Όσλο, 22 Φεβρουαρίου 2022
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Καλούνται τα μέλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νορβηγίας «Ευαγγελισμός της
Θεοτόκου» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 12
Μαρτίου 2022, στις 1:00 μ.μ., στην αίθουσα του Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου, στη διεύθυνση Thor Olsens gate 9, 0771 Oslo με α) φυσική παρουσία των μελών μας
στο Όσλο και β) με ψηφιακή συμμετοχή των μελών μας που ζουν στην υπόλοιπη Νορβηγία.
Ημερήσια διάταξη
1. Έγκριση ημερήσιας διάταξης και εκλογή εφορευτικής επιτροπής,
2. Απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων: α) Αναφορά Εφημερίου, β) Αναφορά Νομικώς
Επιβλέπουσας, γ) Αναφορά Εκκλησιαστικού Συμβουλίου,
3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού και καθορισμός του ποσού της ετήσιας συνδρομής των
μελών,
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2021,
5. Έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή για το 2021,
6. Προγραμματισμός δράσεων για το 2022 και οικονομικός προϋπολογισμός για το 2022,
7. Εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα έτη 2022 – 2023,
8. Εκλογή μελών νέου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, επί τη βάσει του εν ισχύι Καταστατικού.
Προϋποθέσεις εκλογής νέων μελών Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα Άρθρα 8 & 10
του Καταστατικού: «Τα μέλη, για να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, πρέπει να
είναι άνω των 18 ετών και να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους, που καθορίζεται από την
εκάστοτε Γενική Συνέλευση». (Άρθρο 8) «Ως μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του I.
Μητροπολιτικού Ναού εκλέγονται πρόσωπα τα οποία διακρίνονται για την ευσέβεια, το ήθος,
την αγάπη και την αφοσίωσή τους προς την Εκκλησία. Η εκλογή των μελών του
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, καθώς και των δύο αναπληρωματικών μελών, διενεργείται από
την Γενική Συνέλευση, μέσω ενός καταλόγου υποψηφίων, ο οποίος προηγουμένως έχει εγκριθεί
από τον Σεβ. Μητροπολίτη Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας. Οι υποψήφιοι οφείλουν να
δηλώσουν την υποψηφιότητά τους για την θέση του μέλους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
στον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από
την διεξαγωγή της Γενικής Συνελεύσεως». (Άρθρο 10).
Μέχρι την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν αποστείλει στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου: greskprest@gmail.com
την επιθυμία τους να δηλώσουν υποψήφιοι ώστε να αποσταλεί ο κατάλογος εγκαίρως στον Σεβ.
Μητροπολίτη Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας και να ετοιμαστούν τα ψηφοδέλτια για την
Γενική Συνέλευση.
Παρακαλείσθε να έχετε καταβάλει την ετήσια συνδρομή σας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 10
Μαρτίου 2022.
Για τα μέλη μας που ζουν εκτός Όσλο – και γι’ αυτούς μόνον – θα δοθεί η δυνατότητα να
συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση ψηφιακά. Για τη συμμετοχή τους απαιτείται εγγραφή
συμμετοχής το αργότερο έως την Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2022. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή
στέλνοντας ι-μέιλ στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: osloxo@gmail.com. Στο πεδίο του

θέματος γράψτε: Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση (ψηφιακά). Οι οδηγίες πρόσβασης καθώς
και ο σχετικός σύνδεσμος θα σταλούν στους εγγεγραμμένους 24 ώρες πριν την έναρξη της
Συνέλευσης, δηλαδή την Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022.
Σύμφωνα με το Άρθρο 10, περί απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται η παρουσία του
51% των τακτικών μελών, που έχουν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή τους, το αργότερο μέχρι
την Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2022. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση μιας ώρας, με τα ίδια θέματα αυτοδικαίως, ανεξαρτήτως
του αριθμού των παρευρισκομένων μελών.
Με εγκάρδιες ευχές για Καλή Σαρακοστή,
Αρχιμανδρίτης Αλέξανδρος Λουκάτος, Πρόεδρος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
& Mέλη

