
 
 

Πρόσκληση του CCME προς τα μέλη για συμμετοχή στην 21η Γενική Συνέλευση, Βρυξέλλες, 16 

Οκτωβρίου 2020 

 

O Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής Εκκλησιών για τους Μετανάστες στην Ευρώπη (CCME), Dr Torsten 

Moritz, απέστειλε στα μέλη του Διεκκλησιαστικού Οργανισμού πρόσκληση για συμμετοχή στην 21η  

Γενική Συνέλευση, με γραπτή διαδικασία, την 16η  Οκτωβρίου 2020.  

Η Εκτελεστική Επιτροπή ( Εx Com) του CCME, στην οποία συμμετέχει ως μέλος του Προεδρείου (2017-

2020), η ερίτιμος κα Ευθαλία Παππά, συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και 

Διαχριστιανικών Σχέσεων, έχοντας πραγματοποιήσει 3 συνεδρίες δια μέσου τηλεδιάσκεψης,  την 1η  & 

2α  Απριλίου, 6η Μαΐου και 26η  Ιουνίου ε.ε - και λαμβάνοντας υπόψη τη γραπτή διαβούλευση με τα 

μέλη, αποφάσισε να πραγματοποιηθεί τελικά η Γενική Συνέλευση με γραπτή διαδικασία1, στις 16 

Οκτωβρίου ε.ε. 

Κατά τη διάρκεια της συντετμημένης Γενικής Συνέλευσης της 16ης Οκτωβρίου ε.ε., θα ληφθούν μόνο οι 

απαραίτητες αποφάσεις (όσες αποφάσεις επιβάλλεται από το Καταστατικό του CCME να ληφθούν 

εντός του 2020) με γραπτή διαδικασία δηλαδή με ψηφοφορία δια αλληλογραφίας ή δια μέσου 

πληρεξουσίου. Η ψηφοφορία θα αφορά μεταξύ άλλων θεμάτων την έγκριση της εκθέσεως 

πεπραγμένων για την περίοδο 2017-2020, την αποδέσμευση των μελών της Ex Com από την 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους (τριετία 2017-2020) και την εκλογή νέων μελών της Εκτελεστικής 

Επιτροπής. 

Μέσα στο 2021, αν το επιτρέψουν οι περιστάσεις (πανδημία), θα πραγματοποιηθεί με τη νέα σύνθεση 

της Εκτελεστικής Επιτροπής και με φυσική παρουσία αντιπροσώπων των μελών, μία Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση για να αποφασίσει για το πρόγραμμα δράσης του CCME για την επόμενη τριετία καθώς και 

για την υιοθέτηση αλλαγών στο Καταστατικό, όπως επιβάλλεται από το Βελγικό Νόμο. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή του CCME διόρισε την επικεφαλής του γραφείου του EKD2 στις Βρυξέλλες, 

Katrin Hatzinger, να ενεργήσει ως πληρεξούσιος (proxy), με αναπληρωματικό, σε περίπτωση αδυναμίας 

της να παραστεί, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Νεκτάριο Iωάννου από την Αντιπροσωπεία 

της Εκκλησίας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Oι αντιπρόσωποι που θα αποφασίσουν να 

ψηφίσουν με το έντυπο της ψηφοφορίας δια πληρεξουσίου, μπορούν να το αποστείλουν στην Κ. 

Hatzinger πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου, ως αντιπρόσωποι για τη συμμετοχή στη διαδικασία ψηφοφορίας δια 

πληρεξουσίου εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος, ορίσθηκαν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης 

κ. Ιάκωβος Ανδριόπουλος και η κα Ευθαλία Παππά, τωρινή αντιπρόεδρος της Ex Com. Επίσης η Ιερά 

Σύνοδος όρισε ως υποψήφιο για την Εκτελεστική Επιτροπή τον Αρχιμ. Ιάκωβο.  
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 Αρχικά είχε προγραμματισθεί να λάβει χώρα στις Βρυξέλλες από 11 έως 13/6/20, με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων 

αλλά η προοπτική αυτή άλλαξε λόγω της πανδημίας και των περιορισμών που ίσχυσαν σε όλη την Ευρώπη από τον Μάρτιο 
του τρέχοντος έτους και μετά.   
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