (8

η
 τροποποίηςη).  Κατόπιν 

αιτιματοσ του ςωματείου μεταβιβάςτθκε θ υπαγωγι του ςωματείου από τθν Διεφκυνςθ τθσ περιοχισ Εημπεκίασ 
ςτθν Μεντρικι Διεφκυνςθ ωματείων και Ενϊςεων με αρικμό καταχϊρθςθσ 816 και ημερομηνία 15/10/2017. 
Προςαρμόςτθκε το καταςτατικό και ζλαβε τθν παροφςα τελικι του μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου 
149 του 2019 και ςφμφωνα με το πρϊτο άρκρο του ίδιου νόμου και βαςιςμζνο ςτθν υπαγωγι τθσ Μοινότθτασ ςε 
διεκνι ςυμφωνία (Οόμοσ 48 του 1937 και ςτισ εναλλαςςόμενεσ  επιςτολζσ μεταξφ των Τπουργείων Εξωτερικϊν 
τθσ Αιγφπτου και τθσ Ελλάδασ που υπογράφθκαν ςτισ 10 και 12 Φεβρουαρίου 1949) και εγκρίκθκε από τα μζλθ 
τθσ κατά τθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ τθσ ………/…………/2021 (9

η
 τροποποίηςη).» 

Θ λζξθ «Μοινότθτα» ςτθν αραβικι γλϊςςα αναφζρεται ωσ ωματείο=الجمعية και θ λζξθ «παροικία» ωσ= جالية 

Άρθρο 2 
Δεςμεφεται θ Μοινότθτα ςτα καταςτατικά τθσ, τισ δραςτθριότθτζσ τθσ και τθ χρθματοδότθςι τθσ, να 
ςζβεται τισ Διατάξεισ και τισ Αρχζσ του υντάγματοσ, τουσ Αιγυπτιακοφσ Οόμουσ και τισ Διεκνείσ 
υμφωνίεσ και υμβάςεισ που ζχουν επικυρωκεί από τθν Αίγυπτο. 

Άρθρο 3 
Πεδία δράςθσ τθσ Μοινότθτασ: 

1- Φροντίδα τθσ οικογζνειασ, των τζκνων, τθσ νεολαίασ και τθσ μθτρότθτασ.( Μφριοσ ςκοπόσ) 
2- Φροντίδα τθσ τρίτθσ θλικίασ. 
3- Προςφζρει επιςτθμονικζσ, εκπαιδευτικζσ και κρθςκευτικζσ υπθρεςίεσ. 
4- Προςφζρει βοθκιματα και Μοινωνικζσ υπθρεςίεσ. 
5- Δραςτθριοποιείται  ςε τομείσ επιμόρφωςθσ  πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ.  
6- Προάγει τθν ανάπτυξθ φιλίασ μεταξφ των λαϊν τθσ Αιγφπτου και των φίλων λαϊν, κυρίωσ 

δε του Ελλθνικοφ Ναοφ. 
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7- Δραςτθριότθτα ςτον τομζα υγείασ. 
8- Οικονομικι ανάπτυξθ. 

Άρθρο 4 
Το ςωματείο μεριμνά για την επίτευξη των ακόλουθων δραςτηριοτήτων: 
1- Φροντίηει τθν παιδικι θλικία ςυντθρϊντασ ι ιδρφοντασ βρεφοκομείο, παιδικό ςτακμό, 

νθπιαγωγείο, μακθτικό και φοιτθτικό ξενϊνα. 
2- Ιδρφει γθροκομείο για τθν φροντίδα των θλικιωμζνων κακϊσ & λζςχεσ και ξενϊνεσ για αυτοφσ. 
3- Ιδρφει πανεπιςτιμια, ανϊτερεσ ςχολζσ και ιδιωτικά ςχολεία, ι ςυμμετζχει και ςυνεργάηεται 

ςτθν ίδρυςι τουσ μετά τθν ζγκριςθ των αρμόδιων αρχϊν. 
4- Εκδίδει ενθμερωτικά δελτία ζντυπα και διαδικτυακά και ιςτοςελίδεσ, με ειδιςεισ που αφοροφν 

τθν δράςθ τθσ Μοινότθτασ και τθσ παροικίασ, κακϊσ και διάφορεσ ειδιςεισ ςχετικζσ με τθν 
Αίγυπτο και τθν Ελλάδα. 

5- Ιδρφει πολιτιςτικζσ & εκπαιδευτικζσ βιβλιοκικεσ & μεριμνά για τθ ςυντιρθςθ των Αρχείων τθσ. 
6- Διοργανϊνει πολιτιςτικά, επιςτθμονικά και κρθςκευτικά ςεμινάρια κακϊσ και διαλζξεισ. 
7- Διοργανϊνει πολιτιςτικά και μορφωτικά ταξίδια για τα μζλθ. Επίςθσ διοργανϊνει κρθςκευτικζσ 

και εκνικζσ εκδθλϊςεισ και επιςκζψεισ ςε κρθςκευτικοφσ και εκνικοφσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ. 
8- Παρζχει κρθςκευτικζσ και πολιτιςτικζσ υπθρεςίεσ, διαμζςου των εκκλθςιϊν, των Ελλθνικϊν 

ςχολείων και πολιτιςτικϊν κζντρων.  
9- Χορθγεί υποτροφίεσ ςε Ζλλθνεσ το γζνοσ ςπουδαςτζσ απόφοιτουσ των ελλθνικϊν ςχολείων τθσ 

Αιγφπτου για να ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ πρωτίςτωσ  ςτθν Αίγυπτο, ςτθν Ελλάδα ι ςτο  
εξωτερικό, ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ και τουσ κανόνεσ που κα ορίηει θ εκάςτοτε 
Διαχειριςτικι Επιτροπι και ςτα πλαίςια του προχπολογιςμοφ τθσ. 

10- Χορθγεί χρθματικά ποςά κακϊσ και ςε είδοσ βοθκιματα ςε απόρουσ. Επίςθσ χορθγεί 
βοθκιματα ςε άλλα Ελλθνικά ωματεία ι ιδρφματα, φιλανκρωπικά, πολιτιςτικά ι κοινωνικά 
και ακλθτικά όποτε ζχουν ανάγκθ. 

11- Δθμιουργεί, διαχειρίηεται και λειτουργεί κοιμθτιρια, κακϊσ και επιμελείται τθν ςυντιρθςθ και 
επιςκευι των ιδθ υφιςταμζνων.    

12- Ιδρφει κοινωνικοφσ ςυλλόγουσ κακϊσ και διαμορφϊνει αίκουςεσ εκδθλϊςεων. 
13- Διεξάγει δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τα λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά πεδία, όπωσ 

λογοτεχνία, ποίθςθ, διάφορεσ τζχνεσ κινθματογραφικζσ και κεατρικζσ παραςτάςεισ. Εκδίδει 
βιβλία ι χρθματοδοτεί εκδόςεισ βιβλίων. 

14- Ιδρφει ακλθτικά κζντρα γιπεδα για τθν νεολαία και τουσ ενιλικεσ, μζλθ τθσ Ελλθνικισ 
παροικίασ, κακϊσ παιδικζσ βιβλιοκικεσ, πολιτιςτικά κζντρα, παιδότοπουσ, ακλθτικό γιπεδο 
για τουσ μακθτζσ και τουσ νζουσ και κζντρα εκπαίδευςθσ. 

15- Ενιςχφει τισ πολιτιςτικζσ και κοινωνικζσ ςχζςεισ και ανταλλαγζσ αποςτολϊν και επιςκζψεων για 
τθν γνωριμία άλλων χωρϊν –κρατϊν και πολιτιςμϊν, κυρίωσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Μφπρου. 

16- Ιδρφει ι ςυμμετζχει ςτθν ίδρυςθ νοςοκομείων, ιατρικϊν κζντρων, εξειδικευμζνων κλινικϊν, 
εργαςτθρίων ιατρικισ ανάλυςθσ, κζντρων ακτινολογίασ και φαρμακείων, και ςυμβάλλει ςτθν 
ανάπτυξθ, παρακολοφκθςθ, παροχι κεραπείασ και χορθγεί αναγκαία φάρμακα, είτε με 
αντίτιμο είτε δωρεάν. 

17- Προςφζρει βοικεια, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ όπου επιβάλλεται θ κατ’ οίκον επίςκεψθ από το 
τμιμα κοινωνικισ πρόνοιασ για τθν περίκαλψθ των αςκενϊν που πάςχουν από ανίατεσ 
αςκζνειεσ, όπωσ επίςθσ τουσ γζροντεσ και τουσ πάςχοντεσ από μθ ςυνικεισ πακιςεισ.   

18- Αγορά αςκενοφόρων και του εξοπλιςμοφ αυτϊν. 
19- Ιδρφει κζντρα αποκατάςταςθσ. 
20- Ιδρφει εργοςτάςια προςκετικϊν τεχνιτϊν μελϊν ι παρεμφερϊν προϊόντων. 
21- Θεςπίηει ζργα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με ςτόχο τθν προςαρμογι ςτθν αγορά εργαςίασ. 
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22- Δθμιουργεί επιχειριςεισ για τθν πρόςλθψθ νζων αποφοίτων και των οικονομικά αςκενζςτερων 
οικογενειϊν. 

23- Δθμιουργεί επιχειριςεισ τεχνιτϊν για τθν εκπαίδευςθ ατόμων ςε τζχνεσ, προκειμζνου να 
βοθκθκοφν ςτθ διαβίωςθ και τθν αφξθςθ του οικογενειακοφ τουσ ειςοδιματοσ.  

24- Διατθρεί και λειτουργεί επίςθμο Ξεταφραςτικό Γραφείο. 
25- Ανεγείρει, αναςτθλϊνει, ανακαινίηει, ςυντθρεί και διαχειρίηεται Ελλθνορκόδοξεσ εκκλθςίεσ. 

Όλεσ αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ κα πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Οόμου αρικ. 

149 του 2019 και του Εκτελεςτικοφ Διατάγματοσ και αφοφ προμελετθκοφν ενδελεχϊσ από τθν Δ.Ε. 

Άρθρο 5 
υμφωνικθκε να μθν ςυγκαταλζγεται  μεταξφ των ςκοπϊν τθσ Μοινότθτασ ι να αςκείται οποιαδιποτε 
από τισ δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο (15) του Οόμου, κακϊσ να μθ ςυμμετζχει ςε 
χρθματοπιςτωτικζσ κερδοςκοπικζσ ενζργειεσ.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Θζματα Οικονομικήσ Φφςεωσ 

Άρθρο 6 
Στα πλαίςια τησ αφξηςησ των πόρων τησ κοινότητασ αποφάςιςαν τα μζλη τησ Γενικήσ Συνζλευςησ η 
χρηματοδότηςη να γίνεται ωσ εξήσ: 

1- υνδρομζσ μελϊν. 
2- Δωρεζσ – Ευεργεςίεσ – Μλθροδοτιματα - Προςφορζσ – Χορθγίεσ. 
3- Μρατικζσ και Μυβερνθτικζσ επιδοτιςεισ. 
4- Ζςοδα που λαμβάνει θ Μοινότθτα εντόσ τθσ Αιγυπτιακισ Επικράτειασ από φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα ι ξζνεσ μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ εξουςιοδοτθμζνεσ να εργάηονται εντόσ τθσ 
Αιγυπτιακισ Επικράτειασ με τθν ενθμζρωςθ τθσ διοικθτικισ αρχισ εντόσ τριάντα θμερϊν από 
τθν θμερομθνία είςπραξθσ. 

5- υγκζντρωςθ δωρεϊν εντόσ τθσ Αιγυπτιακισ Επικράτειασ από φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
Αιγυπτιακά ι ξζνα αδειοδοτθμζνα να εργάηονται εντόσ τθσ Αιγφπτου με τθν ζγκριςθ τθσ 
Διοικθτικισ Αρχισ.«Άδεια ςυγκζντρωςθσ χρθμάτων». 

6- Είςπραξθ χρθματικϊν ποςϊν και χορθγιϊν κακϊσ και προςφορϊν από το εξωτερικό από φυςικά 
ι νομικά πρόςωπα Αιγυπτιακά ι ξζνα ι από φυςικά ι νομικά πρόςωπα εντόσ τθσ Αιγυπτιακισ 
Επικράτειασ τα οποία ενζκρινε θ Διοικθτικι Αρχι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Εκτελεςτικοφ 
Διατάγματοσ του Οόμου. 

7- Παροχζσ ςε είδοσ που λαμβάνει θ Μοινότθτα εντόσ Αιγφπτου από φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι 
ξζνεσ μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ εξουςιοδοτθμζνεσ να εργάηονται εντόσ τθσ Αιγυπτιακισ 
Επικράτειασ με τθν ενθμζρωςθ τθσ Διοικθτικισ Αρχισ εντόσ 15 θμερϊν από τθν θμερομθνία 
παραλαβισ ςφμφωνα με το άρκρο 46 του Εκτελεςτικοφ Διατάγματοσ του Οόμου. 

8- Παροχζσ ςε είδοσ που λαμβάνει θ Μοινότθτα από φυςικά ι νομικά πρόςωπα Αιγυπτιακά ι ξζνα 
εκτόσ τθσ Αιγυπτιακισ Επικράτειασ ι από φυςικά ι νομικά πρόςωπα ξζνα εντόσ τθσ Αιγυπτιακισ 
Επικράτειασ ςφμφωνα με το άρκρο 47 του Εκτελεςτικοφ Διατάγματοσ του Οόμου. 

9- Ζςοδα από επενδφςεισ χρθμάτων τθσ ι από παραγωγικζσ επιχειριςεισ τθσ και από τισ υπθρεςίεσ τθσ.   
10- Δυνατότθτα ίδρυςθσ ι ςυμμετοχισ ςτθν ίδρυςθ εταιρειϊν ι Φιλανκρωπικϊν επενδυτικϊν ταμείων. 

11- Άλλουσ πόρουσ που κα εγκρίνει θ Διαχειριςτικι Επιτροπι.  

Ναμβάνοντασ πάντοτε υπόψθ τθ λιψθ των απαραίτθτων εγκρίςεων ςφμφωνα με τισ Διατάξεισ του 

Οόμου και  του Εκτελεςτικοφ του Διατάγματοσ κακϊσ και των ςχετικϊν Οόμων. 
Άρθρο 7 

Σο οικονομικό ζτοσ για τθν Μοινότθτα αρχίηει τθν 1θ Ιουλίου κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ και λιγει ςτισ 
30θ Ιουνίου του επόμενου ζτουσ. 
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Άρθρο 8 
φμφωνα με τισ Διατάξεισ του άρκρου 23 του Ο. 149/2019 τα χριματά τθσ Μοινότθτασ κατατίκενται ςτο 
όνομά τθσ ςε Αιγυπτιακζσ ι ξζνεσ Σράπεηεσ, που λειτουργοφν ςτθν ΑΔΑ και ελζγχονται από τθν 
Μεντρικι Σράπεηα τθσ Αιγφπτου ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ Δ.Ε. 

Άρθρο 9 
Σα χριματα τθσ Μοινότθτασ προορίηονται βαςικά για τθν κάλυψθ των ςκοπϊν τθσ και δεν επιτρζπεται 
να ξοδεφονται για άλλο ςκοπό. Θ Μοινότθτα ζχει το δικαίωμα τθσ ιδιοκτθςίασ ακινιτων, και να 
επενδφει το περίςςευμα των εςόδων τθσ για τθν εξαςφάλιςθ κατάλλθλων πόρων ςφμφωνα με το 
άρκρο 76του Εκτελεςτικοφ Διατάγματοσ του Οόμου ι να το επανεπενδφςει ςε επιχειριςεισ που 
εξυπθρετοφν τουσ ςκοποφσ τθσ, και όλα αυτά χωρίσ να προβαίνει ςε χρθματοοικονομικζσ 
κερδοςκοπικζσ ενζργειεσ. 

Άρθρο 10 
Θ Ζγκριςθ οποιαςδιποτε πλθρωμισ πρζπει να υπογράφεται αποκλειςτικά από τον Διευκυντι και 
λογιςτι τθσ Μοινότθτασ ι όποιο άλλο πρόςωπο ορίςει θ Δ.Ε.  
Δεν επιτρζπεται θ οποιαδιποτε δαπάνθ από τουσ Σραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ τθσ Μοινότθτασ, χωρίσ 
τθν υπογραφι του Προζδρου του Διοικθτικοφ υμβουλίου και του Σαμία, ι όποιο άλλο πρόςωπο 
εξουςιοδοτιςει θ Δ.Ε. ςφμφωνα με απόφαςι τθσ. 

Άρθρο 11 
Θ κοινότθτα διατθρεί ςτα Γραφεία Διοίκθςισ τθσ όλα τα  αρχεία, ζγγραφα, αλλθλογραφίεσ ςε ζντυπθ 
και θλεκτρονικι μορφι: 

1. Ματαςτατικό τθσ Μοινότθτασ. 
2. Βιβλίο Ξθτρϊου Ξελϊν και ςυνδρομϊν, αναφζροντασ το όνομα κακενόσ από τα μζλθ, 

επϊνυμο, θλικία, υπθκοότθτα, επάγγελμα, αρ. ταυτότθτασ, τόπο εργαςίασ του, τόπο κατοικίασ, 
τθν θμερομθνία εγγραφισ και τον αρικμό τθλεφϊνου του, κακϊσ και τθν θλεκτρονικι του 
διεφκυνςθ αν αυτι υπάρχει. 

3. Βιβλίο Πρακτικϊν Γενικϊν υνελεφςεων.  
4. Βιβλίο Πρακτικϊν υνεδριάςεων του Διοικθτικοφ υμβουλίου.  
5. Βιβλίο εςόδων και εξόδων. 
6. Βιβλίο τραπεηϊν, βιβλίο ταμείου και μικρϊν ταμείων διαφόρων τμθμάτωντθσ. 
7. Βιβλίο περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Μοινότθτασ, είτε ακίνθτα (οικόπεδα - κτίρια) είτε κινθτά 

(αυτοκίνθτα, εξοπλιςμόσ, ςυςκευζσ, μθχανζσ κλπ). 
8. Βιβλίο καταγραφισ δωρεϊν ςε είδοσ. 
9. Βιβλίο μθτρϊου ξζνων χρθματοδοτιςεων. 
10. Βιβλίο κειμζνων ςυνεργαςίασ μνθμονίων και ςυμφωνιϊν με μθ Αιγφπτιουσ που ςυνάπτονται 

ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό. 
- Θ κοινότθτα δφναται να τθρεί άλλα βιβλία ι μθτρϊα ανάλογα με τισ ανάγκεσ των δραςτθριοτιτων τθσ.  

- Σα ανωτζρω βιβλία πρζπει να ςφραγίηονται από τθν Αρμόδια  Διοικθτικι Αρχι πριν από τθ 
χριςθ τουσ και αρικμοφνται και ςφραγίηονται με τθ ςφραγίδα του ςωματείου κακϊσ επίςθσ 
ορίηεται άτομο που είναι υπεφκυνο για τθν ορκότθτα των δεδομζνων των βιβλίων που 
αναφζρεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο. 

- Επιτρζπεται ςε κάκε τακτικό μζλοσ τθσ Μοινότθτασ να λαμβάνει γνϊςει οποιουδιποτε των 
ανωτζρω ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου (28) του Οόμου και του Άρκρου (67) του Ε.Δ.             
                                                             Άρθρο 12 

Οι Σραπεηικοί λογαριαςμοί του ςωματείου καταγράφονται ςε βιβλία, ςτα οποία εμφανίηονται 
αναλυτικά τα ζξοδα και τα ζςοδα και οι δωρεζσ και θ πθγι αυτϊν, ςφμφωνα με τα ςυνθμμζνα 
υποδείγματα του Εκτελεςτικοφ Διατάγματοσ του Ο. 149/2019. 
Εάν τα ζξοδα ι ζςοδα υπερβαίνουν το ποςό των 100.000 Ν. Αιγ. τότε κα πρζπει ο τελικόσ ιςολογιςμόσ 
να υποβλθκεί ςε ορκωτό λογιςτι που κα επιλεχκεί από τον πίνακα ορκωτϊν λογιςτϊν, με τα 
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απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και παραςτατικά προσ ζλεγχο και υποβολι ζκκεςθσ τουλάχιςτον  ζνα 
μινα πριν τθν ςφγκλθςθ τθσ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ. 

Άρθρο 13 
Θ τροποποίθςθ οποιαςδιποτε Διάταξθσ αυτοφ του Ματαςτατικοφ είναι εφικτι μόνο μετά από 
απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ. Θ τροποποίθςθ αυτι αποςτζλλεται ςτθν Αρμόδια 
Διοικθτικι Αρχι, για τθν καταχϊρθςι τθσ ςτο μθτρϊο εγγραφισ τθσ περίλθψθσ του Ματαςτατικοφ. 

Άρθρο 14 
Δφναταιθ Μοινότθτα να αςκεί τθν δραςτθριότθτά τθσ μζςω γραφείων τθσ, κακϊσ επίςθσ και να ζχει 
δραςτθριότθτεσ εκτόσ τθσ περιοχισ τθσ Διοικθτθρίου ςτθν οποία υπάρχουν τα Γραφεία Διοίκθςισ τθσ. 
ε αυτι τθν περίπτωςθ θ άςκθςθ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ υπάγεται ςτο άρκρο21του Ο. 149/2019. 
ε περίπτωςθ ίδρυςθσ γραφείου ι γραφείων ςτο Διοικθτιριο όπου βρίςκεται θ ζδρα τθσ ι ςε άλλα 
Διοικθτιρια,  αυτά οφείλουν να τθροφν ςε όλεσ του τισ εργαςίεσ, δραςτθριότθτεσ και τθν διοίκθςι 
τουσ, τισ εντολζσ τθσ Μοινότθτασ προσ αυτά, ωσ φυςικι τθσ προζκταςθ. 
Δφναται επίςθσ θ Μοινότθτα να ιδρφει ζνα ι περιςςότερα παραρτιματά τθσ ςε ζνα ι περιςςότερα 
Διοικθτιρια μετά τθν ζγκριςθ τθσ Σ. Γ. ., με τθν προχπόκεςθ ότι θ απόφαςθ να περιλαμβάνει: 
Α) Οριςμόσ τθσ ζδρασ του παραρτιματοσ. 
Β) Προςδιοριςμόσ των ιδρυτϊν και διοριςμόσ του πρϊτου Διοικθτικοφ υμβουλίου. 
Γ)Ζγκριςθ του Ματαςτατικοφ του παραρτιματοσ, προςδιορίηοντασ τθ δραςτθριότθτα που αςκεί και το 
γεωγραφικό πεδίο ςτο οποίο αςκεί τθ δραςτθριότθτά του. 
Δ) Οικονομικζσ κατανομζσ του παραρτιματοσ.  
E) Ξόνιμεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ του παραρτιματοσ.  
Η) Ποιοσ διευκφνει το παράρτθμα και τρόποσ επιλογισ του ι επιλογισ τουσ. 
Θ) Θ ςχζςθ μεταξφ μζλουσ τθσ Δ.Ε. τθσ Μοινότθτασ και μζλοσ τθσ Δ.Ε. του παραρτιματοσ. 
Θ) Θ διάρκεια των εργαςιϊν του παραρτιματοσ εάν είχε κακοριςτεί για μια ςυγκεκριμζνθ περίοδο. 
ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, το παράρτθμα δεν μπορεί να παραβιάςει καμία από τισ οδθγίεσ τθσ 
Μοινότθτασ οφτε επίςθσ να τροποποιιςει το Ματαςτατικό τθσ χωρίσ τθν ζγκριςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου τθσ Μοινότθτασ. Θ διάλυςθ του παραρτιματοσ δεν μπορεί να εξεταςτεί και ςυηθτθκεί παρά 
μόνο μετά τθν ζγκριςθ τθσ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ κοινότθτασ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΟ: ΤΑ  Μ Ε Λ Η 
Άρθρο 15 

Το υποψήφιο μζλοσ τησ Μοινότθτασ πρζπει να πλθροί τα εξισ: 
1.Οα είναι καλισ φιμθσ και διαγωγισ. 
2. Οα ζχει ςυμπλθρϊςει το 18 ζτοσ τθσ θλικίασ του όταν κα κατακζτει τθν αίτθςθ μζλουσ και να κατζχει 
πλιρωσ τθν ανάγνωςθ και γραφι τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ, πιςτοποιοφμενο είτε από το δίπλωμα 
εκπαίδευςισ του είτε με τθν επιβεβαίωςθ τθσ Δ.Ε. τθσ Μοινότθτασ. 
3. Οα υποβάλει αίτθςθ εγγραφισ ςυνοδευόμενθ από το ποςό των 200 Αιγυπτιακϊν λιρϊν, όπου ν’ 
αναφζρεται το όνομα και επϊνυμο, θ θλικία, θ υπθκοότθτα, ο τόποσ διαμονισ και αλλθλογραφίασ,  το 
επάγγελμά του και ο τρόποσ πλθρωμισ των δικαιωμάτων εγγραφισ του. Θ πλθρωμι του δικαιϊματοσ 
εγγραφισ δεν δίνει κανζνα δικαίωμα ςτο υποψιφιο μζλοσ πριν τθν ζκδοςθ οριςτικισ απόφαςθσ 
αποδοχισ του ωσ μζλοσ ςτθν Μοινότθτα από τθν ΔΕ. 
4. Οα αποδζχεται πωσ κα ςζβεται και κα τθρεί το Ματαςτατικό, τον Εςωτερικό Μανονιςμό που ρυκμίηει 
τθ λειτουργία και τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Μοινότθτασ ςυμπεριλαμβανομζνου και του Μϊδικα Θκικισ 
Δεοντολογίασ κακϊσ και τισ Αποφάςεισ τθσ Διαχειριςτικισ Επιτροπισ και  των Γενικϊν υνελεφςεων τθσ 
Μοινότθτασ, Σακτικϊν και Ζκτακτων. 
5. Οα διαμζνει ςτθν Α.Δ.Α. τα τελευταία δφο θμερολογιακά ζτθ προ τθσ κατάκεςθσ του αιτιματόσ του 
για μζλοσ, κατ` ελάχιςτον 185 θμζρεσ ςε κάκε θμερολογιακό ζτοσ ςυνεχείσ ι διακοπτόμενεσ. 
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6.Οα είναι ‘Ζλλθνασ ςτο γζνοσ δθλαδι να ζχει γεννθκεί από τουλάχιςτον ζναν Ζλλθνα γονζα του 
οποίου θ Ελλθνικι Ικαγζνεια να ζχει αναγνωριςκεί εκ τθσ εξ αίματοσ Ελλθνικισ του καταγωγισ, 
αποκλειομζνου ρθτϊσ αυτοφ που θ Ελλθνικι του ικαγζνεια ζχει αποκτθκεί δια τθσ πολιτογραφιςεϊσ 
του, εκτόσ αν «ςυμπεριφζρεται πράγματι ωσ Ζλλθνασ», όπωσ αναφζρει το άρκρο του Μϊδικα τθσ 
Ελλθνικισ Ικαγζνειασ και αποδεικνφεται ι κατά κφριο λόγο κεμελιοφται θ εκνικι του ςυνείδθςθ. 

Άρθρο 16 
Σα μζλθ διακρίνονται ςε:  Τακτικά, Αρωγά και Επίτιμα. 

Τακτικό μζλοσ: Είναι το μζλοσ που ςυμμετείχε ςτθν ίδρυςθ τθσ Μοινότθτασ ι υπζβαλε αίτθςθ 
ζνταξισ του ςτθν Μοινότθτα και πλθροί τουσ όρουσ του μζλουσ και εγκρίκθκε από τθν Δ.Ε και 
ζχει δικαίωμα παρουςίασ ςτθν Γενικι υνζλευςθ και δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζγεςκαι 
ςτισ εκλογζσ για τθν  τθ Δ.Ε. 
Αρωγό μζλοσ: Δεν πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ για τθν εγγραφι του ωσ Σακτικό μζλοσ, και 
διακζτει τθν Ελλθνικι υπθκοότθτα(Ικαγζνεια)αφοφ θ Δ.Ε. τον εγκρίνει ωσ Αρωγό μζλοσ. Σο 
Αρωγό μζλοσ ζχει όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του Σακτικοφ μζλουσ πλθν τθσ 
παρουςίασ του ςτθν Γενικι υνζλευςθ και του δικαιϊματοσ του εκλζγειν και εκλζγεςκαι για τθν 
Δ.Ε. Σο αρωγό μζλοσ με τθν ζγκριςθ του αιτιματόσ του από τθν Δ.Ε. οφείλει να καταβάλει εφ’ 
άπαξ ποςό για τθν εγγραφι του που κα ορίηει θ εκάςτοτε Δ.Ε.  
Επίτιμο μζλοσ: Είναι το άτομο που ζχει προςφζρει εξαιρετικζσ  υπθρεςίεσ προσ τθν Μοινότθτα, 
υλικζσ ι θκικζσ. Ζχει δικαίωμα παρουςίασ ςτισ Γενικζσ ςυνελεφςεισ ωσ ακροατισ, και δεν ζχει 
το δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζγεςκαι ςτισ εκλογζσ για τθν τθ Δ.Ε. 

Άρθρο 17 
Θ ςυνδρομι για τα Σακτικά και Αρωγά είναι 50 Λ.Αιγ. και κα πρζπει αυτι θ ςυνδρομι να καταβάλλεται 
ετθςίωσ και ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθ λιξθ του Οικονομικοφ ζτουσ. Εάν κάποιο μζλοσ εγγραφεί ςτθν 
Ε.Μ.Μ κατά τθν διάρκεια του Οικονομικοφ ζτουσ καταβάλλει μόνο το ποςό που αναλογεί για το 
υπόλοιπο του ζτουσ. 

Άρθρο 18 
Απϊλεια τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ γίνεται ςτισ πιο κάτω περιπτϊςεισ: 

1- Αποχϊρθςθ από τθν Μοινότθτα, κα πρζπει το μζλοσ να ειδοποιιςει με ςυςτθμζνθ επιςτολι 
ιμζςω ςφγχρονων μζςων επικοινωνίασ (e-mail, WhatsAppκλπ) υπό τον όρο ότι  θ Μοινότθτα 
ζλαβε γνϊςθ και μπορεί να το αποδείξει, γεγονόσ που δεν τον απαλλάςςει από τθν καταβολι 
χρθματικϊν υποχρεϊςεων του προσ τθν κοινότθτα, λαμβάνοντασ υπόψθ το κείμενο του 
άρκρου (30) του Εκτελεςτικοφ Διατάγματοσ. 

2- Θάνατοσ μζλουσ. 
3- Απϊλεια μιασ των προχποκζςεων τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ. 
4- Διαγραφι και αποπομπι του μζλουσ τθσ Μοινότθτασ αφοφ κλθκεί ςε ακρόαςθ γίνεται: 

α-ε περίπτωςθ που οι ενζργειζσ του βλάψουν ςοβαρά - υλικά ι θκικά τθν Μοινότθτα αφοφ 
προθγουμζνωσ αποδειχκοφν. 
β- ε περίπτωςθ που εκμεταλλευκεί τθν ιδιότθτά του ωσ μζλοσ τθσ Μοινότθτασ για προςωπικό 
όφελοσ αφοφ προθγουμζνωσ αποδειχκεί. 

5- Εάν κακυςτεριςει να εξοφλιςει τθν ςυνδρομι του για 12 μινεσ με τθν προχπόκεςθ να 
ειδοποιθκεί με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι μζςω ςφγχρονων μζςων επικοινωνίασ (e-mail, 
WhatsAppκλπ) ςε διάςτθμα 4 μθνϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ εξόφλθςθσ. 

Θ διαγραφι μζλουσ γίνεται με απόφαςθ τθσ Δ.Ε. αναφζροντασ το όνομα του μζλουσ, τον λόγο και τθν 
αιτία και τθν θμερομθνία εφαρμογισ τθσ διαγραφισ του. Σο μζλοσ που διαγράφτθκε πρζπει να 
ειδοποιθκεί ςε διάςτθμα 15 θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ τθσ Δ.Ε. με ςυςτθμζνθ 
επιςτολι ι μζςω ςφγχρονων μζςων επικοινωνίασ (e-mail, WhatsAppκλπ), επιςυνάπτοντασ και τθν 
απόφαςθ τθσ Δ.Ε. 
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6- Θ Δ.Ε. εξουςιοδοτείται για τθν αλλαγι τθσ ιδιότθτασ του Ξζλουσ από Σακτικό ςε Αρωγό αν το 
μζλοσ απουςιάςει ςε δφο ςυνεχόμενεσ υνελεφςεισ Σακτικζσ ι Ζκτακτεσ. 

7- Θ Δ.Ε. εξουςιοδοτείται για τθν αλλαγι τθσ ιδιότθτασ του Ξζλουσ από Σακτικό ςε Αρωγό εάν δεν 
μπορζςει να πιςτοποιιςει και να αποδείξει τθν διαμονι του ςτθν Α.Δ.Α. κατ` ελάχιςτον 185 ςυνεχείσ ι 
διακοπτόμενεσ θμζρεσ τα δφο θμερολογιακά ζτθ που προθγικθκαν τθσ Σ.Γ.. ι τθσ Ε.Γ.. 

Άρθρο 19 
Θ ιδιότθτα μζλουσ τθσ Μοινότθτασ μπορεί να ανακτθκεί αν θ διαγραφι του ιταν λόγω μθ καταβολισ 
τθσ ςυνδρομισ του εφόςον καταβάλει τα οφειλόμενα εντόσ τθσ περιόδου που ορίςτθκε από τθν Δ.Ε. 
ςτθν απόφαςθ διαγραφισ που του απζςτειλαν. 

Άρθρο 20 
Δεν δφναται μζλοσ του οποίου ζλθξε θ ιδιότθτα για οποιονδιποτε λόγο ι οι κλθρονόμοι αποβιϊςαντοσ 
μζλουσ να απαιτιςουν τθν επιςτροφι του δικαιϊματοσ εγγραφισ ι των ςυνδρομϊν ι των δωρεϊν και 
προςφορϊν ςτθν Μοινότθτα και δεν ζχουν δικαιϊματα ςτθν περιουςία τθσ Μοινότθτασ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΤΟ: Πργανα τησ Κοινότητασ και Αρμοδιότητζσ τουσ 
ΡΩΤΟΝ:  Γενική Συνζλευςη 

Άρθρο 21 
Θ Γενικι υνζλευςθ (Γ..) αποτελείται από όλα τα ιδρυτικά και τακτικά μζλθ, που πζραςαν από τθν 
θμερομθνία εγγραφισ τουσ τουλάχιςτον 90 θμερολογιακζσ θμζρεσ και ζχουν εκπλθρϊςει όλεσ τουσ τισ 
υποχρεϊςεισ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ  Ματαςτατικοφ. 

Άρθρο 22 
Δφναται θ Γ.. να ςυγκαλείται μζςω ςφγχρονων και θλεκτρονικϊν μζςων επικοινωνίασ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι μπορεί αυτό να αποδειχκεί. Θ Γενικι υνζλευςθ ςυγκαλείται με πρόςκλθςθ του 
Προζδρου ι όποιο ζτερο πρόςωπο εξουςιοδοτιςει θ Δ.Ε. ςε όλα τα τακτικά μζλθ, με τθν προχπόκεςθ 
να περιλαμβάνει τον τόπο, τθν θμερομθνία, τθν Θμεριςια Διάταξθ και τον τρόπο τθσ θλεκτρονικισ 
επικοινωνίασ και αποςτζλλεται με ζναν από τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ επαλθκεφεται θ ενθμζρωςθ 
του κάκε μζλουσ ςχετικά με τθν πρόςκλθςθ και μπορεί να αποδειχκεί  όπωσ: 
α- Αποςτολι ςυςτθμζνθσ επιςτολισ. 
β- Ιδιόγραφθ ενυπόγραφθ παραλαβι του μζλουσ και αναγραφι του αρ. ταυτότθτάσ του. 
γ- Οποιοδιποτε θλεκτρονικό τρόπο δθλϊςει το μζλοσ ςτθν αίτθςι του όπωσ Ε-mail, WhatsApp–κλπ. 

Άρθρο 23 
Θ Γ.. ςυγκαλείται ςτθν ζδρα τθσ Μοινότθτασ, επιτρζπεται όμωσ θ πραγματοποίθςι τθσ ςε άλλο χϊρο 
που κα αναγράφεται ςτθν πρόςκλθςθ. 
Αποςτζλλονται αντίγραφα των κεμάτων (Αντίγραφο Θμεριςια Διάταξθσ)που κα ςυηθτθκοφν και 
εξεταςτοφν ςτθ Γ.. προσ τθν Διοικθτικι Αρχι πριν τθν ςφγκλθςθ τθσ Γ.. προ15 θμερϊν τουλάχιςτον.   
Θ Διοικθτικι Αρχι μπορεί αν το επικυμεί να αποςτείλει εκπρόςωπό τθσ ςτθν Γ..   
Επιτρζπεται θ Γ.. να εξετάςει κζματα εκτόσ Θμεριςιασ Διάταξθσ με τθν ζγκριςθ τθσ απόλυτθσ 
πλειοψθφίασ του ςυνόλου των παρόντων Σακτικϊν μελϊν. 

Άρθρο 24 
Θ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ (Σ.Γ..) καλείται ςε τακτικι ςφγκλθςθ μια φορά το χρόνο εντόσ των 4 
πρϊτων μθνϊν το αργότερο από τθν λιξθ του Οικονομικοφ ζτουσ και τοφτο για να εξετάςει τα εξισ: 

1. Σον Ιςολογιςμό και τον Απολογιςμό. 
2. Σθν Ζκκεςθ των πεπραγμζνων τθσ Δ.Ε. και τθν Ζκκεςθ του ορκωτοφ ελεγκτι. 
3. Σον Προχπολογιςμό του επόμενου ζτουσ. 
4. Σθν εκλογι νζων μελϊν τθσ Δ.Ε. αντί όςων ζλθξε ι ζπαψε αυτοδίκαια θ κθτεία τουσ. 
5. Σον διοριςμό ορκωτοφ ελεγκτι και τον κακοριςμό τθσ αμοιβισ του. 
6. Ό,τι άλλο κρίνει και περιλάβει ςτθν Θμεριςια Διάταξθ θ Δ.Ε. 
7. Σθν επιλογι επιτροπισ εςωτερικοφ ελζγχου απαρτιηόμενθ από τρία πρόςωπα εκτόσ των μελϊν 

τθσ Δ.Ε., μζλθ ι και μθ μζλθ τθσ Μοινότθτασ, με ςτόχο τον ανεξάρτθτο και αντικειμενικό 
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εςωτερικό ζλεγχο με τθν προχπόκεςθ τα πρόςωπα αυτά να διακζτουν επαρκείσ γνϊςεισ, 
ικανότθτεσ και εμπειρία ςε κζματα εςωτερικοφ ελζγχου. 

Θ Σ.Γ. μπορεί να εξετάςει άλλα κζματα με τθν ζγκριςθ τθσ απόλυτθσ πλειοψθφίασ όλων των 
ςυμμετεχόντων Σακτικϊν μελϊν τθσ. 
Οα ςθμειωκεί ότι δεν επιτρζπεται ςε μθ Ορκόδοξο μζλοσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ να εκφράςει γνϊμθ ι 
να ψθφίςει για κζματα που ςχετίηονται με τθν Ελλθνικι Ορκόδοξθ Εκκλθςία. 
Επίςθσ απαιτείται ζγκριςθ τθσ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ πριν τθν πϊλθςθ ι τθν υποκικθ των 
περιουςιακϊν ςτοιχείων του ωματείου ι τθν επιβάρυνςι τουσ με εμπράγματο βάροσ ι δανειςμό με 
τθν εγγφθςθ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων. Οι Γ.. και Δ.Ε. οφείλουν να ςζβονται τουσ όρουσ και τισ 
επικυμίεσ των Δωρθτϊν και Ευεργετϊν αν το πάγιο προιρκε από δωρεά ι διακικθ. 
Επίςθσ απαιτείται ζγκριςθ τθσ Σακτικισ Γ. . για τθν υπαγωγι ι ςυμμετοχι ι ςυνεργαςία με άλλο ξζνο 
ωματείο ι Οργανιςμό τθσ ιδίασ δραςτθριότθτασ που δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με  τουσ ςκοποφσ τθσ 
Μοινότθτασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του άρκρου 32 του Εκτελεςτικοφ Διατάγματοσ του 
Οόμου. Επιτρζπεται θ ςφγκλθςθ τθσ Γ.. όποτε τοφτο καταςτεί απαραίτθτο. 

Άρθρο 25 
Θ Γ.. καλείται ςε Ζκτακτθ φγκλθςθ (Ε.Γ..) για τθν εξζταςθ των κάτωκι κεμάτων: 

1. Σροποποίθςθ του Ματαςτατικοφ τθσ Μοινότθτασ. 
2. Διάλυςθ τθσ Μοινότθτασ και διοριςμό ενόσ ι περιςςοτζρων εκκακαριςτϊν από επίςθμα 

γραφεία του Μράτουσ και τον κακοριςμό του χρόνου εκκακάριςθσ και τθσ αμοιβισ αυτοφ. 
3. Σθν ςυγχϊνευςθ με άλλθ Ελλθνικι Μοινότθτα ι ςυγχϊνευςθ άλλου ωματείου με τθν Μοινότθτα. 

4. Σθν απομάκρυνςθ μερικϊν ι όλων των μελϊν τθσ Δ.Ε. 
5. Ό,τι άλλο κρίνει θ Δ.Ε. πωσ είναι αναγκαίο για κλιςθ Ε.Γ. . 
Δφναται θ Ε.Γ. να εξετάςει και άλλα κζματα λαμβάνοντασ τθν ζγκριςθ τθσ πλειοψθφίασ των 
παρόντων Σακτικϊν μελϊν τθσ. 

Άρθρο 26 
Θ ςφγκλθςθ τθσ Σ.Γ.. κεωρείται ζγκυρθ με τθν παρουςία 40% των μελϊν τθσ και εάν δεν ςυμπλθρωκεί 
ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ αναβάλλεται θ ςφγκλθςι τθσ για μια ϊρα, οπότε και κεωρείται ζγκυρθ με τθν 
παρουςία αυτοπροςϊπωσ (χωρίσ πλθρεξοφςια ι εξουςιοδοτιςεισ) αρικμοφ μελϊν όχι μικρότερου του 
15%των μελϊν που ζχουν δικαίωμα παρουςίασ ςτθν ςυνζλευςθ. 
Θ ςφγκλθςθ τθσ Ε.Γ.. κεωρείται ζγκυρθ με τθν παρουςία 50% των μελϊν τθσ και εάν δεν ςυμπλθρωκεί 
ο αρικμόσ αναβάλλεται θ ςφγκλθςι τθσ για μια ϊρα, οπότε και κεωρείται ζγκυρθ με τθν παρουςία 
αυτοπροςϊπωσ (χωρίσ πλθρεξοφςια ι εξουςιοδοτιςεισ) αρικμοφ μελϊν όχι μικρότερου του 20% των 
μελϊν που ζχουν δικαίωμα παρουςίασ ςτθν ςυνζλευςθ. 

Άρθρο 27 
Ξπορεί ζνα μζλοσ να εκπροςωπθκεί εγγράφωσ από ζνα άλλο μζλοσ ςτθν Γ.. ςφμφωνα με τα ακόλουκα: 

1. Ξε τθν προςκόμιςθ επίςθμου πλθρεξουςίου. 
2. Ζγκαιρθ εκπροςϊπθςθ με πλθρεξοφςιο υπογεγραμμζνο από τον εξουςιοδοτοφντα και τον 

εξουςιοδοτθμζνο, επικυρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον αρμόδιο για τθν κλιςθ τθσ Γ.. και 
ςφραγιςμζνο με τθν ςφραγίδα τθσ Μοινότθτασ και τοφτο δφο θμζρεσ πριν τθν κακοριςμζνθ 
θμερομθνία τθσ υνζλευςθσ. 

3. Δεν επιτρζπεται ςε ζνα μζλοσ να εκπροςωπεί πλζον του ενόσ μζλουσ. 
Άρθρο 28 

Δεν επιτρζπεται ςε μζλοσ τθσ Γ.. να ςυμμετζχει ςε ψθφοφορία ςτθν οποία  ζχει προςωπικό όφελοσ 
ςτθν υπό ζγκριςθ απόφαςθ εκτόσ ςτθν περίπτωςθ εκλογισ οργάνων τθσ Μοινότθτασ. 

Άρθρο 29 
1-Οι αποφάςεισ τθσ Σ.Γ.. εκδίδονται με απόλυτθ πλειοψθφία (μιςό +1) των παρόντων Σακτικϊν μελϊν. 
2-Οι αποφάςεισ τθσ Ε.Γ.. εκδίδονται με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων Σακτικϊν μελϊν και 
αυξάνεται ςτα 75% ςε περίπτωςθ ζκδοςθσ των κάτωκι αποφάςεων: 
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1- Διάλυςθ τθσ Μοινότθτασ. 
2- υγχϊνευςθ τθσ Μοινότθτασ. 
3- Σθν απομάκρυνςθ μερικϊν ι όλων των μελϊν τθσ Δ.Ε. 
4- Ναμβάνοντασ υπόψθ τα κζματα που αναφζρονται ςτο κεφάλαιο των ειδικϊν διατάξεων του 

παρόντοσ Ματαςτατικοφ. 
Άρθρο 30 

Οι αποφάςεισ τθσ Γ.. καταγράφονται ςτο Βιβλίο Πρακτικϊν τθσ Γ.. και υπογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματζα. 

ΔΕΥΤΕΟΝ : Η Διαχειριςτική Επιτροπή 
Άρθρο 31 

 1-  Αποτελείται από μονό αρικμό (9 μζλη) που εκλζγονται από τθν Γ.. μεταξφ των  μελϊν τθσ. 
2- Θ διάρκεια κθτείασ τθσ Δ.Ε. είναι τετραετισ. Θ Δ.Ε. καλεί τθν Γ.. για τθν εκλογι νζασ Δ.Ε. πριν 

τθν λιξθ τθσ κθτείασ τθσ τουλάχιςτον 60 εργάςιμεσ θμζρεσ. 
3- τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ μετά τισ εκλογζσ, ςυνζρχεται θ  Δ.Ε. για να εκλζξει το Προεδρείο τθσ: 

(Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Σαμία και Γ. Γραμματζα), και αυτό εντόσ 15 θμερϊν από τθν λιξθ των 
εκλογϊν και τθν επίςθμθ ανακιρυξθ των αποτελεςμάτων. 

4- Θ παρουςία των μελϊν ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ για τθν ςφςταςθ του προεδρείου είναι 
υποχρεωτικι. Αν δεν επιτευχκεί θ απαρτία το κζμα μεταφζρεται ςτθν διοικθτικι αρχι για τον 
οριςμό μεταβατικισ διοίκθςθσ.  

Άρθρο 32 
Προχπόκεςθ για τον υποψιφιο για τθν Δ.Ε. είναι να απολαμβάνει πλιρωσ τα αςτικά και πολιτικά του 
δικαιϊματα και να μθν ζχει εκδοκεί εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ δικαςτθρίου για 
ποινι θκϊν ι τιμιότθτασ που περιόριςε τθν ελευκερία του εκτόσ εάν ζχει αποκαταςτακεί και να μθν 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτουσ τρομοκρατικοφσ καταλόγουσ και επίςθσ: 

1. Οα είναι Σακτικό μζλοσ τθσ Μοινότθτασ τουλάχιςτον για δφο θμερολογιακά ζτθ πριν από τθν 
θμζρα τθσ  Σ.Γ.. 

2. Οα ζχει ςυμπλθρϊςει το 21 ετϊν τθσ θλικίασ του πριν τθν Σ.Γ.. 
3. Οα ομιλεί και να γράφει αρκετά καλά τθν Ελλθνικι γλϊςςα, αποδεδειγμζνθ από τθν Ελλθνικι 

χολικι βαςικι εκπαίδευςι του.  
4. Οα κατζχει κατ’ ελάχιςτον Πτυχίο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αν κζςει υποψθφιότθτα για 

τισ κζςεισ του Προζδρου, Σαμία και Γενικοφ Γραμματζα.   
5. Οα ζχει διαμείνει ςτθν Α.Δ.Α κατ’ ελάχιςτο 185 θμζρεσ ςυνεχείσ ι διακεκομμζνεσ ςε κάκε 

θμερολογιακό ζτοσ για τα τελευταία δφο θμερολογιακά ζτθ πριν τθν ανακιρυξθ των εκλογϊν.  
6. Οα ζχει ενεργι ςυμμετοχι ςε τουλάχιςτον δφο εφορείεσ τθσ Ε.Μ.Μ. ςτουσ τελευταίουσ12 μινεσ 

πριν τθν Σ.Γ.. με φυςικι παρουςία τουλάχιςτον ςτα 1/2 των υνεδριάςεων των Εφορειϊν. 
7. Απαγορεφεται να ςυνυπάρχουν δφο εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ ςυγγενείσ πρϊτου και δευτζρου 

βακμοφ ςτθν ίδια Διαχειριςτικι Επιτροπι. Αν επιμείνουν ςτθν υποψθφιότθτά τουσ, τότε ο ζνασ 
εκ των δφο μελϊν επιλζγεται με κλιρωςθ για να κζςει υποψθφιότθτα. 

Άρθρο 33 
Θ Δ.Ε. εκκζτει τα ονόματα των υποψθφίων για τισ εκλογζσ τθσ Δ.Ε. ςε εμφανζσ ςθμείο ςτθν ζδρα τθσ, 
τθν επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων, και ενθμερϊνει τθν Αρμόδια 
Διοικθτικι αρχι εντόσ των 7 επομζνων θμερϊν, και πριν τθν θμερομθνία των εκλογϊν με 60 θμζρεσ 
τουλάχιςτον.                                                        Άρθρο 34 
Τπάρχει αςυμβίβαςτο μεταξφ τθσ ζμμιςκθσ εργαςίασ ςτθν Μοινότθτα και τθσ ςυμμετοχισ ςτθ 
Διαχειριςτικι Επιτροπι (τθν Δ.Ε.) ι οποιαδιποτε από τισ δραςτθριότθτεσ και τα ζργα που ςχετίηονται 
με αυτιν ζναντι αμοιβισ. Απαγορεφεται ςε ζνα μζλοσ τθσ Δ.Ε. να ςυμμετζχει ςτα ζργα που υλοποιεί θ 
Μοινότθτα και απαγορεφεται επίςθσ να ςυμμετζχει ςε Εταιρείεσ ι Μεφάλαια που ιδρφει θ Μοινότθτα 
μόνθ τθσ ι ςε ςυνεργαςία με άλλουσ. 
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Τποχρεοφται ζνα μζλοσ τθσ Δ.Ε. να αποκαλφψει οποιοδιποτε προςωπικό ςυμφζρον που μπορεί να 
πραγματοποιθκεί ωσ αποτζλεςμα μιασ απόφαςθσ που ζλαβε θ Δ.Ε., και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ 
απαγορεφεται να παρευρεκεί ςτθ ςυνεδρίαςθ όταν κα ςυηθτθκεί το ςυγκεκριμζνο κζμα. 

Άρθρο 35 
Δεν επιτρζπεται ςτα μζλθ τθσ Διαχειριςτικισ Επιτροπισ να λαμβάνουν χρθματικά ποςά για να 
παραβρεκοφν ςε υνεδριάςεισ τθσ Δ.Ε. και ςε Εφορείεσ. 
Σα μζλθ τθσ Διαχειριςτικισ Επιτροπισ δικαιοφνται να καλφπτουν πραγματικά τουσ ζξοδα όταν αυτά 
γίνονται για εργαςίεσ τθσ Μοινότθτασ όπωσ οδοιπορικά ζξοδα, ςφμφωνα με τον Εςωτερικό Μανονιςμό 
τθσ Μοινότθτασ. Δεν επιτρζπεται ςτα μζλθ τθσ Διαχειριςτικισ Επιτροπισ να επιφζρουν γνϊμθ ςτισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τα πιο πάνω ζξοδα τουσ. 

Άρθρο 36 
Ο Πρόεδροσ εκπροςωπεί τθν Μοινότθτα ενϊπιον τθσ Δικαιοςφνθσ και ζναντι τρίτων καιείναι ο 
Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Μοινότθτασ και ο επικεφαλισ τθσ Ελλθνικισ Παροικίασ ςτθν 
γεωγραφικι τθσ περιοχι. Αναλαμβάνει θ Δ.Ε. να κακορίηει τισ απαιτοφμενεσ πολιτικζσ για τθν 
διαχείριςθ των υποκζςεων τθσ Μοινότθτασ και ζχει όλεσ τισ εξουςίεσ εκτόσ από αυτζσ που απαιτεί 
ζγκριςθ από τθ Γενικι υνζλευςθ, είτε Σακτικι είτε Ζκτακτθ. 

Άρθρο 37 
Δφναται θ ςυνεδρίαςθ τθσ Δ.Ε. να ςυγκαλείται μζςω ςφγχρονων και θλεκτρονικϊν μζςων επικοινωνίασ, 
με τθν προχπόκεςθ ότι μπορεί αυτό να αποδειχκεί. Θ Δ.Ε. πρζπει να ςυνεδριάηει κάκε 3 μινεσ μία 
φορά τουλάχιςτον με πρόςκλθςθ από τον Πρόεδρο ι όποιο άλλο πρόςωπο εξουςιοδοτιςει θ Δ.Ε. ςτα 
μζλθ τθσ αναφζροντασ τον τόπο τθσ υνεδρίαςθσ, τθν ϊρα και τθν Θμεριςια Διάταξθ και τον τρόπο τθσ 
θλεκτρονικισ επικοινωνίασ, με τθν προχπόκεςθ ότι ςε περίπτωςθ που θ Δ.Ε. επικυμεί να τροποποιιςει 
τα όργανα τθσ Μοινότθτασ ι τουσ Μανονιςμοφσ που διζπουν τισ εργαςίεσ του, κα πρζπει να 
ςυμπεριλθφκεί κακαρά ςτθν Θμεριςια Διάταξθ που αποςτζλλεται ςτα μζλθ τθσ Δ.Ε. και όχι ςτα 
διάφορα κζματα. 
Θ πρόςκλθςθ αποςτζλλεται με ζναν από τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ επαλθκεφεται θ λιψθ γνϊςθσ 
κάκε μζλουσ για τθν πρόςκλθςθ και μπορεί να αποδειχκεί, ςυμπεριλαμβανομζνων: 
1- Ξε αποςτολι ςυςτθμζνθσ επιςτολισ. 
2- Ιδιόγραφθ ενυπόγραφθ παραλαβι του μζλουσ και αναγραφι του αρ. ταυτότθτάσ του. 
3- Ζνα από τα θλεκτρονικά μζςα (e-mail, WhatsApp) και άλλα ςφγχρονα μζςα επικοινωνίασ. 
-Θ ςυνεδρίαςθ δεν κα ιςχφει παρά μόνο εάν θ πλειοψθφία των μελϊν τθσ παρευρεκεί και υπογράψει 
τθ διλωςθ παρουςίασ.  
-Οι αποφάςεισ τθσ Δ.Ε. εκδίδονται με τθν ζγκριςθ τθσ απόλυτθσ πλειοψθφίασ του αρικμοφ των 
ςυμμετεχόντων και ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ υπερτερεί θ πλευρά που ςε αυτι πρόςκειται ο Πρόεδροσ. 
-ε περίπτωςθ που ζνα μζλοσ απουςιάηει περιςςότερο από τισ μιςζσ υνεδριάςεισ ενόσ ζτουσ, 
κεωρείται παραιτθμζνοσ και ενθμερϊνεται με ςυςτθμζνθ επιςτολι. 
 

 
Άρθρο 38 

Μάκε μζλοσ τθσ Δ.Ε. ζχει το δικαίωμα να παραιτθκεί από αυτιν, υπό τθν προχπόκεςθ να ενθμερϊςει 
τον Πρόεδρο ι  τον αναπλθρωτι του με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με τα ςφγχρονα μζςα επικοινωνίασ (e-
mail, WhatsAppκλπ) που μποροφν να αποδειχκοφν. Οφείλει ο Πρόεδροσ ι ο αναπλθρωτισ του να 
καλζςει ςυνεδρίαςθ για να αποφανκεί θ ΔΕ επί τθσ παραίτθςθσ του μζλουσ εντόσ δεκαπζντε 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςισ του, διαφορετικά θ παραίτθςθ κεωρείται 
αποδεκτι με τθν πάροδο αυτισ τθσ περιόδου.  
Σο παραιτοφμενο μζλοσ μπορεί να αποςφρει τθν απόφαςθ παραίτθςισ του με τισ ίδιεσ διαδικαςίεσ 
εντόσ δεκαπζντε εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςτον Πρόεδρο τθσ Δ.Ε. ι ςτον 
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αναπλθρωτι του για τθν παραίτθςθ, ακόμθ και αν γίνει δεκτι από τθν Δ.Ε. κατά τθν προαναφερκείςα 
περίοδο. 

Άρθρο 39 
ε περίπτωςθ εκκζνωςθσ κζςθσ μζλουσ τθσ Δ.Ε, θ Δ.Ε. καλεί τουσ επιλαχόντεσ των τελευταίων εκλογϊν 
για τθν πλιρωςθ των κενϊν κζςεων μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ τθσ διάρκειασ τθσ Δ.Ε. 
ε περίπτωςθ τθσ πρϊτθσ Δ.Ε. που όριςαν οι ιδρυτζσ ι ςε περίπτωςθ του αριςτίνδθν ςχθματιςμοφ τθσ 
Δ.Ε. καλείται θ Γ.. για εκλογι μελϊν αντί των μελϊν που ζπαψε θ ιδιότθτά τουσ. 

Άρθρο 40 
Θ Δ.Ε. μπορεί να ορίςει διευκυντι τθσ Μοινότθτασ μθ μζλοσ τθσ  Δ.Ε. και να κακορίςει ςτθ ςχετικι 
απόφαςθ του διοριςμοφ, τισ αρμοδιότθτεσ και τθν αμοιβι του  

ΤΙΤΟΝ:  Αρμοδιότητεσ τησ Διαχειριςτικήσ Επιτροπήσ 
Άρθρο 41 

Θ Δ.Ε. ζχει τισ αναγκαίεσ εξουςίεσ για να διευκφνει τισ υποκζςεισ τθσ Μοινότθτασ και είναι υπεφκυνθ ειδικά για τα 
εξισ: 
1- Σθν εκλογι Προζδρου, Αντιπροζδρου, Σαμία και Γεν. Γραμματζα. 
2- Σθν προετοιμαςία Εςωτερικϊν Μανονιςμϊν και Μϊδικα Δεοντολογίασ  του προςωπικοφ για να παρουςιαςκοφν 
ςτθν Γ.. 
3- Σθν δθμιουργία Εφορειϊν και Επιτροπϊν που κρίνει αναγκαίεσ για τθν καλφτερθ πορεία των εργαςιϊν και τον 
κακοριςμό των αρμοδιοτιτων τουσ με τθν προχπόκεςθ ότι προεδρεφει κάκε εφορείασ ζνα μζλοσ τθσ Δ.Ε. 
4-  Σον διοριςμό του αναγκαίου προςωπικοφ τθσ Μοινότθτασ. 
5-  Σθν διεξαγωγι μελετϊν για τον κακοριςμό παραγωγικϊν και υπθρεςιακϊν ζργων απαιτοφμενα για τθν 
επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ Μοινότθτασ και τθν υλοποίθςθ αυτϊν. 
6- Σθν οργάνωςθ εκκζςεων, εκδθλϊςεων, φιλανκρωπικϊν αγορϊν, ακλθτικϊν αγϊνων και εράνων, που 
επιτρζπονται, κακϊσ και όποιων άλλων δραςτθριοτιτων αναγκαίων για τθν οικονομικι ενίςχυςθ τθσ Μοινότθτασ. 
7- Σθν επικφρωςθ των ςυμβολαίων και ςυμφωνιϊν που ςυνάπτει θ Μοινότθτα. 
8- Μακορίηει θ Δ.Ε. τον τρόπο χρθματοδότθςθσ των τρεχουςϊν αναγκϊν, όπωσ τθν χριςθ πιςτωτικϊν γραμμϊν ι 

άλλων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 24 του καταςτατικοφ. 
 9- Μακοριςμόσ ποςοφ τροφοδότθςθσ ταμείου για θμεριςιεσ και κανονικζσ δαπάνεσ. 
10- Σθν ςφνταξθ του ιςολογιςμοφ του ζτουσ που ζλθξε και του προχπολογιςμοφ του νζου και τθσ Ζκκεςθσ 
πεπραγμζνων τθσ Μοινότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνου ςτοιχείων τθσ δράςθσ τθσ και τθσ οικονομικισ τθσ 
κατάςταςθσ και των νζων ζργων που κρίνει να πραγματοποιθκοφν ςτο προςεχζσ ζτοσ. 
11- Σθν ςφγκλθςθ τθσ Γ.. και τθν εφαρμογι των αποφάςεϊν τθσ. 
12- Σθν εξζταςθ τθσ Ζκκεςθσ του λογιςτι και τθν απάντθςθ ςτισ παρατθριςεισ του και παρουςίαςθ όλων των 
ςτοιχείων ςτθν Γ.. 
13- Σθν εξζταςθ των παρατθριςεων τθσ Αρμόδιασ Διοικθτικισ αρχισ και προετοιμαςία απάντθςθσ ςε αυτζσ κατά 
τισ περιόδουσ που ορίηονται ςτο Εκτελεςτικό Διάταγμα του Οόμου 149, από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία 
ενθμερϊνεται θ Μοινότθτα και εργάηονται για τθν αποφυγι τουσ εάν περιλαμβάνουν παραβιάςεισ του Οόμου, 
του Εκτελεςτικοφ Διατάγματοσ ι του παρόντοσ Ματαςτατικοφ. 
14- Ζγκριςθ τθσ απόδοςθσ του χαρακτθριςμοφ κοινωφελοφσ οργανιςμοφ ςτο ωματείο ςφμφωνα με τισ Διατάξεισ 
του άρκρου (7) του Οόμου και τθν υποβολι αίτθςθσ ςτθν Διοικθτικι Αρχι ςφμφωνα με τουσ όρουσ που 
προβλζπονται ςτο άρκρο (91) του Εκτελεςτικοφ Διατάγματοσ. 
15- Κδρυςθ ι ςυμμετοχι ςε ίδρυςθ εταιρειϊν ι φιλανκρωπικϊν επενδυτικϊν ταμείων ι ςυμμετοχι ςε αυτά. 

Άρθρο 42 
Θ Δ.Ε. ζχει τθ δυνατότθτα να εξουςιοδοτεί ςε όλα ι μερικά κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ, Εκτελεςτικι 
Επιτροπι (Ε.Ε.) απαρτιηόμενθ από τον Πρόεδρο ι τον Αντιπρόεδρο, τον Σαμία, τον Γραμματζα και 
όποιον εκλζξει θ Δ.Ε. από τα μζλθ τθσ, αρκεί να μθν υπερβαίνουν τα μζλθ τθσ Ε.Ε. τα πζντε (5). 
Θ Ε.Ε. ςυνζρχεται τουλάχιςτον μια φορά κάκε δφο μινεσ για να εξετάςει τθν κατάςταςθ των εργαςιϊν 
τθσ Μοινότθτασ, που εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτζσ τθσ. 
Θεωρείται ζγκυρθ θ ςυνεδρίαςθ τθσ Ε.Ε. όταν παρευρεκοφν τουλάχιςτον 3 από τα μζλθ τθσ. 
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Ματαγράφονται οι αποφάςεισ τθσ Ε.Ε. ςε Ειδικό Βιβλίο Πρακτικϊν τθσ και παρουςιάηονται ςτθ Δ.Ε. 
χωρίσ κακυςτζρθςθ. 
Ξε τθν παρουςίαςθ των αποφάςεων τθσ Ε.Ε. ςτθν Δ.Ε. αν δεν γίνουν αποδεκτζσ από τθν πλειοψθφία 
τθσ Δ.Ε. τότε αν είναι εφικτό πρζπει να αλλάξουν άμεςα, αν όμωσ είναι μθ αναςτρζψιμεσ τθν ευκφνθ 
και υπόλογοι για αυτζσ είναι τα μζλθ τθσ Ε.Ε. που τα αποφάςιςαν και όχι όλθ θ Δ.Ε. 
ε κάκε περίπτωςθ οφείλει θ Δ.Ε. να ορίςει Εφορείεσ Διοίκθςθσ των δραςτθριοτιτων των 
Οοςοκομείων και των ςχολείων κλπ που κα ζχουν για κάκε δραςτθριότθτα, Διατάξεισ ςχετικζσ με τουσ 
ανκρϊπινουσ πόρουσ, τισ προμικειεσ αγακϊν, τισ ποινζσ, τισ οικονομικζσ αρμοδιότθτεσ με 
διευκρινίςεισ των δικαιωμάτων υπογραφισ των Διευκυνόντων. Μαι κα είναι οι διατάξεισ αυτζσ είτε 
ανεξάρτθτεσ είτε ςαν μζροσ του Εςωτερικοφ Μανονιςμοφ του ωματείου. 

Άρθρο 43 Οι Αρμοδιότητεσ του Ρροζδρου είναι: 
1- Προεδρία των Γ.. και τθσ Δ.Ε. και των Εςωτερικϊν Εφορειϊν ςτισ οποίεσ παρευρίςκεται και ζχει δικαίωμα να 
ςυγκαλεί. 
2-  Εκπροςϊπθςθ του ωματείου ςτισ Διοικθτικζσ και Δικαςτικζσ Αρχζσκαι ενϊπιον άλλων. 
3- Ζγκριςθ τθσ Θμεριςιασ Διάταξθσ των ςυνεδριάςεων τθσ Δ.Ε. και τθν επικφρωςθ των αποφάςεϊν τθσ. 
4- Τπογραφι αντιπροςωπεφοντασ το ςωματείο όλων των ςυμβολαίων και των ςυμφωνιϊν, που ενζκρινε τθ 
ςφναψι τουσ θ Δ.Ε. λαμβάνοντασ υπόψθ τισ περιπτϊςεισ που απαιτείται ζγκριςθ τθσ Γ.. 
5- Τπογραφι μαηί με τον Γραμματζα των Πρακτικϊν υνεδριάςεων και των Διοικθτικϊν αποφάςεων και των 
υποκζςεων που αφοροφν τουσ εργαηομζνουσ ςτθν Μοινότθτα. 
6- Τπογραφι όλων των επιταγϊν ωσ δεφτερθ υπογραφι και αποδείξεων με τον Σαμία ι όποιον εξουςιοδοτιςει θ 
Δ.Ε.  
7- Απόφανςθ επί επειγουςϊν υποκζςεων που του παρουςιάηει ο Γραμματζασ και δεν μποροφν να αναβλθκοφν 
ωσ τθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ τθσ Ε.Ε. ι τθσ Δ.Ε., με τθν προχπόκεςθ να παρουςιάςει αυτά τα κζματα και τισ 
αποφάςεισ που ζλαβε, ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ που κα πραγματοποιθκεί. 
ε περίπτωςθ απουςίασ του Προζδρου, ο Αντιπρόεδροσ αναλαμβάνει όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ του Προζδρου ι 
όποιον εξουςιοδοτιςει θ Δ.Ε. 

Άρθρο 44  Οι Αρμοδιότητεσ του Γεν. Γραμματζα είναι: 
1- Ματάρτιςθ και ςφνταξθ Θμεριςιασ Διάταξθσ τθσ Δ.Ε., γραμματεία τθσ ςυνεδρίαςθσ και ςφνταξθ των Πρακτικϊν 
και των Αποφάςεϊν τθσ, καταχϊρθςι τουσ ςε ειδικά αρχεία και παρουςίαςι τουσ ςτθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ για 
επικφρωςθ. 
2-  Ματάρτιςθ μθτρϊου των μελϊν τθσ Μοινότθτασ. 
3- Σιρθςθ Βιβλίων Πρακτικϊν ςυνεδριάςεων Δ.Ε. και Γ.. και υπογραφι τουσ με τον Πρόεδροι όποιοσ τον 
αντιπροςωπεφει. 
4-  Παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ εφαρμογισ αποφάςεων τθσ Δ.Ε. 
5- φνταξθ τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ πεπραγμζνων και υποβολι τθσ ςτθ Δ.Ε. μετά τθν παρουςίαςι τθσ ςτθν Ε.Ε. 
6-Ματάρτιςθ τθσ Θμεριςιασ Διάταξθσ τθσ Γ..  
7- Ειδοποίθςθ τθσ Διοικθτικισ Αρχισ και τθσ Αρμόδιασ Ομοςπονδίασ με τισ αποφάςεισ τθσ Δ.Ε. ι τθσ Γ.. 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Εκτελεςτικοφ Διατάγματοσ του Οόμου. 
8- Εκτζλεςθ υποχρεϊςεων Μοινότθτασ που αφοροφν ςτισ εκλογζσ μελϊν τθσ Δ.Ε. 
9- Επίβλεψθ όλων των Διοικθτικϊν εργαςιϊν και υποκζςεων των εργαηομζνων και φφλαξθ των εγγράφων και 
βιβλίων τθσ Μοινότθτασ ςτθν ζδρα τθσ. 
10- Εξζταςθ όλων των ειςερχομζνων ςτθν Μοινότθτα εγγράφων και παρουςίαςι τουσ ςτθ Δ.Ε. ι τθν Ε.Ε. ι τον 
Πρόεδρο ανάλογα με τθν αρμοδιότθτα του κακενόσ. 
11- Εξζταςθ των παρατθριςεων του Μεντρικοφ Νογιςτθρίου του Μράτουσ και τθσ Αρμόδιασ Διοικθτικισ Αρχισ επί 
Διοικθτικϊν και Μοινωνικϊν κεμάτων και ςφνταξθ τθσ επ’ αυτϊν απάντθςθσ, ϊςτε να υποβλθκεί θ όλθ υπόκεςθ 
ςτθν Δ.Ε. για να δοκεί απάντθςθ ςτισ Αρχζσ εντόσ των περιόδων που κακορίηονται ςτο Εκτελεςτικό Διάταγμα του 
Οόμου 149, από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία ενθμερϊκθκε θ Μοινότθτα. 
12- Άλλεσ αρμοδιότθτεσ που του ανακζτει θ Δ.Ε. 

Άρθρο 45 Οι Αρμοδιότητεσ του Ταμία είναι: 
Ο Σαμίασ κεωρείται υπεφκυνοσ για όλεσ τισ οικονομικζσ υποκζςεισ τθσ Μοινότθτασ ςφμφωνα με τον Μανονιςμό 
που εκπονεί ο ορκωτόσ λογιςτισ και τον εγκρίνει θ  Δ.Ε. και είναι βαςικά αρμόδιοσ για τα ακόλουκα: 
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1- Γενικι εποπτεία επί των εςόδων και εξόδων τθσ Μοινότθτασ και ζλεγχοσ ζκδοςθσ αποδείξεων για όλα τα ζςοδα 
και τθν παραλαβι τουσ και τθν κατάκεςι τουσ ςτθν τράπεηα άμεςα, τθν παρακολοφκθςθ ι καταγραφι όλων των 
εςόδων και εξόδων ςτα ανάλογα βιβλία και είναι υπεφκυνοσ για τθν οικονομικι και ταμειακι οργάνωςθ τθσ 
Μοινότθτασ και τθν επίβλεψι τθσ υποβάλλοντασ τισ παρατθριςεισ και εκκζςεισ του ςτθ Δ.Ε. 
2- Επίβλεψθ τθσ ετιςιασ απογραφισ και κατάκεςθ ζκκεςθσ με το αποτζλεςμα τθσ απογραφισ προσ τθν Ε.Ε. και 
τθν Δ.Ε. 
3- Ζγκριςθ πλθρωμισ όλων τον ποςϊν που εγκρίκθκε θ πλθρωμι τουσ νόμιμα με διατιρθςθ των δικαιολογθτικϊν 
που αποδεικνφουν τθν ορκότθτα τθσ πλθρωμισ και φφλαξι των. 
4- Ζλεγχο παραςτατικϊν και οικονομικϊν βιβλίων τθσ Μοινότθτασ πριν και μετά τθν πλθρωμι, ζγκριςθ και φφλαξι 
τουσ. 
5- Εκτζλεςθ των αποφάςεων τθσ Δ.Ε. και τθσ Ε.Ε. ςχετικά με οικονομικζσ ςυναλλαγζσ, με τον όρο να εφάπτεται 
ςτα άρκρα του προχπολογιςμοφ. 
6- Τπογράφει μαηί με τον Πρόεδρο ι τον αναπλθρωτι ι όποιον εξουςιοδοτιςει θ Δ.Ε.τισ επιταγζσ. 
7- Ζγκριςθ των εξόδων από το προςωρινό ταμείο ςτα πλαίςια των εγκρίςεων τθσ Δ.Ε. και αυτό για ζκτακτεσ 
περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να κακυςτεριςουν μζχρι τθν ςυνεδρίαςθ τθσ Δ.Ε., με τθν προχπόκεςθ να τα 
εγκρίνει θ Δ.Ε. ςτθν πρϊτθ  επόμενθ ςυνεδρίαςθ. 
8- Ματάρτιςθ των λογαριαςμϊν εςόδων και εξόδων και του γενικοφ ιςολογιςμοφ, προκειμζνου να ελεγχκοφν από 
τον ορκωτό λογιςτι, για τθν ςφνταξθ τθσ τελικισ ζκκεςισ του, και να παρουςιαςτοφν ςτθν Δ.Ε. 
9- υμμετοχι με τον Γ. Γραμματζα ςτθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ του επόμενου ζτουσ και παρουςίαςι του 
ςτθ Δ.Ε., και κοινοποίθςι του ςτθ διοικθτικι αρχι πριν τθν παρουςίαςι του ςτθν Γ..  με τουλάχιςτον 15 μζρεσ. 
10- Εξζταςθ των παρατθριςεων του Μεντρικοφ Νογιςτθρίου του κράτουσ και τθσ διοικθτικισ αρχισ ςε ό,τι αφορά 
τα οικονομικά κζματα και προετοιμαςία τθσ απάντθςθσ ςε αυτά, για τθν παρουςίαςθ του όλου κζματοσ ςτθ Δ.Ε. 
για τθν απάντθςθ προσ τισ αρχζσ, ςε διάςτθμα ενόσ μινα από τθν θμερομθνία τθσ ειδοποίθςθσ. 

Άρθρο 46 
Σο ωματείο οφείλει να ορίςει ορκωτό λογιςτι από τον πίνακα ορκωτϊν λογιςτϊν εάν το ςφνολο των 
εςόδων ι εξόδων τθσ υπερβεί τισ 100.000 Ν. Αιγ. ετθςίωσ και οι αρμοδιότθτεσ του είναι: 

Καθήκοντα του Ορκωτοφ Λογιςτή: 
1- Ζλεγχοσ των βιβλίων, αρχείων και παραςτατικϊν τθσ Μοινότθτασ οποιαδιποτε ςτιγμι και ζχει το δικαίωμα να 
ηθτά τισ διευκρινίςεισ και τα ςτοιχεία που κρίνει αναγκαία για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του. Δφναται επίςθσ 
να κακορίηει τα πάγια ςτοιχεία και τισ υποχρεϊςεισ τθσ Μοινότθτασ και οφείλει θ Δ.Ε να του παράςχει όλα τα 
παραπάνω. 
2- ε περίπτωςθ που δεν μπορεί να ολοκλθρϊςει τθν αποςτολι του αναφζρει τοφτο αιτιολογθμζνα με ζκκεςι 
του προσ τθ Δ.Ε. για να προβεί ςτισ αναγκαίεσ ενζργειεσ προσ διευκόλυνςθ τθσ αποςτολισ του και ςε περίπτωςθ 
που θ Δ.Ε. δεν πράξει τοφτο ο λογιςτισ κοινοποιεί ςτθν αρμόδια διοικθτικι αρχι αντίγραφο τθσ ζκκεςθσ. ε κάκε 
περίπτωςθ θ Δ.Ε. οφείλει να παρουςιάηει τθν ζκκεςι του ςτθν Γ.. 
Ζχει το δικαίωμα ο λογιςτισ να ηθτιςει από τθν αρμόδια διοικθτικι αρχι τθν ςφγκλθςθ ζκτακτθσ Γ.. ςε 
περίπτωςθ που παρεμποδιςτεί θ ολοκλιρωςθ τθσ αποςτολισ του προκειμζνου να λθφκεί ςχετικι κατά τθν κρίςθ 
τθσ απόφαςθ. 
3- Ο λογιςτισ εκπονεί το οικονομικό ςφςτθμα που εξαςφαλίηει τθν καλφτερθ λειτουργία τθσ Μοινότθτασ. 
4- Επίβλεψθ κατά τθν απογραφι του ταμείου και του λογιςτθρίου ςτο τζλοσ του οικονομικοφ ζτουσ και υποβολι 
ζκκεςθσ ςτθ Δ.Ε. 
5- Τποβολι ζκκεςθσ επί του ιςολογιςμοφ και του απολογιςμοφ προσ τθ Δ.Ε. ζνα μινα τουλάχιςτον πριν τθν 
ςφγκλθςθ τθσ Γ.., ςυνοδευόμενθσ από τισ παρατθριςεισ του. Οα παρίςταται δε κατά τθ ςφγκλθςθ τθσ Γ.. και να 
διαβάηει τθν ζκκεςι του, εκφζροντασ τθ γνϊμθ του ςε ό,τι αφορά ςτθν εργαςία του ωσ ορκωτοφ λογιςτι τθσ 
Μοινότθτασ. 
6- Εάν ο λογιςτισ υποπζςει ςε παραλιψεισ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του, θ Δ.Ε. δικαιοφται να 
ςυγκαλζςει τθν Σ.Γ.., επιςυνάπτοντασ ςτθν πρόςκλθςθ ςχετικι ζκκεςθ τθσ Δ.Ε, προκειμζνου να ςυηθτθκεί και 
λθφκεί κατάλλθλθ απόφαςθ επί του κζματοσ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΡΕΜΡΤΟ: Εθελοντιςμόσ 

Άρθρο 47 
Οποιαδιποτε εκελοντικι εργαςία κα πραγματοποιείται με τθν ςφνταξθ Ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ 
οριςμζνου χρόνου τθν οποία κα κακορίηει θ Δ.Ε. και κα αναφζρει το αντικείμενο, τον τρόπο εκτζλεςθσ 
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τθσ εκελοντικισ εργαςίασ, και τουσ όρουσ τθσ πικανισ ανανζωςισ τθσ και των υποχρεϊςεων 
αμφοτζρων των μερϊν. Σο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα εκδίδεται ςφμφωνα με το υπόδειγμα που 
επιςυνάπτεται ςτο Εκτελεςτικό Διάταγμα του Οόμου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Διάλυςη τησ Κοινότητασ 
Άρθρο 48 

Εάν θ Δ.Ε. διαπιςτϊςει ότι θ Μοινότθτα αδυνατεί να πραγματοποιιςει τουσ ςκοποφσ τθσ, τότε 
δικαιοφται να ςυγκαλζςει Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ, επιςυνάπτοντασ ςτθν πρόςκλθςθ ζκκεςθ επί του 
προκειμζνου, για να ςυηθτθκεί από τθν Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ (Ε.Γ..) για να εκδοκεί θ κατά τθν 
κρίςθ τθσ κατάλλθλθ απόφαςθ, είτε διάλυςθσ, είτε ςυγχϊνευςθσ με άλλο Ελλθνικό ωματείο. 
Εάν θ Ε.Γ.. αποφαςίςει τθ διάλυςθ τθσ Μοινότθτασ, πρζπει να εκδοκεί απ’ αυτιν ςχετικι απόφαςθ με 
τθν πλειοψθφία των 2/3 των παρόντων τακτικϊν μελϊν τθσ, θ οποία κα ορίηει τον διοριςμό ενόσ ι 
περιςςοτζρων εκκακαριςτϊν από τα εγκεκριμζνα λογιςτικά γραφεία τον κακοριςμό του χρόνου τθσ 
εκκακάριςθσ και τθσ αμοιβισ τουσ και να ειδοποιιςει τθν Διοικθτικι Αρχι (θ οποία δεςμεφεται 
ναδιαγράψει τθν Μοινότθτα από τα Αρχεία τθσ). 
Εάν θ Ε.Γ.. αποφαςίςει τθ ςυγχϊνευςθ τθσ Μοινότθτασ με άλλο ωματείο κα πρζπει να ειδοποιιςει 
τθν Διοικθτικι Αρχι, για τθν ζκδοςθ τθσ απαραίτθτθσ απόφαςθσ μετά τθν ζγκριςθ του ωματείου ςτθν 
οποία ηθτείται θ ςυγχϊνευςθ. 
Ναμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του Οόμου 149 του 2019 και του Εκτελεςτικοφ του Διατάγματοσ. 
Θ Ελλθνικι Κοινότητα Μαΐρου (Ελλθνικι Παροικία) ωσ νομικό πρόςωπο υπάγεται ςτουσ Οόμουσ και 
τουσ Διοικθτικοφσ Μανονιςμοφσ τθσ Α.Δ.Α. ςφμφωνα με τισ Γενικζσ Αρχζσ του Διεκνοφσ Δικαίου, και 
δυνάμει τθσ ςυναφκείςασ ςυμφωνίασ μεταξφ Αιγφπτου και Ελλάδασ ςτισ 10 & 12 Φεβρουαρίου του 
1949.Σο πρϊτο άρκρο ςε αυτό το Ματαςτατικό είναι κεμελιϊδεσ και ανεπίδεκτο και δεν μπορεί να 
τροποποιθκεί ςε καμία περίπτωςθ. 
Θ Ελλθνικι Μοινότθτα διατθρεί ςτρογγυλι ςφραγίδα θ οποία φζρει ςτο κζντρο τθσ τθν προτομι τθσ 
Παλλάδοσ Ακθνάσ και περιβάλλεται από τθν επωνυμία «Ελλθνικι Μοινότθτα Μαΐρου» ςτθν Αραβικι και 
Ελλθνικι γλϊςςα, κακϊσ και τον αρικμό αναγνϊριςισ τθσ από το Τπουργείο. 

Άρθρο 49 
ε περίπτωςθ διάλυςθσ τθσ Ελλθνικισ Μοινότθτασ Μαΐρου προαιρετικϊσ  ι δικαςτικϊσ, θ περιουςία τθσ 
περιζρχεται ςε ζναν από τουσ  ακόλουκουσ φορείσ: 

1. τθν Ελλθνικι Μοινότθτα Αλεξανδρείασ, αρ.ζγκριςθσ304 και θ θμερομθνία 4/3/1968 ςτο 
διοικθτιριο Αλεξάνδρειασ ςφμφωνα με το άρκρο 7/11 του Ο. 149/2019. 

2. Αν δεν υφίςταται τότε θ Ελλθνικι Μοινότθτα Αλεξανδρείασ, εφαρμόηεται θ διεκνισ διμερισ 
ςυμφωνία μεταξφ Αιγφπτου και Ελλάδασ τθσ 10 και 12 Φεβρουαρίου 1949 θ ιςχφουςα μζχρι 
ςιμερα και θ περιουςία τθσ περιζρχεται ςτο Ελλθνικό Μράτοσ, υπό τον όρο ότι κα διατεκεί ςε 
ελλθνικζσ αγακοεργίεσ ςτθν Αίγυπτο ι ςτθν Ελλάδα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 50 Συμφωνία μεταξφ Αιγφπτου και Ελλάδασ 

Θ Ελλθνικι Μοινότθτα Μαΐρου, ωσ νομικό πρόςωπο υπάγεται ςτθν Ελλθνικι Μυβζρνθςθ όςον αφορά τισ 
προςωπικζσ υποκζςεισ, και ταυτόχρονα υπάγεται ςτουσ Οόμουσ και Διοικθτικοφσ Μανονιςμοφσ τθσ 
ΑΔΑ, ςφμφωνα με τισ Γενικζσ Αρχζσ του ιδιωτικοφ Διεκνοφσ Δικαίου και ςφμφωνα με τθ Διεκνι 
ςυμφωνία που ζχει ςυναφκεί μεταξφ τθσ Αιγυπτιακισ Μυβζρνθςθσ και τθσ Ελλθνικισ Μυβζρνθςθσ 
(Οόμοσ αρικ. 47 του 1937 και τισ αμοιβαίεσ επιςτολζσ που υπογράφθκαν ςτισ 10 και 12 Φεβρουαρίου 
1949) και που ιςχφουν. 
Ο εκάςτοτε Γενικόσ Πρόξενοσ τθσ Ελλάδοσ ςτο Μάιρο, είναι Επίτιμοσ Πρόεδροσ τθσ Ε.Μ.Μ. και ζχει 
δικαίωμα παράςταςθσ ςτισ Γ.. και ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Δ.Ε. Σα κζματα δε που κα εξεταςτοφν ςτισ 
ςυνελεφςεισ (τακτικζσ και ζκτακτεσ) με τα ςχετικά τουσ ςυνοδευτικά τουσ ζγγραφα, αποςτζλλονται 
προσ τον Γενικό Πρόξενο τθσ Ελλάδοσ, 15 θμζρεσ τουλάχιςτον πριν τθν θμερομθνία τθσ ςυνζλευςθσ. 
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Άρθρο 51 Τίτλοι και Τιμητικζσ Διακρίςεισ 
Θ Δ.Ε. τθσ Ε.Μ.Μ. απονζμει τουσ ακόλουκουσ Σίτλουσ ςε όποιουσ προςφζρουν τουλάχιςτον:  

1.  Δωρθτισ          5.000 Ν. Αιγ.                            2.  Ξ. Δωρθτισ     10.000 Ν. Αιγ. 
3.  Ευεργζτθσ       50.000 Ν. Αιγ.                          4.  Ξ. Ευεργζτθσ  150.000 Ν. Αιγ 

Οι ίδιεσ Σιμθτικζσ Διακρίςεισ απονζμονται ςε όςουσ δϊριςαν ςτθν Μοινότθτα ιςόποςα ποςά, και 
ιδιαίτερα τθν αιϊνια επικαρπία για τθν κάλυψθ των μονίμων αναγκϊν τθσ Μοινότθτασ. 
Οι Ξεγάλοι Ευεργζτεσ τθσ Μοινότθτασ κεωροφνται αυτοδικαίωσ Ξζλθ τθσ, χωρίσ να υποχρεϊνονται να 
καταβάλουν τθν ετιςια ςυνδρομι, εφόςον πλθροφν τισ υπόλοιπεσ προχποκζςεισ του παρόντοσ 
Ματαςτατικοφ. Επίςθσ επιτρζπεται ςτουσ Ξεγάλουσ Ευεργζτεσ τθσ Μοινότθτασ να παρευρίςκονται ςτισ 
Γ.. μόνο ωσ ακροατζσ. 
Σα ονόματα των Δωρθτϊν & των Ευεργετϊν αναγράφονται ςε Ειδικοφσ Πίνακεσ Ματαλόγουσ οι οποίοι 
αναρτϊνται ςε περίβλεπτεσ κζςεισ ενόσ, ι περιςςοτζρων Μοινοτικϊν Ιδρυμάτων. 
Οι φωτογραφίεσ των Ξεγάλων Ευεργετϊν αναρτϊνται ςτθν Ζδρα τθσ Μοινότθτασ και ςτα Ιδρφματά τθσ. 
τα Γραφεία τθσ Μοινότθτασ τθρείται ειδικό αρχείο, ςτο οποίο κα καταχωροφνται με χρονολογικι ςειρά 
και ονομαςτικά οι Δωρθτζσ, οι Ξεγάλοι Δωρθτζσ, οι Ευεργζτεσ και οι Ξεγάλοι Ευεργζτεσ τθσ 
Μοινότθτασ, κακϊσ και το αντικείμενο τθσ δωρεάσ τουσ, ι του κλθροδοτιματόσ τουσ. Οι ειςφορζσ, οι 
δωρεζσ και τα κλθροδοτιματα, που γίνονται από το ίδιο πρόςωπο κατά καιροφσ, εφ’ όςον δεν είναι 
μικρότερα των 250  Ν. Αιγ., ακροίηονται ςυνολικά και κακορίηουν τθν κζςθ του ωσ Δωρθτι ι Ευεργζτθ. 
Θ Γενικι υνζλευςθ απονζμει ζνα Σιμθτικό Σίτλο (Επίτιμο Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Σαμία, Γενικό 
Γραμματζα, Ξζλοσ κλπ) ςε οποιοδιποτε από τα μζλθ τθσ Δ.Ε. που ανζλαβε αυτι τθν κζςθ για 
τουλάχιςτον 5 χρόνια και παρουςία με ςαφι αποτελζςματα και εγκατζλειψε τθν κζςθ και τθν Δ.Ε. 
Επιτρζπεται ςτα τιμϊμενα αυτά μζλθ να παρευρίςκονται ςτισ Γ.. μόνο ωσ ακροατζσ. 

Άρθρο 52 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Σελείται ετθςίωσ επίςθμο μνθμόςυνο των Ιδρυτϊν, Ευεργετϊν και λοιπϊν ςυνδρομθτϊν τθσ Μοινότθτασ τθν 
δεφτερθ Μυριακι των Οθςτειϊν ςτο Μοινοτικό Οαό, κακϊσ και κάκε άλλο μνθμόςυνο που προβλζπεται ειδικά ςε 
διακικεσ ι δωρεζσ. 
Οι Επίτροποι τθσ Μοινότθτασ και τα μζλθ των εφορειϊν τθσ Μοινότθτασ, με αρμοδιότθτα τισ Εκκλθςιαςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τα Θρθςκευτικά τθσ Ιδρφματα και οι βοθκοί τουσ πρζπει να ανικουν ςτθν Ανατολικι 
Ελλθνορκόδοξθ Εκκλθςία. 
τα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ Μοινότθτασ, θ Θρθςκευτικι Διδαςκαλία γίνεται κατά το Ελλθνορκόδοξο Δόγμα. 
Για τουσ μθ Ελλθνορκόδοξουσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ Αιγυπτιακισ Οομοκεςίασ. 
Όλα τα Μοινοτικά Ιδρφματα, που φζρουν τα ονόματα των Ιδρυτϊν τουσ κα εξακολουκοφν για πάντα να τα 
διατθροφν όπωσ ακριβϊσ ονομάηονται ςιμερα.   

Άρθρο 53 ΕΦΟΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
Μάκε τζςςερα χρόνια μετά τθν ολοκλιρωςθ των εκλογϊν, θ Δ.Ε. ορίηει Εφορείεσ που αποτελοφνται από 
δφο μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου - ζνασ εκ των οποίων προεδρεφει τθν Εφορεία και το άλλο τον 
αναπλθρϊνει ςε περίπτωςθ απουςίασ του - κακϊσ και ικανό αρικμό μελϊν του ωματείου με ςτόχο 
τθν διεφρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των μελϊν ςε ειδικά κζματα που κα απαςχολοφν τθν ςυγκεκριμζνθ 
Εφορεία. Οι προτάςεισ των Εφορειϊν αποτελοφν ειςθγιςεισ προσ τθν Δ.Ε. Αυτζσ οι εφορείεσ καλοφνται 
με απόφαςθ του προϊςταμζνου τουλάχιςτον μία φορά κάκε τρεισ μινεσ με αποςτολι πρόςκλθςθσ ςτα 
μζλθ τθσ με τον τρόπο που ορίηει ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ ι οι αποφάςεισ τθσ εκάςτοτε Δ.Ε. Είναι 
δυνατόν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου, να προςτεκοφν μζλθ ι να διαγραφτεί ζνα μζλοσ ςε περίπτωςθ 
απουςίασ του παραπάνω από τρεισ ςυνεχόμενεσ ςυνεδριάςεισ τθσ Εφορείασ, οπότε και  κεωρείται 
παραιτθμζνο και ειδοποιείται για αυτό με ςυςτθμζνθ επιςτολι τθσ Μοινότθτασ. 

Άρθρο 54 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΙΣΕΙΣ 
Για να προβεί θ Ελλθνικι Μοινότθτα Μαΐρου ςτισ ακόλουκεσ πράξεισ: 
1. Πωλιςεων Ιδρυμάτων τθσ Μοινότθτασ. 
2. Πωλιςεων Μτιςμάτων που χρθςιμοποιοφνται από  ιδρφματα τθσ Μοινότθτασ. 
3.Πϊλθςθσ τθσ επικαρπίασ και δωρεϊν, κλθροδοτθμάτων ι κτιςμάτων που ιδρφκθκαν από Μοινοτικοφσ πόρουσ. 
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4. Πϊλθςθσ τθσ επικαρπίασ που απζκτθςε θ Μοινότθτα με πράξθ τελευταίασ βουλιςεωσ και δωρεάσ. 
5. Για τθν ςφναψθ μακροπρόκεςμων δανείων. 
Χρειάηεται  καταρχιν θ ζγκριςθ με πλειοψθφία δφο τρίτων  τθσ Δ.Ε. και κατόπιν για το κζμα 
αποφαςίηει οριςτικά θ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Σακτικϊν μελϊν. 
ε περιπτϊςεισ που αφοροφν επικαρπίεσ που απζκτθςε θ Μοινότθτα με πράξθ τελευταίασ βουλιςεωσ 
και δωρεάσ, οφείλει θ Μοινότθτα να ςεβαςτεί τισ επικυμίεσ των δωρθτϊν τθσ.  
Μαι τζλοσ πριν τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ λαμβάνεται θ ζγκριςθ τθσ Ελλθνικισ Μυβζρνθςθσ. ε 
περίπτωςθ που θ Ελλθνικι Μυβζρνθςθ δεν απαντιςει εντόσ 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία που 
αποδεδειγμζνα ζλαβε γνϊςθ, τεκμαίρεται ςιωπθρι ζγκριςθ των ςυγκεκριμζνων πράξεων και 
ενεργειϊν. 

Άρθρο 55 ΕΚΡΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΩΝ ΡΑΓΙΩΝ 
1 – Για τθν εκποίθςθ μθ προςοδοφόρων ι μθ επαρκϊσ προςοδοφόρων ακινιτων απαιτείται πλθν των ειδικϊν 
διατάξεων του άρκρου 51 και: 

 Οα εκτιμθκεί το περιουςιακό ςτοιχείο από δφο επίςθμα εκτιμθτικά γραφεία. 

 Θ πϊλθςθ να γίνεται με πλειςτθριαςμό και με κλειςτζσ προςφορζσ κατόπιν κακοριςμοφ τθσ βαςικισ 
τιμισ πϊλθςθσ. 

 Οι δικθγόροι τθσ Ε.Μ.Μ. να προβαίνουν ςτθ ςφνταξθ του προκαταρκτικοφ και τελικοφ ςυμβολαίου και ς’ 
όλεσ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ για τισ πωλιςεισ. 

 Ματά τθν υπογραφι του προκαταρκτικοφ ςυμβολαίου να ειςπράττεται τουλάχιςτον το 30 % από τθν 
τελικι τιμι τθσ πϊλθςθσ. 

 Οποιαδιποτε ποςά προζρχονται από πωλιςεισ ακινιτων κα κατακζτονται ςε  προκεςμιακό λογαριαςμό 
τθσ Μοινότθτασ και θ διάκεςι τουσ ςτθν ςυνζχεια αποφαςίηεται εντόσ των προχπολογιςμϊν που εγκρίνει 
θ ςυνζλευςθ.  

2 – Για παραχϊρθςθ ι πϊλθςθ ναοφ ςε άλλο χριςτιανικό δόγμα απαιτείται: 

 Γραπτι ζγκριςθ τθσ Α.Θ.Ξ. Ελλθνορκόδοξου Πατριάρχθ Αλεξανδρείασ. 

 Για τθν αγορά Εκκλθςίασ από περιςςότερο του ενόσ Χριςτιανικοφ δόγματοσ, απαιτείται θ ζγγραφθ 
ζγκριςθ τθσ Α.Θ.Ξ Πάπα και Πατριάρχθ Αλεξανδρείασ και Πάςθσ Αφρικισ των Ελλθνορκοδόξων για τθν 
επιλογι του δόγματοσ τθσ προτίμθςθσ του. 

 Απόφαςθ Ε.Γ.. 

 Προκαταρκτικό ςυμβόλαιο πϊλθςθσ. 

 Θ Ε.Γ. μπορεί να εγκρίνει δωρεά προσ το Ελλθνορκόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρείασ που να μθν 
υπερβαίνει το ποςοςτό των 10% τθσ ςυνολικισ αξίασ από τθν τιμι πϊλθςθσ. 

 Σα ποςά που προζρχονται από πωλιςεισ εκκλθςιϊν κα κατακζτονται ςε προκεςμιακό λογαριαςμό τθσ 
Μοινότθτασ και θ διάκεςι τουσ ςτθν ςυνζχεια αποφαςίηεται εντόσ των προχπολογιςμϊν που εγκρίνει θ 
ςυνζλευςθ.   

3- ε κάκε περίπτωςθ δεν επιτρζπεται ςτα μζλθ τθσ Δ.Ε ι των ςυγγενϊν τουσ θ αγορά ι εκμετάλλευςθ ακινιτων, 
ιδιοκτθςίασ τθσ Ε.Μ.Μ τα οποία διατίκενται προσ πϊλθςθ ι εκμετάλλευςθ. ε περίπτωςθ που δεν υπάρξει 
άλλοσ ενδιαφερόμενοσ εκτόσ από κάποιο από τα μζλθ τθσ Δ.Ε ι ςυγγενϊν τουσ, θ τελικι απόφαςθ είναι 
αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ υνζλευςθσ. 

Άρθρο 56 
Δεν επιτρζπεται θ ειςαγωγι οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ ςτο παρόν Ματαςτατικό παρά μόνο με τθν πάροδο δφο 
τουλάχιςτον  ετϊν από τθν αναπροςαρμογι του ςφμφωνα με τισ Διατάξεισ του Ο. 149 του 2019 και του 
Εκτελεςτικοφ Διατάγματοσ του και μετά τθν ζκδοςθ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Μοινότθτασ ι 
ςφμφωνα με πρόταςθσ του 1/3 των μελϊν τθσ Μοινότθτασ που ζχουν δικαίωμα ψιφου και μετά τθν ζγκριςθ τθσ 
Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ των Σακτικϊν μελϊν τθσ Μοινότθτασ.  
"Το πρϊτο άρθρο αυτοφ του καταςτατικοφ θεωρείται θεμελιϊδεσ άρθρο και δεν μπορεί να γίνει καμία 
τροποποίηςη ςε αυτό, εκτόσ του ημερολογιακοφ ιςτορικοφ του" 

το Μάιρο, ςιμερα ………………. 
   Η Γ. ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ            Ο ΡΟΕΔΟΣ 
ΧΥΣΑΝΘΗ Ν. ΣΚΟΥΦΑΙΔΟΥ       ΧΗΣΤΟΣ Θ. ΚΑΒΑΛΗΣ 


