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C H A P T E R  1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ύπατο Συμβούλιο ακράδαντα πεπεισμένο στην εφαρμογή των συγχρόνων 
μεθόδων επικοινωνίας και την χρήση της τελευταίας τεχνολογίας προβαίνει σήμερα 
στην δημοσίευση των κανονισμών του και σε ηλεκτρονική μορφή.

Την δημοσίευση της κωδικοποιήσεως των μεγάλων συνταγμάτων του 
Α.·.Α.·.Σ.·.Τ.·.  ακολουθεί η παρούσα δημοσίευση των κανονισμών του Υπάτου 
Συμβουλίου του 33° και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του Α.·.Α.·.Σ.·.Τ.·. 

Οι παρόντες κανονισμοί μαζί με τα Μεγάλα Συντάγματα αποτελούν συνολικά το 
Καταστατικό μας.

Αυτό ορίζεται και γίνεται δεκτό και με την Απόφαση με Αριθμό ́ 590/2015 του 
δικαστηρίου του Αρείου Πάγου,  Α1' Πολιτικού Τμήματος.

Η παρούσα έκδοση περιέχει τους κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν μετά την 
τροποποίηση του 2016 και ετέθησαν σε ισχύ μετά την έκδοση των σχετικών 
διαταγμάτων έως και σήμερα. 

Πιστεύουμε ότι θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια κάθε ενδιαφερομένου.

Αθήναι 25η Μαρτίου 2019 

Ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

Εμμανουήλ Ν. Γερακιός 33°
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S E C T I O N  1

Ο ιδρυτής του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ελλάδα,  
Πρίγκιψ Δημήτριος Ροδοκανάκης 33°
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C H A P T E R  2

ΥΠΑΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ 33°ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1872

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι

ΤΟΥ Α∴Α∴Σ∴Τ∴

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ORDO AB CHAO

ΕΝ ΚΟΙΛΑΔΙ ΙΛΙΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

2016 A ∴ D  ∴ (6016 Α∴Φ∴)
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Υπάτου όντος του Κραταιοτάτου Αδελφού 

Ραφαήλ Ντε Σιγούρα 33ο

Kαι σε συνεδρία της 25.Μαΐου 2016, οµόφωνα το Ύπατο Συµβούλιο του 33ο του ΑΑΣΤ δια την Ελλάδα   απεφάσισε 

την τροποποίηση του Γενικού Κανονισµού του Υπάτου Συµβουλίου του 33ο και τελευταίου βαθµού δια την Ελλάδα του 
ΑΑΣΤ  και του Ειδικού Κανονισµού των Φιλοσοφικών Εργαστηρίων.

Τα παραπάνω υπογραφέντα αρµοδίως και κυρωθέντα δια των προβλεποµένων πράξεων και διαταγµάτων  
καθίστανται εκτελεστά από την 26.Μαΐου 2016 και ήδη δηµοσιεύονται ώστε να διέπουν του λοιπού τας εργασίας τού 
Υπάτου Συµβουλίου τού 33ου και τελευταίου βαθµού διά την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγµένου Σκωτικού Τύπου 
και των υπό την δικαιοδοσίαν αυτού Εργαστηρίων, παντός βαθµού.

Ήδη δι αυτών :

Καταργούνται: 1ον, πας προηγούµενος Κανονισµός τού Υπάτου Συµβουλίου. 2ον, πάσα απόφασις αντιβαίνουσα προς 
τας διατάξεις τού παρόντος Γενικού Κανονισµού.

Το πρωτότυπο του κειµένου υπεγράφη στο σύνολο των σελίδων και παρεδόθη στο πρωτόκολλο της Μεγάλης Γενικής 
Γραµµατείας.

Η επιτροπή τροποιήσεως

Πρόεδρος ex officio

Κραταιότατος Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

Ραφαήλ Ντε Σιγούρα 33ο

Μέλη

Εµµανουήλ Νικ. Γερακιός 33ο Κρατ. Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης

Αθανάσιος Ζεύκης 33ο  Κρατ. Μέγας Καγκελάριος – Μέγας Γεν. Γραµµ. Ι.Α.

Γεώργιος Γεωργής 33ο  Κρατ. Μέγας Ρήτωρ.

Αθανάσιος Νικολαΐδης 33ο Κρατ. Μέγας Θησαυροφύλαξ.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠ∴ΣΥΜΒ∴

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΣ  

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΩΝ

Άρθρον 1

Το Μεγ∴ Συµβ∴ του 33ου και τελευταίου βαθµού διά την Ελλάδα ακολουθεί πιστώς τας αρχάς του Συντάγµατος του 
1762 ως και εκείνας του Α∴Α∴Σ∴Τ∴, αι οποίαι καθιερώθησαν υπό των Μεγ∴ Συνταγµάτων του 1786, και αποδέχεται 
τά κάτωθι:

I. Ό Ελευθεροτεκτονισµός διακηρύσσει, ως διεκήρυξεν άπό τής γενέσεως του, την υπαρξιν του Θεού υπό την 
προσωνυµίαν του Μ∴Α∴Τ∴Σ∴ και την άθανασίαν τής ψυχής.

II. Ό Έλευθεροτεκτονισµός σκοπεί εις την συνένωσιν πάντων των δεδοκιµασµένης αρετής άνθρώπων διά την 
έρευναν τής άληθείας, την µελέτην τής ήθικής και την φιλοσοφικήν καλλιέργεια.

Εργάζεται Υπέρ τής πνευµατικής και ήθικής βελτιωςεως του ανθρώπου και πρεσβεύει την άµοιβαίαν άνοχήν, την 
άπόλυτον τής συνειδήσεως έλευθερίαν και τον προς την άνθρωπίνην άξίαν σεβασµόν.

Υπαγορεύει ως καθήκον την άσκησιν τής άρετής, την άµοιβαίαν άρωγήν ως και την άλληλεγγύην µεταξύ των 
άνθρώπων είς πάσαν περίστασιν του βίου.

III. Ό Ελευθεροτεκτονισµός διδάσκει είς τά µέλη του να ζουν έντίµως, να άγαπουν τον πλησίον, να πράπουν το 
δίκαιον και να έργάζωνται άδιαλείπτως Υπέρ τής βελτιωςεως και των ιδίων και των άλλων ανθρώπων, ως και Υπέρ τής 
εύηµερίας τής κοινωνίας και τής όλης άνθρωπότητος.

IV. Ό Ελευθεροτεκτονισµός αποκλείει έκ των τάξεων του τούς άθεους και δέχεται ως µέλη άνδρας πόσης 
έθνικότητος και πάσης φυλής, οί οποίοι πιστεύουν εις την ύπαρξιν τού Θεού, και, χωρίς να έξετάζη τάς άλλας 
θρησκευτικός δοξασίας εκάστου, ανερευνά διά την εισδοχήν τούτων µόνον το ελεύθερον και την χρηστοήθειαν αυτών

V. Ό Ελευθεροτεκτονισµός καταπολεµεί την άµάθειαν εις όλας τάς µορφάς και ούδενα έπιβάλλει περιορισµόν είς 
την έρευναν τής άληθείας. Εις έγγύησιν τής έλευθερίας ταύτης άπαιτεί άπό όλους την ανοχήν. Διά τούτο ό 
Έλευθεροτεκτονισµός άπαγορεύει είς τά Εργαστήριά του πάσαν συζήτησιν Επι πολιτικών και θρησκευτικών 
ζητηµάτων

VI. Ό Ελευθεροτεκτονισµός θεωρεί την έργασίαν ως το ούσιωδέστερον καθήκον τού άνθρώπου και διά τούτο 
άποκλείει έκ των τάξεών του τούς άέργους και τιµά έξ ίσου την έντιµον πνευµατικήν ή σωµατικήν έργασίαν.
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Άρθρον 2
Πρώτιστον καθήκον των Έλευθεροτεκτονων είναι:

Άφοσίωσις είς την Πατρίδα, Υπακοή εις το Σύνταγµα, τούς νόµους τού Κράτους και τις Δικαστικές αποφάσεις , 
σεβασµός και πιστή τήρησις των Μεγ∴ Συνταγµάτων τού 1762 και 1786 του Γενικού Κανονισµού του Υπάτου 
Συµβουλίου, των διαταγµατάτων του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου ως και των θεσπισµάτων και των άποφάσεων τού 
Υπ∴ Συµβ∴ τού 33ου διά την Ελλάδα.

Άρθρον 3
Τά άνεγνωρισµένα Εργαστήρια του Α:Α∴Σ∴Τ∴ καλουνται Στοαί, Στοαί Τελειοποιήσεως, Υπέρτατα Περιστύλια, Άρειοι 
Πάγοι, Δικαστήριον, Σύνοδος και Μέγα Συµβούλιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΟΥ

Περί του Μεγάλου Συµβουλίου.

Άρθρον 4

Όσοι κατέχουν τον 33ο  και τελευταίον βαθµόν του Α:.Α∴Σ∴Τ∴ διά την 'Ελλάδα φέρουν τον τίτλον «Ύπατοι Μεγάλοι 
Γενικοί Επιθεωρηταί - » σε σύντµηση Υ:.Μ:.Γ:.Ε:.  . Αυτοί διακρίνονται: Εις µέλη του Μεγάλου Συµβουλίου και εις τούς 
Υ:.Μ:.Γ:.Ε:.   οι οποίοι δεν είναι  του Μεγάλου Συµβουλίου.

Οι Υ:.Μ:.Γ:.Ε:.   διακρίνονται ως κατωτέρω:

α) Εις τα µέλη του Μεγάλου Συµβουλίου του 33ου και τελευταίου βαθµού διά την Ελλάδα του Α: .Α∴Σ∴Τ∴, Ενεργά και 
Πάρεδρα, κατ’ ανώτατον όριον τριάκοντα τρεις (33), εκ των οποίων 18 ενεργά και 15 πάρεδρα.

β) Εις 'Οµότιµα (Emeriti) µέλη.

γ) Εις Επίτιµα (Honorary) µέλη. 

δ) Επί Τιµή ( Honoris Causa) µέλη.

Τα µέλη των περιπτώσεων β, γ και δ δεν προσµετρούνται στον περιοριστικό αριθµό των τριάντα τριών µελών και δεν 
µετέχουν του Μεγάλου Συµβουλίου.

Τα ενεργά µέλη τού Μεγάλου Συµβουλίου αποτελούν το Ύπατον Συµβούλιον τού 33ου και τελευταίου βαθµού διά την 
'Ελλάδα όπως ορίζει το άρθρο 6 του παρόντος.
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Άρθρον 5

1. Το Μεγ∴ Συµβ∴ του 33ου και τελευταίου βαθµού διά την 'Ελλάδα του Α:Α∴Σ∴Τ∴, το όποιον ιδρύθη την 12/24ην 
’Ιουλίου 1872 υπό την ονοµασίαν «Ύπατον Συµβούλιον του 33ο του Αρχαίου και Αποδεδεγµένου Σκωτικού 
Τύπου», αποτελεί το µόνον εις την Ελλάδα κανονικως συγκεκροτηµένον και λειτουργούν Μεγ∴ Συµβ∴

2. Ό 33ος βαθµός παρέχει εις εκείνους τούς Ελευθεροτέκτονας, οι οποίοι διά του βαθµού τούτου εκοσµήθησαν 
νοµίµως, την ιδιότητα, τον τίτλον, τά προνόµια και την έξουσίαν τών Υπάτων Γενικών Επιθεωρητών του 
Τάγµατος.Τής άποστολής τούτων ειδικόν καθήκον είναι να διδάσουν και φωτίζουν τούς άδελφούς, να διατηρούν 
παρ' αυτούς  την άγάπην, την οµόνοιαν και την άδελφότητα, να τηρούν δι' έαυτούς και να έξ ασφαλίζωσι παρά 
τούς  λοιπούς Τέκτονας την κανονικότητα τής έργασίας έκάστου βαθµού, να καταβάλλουν πάσαν φροντίδα 
προς αυστηρά τήρησιν των Δογµάτων, Διδασκαλιών, Συνταγµάτων, Καταστατικών και Κανονισµών τοΰ 
Τάγµατος, να έφαρµόζουν και βεβαιούν πάντα αυτά  εις πάσαν περίστασιν, και τελικά  δε να δεικνύονται 
πανταχού έργάται ειρήνης και ευσπλαχνίας.

2. Περί τού Μεγάλου Συµβουλίου , του Υπάτου Συµβουλίου, των αξιωµατικών και των 
µελών αυτού.

Άρθρον 6

Τα ενεργά µέλη τού Μεγάλου Συµβουλίου αποτελούν το Ύπατον Συµβούλιον τού 33ου και τελευταίου βαθµού διά την 
'Ελλάδα.

Τούτο συνιστά την ανωτάτην διοικητικήν και  εκτελεστικήν αρχήν ως και την Γενικήν Συνέλευσιν τού Ελληνικού 
Φιλοσοφικού Τεκτονισµού.

Έδρα αυτού είναι αί Αθήναι.

Ό αριθµός τών ενεργών µελών ανέρχεται κατ’ ανώτατον όριον εις δέκα οκτώ (18), έκ τών οποίων εκλέγονται οί κατά το 
άρθρον 7,  αξιωµατικοί τού Υπ∴ Συµβ∴

Άρθρον 7
Οι αξιωµατικοί του Υπ∴ Συµβ∴ είναι οί έξης:

1. Ο Κραταιότατος Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης, Πρόεδρος αυτού.

2. Ο Κραταιός Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης.

3. Ο Κραταιός Μέγας Καγκελάριος, Μέγας Γενικός Γραµµατεύς και Σφραγιδοφύλαξ τής I∴ Α∴

4. Ο Κραταιός Μέγας Υπουργός τής Επικράτειας, Μέγας Ρήτωρ.

5. Ο Κραταιός Μέγας Θησαυροφύλαξ της Ι∴ Α∴

6. Ο Κραταιός Μέγας Βιβλιοφύλαξ - Αρχειοφύλαξ.

7. Ο Κραταιός Μέγας Τελετάρχης.

8. Ο Κραταιός Μέγας Αρχηγός των Φρουρών
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9. Ο Κραταιός Μέγας Δοκιµαστής, Μέγας Σηµαιοφόρος.

10.  Ο Κραταιός Μέγας Ελεονόµος.

 
 
Τα αξιώµατα του  Μεγάλου Καγκελαρίου, Μεγάλου Γενικού Γραµµατέως και Σφραγιδοφύλακος  τής I∴ Α∴, του 
Μεγάλου Υπουργού τής Επικρατείας, Μεγάλου Ρήτωρος  όπως και του Μεγάλου Δοκιµαστού Μεγάλου Σηµαιοφόρου 
δύνανται δια διατάγµατος του Υπάτου Ταξιάρχου να διαχωρισθούν.

Σε αυτή την περίπτωση αυξάνεται αναλόγως ο αριθµός των Αξιωµατικών.

Άρθρον 8
Αξιωµατικοί εκλέγονται υπό του Υπ∴ Συµβ∴ µόνον εκ των Ενεργών µελών αυτού, κατά τριετίαν και κατά τον µήνα 
Δεκέµβριον, διά φανεράς ψηφοφορίας και δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων, του κλάσµατος θεωρουµένου ως 
ακεραίας µονάδος. Μόνον τα ενεργά µέλη έχουν το δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Πάντες οι αξιωµατικοί του Υπ∴ Συµβ∴ είναι επανεκλέξιµοι .

Άρθρον 9
1. Εις αποχωρούντας αξιωµατικούς αυτού δύναται το Υπ∴ Συµβ∴ να απονείµει τον τίτλον του επιτίµου 
αξιωµατικού, του αξιώµατος το όποιον κατείχον, διά τας προς την ανθρωπότητα τον Τεκτονισµόν έν γένει ή το Υπ∴ 
Συµβ∴ ιδιαιτέρως Υπηρεσίας των. (Honorary). Οι παραπάνω έχουν την δυνατότητα µε διάταγµα του Υπάτου Μεγ:. 
Ταξιάρχου να  µετέχουν του Υπ∴ Συµβ∴ 

2. ’Επίσης το Υπ∴ Συµβ∴ δύναται να απονείµει τον τίτλον του οµοτίµου µέλους (Emeriti) αυτού εις αποχωρούντα 
ενεργά ή πάρεδρα µέλη του Μεγ∴ Συµβ∴, ωσαύτως και εις ευδοκίµως περατώσαντα το έργον αυτών πάρεδρα µέλη 
του Μεγ∴ Συµβ∴ Οι παραπάνω δεν µετέχουν του Υπ∴ Συµβ∴

3. Οµοίως το Υπ∴ Συµβ∴ δύναται να απονείµει τον τίτλον του επι τιµή µέλους ( Honoris Causa) αυτού εις τέκτονας 
κανονικως κατέχοντας τον 33ον βαθµόν, διά τούς αυτούς ως έν τη παραγράφω 1 λόγους. Οιπαραπάνω δεν µετέχουν 
του Υπ∴ Συµβ∴ 

Ά ρ θ ρ ο ν 10
Εις περίπτωσιν θανάτου, παραιτήσεως ή αδυναµίας ασκήσεως των καθηκόντων του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ ή του Ανθυπ∴ 
Μεγ∴ Ταξ∴ το Υπ∴ Συµβ∴ οφείλει να συνέλθει εντός δεκαπέντε (15) ήµερων υπό την προεδρίαν του ετέρου εξ αυτών 
και να προβεί εις την εκλογήν του διαδόχου αυτού διά τον υπόλοιπον τής τριετίας χρόνο∴ ’Εάν συντρέξει ή ως άνω 
περίπτωσις δια αµφοτέρους, το Υπ∴ Συµβ∴ συνερχόµενον εντός δεκαπέντε (15) ήµερων υπό την προεδρίαν του 
αρχαιοτέρου των ενεργών µελών του και µετά πρόσκλησιν αυτού, προβαίνει ή εις την εκλογήν των δύο τούτων 
αξιωµατικών ή προσωρινώς µόνον εις την του Ανθυπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ ή και απλώς εκλέγει έν εκ των µελών του διά την 
προσωρινήν, το πολύ µέχρι τριών µηνών από τής εκλογής του, διεύθυνσιν των εργασιών του Υπ∴ Συµβ∴ Τής 
προσκλήσεως µη γενοµένης εµπροθέσµως, δύναται οιονδήποτε των µελών του Υπ∴ Συµβ∴ να καλέσει τούτο εις 
συνεδρίαν διά την κατά τα ανωτέρω εκλογήν. Μετά την παρέλευσιν των τριών µηνών το Υπ∴ Συµβ∴ συνερχόµενον, 
προσκλήσει του προϊσταµένου του, προβαίνει εις την εκλογήν Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴
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Άρθρον 11
Εις περίπτωσιν κενώσεως τής θέσεως ενός των λοιπών αξιωµατικών κατά την διάρκειαν τής τριετίας, το Υπ∴ Συµβ∴ 
οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών να προβεί εις την πλήρωσιν αυτής διά τον υπόλοιπον τής τριετίας χρόνον.

Άρθρον 12

Αξιωµατικός του Υπ∴ Συµβ∴, παραιτούµενος του αξιώµατος του, δύναται να διατηρήσει την ιδιότητα του µέλους του 
Υπ∴ Συµβ∴ µε έγκριση του Υπάτου Συµβουλίου.

Άρθρον 13
Πας αξιωµατικός, ή γενικώς πάν µέλος του Υπ∴ Συµβ∴, απουσιάζων επι τρείς συνεχείς συνεδρίας άνευ εγγράφου 
δικαιολογίας καταχωριζοµένης εις τα πρακτικά, θεωρείται ως παραιτηθείς και µετατίθεται αυτοδικαίως εις την τάξιν των 
παρέδρων µελών, εάν, µετ’ απόφασιν του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴, δεν δικαιολογήσει τας απουσίας του µέχρι τής αµέσως 
εποµένης από τής προσκλήσεως του συνεδρίας ή απουσιάσει και κατ’ αυτήν αδικαιολογήτως. 

Διά την πλήρωσιν θέσεως ή θέσεων παρέδρων µελών του Μεγάλου Συµβουλίου ή ενεργών µελών εις το Ύπατον 
Συµβούλιον έκαστον µέλος του Υπ∴ Συµβ∴ δικαιούται µέχρι τής 31ης ’Οκτωβρίου εκάστου έτους να Υποβάλει προς 
την Μεγ∴ Γεν∴ Γραµµ∴ εις πλήρωσιν εκάστης κενής θέσεως έν προτάσει Υπογεγραµµένη Υπ’ αυτού, το όνοµα ένός έκ 
τών ’Επιτίµων Υπ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Επιθ∴ διά την πλήρωσιν θέσεως παρέδρου µέλους, ή ενός των εις Αθήναις ή Πειραιά  
παρέδρων µελών του Υπ∴ Συµβ∴ διά την πλήρωσιν θέσεως ενεργού µέλους του Υπ∴ Συµβ∴ Εάν αι κεναί θέσεις είναι 
πλείονες τής µιας, ή πρότασις δεν δύναται να περιέχει ονόµατα περισσότερα των χηρευουσών θέσεων. Παρελθούσης 
τής ως άνω προθεσµίας, ή Μεγ∴ Γεν∴ Γραµµ∴ ουδεµίαν δύναται να δεχθεί πρότασιν, αλλά καταρτίζει αµέσως τον 
κατάλογον των εµπροθέσµως προταθέντων και αποστέλλει εις πάντα τα µέλη τον κατάλογον τούτον οκτώ (8) 
τουλάχιστον ηµέρας προ τής τακτικής συνεδρίας του Υπ∴ Συµβ∴ του µηνός Δεκεµβρίου εκάστου έτους, κατά την 
οποίαν και µόνην γίνεται η εκλογή των νέων παρέδρων µελών του Μεγ∴ Συµβ∴, ή ενεργών µελών του Υπ∴ Συµβ∴

Μία µόνη αρνητική ψήφος, ή όποια πρέπει να δικαιολογήται, αρκεί όπως απορριφθεί ό Υποψήφιος. Δύο ή 
περισσότεραι αρνητικαί ψήφοι, έστω και άνευ δικαιολογήσεως, συνεπάγονται την απόρριψιν του Υποψηφίου. 

Η µετάταξις εκ της καταστάσεως των ενεργών ή παρέδρων µελών εις αυτήν των οµοτίµων ή επι τιµή τελείται δια 
διατάγµατος του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

1. Περί του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου

Άρθρον 15
1. Ό Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴, είναι ο αρχηγός του Ελληνικού Φιλοσοφικού Ελευθεροτεκτονιµού. Αυτός  ή ό νόµιµος αυτού 
Αναπληρωτής, συγκαλεί και διευθύνει τας εργασίας του Υπ∴ Συµβ∴ και προεδρεύει των συνεδριών αυτού. Διοικεί το 
Τάγµα µε το σύνολο των προνοµίων και εξουσιών τας οποίας του χορηγούν τα Αρχαία Συντάγµατα του 
Ελευθεροτεκτονιµού, του 1762 και 1786 , η παραδόσεις και έθιµα του ΑΑΣΤ και οι παρόντες κανονισµοί. Τα 
αναφερόµενα εις τον παρόντα κανονισµό καθήκοντα και αρµοδιότητες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
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2. Κυρώνει και Υπογράφει τα διατάγµατα και τας αποφάσεις του Υπ∴ Συµβ∴. Αρκεί η υπογραφή αυτού ή του 
νοµίµου αναπληρωτού του δια την εγκυρότητα παντός εγγράφου του Υπάτου Συµβουλίου. 

3. Διορίζει πάσαν επιτροπήν  εκ των µελών του Υπ∴ Συµβ∴, τής όποιας αυτοδικαίως είναι ό Πρόεδρος, και 
προεδρεύει, έάν επιθυµεί, παντός Εργαστ∴ της δικαιοδοσίας του Υπ∴ Συµβ∴

4. Διορίζει εκ των κεκτηµένων τον 33ο βαθµόν Προσθέτους Αξιωµ∴ του Υπ∴ Συµβ∴. Ούτοι, ως και τα Πάρεδρα 
µέλη,  προσκαλούµενοι Υπ' αυτού κατά τας συνεδρίας του Υπ∴ Συµβ∴ µετέχουν τούτου µετά γνώµης αλλά άνευ 
ψήφου.

5. Διορίζει τούς κατά το άρθρο 42 Μεγάλους Αντιπροσώπους.

6. Διορίζει   τούς κατά το άρθρον 81 Μεγάλους Περιφερειακούς και Μεγάλους  Επιθεωρητάς ’Εργαστηρίων. 
Οµοίως ορίζει δια διατάγµατος Κοσµήτορας προς υποβοήθησιν του έργου των Αξιωµατικών   του Υπάτου Συµβουλίου.  

7. 'Ορίζει το ετήσιον σύνθηµα διά τα υπό την δικαιοδοσίαν του Υπ∴ Συµβ∴ Εργαστ∴. 

8. Υπογράφει µόνος ή µετά του Μεγ∴ Καγκ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Γραµµ∴, πάσαν την αλληλογραφίαν  του Υπ∴ Συµβ∴, ως 
και πάντα τα διπλώµατα αυτού.

9. Ουδεµία δαπάνη δύναται να ενεργηθεί υπό του Μεγ∴ Θησ∴ η του Μεγ∴ Έλεον∴ άνευ τής εγκρίσεως του Υπ∴ 
Μεγ∴ Ταξ∴

10. Ό Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ έχει το δικαίωµα τής χάριτος. Παραλλήλως δε έχει ως εκ των προνοµίων του, το δικαίωµα 
δια διατάγµατος να προβεί εις την  στέρηση οποιουδήποτε βαθµού ή βαθµών ή αξιωµάτων, ακόµη και αυτής της 
ιδιότητος του µέλους του Φιλοσοφικού Τεκτονισµού οποιουδήποτε των µελών του ΑΑΣΤ. Κατά του διατάγµατος αυτού 
δύναται ο θιγείς ή ο Μέγ:. Ρήτωρ να προσφύγει, εντός αποσβεστικής του δικαιώµατος προσφυγής προθεσµίας  15 
ηµερών από την έκδοση του προσβαλλοµένου διατάγµατος,  ενώπιον της Ολοµελείας των Αξιωµατικών του Υπάτου 
Συµβουλίου. 

Δια την ακύρωση του διατάγµατος χρειάζεται αυξηµένη πλειοψηφία ¾ των παρόντων µε δικαίωµα ψήφου 
Αξιωµατικών. Η προθεσµία ή η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση του Διατάγµατος.

Η απόφασις της Ολοµελείας  είναι αµετάκλητη.

11. Ο Υπ:. Μεγ:. Ταξ:., ως εκ των προνοµίων του , τελεί δια διατάγµατος του την µετάταξιν εκ της καταστάσεως των 
ενεργών ή παρέδρων µελών εις αυτήν των οµοτίµων ή επί τιµή και αντιθέτως. Μετά από εντολή του, συντάσσει ο 
Μέγας Καγκελάριος τον κατάλογο των ενεργών , παρέδρων, οµοτίµων, Επιτίµων και Επί Τιµή µελών.

12. Ο Υπ:. Μεγ:. Ταξ:. έχει το απόλυτο και ανεξέλεγκτο  δικαίωµα εφ όσον τα µέλη του Υπάτου Συµβουλίου δι 
οιονδήποτε λόγο µειωθούν  κάτω των τεσσάρων, το ιδίου περιλαµβανοµένου,  κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε 
αντιθέτου προβλέψεως ή οποιουδήποτε περιορισµού ή ρυθµίσεως  εις τον παρόντα κανονισµό να αναγνωρίσει , 
απονείµει   και εγκαταστήσει οποιονδήποτε τέκτονα,  ο οποίος κέκτηται τον Βαθµό του Διδασκάλου Τέκτονος και 
µόνον, άνευ οποιασδήποτε άλλης προϋποθέσεως ,  εις τον Βαθµόν του 33ο . Περαιτέρω δε δι εκδόσεως σχετικού 
διατάγµατος να διορίζει και εγκαταστήσει τέκτονας κεκτηµένους τον 33ο ως αξιωµατικούς ή ενεργά µέλη του Υπάτου 
Συµβουλίου. Η θητεία του Συµβουλίου αυτού δεν δύναται να παραταθεί πέραν της τριετίας µετά δε διενεργούνται 
εκλογαί κατά τον παρόντα κανονισµό. Προ της τριετίας και εφ όσον υπάρχει ήδη επαρκής αριθµός ενεργών µελών 
είναι δυνατόν να προκηρυχθούν εκλογές µετά από σχετικό αίτηµα τριών µελών του Υπάτου Συµβουλίου. Τις εκλογές 
προκηρύσσει τότε ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης ή ο αναπληρωτής του  Ανθύπατος ΜΤ.

13. Ο Υπ:. Μεγ:. Ταξ:. δύνανται δια διατάγµατος του να διαχωρίσει  τα αξιώµατα του  Μεγάλου Καγκελαρίου, 
Μεγάλου Γενικού Γραµµατέως και Σφραγιδοφύλακος  τής I∴ Α∴, του Μεγάλου Υπουργού τής Επικρατείας, Μεγάλου 
Ρήτωρος  όπως και του Μεγάλου Δοκιµαστού Μεγάλου Σηµαιοφόρου και να ορίσει τις σχετικές αρµοδιότητες.
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14. Πάντα τα ανωτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόµενα δικαιούται να ενεργεί και ο νόµιµος 
αναπληρωτής του, Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης.

15. Δικαιούται να αποδώσει οποιονδήποτε βαθµόν του ΑΑΣΤ.

Τα άρθρα 1 και 2 περί ΥΜΤ και Ανθ. ΜΤ  δεν δύναται να αναθεωρηθούν ή τροποποιηθούν προ της παρελεύσεως 
πενταετίας από της θέσεως του παρόντος εις ισχύ.

2. Περί του Ανθυπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου

Ά ρ θ ρ ο ν 16
Ό Ανθύπατος  Μεγ∴ Ταξ∴, είναι ο νόµιµος αναπληρωτής του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία δεν 
παρίσταται ο ίδιος. Αναπληρώνων τον Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴, ασκεί πάσας τας αρµοδιότητας αυτού, κατ αυτην δε την 
περίπτωσιν χαίρει των τιµών και προνοµίων του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου.

Δικαιούται σε κάθε περίπτωση να υπογράφει κατ εξουσιοδότηση του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου, η οποία τεκµαίρεται 
καταστατικά,  κάθε έγγραφο του Υπάτου Συµβουλίου ή Διάταγµα ή προκήρυξη το οποίο και µε µόνη την υπογραφή του 
είναι ισχυρό.

Ο Μέγας Ταξιάρχης δύναται ελευθέρως δια διατάγµατος του να αυξήσει ή περιορίσει τις παραπάνω αρµοδιότητες.

Τα άρθρα 1 και 2 περί ΥΜΤ και Ανθ. ΜΤ  δεν δύναται να αναθεωρηθούν ή τροποποιηθούν προ της παρελεύσεως 
πενταετίας από της θέσεως του παρόντος εις ισχύ.

3. Περί του Μεγάλου Καγκελαρίου, Μεγάλου Γενικού Γραµµατέως, Σφραγιδοφύλακος

Άρθρον 17

Ό Μεγ∴ Καγκ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Γραµµ∴ και Σφραγ∴ τής I∴ Α∴ τηρεί:

1.  Τα πρακτικά του Υπ∴ Συµβ ∴

2. Την αλληλογραφίαν και το πρωτόκολλον εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων του Υπ∴ Συµβ∴.

3. Το Μητρώον των κατεχόντων τούς βαθµούς 4 µέχρι και 33, µετ’ ακριβούς σηµειώσεως τής Συµβ∴ Στ.·, εις την 
οποίαν ούτοι ανήκουν, τής χρονολογίας τής εις τον βαθµόν του Μυστ∴ Διδ∴ εισδοχής των, των εποµένων διαδοχικών 
αύξ∴ φωτ∴ ως επίσης και πόσης άλλης σχετικής πληροφορίας.

4. Βιβλίον των Υπ’ αυτού εκδιδοµένων διπλωµάτων

5. Βιβλίον διαταγµάτων τού Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ και έν γένει παν βιβλίον χρήσιµον εις την Μεγ∴ Γεν∴ Γραµµ∴

Άρθρον 18
Ό Μεγ∴ Καγκ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Γραµµ∴ εκδίδει πάντα τα διπλώµατα του Υπ∴ Συµβ∴, τα όποια σφραγίζει και 
προσυπογράφει µετά του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ ή του νοµίµου αυτού αναπληρωτού και του Μεγ∴ Θησ∴. Προς τούτοις 
προσυπογράφει πάσαν την αλληλογραφία∴ 

Δια την εγκυρότητα όµως αρκεί η υπογραφή του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴
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Ό Μεγ∴ Καγκ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Γραµµ∴ εξουσιοδοτούµενος παρά του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ δύναται να υπογράφει µόνος την 
αλληλογραφίαν τής τρεχούσης Υπηρεσίας του Υπ∴ Συµβ∴, προτάσσων τάς λέξεις: «Κατ’ εντολήν  του Υπ∴ Μεγ∴ 
Ταξ∴ »

Άρθρον 19
Ουδέν έγγραφον του Υπ∴ Συµβ∴ ή δίπλωµα είναι έγκυρον, αν δεν φέρει την σφραγίδα αυτού, τής οποίας ό τύπος 
ορίζεται υπό τού άρθρου 3 του παραρτήµατος των Μεγ∴ Συνταγµάτων του 1786.

Άρθρον 20
Παν έγγραφον, δίπλωµα ή έντυπον του Υπ∴ Συµβ∴ πρέπει να φέρει επι κεφαλής την ρήσιν: «Universi Terrarum 
Orbis Summi Architectonis Gloria Ab Ingeniis», (Εις τον M∴ A∴ T∴ Σ∴ δόξα υπό των λογικών όντων), προς δε τον 
εστεµµένον δικέφαλον αετόν του Υπ∴ Συµβ∴ µετά των λέξεων «Ordo Ab Chao», (Τάξις εκ του χάους) και «Deus 
Meumque Jus», (Ό Θεός και το δίκαιον µου).

Άρθρον 21
Ή σύνταξις τής ετήσιας εκθέσεως των εργασιών του Υπ∴ Συµβ∴, ως και τής επετηρίδος αυτού ανατίθεται εις τον Μεγ∴ 
Καγκ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Γραµµ∴.

Άρθρον 22
Ό Μεγ∴ Καγκ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Γραµµ∴ είναι ό φύλαξ των σφραγίδων και σηµάτων του Υπ∴ Συµβ∴.

Άρθρον 23
Τον Μεγ∴ Καγκ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Γραµµ∴ απόντα ή κωλυόµενον αναπληρώνει ό Μεγ∴ Βιβλ∴ Αρχ∴ 

4. Περί του Μεγάλου Ρήτορος – Υπουργού της Επικρατείας

Άρθρον 24
Ό Μεγ∴ Ρητ∴ εποπτεύει την ορθήν εφαρµογήν των Μεγ∴ Συνταγµάτων, του Γεν∴ Κανονισµού του Υπ∴ Συµβ∴ και του 
Είδ∴ Κανονισµού των Φιλοσ∴ Εργαστ∴.

Οµοίως µεριµνά δια την τήρηση των Τυπικών.

Επι τής έδρας αυτού κείται πάντοτε εν αντίτυπον των Μεγ∴ Συνταγµάτων και του Γεν∴ Κανονισµού. ’Οφείλει να 
επαγρυπνεί περί τής ακριβούς τηρήσεως των και να ανθίσταται εις πάσαν πράξιν ή απόφασιν αντίθετον προς τας 
διατάξεις των.

Μετά το πέρας πάσης συζητήσεως ό Μεγ∴ Ρητ∴, αφού τον προσκαλέσει ό Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴, συµπεραίνει επι των 
επόψεων, αι οποίαι διετυπώθησαν Επι του υπό συζήτησιν θέµατος, υποστηρίζων οιανδήποτε τούτων ή διατυπώνων 
ιδίαν γνώµην Μετά τα συµπεράσµατα του Μεγ∴ Ρητ∴ ενεργείται αµέσως ψηφοφορία, απαγορευµένης πλέον πάσης 
άλλης συζητήσεως Επι του αυτού θέµατος.

Δικαιούται να ασκήσει προσφυγήν κατά  διατάγµατος του Υπάτου Μεγ:. Ταξιάρχου ορίζοντος την  στέρηση 
οποιουδήποτε βαθµού ή βαθµών ή αξιωµάτων, ακόµη και αυτής της ιδιότητος του µέλους του Φιλοσοφικού 
Τεκτονισµού οποιουδήποτε των µελών του ΑΑΣΤ.

Ως Υπουργός επικρατείας µεριµνά δια την τέλεση των εργασιών των Φιλοσοφικών Εργαστηρίων του ΑΑΣΤ στην 
Επικράτεια. 
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 Άρθρον 25
Κατά τας µυήσεις εις τον 33ον βαθµόν οφείλει να εκφωνεί καταλλήλους λόγους.

Ωσαύτως εκφωνεί και τον επικήδειον  λόγον των θνησκόντων µελών του Υπ∴ Συµβ∴.

Άρθρον 26

Έν περιπτώσει απουσίας ή κωλύµατος ό Μεγ∴ Ρητ∴ αναπληρώνεται υπό ετέρου µέλους του Υπ∴ Συµβ∴, οριζοµένου 
υπό του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴.

5. Περί του Μεγάλου Θησαυροφύλακος

Άρθρον 27
Ό Μεγ∴ Θησ∴ έχει την διαχείρισιν των χρηµάτων του Υπ∴ Συµβ∴. ’Οφείλει να κράτα βιβλίον Ταµείου ως και διπλότυπο 
βιβλίον αποδείξεων, εισπράξεων και πληρωµών διά τα έσοδα και έξοδα του Μεγ∴ Θησαυροφυλακίου.

Δεν δύναται να προβεί εις πληρωµήν άνευ εγκρίσεως του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ ή του νοµίµου αυτού αναπληρωτού.

Ό Μεγ∴ Θησ∴ Υπογράφει µετά του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ και του Μεγ∴ Καγκ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Γραµµ∴ πάντα τα διπλώµατα. Δια 
το έγκυρον αρκεί και η υπογραφή του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου.

Τον Μεγ∴ Θησ∴ απουσιάζοντα αναπληρώνει έν των µελών του Υπ∴ Συµβ∴ οριζόµενον υπό του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴.

Άρθρον 28
Μετά το τέλος εκάστου έτους και κατά την συνεδρίαν του Ιανουαρίου ό Μεγ∴ Θησ∴ Υποβάλλει εις το Υπ∴ Συµβ∴ τον 
προϋπολογισµό των εσόδων και εξόδων του Υπ∴ Συµβ∴ διά το επόµενον έτος, ως και τον απολογισµόν του λήξαντος 
έτους. 

6 Περί του Μεγάλου Βιβλιοφύλακος - Αρχειοφύλακος

Άρθρον 29
Ό Μεγ∴ Βιβλ∴ - Αρχ∴ φυλάττει πάντα τα έγγραφα και βιβλία του Υπ∴ Συµβ∴ και αναπληρώνει τον Μεγ∴ Καγκ∴ Μεγ∴ 
Γεν∴ Γραµµ∴ απόντα ή κωλυόµενον.

Φυλάττει τα έντυπα και χειρόγραφα τής βιβλιοθήκης του Υπ∴ Συµβ∴ και τηρεί κατάλογον αυτών
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7. Περί του Μεγάλου Τελετάρχου

Άρθρον 30
Ό Μεγ∴ Τελετ∴ βοηθεί τούς µυουµένους, εισάγει τούς επισκέπτας και ακολουθεί καθ’ όλα τας εντολάς του Υπ∴ Μεγ∴ 
Ταξ∴ κατά τας τελετάς του Υπ∴ Συµβ∴.

8. Περί του Μεγάλου Αρχηγού των Φρουρών

Άρθρον 31
Εις τον Μεγ∴ Αρχ∴ των Φρουρ∴ Ανατίθεται ή εσωτερική ασφάλεια του Υπ∴ Συµβ∴.

9. Περί του Μεγάλου Δοκιµαστού, Μεγάλου Σηµαιοφόρου

Άρθρον 32
Ό Μεγ∴ Δοκ∴ Μεγ∴ Σηµ∴ κεραµώνει τούς επισκέπτας και εξετάζει τούς τεκτονικούς αυτών τίτλους.

Εις πάσαν τελετήν, κατά την οποίαν παρίσταται το Υπ∴ Συµβ∴ έν σώµατι, ό Μεγ∴ Δοκ∴ Μεγ∴ Σηµ∴ προηγείται 
κρατών το λάβαρον αυτού.

10. Περί του Μεγάλου Ελεονόµου

Άρθρον 33
Ό Μεγ∴ Έλεον∴ κρατεί το Μέγα Ελεονοµείον και εκτελεί τας πληρωµάς των υπό του Υπ∴ Συµβ∴ εγκρινοµένων 
βοηθηµάτων. Έχει την γενικήν εποπτείαν και τον έλεγχον των Ελεονοµείων απάντων των Φιλοσοφικών Εργαστηρίων. 
Η διαχείρισις του   τής αγαθοεργίας υπάγεται υπό τον έλεγχον του Υπ∴ Συµβ∴.

11. Περί των Συνεδριών του Υπ:.Συµβ∴

Άρθρον 34
Τα µέλη του Υπ∴ Συµβ∴ προσκαλούνται εγγράφως εις συνεδρίαν υπό του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ ή του νοµίµου αυτού 
αναπληρωτού διά του Μεγ∴ Καγκ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Γραµµ∴ προ πέντε (5) τουλάχιστον ηµερών. 

Εις κατεπείγουσαν περίπτωσιν η πρόσκλησις γίνεται εγγράφως   είτε µίαν ηµέραν προ τής συνεδρίας ή και 
αυθηµερόν. Η ηµερησία διάταξις των εργασιών δέον να αναφέρεται εις την πρόσκλησιν προς τά µέλη του Υπ∴ Συµβ∴.

Οι προσκλήσεις όπως και πάντα τα έγγραφα του Υπ:. Συµβουλίου επιδίδονται ηλεκτρονικώς στις γνωστοποιηθείσες 
στην Γεν. Γραµµατεία ηλεκτρονικές διευθύνσεις .

Άρθρον 35
Το Υπ∴ Συµβ∴ συνέρχεται ετησίως υποχρεωτικώς εις τέσσαρας (4) συνεδρίας κατά το τελευταίον δεκαήµερον των 
µηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεµβρίου και Δεκεµβρίου.
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Δύναται όµως να συνέρχεται και συχνότερον, οσάκις παρίσταται ανάγκη, συγκαλούµενον υπό του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴.

Άρθρον 36
Το Υπ∴ Συµβ∴ θεωρείται έν απαρτία εάν παρίσταται το 1/2 τουλάχιστον των µελών του, εκ των όποιων αναγκαίως ό 
Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ ή ό νόµιµος αυτού Αναπληρωτής και ό Μεγ∴ Καγκ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Γραµµ∴ ή ό νόµιµος Αναπληρωτής 
του. Αι ούτω λαµβανόµεναι αποφάσεις έχουν το αυτό κύρος, ως εάν ήσαν παρόντα πάντα τα ενεργά µέλη του Υπ∴ 
Συµβ∴.

Άρθρον 37
Αι αποφάσεις του Υπ∴ Συµβ∴ εξαιρουµένων των περιπτώσεων περί των όποιων τα οικεία άρθρα πραγµατεύονται, 
λαµβάνονται δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων. Εν ισοψηφία νικά ή ψήφος του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴

Άρθρον 38
Πάσα απόφασις εις το Υπ∴ Συµβ∴ λαµβάνεται διά φανεράς ψηφοφορίας. Παροµοίως ενεργείται και η εκλογή των 
αξιωµατικών αυτού. Τα µέλη ψηφίζουν κατ’ αρχαιότητα αξιώµατος άλλως  εισδοχής εις το Υπ∴ Συµβ∴, πρώτος ό 
νεώτερος και ύστατος πάντων ψηφίζει ό Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴

Μυστική ψηφοφορία γίνεται µόνον επι προσωπικών ζητηµάτων αφορώντων εις µέλη του Υπ∴ Συµβ∴.

Άρθρον 39
Πάσα πρότασις, Υποβαλλοµένη εις το Υπ∴ Συµβ∴, γίνεται εγγράφως και κατατίθεται εις την Μεγ∴ Γραµµατείαν δέκα 
(10) τουλάχιστον ηµέρας προ τής συνεδρίας του Υπ∴ Συµβ∴, όπως τεθεί εις την ηµερησίαν διάταξιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΞΕΝΑΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΤΟΑΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Άρθρον 40
Το Υπ∴ Συµβ∴ διατελεί εις σχέσεις µετά πάντων των ανά την Υφήλιον κανονικών Υπ∴ Συµβ∴ του ΑΑΣΤ  ως και των 
ανεγνωρισµένων Μεγ∴ Τεκτ∴ Δυνάµεων, προς τον σκοπόν τής διατηρήσεως και εξαπλώσεως τής τεκτονικής αρµονίας 
και τής από κοινού εργασίας υπέρ τής προόδου του Τάγµατος.

Άρθρον 41
Το Υπ∴ Συµβ∴ επικοινωνεί σταθερώς µετά των λοιπών Υπ∴ Συµβ∴ διά του διορισµού εις αυτά  Μεγάλου 
Αντιπροσώπου Υπ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Επιθ∴ του 33ου και τελευταίου βαθµού.

Άρθρον 42
Οι Μεγ∴ Αντιπρ∴ του Υπ∴ Συµβ∴ εις τα άλλα Υπ∴ Συµβ∴ ορίζονται εκ των κεκτηµένων τον 33ον Υπ∴ Μεγ∴ Γεν∴ 
Επιθ∴, υπό του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ ή του νοµίµου αυτού Αναπληρωτού.
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’Άρθρον 43
Οι Μεγ∴ Αντιπρ∴ του Υπ∴ Συµβ∴ εις τας ξένας Τεκτ∴ Δυνάµεις φέρουν διακριτικόν του αξιώµατος αυτών κόσµηµα, του 
οποίου ό τύπος καθορίζεται διά διατάγµατος του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴.

Άρθρον 44
Αι σχέσεις του Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου τής Ελλάδος του A∴ Α∴ Σ∴ Τ∴ προς κανονικως λειτουργούσαν και 
αναγνωρισµένην Μεγ∴ Στ.·, έν Ελλάδι δύνανται να ρυθµίζονται διά συνθήκης εγκρινοµένης υπό των δύο Σωµάτων και 
Υπογραφοµένης υπό των Προέδρων και Μεγ∴ Γεν∴ Γραµµ∴ αυτών, έν τω πνεύµατι των διατάξεων τής β' 
παραγράφου του άρθρου 62 του παρόντος. 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ,

ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρον 45
Ό Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ εισερχόµενος εις Εργαστ∴ τής δικαιοδοσίας του Υπ∴ Συµβ∴, γίνεται δεκτός προ τής θύρας του 
Εργαστ∴ υπό έννέα (9) άδ∴ φερόντων αστέρας, προηγουµένων δύο Τελετ∴, έκ των όποιων ό εις φέρει Επι 
προσκεφαλαίου το ξίφος. 'Οδηγείται εις την Άνατ∴, των άδ∴ πάντων σχηµατιζόντων την χαλυβδίνην αψίδα και των 
Έπ∴ κρουόντων τάς σφύρας, και αναλαµβάνει δικαιωµατικώς, εάν  επιθυµεί, την διεύθυνσιν των έργασιών

Μετά το πέρας αύτών προπέµπεται µετά των αύτών τιµών

Άρθρον 46
Τα µέλη του Υπ∴ Συµβ∴ και τα οµότιµα µέλη του Υπ∴ Συµβ∴ είσάγονται υπό έπτά (7) άδ∴ φερόντων αστέρας και δύο 
Τελετ∴ και οδηγούνται εις την Άνατ∴ υπό την χαλυβδίνην άψίδα, των σφυρών κρουοµένων Τά πάρεδρα µέλη του Μεγ∴ 
Συµβ∴, οί οµότιµοι Υπ∴ Μεγ∴ Έπιθ∴ και οί Επιτιµοι Υπ∴ Μεγ∴ Έπιθ∴, είσάγονται υπό πέντε (5) άδ∴ φερόντων 
άστέρας και ένός Τελετ∴ και οδηγούνται εις την Άνατ∴ υπό την χαλυβδίνην άψίδα τών σφυρών κρουοµένων Αί αύταί 
τιµαί άποδίδονται κατά την έξοδον αύτών 

Άρθρον 47
Εις πάσας τάς τεκτονικός έορτάς και τελετάς, κατά τάς οποίας παρίσταται το Μεγ∴ Συµβ∴, ό Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ και ό 
ΆνθΥπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ έπονται πάντων των µελών του Μεγ∴ Συµβ∴ προηγείται δετούτων ό Μεγ∴ Σηµ ∴·

Ειδικότερον οι αξιωµατικοί, τα µέλη ως και τα οµότιµα µέλη τού Υπ∴ Συµβ∴ έπονται των λοιπών µελών του Μεγ∴ 
Συµβ∴ άτινα και έπονται τών’Επιτίµων Υπ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Έπιθ∴.

Η απόδοσις τιµών σε κάθε περίπτωση ορίζεται από τον Ύπατο Μεγ:. Ταξιάρχη.

Άρθρον 48
Οι Υπ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Επιθ∴ φέρουν τον τίτλον του Κραταιού Αδελφού.

Οι Υπ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Επιθ∴ έχουν την ανωτάτην εποπτείαν οιουδήποτε εργαστηρίου τής δικαιοδοσίας του Υπ∴ Συµβ∴, 
εις το όποιον παρίστανται δικαιούµενοι, εφ’ όσον το κρίνουν αναγκαίο, να αναλαµβάνουν την Προεδρίαν του 
Εργαστηρίου.
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Με εγκυκλίους του Υπάτου συµβουλίου δύναται να ορίζεται η σειρά εισόδου των επισκεπτών και των άλλων Μεγάλων 
Τεκτονικών Δυνάµεων ακόµη και µε τροποποίηση των εις τον παρόντα κανονισµό προβλεποµένων.

Τα διάσηµα των Υπ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Επιθ∴ 33ου βαθµού είναι τα υπό των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του 
Παραρτήµατος των Μεγ∴ Συνταγµάτων του 1786 προβλεπόµενα και όπως αυτά καθορίζονται υπό του Υπάτου 
Συµβουλίου. 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ

Άρθρον 49
Το Μεγ∴ Συµβ∴ παρακάθηται εις γεύµα την 24ην Ιουλίου εκάστου έτους, ηµέραν τής ιδρύσεως αυτού. Εις τούτο 
δύναται να µετάσχουν φέροντες τον 33ο βαθµόν , τα µέλη του Σταυρού της Τιµής, 32ΕΜΕ , οι πρόεδροι των Φιλοσ ∴ 
Εργαστ ∴ και όσοι προσκληθούν µε απόφαση του Υπάτου Συµβουλίου.

Άρθρον 50
Αι  υποχρεωτικαί προπόσεις κατά το γεύµα τούτο ορίζονται δια διατάγµατος του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Οικονοµικοί πόροι του Υπ∴ Συµβ∴ είναι:

Άρθρον 51

1. Τα δικαιώµατα προς έκδοσιν του ιδρυτικού τίτλου των διαφόρων Εργαστ∴, από του 4ου µέχρι και του 30ου 
βαθµού.

2. Αι ετήσιαι εισφοραί των Εργαστ∴ των ευρισκοµένων έκτος της Αν∴ Αθηνών

3. Τα µύητρα του 31ου, 32ου και 33ου βαθµού.

4. Τα µύητρα, δικαιώµατα υιοθεσίας ή τακτοποιήσεως των εις την Αν∴ Αθηνών Εργαστ∴ από του 4ου µέχρι και του 
30ου βαθµού.

5. Μέρος των µυήτρων, δικαιωµάτων υιοθεσίας κτλ. των Εργαστ∴ των έκτος τής Αν∴ Αθηνών ευρισκοµένων, από 
του 4ου µέχρι και του 30ου βαθµού.

6. Η αξία των εκδιδοµένων τεκτονικών διπλωµάτων παντός βαθµού και των τεκτονικών δελτίων αναγνωρίσεως.

7. Τα δικαιώµατα εισδοχής των ενεργών µελών του.

8. Η ετησία εισφορά των ενεργών µελών τών έν Αν∴ Αθηνών Φιλοσ∴ Εργαστ∴.

9. Η εισφορά διά τα Τυπικά, τούς Κανονισµούς και τα λοιπά έντυπα του Υπ∴ Συµβ∴.

Η ενεργοποίηση και το ύψος των ως άνω οικονοµικών πόρων καθορίζεται εκάστοτε δι΄ αποφάσεων του Υπ∴ Συµβ∴.

10. Αι δωρεαί. 
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Άρθρον 52
Το Υπ∴ Συµβ∴ ορίζει δι΄ αποφάσεως του ποίας αναγκαίας δαπάνας διά την λειτουργίαν των Φιλοσοφικών Εργαστ∴ Αν 
∴ Αθηνών  καλύπτει  και ορίζει τας ετησίας εισφοράς των Εργαστ∴ των ευρισκοµένων εκτός τής Αν∴ Αθηνών

Άρθρον 53
1. Η καθυστέρησις τής ετησίας εισφοράς παντός µέλους οιουδήποτε εκ των έν Αν∴ Αθηνών Φιλοσ∴ Εργαστ∴ 
πέραν του τριµήνου συνεπάγεται αυτοδικαίως και δι απλής ανακοινώσεως προς τα Εργαστ∴, την θέσιν αυτού έν 
ανενεργώ καταστάσει.

2. Ο κατά την προηγουµένην παράγραφον τεθείς έν ανενεργώ καταστάσει δύναται να επανέλθει εις την ενεργό 
καταβάλλων πάσας τας µέχρι τής ενεργοποιήσεως του αναλογούσας εισφοράς. Το Υπ∴ Συµβ∴ δύναται να απαλλάξει 
τον επανερχόµενον εις την ενεργό κατάστασιν των πέραν τού έτους από τής αρχικής καθυστερήσεως αναλογουσών 
εισφορών

3. Δι΄ αποφάσεων του Υπάτου Συµβουλίου ορίζονται οι απαλλασσόµενοι εισφορών και µυήτρων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η1.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ

Άρθρον 54
Οι βαθµοί τού ΑΑΣΤ είναι οι εξής 33, διαιρούµενοι εις τας ακολούθους τάξεις:

Πρώτη τάξις
1ος βαθµός Μαθητής. 

2ος βαθµός Εταίρος.

3ος βαθµός Διδάσκαλος.

Δευτέρα τάξις
4ος βαθµός Μυστικός Διδάσκαλος.

5ος " Τέλειος Διδάσκαλος.

6ος " Γραµµατεύς έξ Απορρήτων

7ος " Έφορος και Δικαστής.

8ος " Επόπτης των Οικοδοµών

9ος " Εκλεκτός Διδάσκαλος των 9.

10ος " Εκλεκτός Διδάσκαλος των 15.

11ος " Υπέρτατος Εκλεκτός των 12.

12ος " Μέγας Διδάσκαλος Αρχιτέκτων

13ος   "  Ιππότης τής Βασιλικής Αψίδος.

14ος  "  Μέγας Εκλεκτός, Τέλειος και Υπέρτατος Τέκτων

Τρίτη τάξις
15ος βαθµός Ιππότης Ανατολής ή του Ξίφους. 
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16ος βαθµός Πρίγκηψ τής Ιερουσαλήµ.

Τετάρτη τάξις
17ος βαθµός Ιππότης Ανατολής και Δύσεως.

18ος βαθµός Πρίγκηψ Ροδόσταυρος, Ιππότης του Αετού και του Πελεκάνος.

Πέµπτη τάξις
19ος βαθµός Μέγας Ποντίφηξ.

20ος βαθµός Μέγας Διδάσκαλος των Συµβολικών Στοών

21ος βαθµός Νοαχίτης ή Πρώσος Ιππότης.

22ος βαθµός Ιππότης Βασιλικού Πελέκεως ή Πρίγκηψ του Λιβάνου.

23ος βαθµός Αρχηγός τής Σκηνής.

24ος βαθµός Πρίγκηψ τής Σκηνής.

25ος βαθµός Ιππότης του Χαλκού Όφεως.

26ος βαθµός Πρίγκηψ τής Χάριτος.

27ος βαθµός 'Ιππότης Ταξιάρχης του Ναού.

28ος βαθµός Ιππότης του 'Ηλίου.

29ος βαθµός Σκώτος Ιππότης του Αγ. Ανδρέου.

30ος βαθµός Ιππότης Καδώς, Ιππότης του Λευκού και του Μέλανος Αετού.

Έκτη τάξις
31ος βαθµός Μέγας ’Επιθεωρητής Ταξιάρχης Δικαστής.

32ος βαθµός Υπέρτατος Πρίγκηψ του Βασιλικού Μυστικού.

Έβδοµη τάξις
33ος βαθµός Ύπατος Μέγας Γενικός ’Επιθεωρητής.

Άρθρον 55
Έκαστος βαθµός του ΑΑΣΤ, από του 4ου µέχρι και του 30ου, δύναται να χορηγηθεί µόνον υπό των εις τον οικείον 
βαθµόν εργαζοµένων Εργαστ∴ κατόπιν εγκρίσεως του Υπ∴ Συµβ∴ και διά µυήσεως συµφώνως προς το υπό του Υπ∴ 
Συµβ∴ εγκεκριµένον Τυπικόν του βαθµού.

’Εξαίρεσις γίνεται µόνον οσάκις πρόκειται να χορηγηθούν οι βαθµοί ούτοι εις τέκτονας, κατοικούντας εις τόπον όπου 
δεν λειτουργεί Εργαστ∴ του οικείου βαθµού. Η χορήγησις των βαθµών γίνεται τότε δι’ εγγράφου ανακοινώσεως και 
ορκωµοσίας ενώπιον εντεταλµένου προς αυτό αξιωµατούχου .

Άρθρον 56
Το Υπ∴ Συµβ∴ δύναται να απονείµει τούς βαθµούς 4 µέχρι και 30, και έξ ιδίας πρωτοβουλίας, εις τέκτονας 
διακριθέντας διά τας προς το Τάγµα Υπηρεσίας των ή διά τας Τεκτονικάς των αρετάς.

Εν τοιαύτη περιπτώσει δύναται είτε να προβεί εις την ορκωµοσίαν τούτων, οπότε διατάσσει εν των Υπ’ αυτό Εργαστ∴ 
όπως εγγράψει αυτούς εις το Μητρώον του, είτε να διατάξει  οιονδήποτε εκ των Υπ’ αυτό Εργαστ∴ να προβεί  εις την 
µύησιν των και να εγγράψει  αυτούς εις το Μητρώον των µελών του.
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Ό 31ος βαθµός απονέµεται υπό του Υπ∴ Συµβ∴, ενώπιον του όποιου και δίδεται ή προβλεποµένη , Επισηµος 
διαβεβαίωσις του βαθµού τούτου.

Ό 32ος βαθµός απονέµεται υπό του Υπ∴ Συµβ∴ .

Οι έκτος τής Κοιλ∴ Ιλισού και Αν∴ Αθηνών διαµένοντες Αδ∴ και µη δυνάµενοι να προσέλθουν προς ορκωµοσίαν εις 
τον 31 ον ή προς µύησιν εις την Σύνοδον του 32ου δίδουν, κατόπιν εντολής του Υπ∴ Συµβ∴, την Επισηµον 
διαβεβαίωσιν ενώπιον του οικείου Μεγ∴ Γεν∴ Επιθ ∴. 

Άρθρον 57

Ό 33ος και τελευταίος βαθµός τού ΑΑΣΤ απονέµεται, συµφώνως προς το Τυπικόν του βαθµού, εις Επίσηµον προς 
τούτον συνεδρίαν, µόνον υπό τού Υπ∴ Συµβ∴, ενώπιον τού οποίου και δίδεται ή Επίσηµος διαβεβαίωσις, κατόπιν 
αποφάσεως τού Υπ∴ Συµβ∴.

Άρθρον 58
Τά χρονικά διαστήµατα προς αυξ∴ φωτ∴ εις τούς διαφόρους βαθµούς από τού 4ου µέχρι και τού 32ου ορίζονται ως 
έξης:

Από του 4ου µέχρι του 9ου µήνες 12

" " 9ου    14ου "  12

" "14ου   18ου "  24

" "18ου   28ου "  24

" "28ου   30ου "  24

" " 30ου   31ου "  24

" " 31ου   32ου "  24

Ούδεµία αϊτησις προς αυξ∴ φωτ∴ δύναται να γίνη κατ’ άρχήν δεκτή παρά τού άρµοδίου Φιλοσ∴ Έργαστ∴ πρό τής 
συµπληρωςεως των ως άνω χρονικών προυποθέσεων

Άρθρον 59
Τά χρονικά ταυτα διαστήµατα καθορίζονται ένδεικτικως ως έλάχιστον χρονικόν όριον και ή πάροδος αύτών ούδεν εις 
τούς τέκτονας παρέχει δικαιωµα προς αυξ∴ φωτ∴, έάν ουτοι δεν παρακολουθούν µετά ζήλου και έπιδόσεως τάς 
έργασίας των οικείων Έργαστ∴ και έάν δεν κατέχουν την άναγκαιαν τεκτονικήν αγωγήν και παιδείαν προς κατανόησιν 
των διδασκαλιών των βαθµών, τούς οποίους αίτουνται.

Κατ’ έξαίρεσιν δύνανται να συντοµευθουν τά χρονικά ταύτα διαστήµατα υπό τού Υπ∴ Συµβ∴ είτε δι έκτακτους 
Υπηρεσίας τών αίτούντων προς το Τάγµα ή την Ανθρωπότητα, είτε προκειµένου περί ίδρύσεως νέων Έργαστ∴, είτε 
και εις ίδιάζουσας κατά την κρίσιν τού Υπ∴ Συµβ∴ περιπτωςεις.
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Άρθρον 60
Ούδείς δύναται να µυηθή εις τον 4ον βαθµόν, έάν δεν τυγχάνη ένεργόν και τακτικόν µέλος Συµβ∴ Στ∴, Υπαγοµένης 
υπό κανονικως λειτουργούσης και άναγνωρισµένης Μεγ∴ Στ∴, και έάν δεν κατέχη τον βαθµόν τού Διδ∴.

Άρθρον 61
Οί µή παρουσιαζόµενοι προς µύησιν έντος έξαµήνου άπό τής έγκρίσεως υπό τού Υπ∴ Συµβ∴ υπόκεινται είς νέαν 
έκλογή∴

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.

ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ

Έννοια 
Το Συµβούλιον Τιµής του Σκωτικού Τύπου περιλαµβάνει Τέκτονας οι οποίοι έχουν διακριθεί δια την προσφοράν 
εξαιρετικών υπηρεσιών προς το Τάγµα, ήτοι:

Ιππότας Ταξιάρχας του Συµβουλίου Τιµής 32º [Επιτίµους Μεγάλους Επιθεωρητάς 32 ΕΜΕ], 

Επιτίµους Μεγάλους Γενικούς Επιθεωρητάς  33º, 

και Μεγαλοσταύρους του Συµβουλίου Τιµής 33º.

Τα Συµβούλια Τιµής του Σκωτικού Τύπου βοηθούν τας Κοιλάδας τόσον σε ειδικά όσο και σε γενικά θέµατα.

Το συµβούλιο Αξιωµατικών του Συµβουλίου Τιµής του ΑΑΣΤ, όπως και ο εσωτερικός του κανονισµός και διάσηµα,  
ορίζονται από τον Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη

Άρθρον 62
Το Υπ∴ Συµβ∴ τού 33ου τής 'Ελλάδος έχει υπό την άµεσον δικαιοδοσίαν του άπαντα τά 'Ελληνικά Έργαστ∴, τά 
άπονέµοντα τούς βαθµούς 4° µέχρι και 32° τού Α∴ Α∴ Σ∴ Τ∴

Έπ’ ούδενί λόγω το Υπ∴ Συµβ∴ δύναται να ίδρύση Στ∴ Συµβ∴ των βαθµών 1 µέχρι και 3, έφ’ όσον ύφίσταται' Ελληνική 
Μεγ∴ Στ.·, νοµίµως συγκεκροτηµένη και λειτουργουσα.
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Άρθρον 63
Πάσα αϊτησις προς ϊδρυσιν Έργαστ∴ από τού 4ου µέχρι και του 30ου βαθµου, δηλαδή Στ∴ Τελειοποιήεως, Υπερτ∴ 
Περιστυλίου και Αρείου Πάγου, πρέπει να Υπογράφηται υπό έννέα (9) τουλάχιστον τεκτονων, κατεχόντων κανόνικως 
τον άνώτερον βαθµόν εις τον όποΤον µέλλει να έργασθή το Έργαστ ∴.

'Η αίτησις, συντεταγµένη κατά το σχετικόν υπό στοιχείον Α'. υπόδειγµα, πρέπει να συνοδεύηται υπό των διπλωµάτων 
των αίτούντων και του παράβολου διά την έκδοσιν του ίδρυτικου τίτλου. Το Υπ∴ Συµβ∴, έξετάζον την αϊτησιν ταύτην, 
άποφαίνεται Επι τής άποδοχής ή µή αύτής.

Άρθρον 64
Πάν Έργαστ∴ τής δικαιοδοσίας του Υπ∴ Συµβ∴ εγκαθίσταται υπό τριών Υπ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Έπιθ∴ του 33ου όριζοµένων 
υπό του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴.

Έξαιρετικως όµως διά τά έκτος τής Κοιλν Ίλισου ιδρυόµενα Έργαστ∴, ή έγκατάστασις δύναται να γίνη κατοπιν έντολής 
του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ και ύφ’ ενός µόνον 33ου ή και υπό τριών πρώτων άξιωµατικών του ίδρυοµένου Έργαστ ∴.

 Άρθρον 65
Στ∴ Τελειοποιήσεως καλείται το Τεκτ∴ Έργαστ∴, το άπονέµον τούς βαθµούς 4° µέχρι και 14°.

Άρθρον 66
Υπέρτατον Περιστύλιον καλείται το Τεκτ∴ Έργαστ∴, το άπονέµον τούς βαθµούς 15° µέχρι και 18°, όπου ύφίσταται Στ∴ 
Τελειοποιήσεως, ή τούς βαθµούς 4° µέχρι και 18°, όπου δεν ύφίσταται τοιαύτη.

Άρθρον 67
Άρειος Πάγος καλείται το Τεκτ∴ Έργαστ∴, το άπονέµον τούς βαθµούς 19° µέχρι και 30°.

Άρθρον 68
1. Δικαστήριον του 31ου καλείται το Έργαστ∴, το άσκουν καθήκοντα Τεκτ∴ Δικαστηρίου.

2. Σύνοδος του 32ου είναι το Τεκτ∴ Έργαστ∴, το έργαζόµενον εις τον 32ον βαθµό∴

3.  Οί βαθµοί 31 και 32 άπονέµονται κατά τά οριζόµενα εις το άρθρον 56 του παρόντος Γεν∴ Κανονισµού.

Άρθρον 69
Έργαστ∴ του 31ου και του 32ου βαθµου άνα εν µόνον ύφίστανται υπό την δικαιοδοσίαν του Υπ∴ Συµβ∴, έχοντα την 
αύτην µέ έκείνο έδρα∴ 

Πρόεδρος του Δικαστηρίου του 31ου και τής Συνόδου του 32ου είναι αύτοδικαιως ό Άνθ∴ Μεγ∴ Ταξ∴, Α' Τοποτηρητής 
τής Συνόδου του 32ου διορίζεται υπό του Υπ∴ Ταξ∴ έκ των µελών αυτού, ή έκ των έν Άθήναις και Πειραιεί Παρέδρων 
µελών ή τών όµοτίµων µελών του Υπ∴ Συµβ∴. Ό Μεγ∴ Γραµµ∴, ό Μεγ∴ Ρητ∴ και ό Μεγ∴ Θησ∴ του Υπ∴ Συµβ∴ είναι 
αύτοδικαιως Γραµµ∴, Ρητ∴ και Θησ∴ τών άνωτέρω δύο Έργαστ∴. Οί λοιποί άξιωµατικοί αύτών διορίζονται υπό του 
Υπ∴ Συµβ∴, άνα τριετίαν, έκ τών µελών του ’Εργαστηρίου.

Άρθρον 70
Αί προς έγκαθίδρυσιν Έργαστ∴ άπό του 4ου µέχρι και του 30ου βαθµου άπαιτούµεναι διατυπωςεις κανονίζονται υπό 
Τυπικού καθοριζοµένου υπό του Υπ∴ Συµβ∴.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ

Άρθρον 71
Τα διάφορα Εργαστ∴ τής δικαιοδοσίας του Υπ∴ Συµβ∴ ευρίσκονται εις συνεχείς µετ’ αυτού σχέσεις.

Τα έν τη έδρα Κοιλ∴ Ίλισου εύρισκόµενα οφείλουν να ανακοινώνουν έγκαιρως προς αύτο την ήµερησίαν διάταξιν τών 
έργασιών των 

Άρθρον 72
Τά διάφορα Έργαστ∴ είς ούδεµίαν δύνανται να προβουν µύησιν, υιοθεσίαν ή τακτοποίησιν, άνευ τής εγγράφου 
έγκρίσεως του Υπ∴ Συµβ∴.

Ή παράβασις τής άνωτέρω διατάξεως του άρθρου τούτου συνεπιφέρει αύτοδικαιως και άνευ άλλης διατυπώσεως, 
τουλάχιστον την Επι εξάµηνον θέσιν έν άνενεργω δράσει του Έργαστ ∴.

Ή έγκρισις του Υπ∴ Συµβ∴ δέον ν’ αναγιγνώσκεται είς έπήκοον του Έργαστ∴ πρό τής έναρξεως τής τελετής τής 
µυήσεως, υιοθεσίας ή τακτοποιήσεως.

Άρθρον 73
Καθ’ έκαστον έτος και εντός του πρώτου δεκαηµέρου του µηνός Ιανουαρίου, τα διάφορα Εργαστ∴ τής δικαιοδοσίας 
του Υπ∴ Συµβ∴ υποχρεούνται να υποβάλλουν προς την Μεγ∴ Γεν∴ Γραµµατείαν πίνακα έµφαίνοντα πάσας τάς είς 
αύτά γενοµένας µυήσεις, υιοθεσίας και τακτοποιήσεις, ως και τάς παραιτήσεις, τούς έπισυµβάντας θανατους, άδειας, 
διαγραφάς, προσέτι και λεπτοµερή έκθεσιν τών Υπ’ αύτών πεπραγµένων κατά το λήξαν τεκτονικόν έτος.

Αρθρον 74
Τά Έργαστ∴ Υποχρεουνται να γνωστοποιούν προς την Μεγ∴ Γεν∴ Γραµµατείαν τά ονόµατα τών Υπ’ αύτών 
άπορριπτοµένων Υποψηφίων άδ ∴.

Άρθρον 75

Μεθ’ έκάστην µύησιν, υιοθεσίαν ή τακτοποίησιν τά Έργαστ∴ οφείλουν να αίτουνται την έκδοσιν των σχετικών 
τεκτονικών τίτλων, συναποστέλλοντα το άντίτιµον αυτών

Οί υιοθετούµενοι ή τακτοποιούµενοι εις διάφορα Έργαστ∴ οφείλουν να έφοδιασθουν διά διπλώµατος τού Υπ∴ Συµβ∴, 
έάν στερούνται τοιούτου.

Άρθρον 76
Τά όµοιόβαθµα Έργαστ∴ δύνανται να συνέρχωνται εις κοινας συνεδρίας κατοπιν έγγράφου έγκρίσεως του Υπ∴ 
Συµβ∴.
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Άρθρον 77
Τα υπό την δικαιοδοσίαν του Υπ∴ Συµβ∴ Εργαστ∴ δύνανται να ανακηρύτουν επιτίµους Προέδρους εκ των 
διατελεσάντων Προέδρων του Εργαστ∴ ως και Επιτιµα µέλη τέκτονας ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς, κατέχοντας τον 
βαθµόν εις τον όποιον ταύτα εργάζονται η και ανώτερον, διά τάς προς το Εργαστ∴ ή έν γένει τον Τεκτονισµόν 
πολυτίµους Υπηρεσίας αυτών, κατόπιν εγκρίσεως του Υπ∴ Συµβ∴. Απαγορεύεται όµως εις τα Εργαστ∴ ταύτα ή ως 
επιτίµου µέλους εκλογή ηµεδαπού Αδ∴ µέλους του Εργαστ∴, εάν ούτος δεν έχει χρηµατίσει τουλάχιστον επι δέκα έτη 
ενεργόν µέλος αυτού. 

Άρθρον 78

Αι αρχαιρεσίαι των αξιωµατικών των διαφόρων Εργαστ∴ ενεργούνται κατά τας διατάξεις του παρόντος Γεν∴ 
Κανονισµού και του Ειδ∴ Κανονισµού Φιλοσ∴ Εργαστ∴ το πρώτον δεκαήµερον του µηνός Δεκεµβρίου, καθ’ εκάστην 
µεν διετία διά τας Στ∴ Τελειοποιήσεως και τα Υπερτ∴ Περιστύλια και κατά τριετίαν διά τούς Αρείους Πάγους και τα 
ανώτερα αυτών Εργαστ∴ ή όποτε το Ύπατον Συµβούλιο ήθελε διατάξει την διενέργεια αρχαιρεσιών.

Τα αποτελέσµατα των αρχαιρεσιών υποβάλλονται εντός επτά (7) το πολύ ηµερών εις το Υπ∴ Συµβ∴ προς έγκρισιν

Το Ύπατον συµβούλιον δύναται να ορίσει τον πρόεδρο ή αξιωµατικούς του εργαστηρίου ή να προβεί στην αλλαγή 
αυτού κατά την ανεξέλεγκτο αυτού κρίσιν.

’Άρθρον 79
Τα τής εσωτερικής διοικήσεως των Εργαστ∴ και ή ρύθµισις πάντων των ζητηµάτων, περί των οποίων δεν προβλέπει ό 
παρών Γεν∴ Κανονισµός, διέπονται παρά Ειδ∴ Κανονισµού των Φιλοσ∴ Εργαστ∴, και  σχετικών εγκυκλίων 
συντασσοµένου παρά του Υπ∴ Συµβ∴.

Περί Επιτίµων Μεγάλων Επιθεωρητών ( 32 ΕΜΕ )

Άρθρον 80
Ό τίτλος του Επιτίµου Μεγ∴ Επιθ∴ απονέµεται υπό του Υπ∴ Συµβ∴ κατ' απόλυτον κρίσιν αυτού εις:

α) Άδ ∴ κεκτηµένους τον 32° Επι εικοσαετίαν,

β) Εις τούς κεκτηµένους τον 32° και ευδοκίµως περατώσαντες το έργον αυτών προέδρους των φιλοσοφικών 
εργαστηρίων και

γ) Εις αδελφούς διακριθέντας έν τω τάγµατι και την κοινωνίαν, εις άναγνώρισιν του έργου αύτών

Εκ των Επιτίµων Μεγ.’. ’Επιθεωρητών το Υπ∴ Συµβ∴ κατ’ απόλυτον κρίσιν αυτού απονέµει τον 33° βαθµόν 
συµφώνως τω άρθρω 57. 

Οιασδήποτε µορφής αίτησις ή Υπαινιγµός δι απονοµήν ή χορήγησιν των ανωτέρω συνεπάγεται τον 
οριστικόν αποκλεισµό.
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Περί Μεγάλων Επιθεωρητών 

Άρθρον 81
1. Ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης δύναται δια διαταγµάτων να ορίσει εκ των εχόντων τον 33ο βαθµόν του ΑΑΣΤ 
Μεγάλους Περιφερειακούς Επιθεωρητάς εις τµήµατα της Επικρατείας. Ούτοι προΐστανται και των Μεγάλων 
επιθεωρητών των Φιλοσοφικών Εργαστηρίων.

2. Το Υπ∴ Συµβ∴ παρακολουθεί τας εργασίας των υπ’ αυτό Εργαστ∴ διά Μεγ∴ ’Επιθεωρητών οριζόµενων παρά 
του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴, οι όποιοι καθήκον έχουν να επιβλέπουν την ακριβή τήρησιν του Γεν∴ Κανονισµού, του 
Ειδ∴ Κανονισµού των Φιλοσ∴ Εργαστ∴, των ψηφισµάτων και αποφάσεων του Υπ∴ Συµβ∴ και να 
παρακολουθούν την έν γένει εργασίαν και την οικονοµικήν διαχείρισιν του Εργαστ∴. 

3. Εις το τέλος εκάστου τεκτονικού έτους οι Μεγ∴ Επιθ∴ οφείλουν να Υποβάλλουν προς το Υπ∴ Συµβ∴ έκθεσιν 
περί των εργασιών των Εργαστ ∴.

4. Όπου δεν έχουν ορισθεί Επιθεωρηταί ασκούνται τα καθήκοντα αυτών από τούς προέδρους των τοπικών 
Αρείων Πάγων.

Άρθρον 82
Διαρκούσης, τής αποστολής των οι Μεγ∴ Επιθ∴ Εργαστηρίων έχουν δικαίωµα απολύτου ελέγχου επί τής έν γένει 
διοικήσεως και διαχειρίσεως του Εργαστ ∴.

Αναστολή εργασιών, Θέσις έν ανενεργώ καταστάσει και ενεργοποίησις Εργαστηρίων

Άρθρον 83
Τα διάφορα Εργαστ∴ από του 4ου µέχρι και του 30ου βαθµού δύνανται να αναστείλουν τας εργασίας των επί 
ορισµένον χρόνο∴ 

Έν τοιαύτη περιπτώσει υποχρεούνται να κοινοποιήσουν την περί τούτου απόφασιν, δεόντως ητιολογηµένην, προς το 
Υπ∴ Συµβ∴ και να καταθέσουν επί αποδείξει εις την Μεγ∴ Γεν∴ Γραµµατείαν το ιδρυτικόν δίπλωµα, το αρχείον, τας 
σφραγίδας, τα χρήµατα τού Εργαστ∴ και έν γένει παν υλικόν ανήκον εις αυτό, εξοφλούντα ταυτοχρόνως πάσαν προς 
το Υπ∴ Συµβ∴ χρηµατικήν οφειλή∴

Ό Πρόεδρος, οι δύο Επ∴ και ό Ρητ∴ του Εργαστ∴ είναι προσωπικώς Υπεύθυνοι διά την εκτέλεσιν των ανωτέρω.

Άρθρον 84
Ουδείς Τέκτων δύναται να κατακρατήσει  επ’ ουδενί λόγω αντικείµενον τι ανήκον εις το αναστείλαν τας εργασίας 
Εργαστ∴ επί ποινή διαγραφής εκ του Μητρώου του Τάγµατος.

Άρθρον 85
Παν Εργαστ∴ παραµένον έν αναστολή εργασιών κατά τας διατάξεις του άρθρου 83 του παρόντος Γεν∴ Κανονισµού 
πέραν των δύο ετών, χωρίς να ζητήσει την επαναλειτουργίαν του, θεωρείται ότι έπαυσεν οριστικώς τάς εργασίας του 
και τίθεται έν ανενεργώ καταστάσει παρά του Υπ∴ Συµβ∴.
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Άρθρον 86
1. Παν Έργαστ∴, του όποιου αί έργασίαι άνεστάλησαν προσωρινως κατά το άρθρον 83 ή έτέθη έν άνενεργώ 
καταστάσει κατά το άρθρον 85 του παρόντος Γεν∴ Κανονισµού, δύναται να ζητήση παρά του Υπ∴ Συµβ∴ την 
έπαναλειτουργίαν του κατά τά εις την έποµένην παράγραφον οριζόµενα.

2. Πάσα αίτησις έπαναλειτουργίας Έργαστ∴ υποβάλλεται προς το Υπ∴ Συµβ∴, το όποιον άποφαίνεται έπ’ αύτής. 
'Η αϊτησις Υπογράφεται υπό έννέα (9) τεκτονων, έξ ών τρεις (3) τουλάχιστον πρέπει να ήσαν µέλη του Έργαστ∴ πρό 
τής άναστολής των έργασιών του και να έχουν τον άνώτερον βαθµόν τον όποιον τουτο άπονέµει.

Άρθρον 87
Ή θέσις έν άνενεργώ καταστάσει Έργαστ∴ δύναται να γίνη και τη αιτήσει του.

Πάσα αϊτησις περί θέσεως έν άνενεργώ καταστάσει Έργαστ∴ άπό του 4ου µέχρι και του 30ου βαθµού, δέοντος 
ήτιολογηµένη, γίνεται έγγράφως διά του Σάκκου τών προτάσεων και Υπογράφεται υπό τουλάχιστον το ήµισυ τών 
µελών, κατεχόντων τον άνώτερον βαθµόν τον όποιον άπονέµει το Έργαστ∴. 

Άρθρον 88
Γενοµένης τοιαύτης προτάσεως, ό Πρόεδρος του Έργαστ∴ Υποχρεουται να προσκαλέση πάντα τά ενεργά µέλη αυτού 
πρό ένός τουλάχιστον µηνός εις ειδικήν συνεδρία∴

Έάν κατ’ αύτην ή άπόλυτος πλειοψηφία των ένεργών µελών, κατεχόντων τον άνώτερον βαθµόν τον όποιον το 
Έργαστ∴ άπονέµει, δηλωςουν ότι έπιθυµουν να εξακολουθήσουν τάς έργασίας, ή θέσις έν άνενεργο καταστάσει 
µαταιουται.

Έάν ή θέσις έν άνενεργο καταστάσει άποφασισθη, ό Πρόεδος του Έργαστ∴ οφείλει να καταθέση εις την Μεγ∴ Γεν∴ 
Γραµµατεία του Υπ∴ Συµβ∴ παν άνήκον εις το Έργαστ∴ κατά τάς διατάξεις του άρθρου 83.

Άρθρον 89
Το Υπ∴ Συµβ∴ έχει το άποκλειστικόν δικαιωµα όπως, διά λόγους πειθαρχικούς, διατάξη την άναστολήν τών έργασιών 
τών υπό την δικαιοδοσίαν του Έργαστ∴ ή θέση αύτά έν άνενεργο καταστάσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.

ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ

Άρθρον 90
Τά µέλη τών υπό την αιγίδα του Υπ∴ Συµβ∴ Έργαστ∴, έπιθυµουντα να λάβουν άδειαν, οφείλουν να ζητήσουν ταύτην 
έγγράφως παρά του οικείου Έργαστ∴. 

Αί άδειαι απουσίας είναι προςκαιροι ή άόριστοι. Ή προςκαιρος δεν Υπερβαίνει τούς εξ µήνας και δύναται να άνανεωθή 
µετά την λήξιν αύτής Επι εξ µήνας έτι, κατά τάς διατάξεις του άνωτέρω άρθρου.

Ή άόριστος άδεια προυποθέτει την εκ τής έδρας του Υπ∴ Συµβ∴ ή του Έργαστ∴ άποµάκρυνσιν του αίτουντος πέραν 
του έτους.

Ούδεµία όµως άδεια χορηγείται εις τέκτονας µήν όντας ταµειακως έν τάξει συµφώνως προς το άρθρον 53.

Άρθρον 92
Οί εις προςκαιρον άδειαν άναχωρουντες ούδαµως άπαλλάσσονται τής καταβολής των χρηµατικών εισφορών

Οί εις άόριστον άδειαν άναχωρουντες άπαλλάσσονται τών χρηµατικών εισφορών, έάν ζητήσουν τούτο έγγράφως.
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Άρθρον 93
Οί εις άδειαν άναχωρουντες τέκτονες, οί Υπαγόµενοι υπό την δικαιοδοσίαν του Υπ∴ Συµβ∴, δικαιούνται να τύχουν 
τεκτονικου δελτίου άναγνωρίσεως, έάν εύρίσκωνται έν τάξει µέ τάς οικονοµικός των Υποχρεωςεις συµφώνως προς τάς 
διατάξεις του άρθρου 53. 

Άρθρον 94

Πάσα παραίτησις άπό µέλους των υπό την αιγίδα τουΥπ∴ Συµβ∴ Υποβάλλεται έγγράφως.

Ό παραιτούµενος δύναται να άποσύρη την παραίτησίν πρίν ή αυτη γίνει δεκτή υπό του οικείου Έργαστ∴.

Άρθρον 95
1. Εύθύς ως Υποβληθή ή έγγραφος παραίτησις, το Έργαστ∴ ορίζει τριµελή έπιτροπήν έκ µελών του Έργαστ∴, ή 
οποία έπιφορτίζεται όπως, προσερχοµένη προς τον παραιτούµενον, έξετάση τούς λόγους τής παραιτήσεως, και έάν 
συντρέχη περίπτωσις, παροτρύνη αύτον να άποσύρη την παραίτησίν του.

2. Έάν ό παραιτηθείς έπιµένη, ή έπιτροπή Υποβάλλει εις το Έργαστ∴, κατά την άµέσως έποµένην συνεδρίαν 
αυτού, έκθεσιν περί τής άκάρπου έκτελέσεως τής εις την προηγούµενην παράγραφον άνατεθείσης εις αύτην έντολής. 
Μετά την άναγνωσιν τής σχετικής έκθέσεως, ή παραίτησις γίνεται δεκτή.

Άρθρον 96
Ούδεµία παραίτησις λαµβάνεται Υπ’ όψιν, έάν ό παραιτηθείς δεν εύρίσκεται έν τάξει µέ τάς έκ του άρθρου 53 
Υποχρεωςεις του ως και τάς έναντι τών Έργαστ ∴, εις τά όποια άνήκει.

Ή άνευ άδειας άναχώρησις τέκτονος συνεπάγεται την διαγραφήν του δια άποφάσεως του Υπ∴ Συµβ∴ ή του οικείου 
Έργαστ ∴.

Άρθρον 97
Ή έν νέου παραδοχή ως τακτικου τέκτονος παραιτηθέντος, ή προς άποκατάστασιν, Υπάγεται εις τάς περί υιοθεσίας 
διατάξεις, ως αυται καθορίζονται εις τον Είδ∴ Κανονισµόν των υπό την δικαιοδοσίαν του Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου διά την 
Ελλάδα Φιλοσ∴ Εργαστ∴.

Άρθρον 98
Παραίτησις µέλους του Υπ∴ Συµβ∴ γίνεται δεκτή, άφου προηγουµένως τριµελής έπιτροπή έκ µελών του Υπ∴ Συµβ∴, 
προσερχοµένη προς τον παραιτούµενον, έπιχειρήση άνευ άποτελέσµατος να µεταπείση αύτον προς τον σκοπόν 
όπως άποσύρη την παραίτησίν του.

Ή θέσις του παραιτηθέντος πληρουται κατά τάς διατάξεις των οικείων άρθρων του παρόντος.

Ή έκ νέου παραδοχή του παραιτηθέντος, ή προς άποκατάστασιν ως µέλους του Υπ∴ Συµβ∴ γίνεται κατοπιν νέας 
έκλογής υπό του Υπ∴ Συµβ∴ υπό τούς περιορισµούς πάντων των οικείων άρθρων του παρόντος. 
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C H A P T E R  3

Πειθαρχικός Κανονισμός

Βασική διάταξις

Ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης και ο νόµιµος αναπληρωτής του, έχει το δικαίωµα τής χάριτος σε κάθε 
περίπτωση όπως και στην περίπτωση τού άρθρου 106. Παραλλήλως δε έχει ως εκ των προνοµίων 
του, το δικαίωµα αυτεπαγγέλτως δια αιτιολογηµένου διατάγµατος να προβεί εις την  στέρηση 
οποιουδήποτε βαθµού ή βαθµών ή αξιωµάτων, ακόµη και αυτής της ιδιότητος του µέλους του 
Φιλοσοφικού Τεκτονισµού οποιουδήποτε των µελών του ΑΑΣΤ. Κατά του διατάγµατος αυτού δύναται 
ο θιγείς ή ο Μέγ:. Ρήτωρ να προσφύγει, εντός αποσβεστικής του δικαιώµατος προσφυγής 
προθεσµίας  15 ηµερών από την έκδοση του προσβαλλοµένου διατάγµατος,  ενώπιον της 
Ολοµελείας των Αξιωµατικών του Υπάτου Συµβουλίου. 

Δια την ακύρωση του διατάγµατος χρειάζεται αυξηµένη πλειοψηφία ¾ των παρόντων µε δικαίωµα 
ψήφου Αξιωµατικών. Η προθεσµία ή η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση του 
Διατάγµατος.

Το Ύπατο Συµβούλιο δύναται µε διαπιστωτική του πράξη η οποία πρέπει να ληφθεί µε αυξηµένη 
πλειοψηφία ¾ να αποσβέσει από τα µητρώα του  οποιοδήποτε µέλος του ΑΑΣΤ το οποίο 
παρακολουθεί Τεκτονικές Εργασίες σε οποιαδήποτε άτακτη Τεκτονική Δύναµη .

Κατά της αποφάσεως αυτής δύναται ο θιγείς ή ο Μέγ:. Ρήτωρ να προσφύγει, εντός αποσβεστικής του 
δικαιώµατος προσφυγής προθεσµίας  15 ηµερών από την έκδοση της προσβαλλοµένης πράξεως,  
ενώπιον της Ολοµελείας του Μεγάλου Συµβουλίου. Η προθεσµία ή η άσκηση της προσφυγής δεν 
αναστέλλει την εκτέλεση της πράξεως.

Η τυχόν εµπλοκή των πειθαρχικών εξεταζοµένων θεµάτων  σε πολιτική ή ποινική δίκη δεν επηρεάζει 
ούτε αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία και εκτέλεση.
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Πέραν των ανωτέρω τα οποία υπερισχύουν κάθε άλλης τυχόν 
διατάξεως ή ερμηνείας ισχύουν δια τον πειθαρχικό έλεγχο τα επόμενα:

Τμήμα	Α

Περί	Τεκτονικής	Πειθαρχίας

Άρθρον	99

Πειθαρχικά παραπτώµατα συνιστούν αί διακοπαί και αί συνοµιλίαι κατά τάς συνεδρίας, αί άπείθειαι προς τούς 
άξιωµατικούς κατά την άσκησιν των καθηκόντων των, αί θορυβώδεις εκδηλώσεις και έν γένει πάσα πράξις 
άντιβαίνουσα εις την ευπρέπειαν και είς την εις τά Έργαστ∴ τάξιν και πειθαρχία.

Άρθρον	100

Αί πειθαρχικοί ποιναί αί έπιβαλλόµεναι αναλόγως τής βαρύτατος των πειθαρχικών παραπτωµάτων είναι αί έξης:

1. Ανάκλησις εις την τάξιν, µή καταχωριζοµένη είς τά Πρακτικά.

2. Ανάκλησις εις την τάξιν, καταχωριζοµένη είς τά Πρακτικά.

3. Επίπληξις καταχωριζοµένη είς τά Πρακτικά.

4. Πρόσκλησις όπως ό άπειθήσας καλύψη το Έργαστ∴ διά το υπόλοιπον τής συνεδρίας. 

Άρθρον	101

Τάς άνωτέρω ποινας έπιβάλλει ό Πρόεδρος του Έργαστ∴ παραχρήµα και άνεκκλήτως, χωρίς να έρωτήση την γνώµην 

του Έργαστ∴.

Άρθρον	102

1. Έάν ό ουτω πειθαρχικως τιµωρούµενος, τυγχάνων µέλος του Έργαστ∴, διαµαρτύρηται ή άρνήται να Υπακούση 

και συµµορφωθή εις την άπόφασιν του Προέδρου, καλείται Υπ’ αυτού άµέσως εις άπολογία∴ Μετ’ αύτην το Έργαστ∴ 

δύναται να έπιβάλη εις αύτον ως ποινήν προσωρινόν έκ των έργασιών άποκλεισµόν µέχρι δύο το πολύ µηνών, οπότε 
και άνακοινώνει τούτο προς το Υπ∴ Συµβ∴ το οποίον και άποφαίνεται έπ’ αύτής.

2. Έάν και πάλιν ό ουτω τιµωρηθείς Υποπέση έντος του ίδιου τεκτονικού έτους εις πειθαρχικόν παράπτωµα, 
συντάσσεται πρακτικόν περί παραποµπής του εις δίκην Επι πληµµελήµατι πρώτης κατηγορίας.

Άρθρον	103

Έάν ό υποπέσας  εις πειθαρχικόν παράπτωµα τυγχάνη έπισκέπτης, ό Πρόεδρος έφαρµόζει οµοίως κατ’ αυτού τάς 
διατάξεις του άρθρου 102, άλλά έν τη περιπτωςει τής 2ας παραγράφου του άρθρου τούτου άνακοινώνει το γεγονός εις 
το Έργαστ∴, εις το όποιον άνήκει ό τιµωρηθείς, διά πίνακος συνοδευοµένου και υπό άποσπάσµατος των Πρακτικών, 

εις το όποιον λεπτο¬µερως περιγράφονται τά σχετικά γεγονότα. 
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Τµήµα Β

Περί	των	τεκτονικών	πλημμελημάτων	και	των	επιβλητέων

Πειθαρχικών	Κηρώσεων

Άρθρον	104

Τα τεκτονικά πληµµελήµατα διαιρούνται εις δύο κατηγορίας.

Α'. Εις την πρώτην κατηγορίαν Υπάγονται:

1. Ή άπρεπής συµπεριφορά προς τέκτονα, ή ολιγωρία και ή άρνησις τεκτονικής Υπακοής, όταν αυτη µάλιστα 
έπαναλαµβάνηται µετά προηγηθείσαν πειθαρχικήν τιµωρίαν (άρθρον 102).

2. Ή άνευ άδειας περιβολή τεκτονικών διασήµων εις δηµόσια µέρη.

Β'. Εις την δευτέραν κατηγορίαν Υπάγονται:

1. Η Υποτροπή εις πληµµέληµα τής πρώτης κατηγορίας.

2. Ή παράνοµος κατακράτησις και ή άρνησις άποδόσεως χρηµάτων, βιβλίων, έγγράφων και έν γένει παντος 
άντικειµένου άνήκοντος εις το Έργαστ∴ ή εις το Τάγµα.

3. Η Υποκίνησις προς διαίρεσιν ή διάλυσιν Στ.·, ή Έργαστ∴.

4. Η λαθραία άπονοµή και καπηλεία τών βαθµών

5. Ή παραβίασις τών τεκτονικών έπισήµων διαβεβαιώσεων και Υποσχέσεων, ιδίως η παρακολούθησις Τεκτονικών 
Εργασιών σε µη αναγνωρισµένη  ή σε αρµονική σχέση φιλίας µε τον ΑΑΣΤ ευρισκοµένη Τεκτονική δύναµη ή σε 
οποιαδήποτε άτακτη Τεκτονική Δύναµη.

6. Ή έκουσίως προξενουµένη βλάβη προς πρόσωπον ή προς την υπόληψιν προσώπου τινός ή την ξένην 
ιδιοκτησία∴

7. 'Η κατ’ άδ∴ συκοφαντία.

8. Ή έν τή κοινωνία επίδειξις διαγωγής µή τεκτονικής και πάσα έν γένει πράξις ή παράλειψις δυναµένη να 
κηλιδώσει την τιµήν του ανθρώπου και να προσάψη όνειδος εις αύτον κατά τάς παραδεδεγµένος άρχάς τής τεκτονικής 
ήθικής.

9. Παν ό,τι δύναται να προσάψει ψόγον εις τον Τεκτονισµό.

Άρθρον	105

Τά πληµµελήµατα τής πρώτης κατηγορίας τιµωρούνται διά στερήσεως των τεκτονικών δικαιωµάτων και 
λειτουργηµάτων Επι χρόνον όχι µικρότερο των τριών µηνών ούτε µεγαλύτερον τών δύο έτών Τά πληµµελήµατα τής 
δευτέρας κατηγορίας τιµωρουνται διά στερήσεως τών τεκτονικών δικαιωµάτων και λειτουργηµάτων άπό δύο έτών 
µέχρι του όριστικου άποκλεισµου άπό του Τάγµατος.
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Άρθρον	106

Έάν Τέκτων του ΑΑΣΤ δια Αµετακλήτου Δικαστικής Αποφάσεως στερηθή τών πολιτικών του δικαιωµάτων ή 
καταδικασθεί δια την τέλεση ατιµωτικού αδικήµατος όπως ενδεικτικώς πλαστογραφίας, συκοφαντίας εξυβρίσεως  ή 
άλλου σχετικού αδικήµατος  στερείται µε απόφαση του Υπάτου Συµβουλίου και την ιδιότητα του µέλους του ΑΑΣΤ.

Επί κατηγορίας κατά Τέκτονος για κακουργηµατική πράξη δύναται το Ύπατο Συµβούλιο να του αναστείλει την ιδιότητα 
µέλους έως εκδόσεως αµετακλήτου αποφάσεως.

Όταν ό ούτω στερηθείς των τεκτονικών δικαιωµάτων του αποκατασταθεί πολιτικώς, ή ο κατηγορούµενος ή ο 
καταδικασθείς απαλλαγεί δύναται να ζήτηση και την τεκτονικήν άποκατάστασιν.

Περί της αιτήσεως αποκαταστάσεως αποφαίνεται το Ύπατο Συµβούλιο και µόνον. Δια την αποκατάσταση χρειάζεται η 
απόφασις να ληφθεί µε αυξηµένη πλειοψηφία ¾ των παρόντων µελών του.

Τµήµα Γ.

Περί κατηγορίας, ανακρίσεως και δίκης διά τούς βαθµούς

4 µέχρι και 30

Περί	μηνύσεως

Άρθρον	107

Προς δίωξιν παντος πληµµελήµατος απαιτείται καταγγελία, άνακρισις και δίκη.

Ούδεµία ποινή δύναται να έπιβληθη άνευ άποφάσεως έκδιδοµένης κατά τούς είς τον παρόντα Γεν∴ Κανονισµόν 

προβλεποµένους τυπους.

Το Υπ∴ Συµβ∴ διατηρεί πάντοτε το δικαιωµα όπως έπιλαµβάνηται αύτεπαγγέλτως τής διώξεως παντος Τέκτονος 

µέλους των υπό την αιγίδα του Υπ∴ Συµβ∴ Έργαστ∴ ωσαύτως και πάσης παραβάσεως των διατάξεων του 

παρόντος κανονισµού υπό µέλους των Εργαστηρίων του και µετά την διεξαγωγήν άνακρίσεων να έπιβάλη τελεσιδίκως 
και άµετακλήτως τάς προβλεποµένας Υπ’ αυτού ποινας. 

Άρθρον	108

Πας έν ένεργεία έλεύθερος Τέκτων µέλος του ΑΑΣΤ έχει το δικαιωµα να καταγγείλη έτερον τέκτονα έν ένεργεία ή µή 
διατελουντα, άλλ’ Υπαγόµενον υπό το Υπ∴ Συµβ∴.

Ή καταγγελία Υποβάλλεται διά του Σάκκου των προτάσεων ένός των Έργαστ∴ εις τά όποια άνήκει ό µηνυτής.

Τά ονόµατα του κατηγόρου και του κατηγορουµένου άποσιωπώνται υπό του Προέδρου κατά την άναγνωσιν τής 
καταγγελίας.

Αί άνώνυµοι ή διά πλαστού ονόµατος Υπογεγραµµέναι καταγγελίαι δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν.
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Περί	προανακρίσεως

’Άρθρον	109

’Εάν ή καταγγελία έγένετο κατά τούς διατεταγµένους τυπους, ό Πρόεδρος συγκροτεί προανακριτικήν έπιτροπήν άπό 
τούς άδ∴ Α'. Έπ∴ και Β' Έπ∴, Ρητ∴ και Γραµµ∴, ή όποια έντος δέκα (10) ήµερων και εις µυστικήν συνεδρίαν άκούει 

τον κατήγορον, τον κατηγορούµενον και τούς µάρτυρας αύτών

Ή προανακριτική έπιτροπή, περατώνουσα το έργον της έντος τριάκοντα (30) ήµερων, συντάσσει πρακτικόν τής 
διεξαχθείσης άνακρίσεως, εις τον όποιον διατυπώνει γνώµην ήτιολογηµένην περί τής Υποστάσεως, τής φύσεως και 
τής βαρύτητος τής καταγγελθείσης πράξεως και Υποβάλλει το πόρισµά της προς τοΥπ∴ Συµβ∴.

Άρθρον	110

Το Ύπ∴ Συµβ∴ έξετάζον το πόρισµα τής προανακριτικής επιτροπής διατηρεί το δικαιωµα όπως, έφ’ όσον ήθελε κρίνει 

την κατηγορίαν άνυπόστατον,

διατάξη την παυσιν τής περαιτέρω άνακρίσεως και την άπαλλαγήν του κατηγορουµένου. Ή τοιαύτη άπόφασις 
ανακοινώνεται προς τούς Προέδρους των Έργαστ∴ εις τά όποια άνήκουν και ό µηνυτής και ό κατηγορούµενος.

Έάν το'Υπ∴ Συµβ∴ ήθελε κρίνει βάσιµον την κατηγορίαν, τοτε παραπέµπει την µήνυσιν µετά του φακέλλου τής 

προανακρίσεως εις το Δικαστήριον του 31ου διά τά περαιτέρω.

Περί	άνακρίσεως

Άρθρον	111

Παραπεµποµένης Υποθέσεως τίνος εις το Δικαστήριον του 31ου ό Πρόεδρος αυτού συγκροτεί έντος οκτώ (8) ήµερων 
τριµελή άνακριτικήν έπιτροπήν έκ µελών του Δικαστηρίου, ή όποια καλειται και προβαίνει εις έξέτασιν, συντασσοµένων 
γραπτών έκθέσεων, του µηνυτου, του κατηγορουµένου, των προανακριτικως έξετασθέντων µαρτύρων ως και άλλων, 
των όποιων ή έξέτασις θά έκρίνετο συντελεστική του άνακριτικου έργου της. Ή άρνησις τέκτονος, όπως καλούµενος 
έµφανισθή ένώπιον τής άνακριτικής έπιροπής, θεωρείται και τιµωρείται ως πληµµέληµα πρώτης κατηγορίας.

Ή άνακριτική έπιτροπή οφείλει να περατωςη το έργον της το βραδύτερον έντος δύο µηνών Μετά τουτο συντάσσει 
πόρισµα µετά προτάσεως άπαλλαγής ή παραποµπής του κατηγορουµένου εις δίκην και Υποβάλλει αύτο µεθ’ όλης τής 
δικογραφίας, περιλαµβανούσης άπαραιτήτως και το κατηγορητήριον, εις τον Πρόεδρον του Δικαστηρίου του 31ου 
µέσω του Υπ∴ Συµβ∴.

Ά	ρ	θ	ρ	ο	ν	112

’Εντος 20ηµέρου άπό τής λήψεως του πορίσµατος τής άνακριτικής έπιτροπής ό Πρόεδρος του Δικαστηρίου του 31ου 
ορίζει δικάσιµον και καλεί το Δικαστήριον προς έκδίκασιν τής Υποθέσεως. Ταυτοχρόνως καλεί τον κατηγορούµενον, 
τον µηνυτην και τούς µάρτυρας, όπως παραστουν κατά την έκδίκασιν τής Υποθέσεως. Ό κατηγορούµενος δικαιούται 
να λάβη, έν τώ µεταξύ, γνωςιν του κατηγορητηρίου και των έγγράφων τής άνακρίσεως και να προτείνη µάρτυρας 
Υπερασπίσεως. Ό κατηγορούµενος δύναται να παραστή κατά την έκδίκασιν τής Υποθέσεως µετά συνηγόρου, ό 
όποιος δέον να κατέχη τουλάχιστον τον 32ον βαθµό∴

Άρθρον	113

Κατά την όρισθείσαν δικάσιµον το Έργαστ∴ του 31ου συγκροτεί έκ των µελών του 15µελές Δικαστήριον, 

άποτελούµενον έκ του Προέδρου, των Α' και Β' Έπ∴, του Μεγ∴ Καγκ∴, του Μεγ∴ Θησ∴, του Τελετ∴, του Έλεον∴, 
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του Δοκ∴, του Άρχ∴ των Φρ∴ και εξ (6) τακτικών µελών του Έργαστ∴, κληρουµένων πρό τής έναρξεως τής 

διαδικασίας. Χρέη Γραµµ∴ έκτελεί µέλος του Έργαστ∴, όριζόµενον παρά του Προέδρου. Χρέη είσαγγελέως έκτελεί ό 

Μεγ∴ Ρητ∴. 

Ή διαδικασία άρχεται διά τής υπό του Ρητ∴ ή του νοµίµου Άναπληρωτου του άναγνωςεως του κατηγορητηρίου. 

Ακολούθως έξετάζονται οί τυχόν κληθέντες µάρτυρες κατηγορίας και Υπερασπίσεως. Παν µέλος του Δικαστηρίου, ό 
Ρητ∴ ως κατήγορος, ό κατηγορούµενος ως και ό συνήγορός του δικαιούνται να άπευθύνουν ερωτήσεις προς τούς 

µάρτυρας σχετικάς µε την διεξαγοµένην δίκη∴ Περατούµενης τής άποδεικτικής διαδικασίας, δίδεται ό λόγος εις τον 

Ρητ∴προς άναπτυξιν τής κατηγορίας, εις τον µηνυτην έάν Υπάρχη τοιουτος, και κατοπιν εις τον κατηγορούµενον και 

εις τον συνήγορόν του.

Άρθρον	115

Περατωθείσης τής συζητήσεως, το 15µελές Δικαστήριον άποχωρεί προς διάσκεψιν και άποφασίζει διά φανερός 
ψηφοφορίας και πλειοψηφίας Επι ένός έκάστου των κεφαλαίων τής κατηγορίας τιθεµένων υπό του Προέδρου. Ό 
κατηγορούµενος κηρύσσεται ένοχος δι’ άποφάσεως λαµβανοµένης διά φανερός ψηφοφορίας και πλειοψηφίας. Έάν ό 
κατηγορούµενος κηρυχθή ένοχος, ό Πρόεδρος έρωτά και το Δικαστήριον άποφασίζει έάν Υπάρχουν ή µή έλαφρυντικαι 
περιστάσεις και µετά τούτο ορίζεται ή έπιβλητέα ποινή.

Άρθρον	116

Αί άποφάσεις του Δικαστηρίου του 31ου γνωσ-τοποιούνται έγγράφως έντος οκτώ (8) το πολύ ήµερων 

υπό του Γραµµ∴ εις το Υπ∴ Συµβ∴. ’Επισης γνωστοποιούνται προς τούς καταδικασθέντας υπό τής Μεγ∴ Γεν∴ 

Γραµµατείας του Υπ∴ Συµβ∴.

Διά τον 31 ον βαθµόν

Διά	τον	31ον	βαθμόν

Άρθρον	117

Ή κατά Τέκτονος φέροντος τον 31 ον βαθµόν µήνυσις, εύθύς ως Υποβληθή κατά το άρθρον 108 είς το Εργαστ∴, 

διαβιβάζεται παρ’ αυτού είς τοΥπ∴ Συµβ∴ το όποιον, εφ’ όσον δεν θεώρηση την κατηγορίαν άνυπόστατον, 

παραπέµπει αύτην είς το Δικαστήριον του 31ου. Έν τοιαύτη περιπτώσει εφαρµόζεται ή διαδικασία των άρθρων 
111-116 του παρόντος, άνευ προηγουµένης προανακρίσεως.

Διά	τον	32ον	βαθμόν

Άρθρον	118

Ή κατά τέκτονος φέροντος τον 32ον βαθµόν µήνυσις, εύθύς ως Υποβληθή κατά το άρθρον 108 είς το Έργαστ∴, 

διαβιβάζεται παρ’ αυτού είς το 'Υπ∴ Συµβ∴ το όποιον, εφ’ όσον δεν θεώρηση την κατηγορίαν άνυπόστατον, 

παραπέµπει αύτην είς την Σύνοδον του 32ου. Έν τοιαύτη περιπτώσει, ή Σύνοδος έφαρµόζει την διαδικασία των 
άρθρων 111-116 του παρόντος, άνευ προηγουµένης προανακρίσεως. 

Άρθρον	119
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Έάν δεν λειτουργεί Σύνοδος, το Υπ∴ Συµβ∴ κρατεί την µήνυσιν και προβαίνει εις την σύστασιν τριµελούς, έκ των 

µελών του, άνακριτικής επιτροπής, ή οποία, έφαρµόζουσα τάς διατάξεις τού άρθρου 109, Υποβάλλει το πόρισµά της 
είς το Υπ∴ Συµβ∴

Άρθρον	120

Το Υπ∴ Συµβ∴, έάν κρίνη, βάσει τού πορίσµατος τής άνακριτικής έπιτροπής, άνυπόστατον την κατηγορίαν, δικαιούται 

να διατάξη την παυσιν τής περαιτέρω διώξεως τού κατηγορουµένου και την άπαλλαγήν αυτού.

Έν έναντία περιπτώσει συγκροτεί έπταµελές Δικαστήριον άποτελούµενον έκ τού Άνθ∴ Μεγ∴ Ταξ∴, τού Μεγ∴ Γεν∴ 

Γραµµ∴ Μεγ∴ Καγκ∴ και πέντε (5) µελών κληρουµένων µεταξύ τών µελών τού Υπ∴ Συµβ∴.Το Δικαστήριον τούτο 

έπιλαµβάνεται τής έκδικάσεως τής µηνύσεως, έφαρµοζοµένης τής διαδικασίας τών άρθρων 112-116 τού παρόντος.

Περί	Εφέσεως

Άρθρον	121

Έφεσις κατά τών άποφάσεων τού Δικαστηρίου τού 31ου έπιτρέπεται και είς τον κατηγορούµενον και είς τον άσκήσαντα 
χρέη είσαγγελέως. Ή έφεσις άσκείται ένώπιον τού Υπ∴ Συµβ∴. Ή προς έφεσιν προθεσµία ορίζεται είς τριάκοντα (30) 

ήµέρας άπό τής κοινοποιήσεως τής άποφάσεως διά τούς εις την Ελλάδα και είς έξήκοντα (60) ήµέρας διά τούς είς την 
άλλοδαπήν διαµένοντας. 

Άρθρον	122

Άµα τη Υποβολή της έφέσεως και προς έκδίκασιν αύτής το Υπ∴ Συµβ∴ συγκροτεί διά κληρωςεως µεταξύ των µελών 

του, πλήν τού Μεγ∴ Ρητ∴, πενταµελή δικαστικήν έπιτροπήν, ή οποία µετά του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ και του Μεγ∴ Γεν∴ 

Γραµµ∴ Μεγ∴ Καγκ∴ άποφαίνεται Επι τής έφέσεως Υποχρεούµενη, έφ’ όσον ήθελε κρίνει τουτο άναγκαιον, να 

άκούση τον µηνυτην, τον κατηγορούµενον ή και τούς µάρτυρας.

Άρθρον	123

Κατά τής αποφάσεως τής κατά το άρθρ. 122 δικαστικής επιτροπής χωρεί έφεσις ενώπιον τής Ολοµελείας του Υπ∴ 

Συµβ∴ ασκουµένη κατά τάς διατάξεις του άρθρου 121 του παρόντος. Έάν άσκηθή έφεσις, το Υπ∴ Συµβ∴ 

επιλαµβάνεται τής εκδικάσεως αυτής, δικαιούµενον, έάν το κρίνη άναγκαιον, να έξετάση τον µηνυτήν, τον 
κατηγορούµενον και τούς µάρτυρας. Κατά τής αποφάσεως του Υπ∴ Συµβ∴ ουδέν ένδικον µέσον χωρεί.

Περί	του	33ου	βαθμού

Άρθρον	124

Προκειµένης κατηγορίας κατά µέλους του Μεγ∴ Συµβ∴ το Υπ∴ Συµβ∴, είτε συνεπεία καταγγελίας είτε 

αύτεπαγγέλτως έπιλαµβανόµενον, άποφαίνεται έν άπουσία του καθ’ ου ή κατηγορία άν κατ’ άρχήν θά άπορρίψη 
ταύτην ή άν θά διατάξη ανάκρισιν  Εις την δευτέραν περίτπωσιν ορίζεται προς τουτο άνακριτική έπιτροπή έκ του Μεγ∴ 

Ρητ∴ και δύο άλλων µελών του Υπ∴ Συµβ∴.
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Έάν κατηγορούµενος τυγχάνει ό Μεγ∴ Ρητ∴, χρέη Μεγ∴ Ρητ∴ ασκεί µέλος του Υπ∴ Συµβ∴ οριζόµενον Υπ’ αυτού, 

το όποιον και αντικαθιστά τον Μεγ∴ Ρητ∴ εις όλα τά καθήκοντά του.

Ή άνακριτική αυτη έπιτροπή θεωρείται έν απαρτία παρόντων δύο των µελών αύτής. Αποκλείεται τής έπιτροπής ό 
Υποβαλών την καταγγελία∴ Ή έπιτροπή διορίζει εισηγητην έκ τών µελών αύτής και προβαίνει εις την συλλογήν πάσης 

πληροφορίας σχετικής προς την κατηγορίαν ή και εις την έξέτασιν µαρτύρων, δύναται δέ, κατά την ιδίαν της κρίσιν, και 
να καλέση τον κατηγορούµενον προς έγγραφον ή προφορικήν άπολογία∴ Το πόρισµα αύτής κατατίθεται είς την Μεγ∴ 

Γεν∴ Γραµµατείαν και Υποβάλλεται είς το Υπ∴ Συµβ∴ το όποιον, µετ’ άκρόασιν του είσηγητου, άποφαίνεται άν ό 

κατηγορούµενος είναι άπαλλακτέος ή πρέπη να κληθή είς δίκην ένώπιον τής όλοµελείας του Υπ∴ Συµβ∴. Τούτο ορίζει 

και την δικάσιµον, είς την όποιαν καλείται ό κατηγορούµενος πρό οκτώ (8) τουλάχιστον ήµερών όπως παραστή, 
δικαιούµενος να λάβη έν τω µεταξύ γνωςιν τών έγγράφων τής διαδικασίας. Κατά τον αύτον τρόπον ειδοποιείται και ό 
µηνυτής, άν Υπάρχη τοιουτος. Ό κατηγορούµενος δικαιούται να παραστή µετά συνηγόρου κεκτηµένου τον 33ον 
βαθµό∴

Άρθρον	125

Ή διαδικασία άρχεται διά τής υπό του εισηγητού αναγνώσεως του κατηγορητηρίου. Μετά ταύτα αναγιγνώσκονται τά 
σχετικά έγγραφα και εξετάζονται οί τυχόν κληθέντες µάρτυρες κατηγορίας και Υπερασπίσεως. Παν µέλος του Υπ∴ 

Συµβ∴, ό µηνυτής, ό κατηγορούµενος ως και ό συνήγορος του δικαιούνται να απευθύνουν ερωτήσεις προς τούς 

µάρτυρας σχετικάς µέ την διεξαγοµένην δίκη∴

Ακολούθως δίδεται ό λόγος εις τον Μεγ∴ Ρητ∴ ή τον Αναπληρωτήν του προς άναπτυξιν τής κατηγορίας, εις τον 

µηνυτην, έάν Υπάρχη τοιουτος, και τέλος εις τον κατηγορούµενον και τον συνήγορόν του.

Άρθρον	126

Κηρυχθείσης περαιωµένης τής συζητήσεως, αποχωρούν ό κατηγορούµενος µετά του συνηγόρου του, ό µηνυτής και ό 
Μεγ∴ Ρητ∴ ή ό Αναπληρωτής του, ό Υποστηρίξας την κατηγορία∴ Τά άποµένοντα µέλη του Υπ∴ Συµβ∴ έν 

διασκέψει άποφασίζουν διά φανερός ψηφοφορίας και πλειοψηφίας Επι ένός έκάστου των κεφαλαίων τής κατηγορίας, 
τιθεµένων υπό του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴.

Ό κατηγορούµενος κηρύσσεται ένοχος δι άποφάσεως λαµβανοµένης διά φανεράς ψηφοφορίας και πλειοψηφίας.

Έν ίσοψηφία ό κατηγορούµενος κηρύσσεται άθώος. Έάν ό κατηγορούµενος κηρυχθή ένοχος, ό Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ 

έρωτα έάν Υπάρχουν έλαφρυντικαι περιστάσεις και µετά τούτο ορίζονται, Επισης διά φανερός ψηφοφορίας και 
πλειοψηφίας, τά τής έπιβλητέας ποινής.

Όλες οι κοινοποιήσεις δύνανται να γίνουν ή µε επιστολή ταχυδροµικώς ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ( e mail) . Σε 
περίπτωση αγνώστου διαµονής αυτού προς τον οποίο γίνεται η κοινοποίησις  αυτή θα τελείται µε ανάρτηση στον 
πίνακα ανακοινώσεων επί τριάντα ηµέρας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ.

ΓΕΝΙΚΑΙ	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον	127

Τά υπό των διαφόρων Τεκτ∴ Εργαστ∴ του AΑΣΤ έν χρήσει Τυπικά άπό του 4ου µέχρι και του 33ου βαθµού 

συντάσσονται και εγκρίνονται υπό του Υπ∴ Συµβ∴ Οµοίως δι αποφάσεως του Υπάτου Συµβουλίου ορίζεται η 

εθιµοτυπία η σειρά εισόδου και τα διάσηµα του ΑΑΣΤ.

Άρθρον	128

Το χειρόγραφον του Τυπικού του 33ου και τελευταίου βαθµού τής 'Ελλάδος του Α∴ Α∴ Σ∴ Τ∴ φυλάσσεται έντος 

κιβωτίου, του όποιου µίαν κλείδαν κρατεί ό Ύπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴, άλλην ό Άνθυπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ και την τρίτην ό Μεγ∴ 

Καγκ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Γραµµ∴.

Απαγορεύεται ρητως ή παροχή εις τούς Υπ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Έπιθ∴ άντιγράφων του χειρογράφου τούτου Τυπικού, πλήν 

των ένεργών µελών του Υπ∴ Συµβ∴.

Άρθρον	129

Το πένθος Επι τώ θανατω του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴, των Μεγ∴ Αξιωµατικών του Υπ∴ Συµβ∴ και τών µελών αυτού 

κανονίζεται υπό του Υπ∴ Συµβ∴. 

Άρθρον	130

Έφ’ όλων των ζητηµάτων, περί των οποίων δεν γίνεται ιδιαιτέρα µνεία εις τον παρόντα Γεν∴ Κανονισµόν, άποφασίζει 

το Υπ∴ Συµβ∴, το όποιον και οσάκις παραστή ανάγκη έρµηνεύει αύθεντικως τουτον.

Άρθρον	131

Παντός είδους αποφάσεις ή πράξεις οι οποίες ελήφθησαν ή διενεργήθηκαν  από ανυπόστατα όργανα ή διοικήσεις    
θεωρούνται ως µηδέποτε γενόµενες. Το Ύπατο Συµβούλιο κατ οικονοµία και κατά την απόλυτο και ανεξέλεγκτο αυτού 
κρίση δύναται να αναγνωρίσει τµήµα ή το σύνολο αυτών δια ρητών αποφάσεων αυτού.

Άρθρον	132

Το Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου τής 'Ελλάδος ανακηρύσσει τον παρόντα Γεν∴ Κανονισµόν ως θεµελιώδη νόµον αυτού και 

των υπό την αιγίδα του Φιλοσ∴ Εργαστ∴ ή δε ισχύς του άρχεται από τής 26ης Μαΐου 2016.

Ο υπό του Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου και τελευταίου βαθµού διά την 'Ελλάδα του A∴ Α∴ Σ∴ Τ∴ σε ισχύ Γενικός 

Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε  διά της από 25ης Μαΐου 2016 αποφάσεως του Υπ∴ Συµβ∴ τέθηκε εις εφαρµογήν 

διά Διατάγµατος εκδοθέντος την 26 Μαΐου 2016.
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C H A P T E R  4

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΗΜΕΙΣ

ΥΠΑΤΟΣ ΜΕΓΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 33ΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΑΣΤ

Έχοντες Υπ’ όψει τό άρθρον 79 του Γενικού Κανονισµού του Υπάτου Συµβουλίου του 33ου διά τήν 
'Ελλάδα τής 26ην Μαΐου 2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ

’Άρθρον 1

Ό υπό του Υπάτου Συµβουλίου του 33ου διά τήν Ελλάδα έγκριθείς Ειδικός Κανονισµός των υπό τήν 
αιγίδα αύτου Φιλοσοφικών ’Εργαστηρίων, Υπογραφείς καί κυρωθείς παρ’ Ηµών, κηρύσσεται 
έκτελεστός άπό σήµερον καί δηµοσιεύεται ϊνα διέπη του λοιπου τάς έργασίας τών ’Εργαστηρίων 
τούτων

Άρθρον 2

Ό Μέγας Καγκελλάριος - Μέγας Γενικός Γραµµατεύς τής I∴ Α∴ θέλει προσυπογράψη καί έκτελέση τό 

παρόν Διάταγµα.

Έγένετο έν Κοιλάδι ’Ιλισού καί Ανατολή Αθηνών, καί έν τώ Τεκτονικώ Μεγάρω τήν 26ην Μαΐου 2016.
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠ∴ ΣΥΜΒ∴

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

ΙΔΡΥΣΙΣ

’Άρθρον	1

Εργαστήρια των φιλοσοφικών βαθµών είναι ή Σύνοδος του 32ου βαθµού, τό Δικαστήριον τού 31ου βαθµού , ό Άρειος 
Πάγος, τό Υπέρτατον Περιστύλιον καί ή Στοά Τελειοποιήσεως.

Σύνοδος καλείται τό Τεκτ∴ Εργαστ∴, τό άπονέµον τόν 32ον βαθµό∴ Δικαστήριον τού 31ου βαθµού καλείται τό 

Εργαστ∴, τό άσκουν καθήκοντα Τεκτ∴ Δικαστηρίου. Άρειος Πάγος καλείται τό Τεκτ∴ Εργαστ∴, τό άπονέµον τούς 

βαθµούς άπό τού 19ου µέχρι καί του 30ου.

Υπέρτ∴ Περιστύλιον καλείται τό Τεκτ∴ Εργαστ∴, τό άπονέµον τούς βαθµούς άπό του 15ου µέχρι καί του 18ου, καί 

Στ∴ Τελειοποιήσεως τό Τεκτ∴ Εργαστ∴, τό άπονέµον τούς βαθµούς άπό του 4ου µέχρι καί του 14ου, του Α∴ Α∴ ΣΛ 

Τ∴.

Άρθρον	2

Πρός έκδοσιν άδειας ίδρύσεως Φιλοσ∴ Εργαστ∴ άπαιτείται έγγραφος αϊτησις πρός τό Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου διά τήν 

Ελλάδα έννέα τακτικών τεκτόνων τής δικαιοδοσίας του Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου διά τήν Ελλάδα κατεχόντων κανονικώς 

τόν 30ον ή άνώτερον βαθµόν του A∴ Α∴ Σ∴ Τ∴ διά τήν ϊδρυσιν Άρείου Πάγου, τόν 18ον ή άνώτερον βαθµόν διά τήν 

ϊδρυσιν Υπερτ∴ Περιστυλίου, καί τόν 14ον ή άνώτερον βαθµόν διά την ϊδρυσιν Στ∴ Τελειοποιήσεως.

Άρθρον	3

Ή αϊτησις καί τά σχετικά συντεταγµένα κατά τά Υποδείγµατα A, Β, Γ, τά προσηρτηµένα εις τόν Γεν∴ Κανονισµόν του 

Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου διά τήν 'Ελλάδα του έτους 2006, πρέπει νά συνοδεύωνται υπό των διπλωµάτων των 

αίτούντων, άποδείξεως πληρωµής τής έτησίας εισφοράς διά τά έκτος τής Κοιλ∴ Ιλισού Άν∴ Αθηνών Εργαστ∴ καί 

άποδείξεως πληρωµής του δικαιώµατος διά τήν έκδοσιν του ίδρυτικου τίτλου.

Άρθρον	4

'Η συνεδρία εις τό υπό ϊδρυσιν Φιλοσ∴ Εργαστ∴, ή άνάληψις τών άξιωµατικών καί πάσα άλλη προκαταρκτική 

έργασία µέχρι τής έκδόσεως τής περί ίδρύσεως άποφάσεως του Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου τελείται, ώς εις τας εγκυκλίους 

του  Υπ∴ Συµβ∴ άναγράφεται.

Άρθρον	5

Οί ϊδρυταί έκάστου Φιλοσ∴ Εργαστ∴ άπολαµβάνουν τών προνοµίων τής άρχαιότητος. Ουτως έν άπουσία του Μεγ∴ 

Διδ∴, του Α' και Β' Μεγ∴ Κριτ∴ έν τώ Άρείω Πάγω, του Σοφωτ∴, του Α' και Β' Μεγ∴ Φυλ∴ έν Υπερτ∴ Περιστυλίω, 

του Τρις∴ Ίσχ∴ Διδ∴ καί του Α' καί Β' Επιθ∴ έν Στ∴ Τελειοποιήσεως, καί έν περιπτώσει έπειγούσης άνάγκης όπως 

τό Φιλοσ∴ Εργαστ∴ συνεδριάση, άναλαµβάνει τήν σφυραν είς τών ιδρυτών, ό ανώτερος κατά βαθµόν, ή ό 

αρχαιότερος κατά τήν µύησιν έπί όµοιοβάθµων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ	ΤΩΝ	ΦΙΛΟΣ∴	ΕΡΓΑΣΤ∴	ΕΚΛΟΓΗ	ΚΑΙ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ	ΑΥΤΩΝ

Άρθρον	6

Οί άξιωµατικοί του Άρείου Πάγου είναι οί εξής:

1. Ό Μέγας Διδάσκαλος

2. Ό Α' Μέγας Κριτής

3. Ό Β' Μέγας Κριτής

4. Ό Μέγας Ρήτωρ

5. Ό Μέγας Γραµµατεύς-Σφραγιδοφύλαξ

6. Ό Μέγας Θησαυροφύλαξ

7. Ό Μέγας Προσαγωγεύς

8. Ό Μέγας Τελετάρχης

9. Ό Μέγας ’Ελεονόµος

10. Ό Μέγας Σηµαιοφόρος

11. Ό Μέγας Άρχιτέκτων-Άρχιτρίκλινος

12. Ό Μέγας Αρχηγός των Φρουρών

13. Ό πρόσθετος Ρήτωρ

14. Ό πρόσθετος Γραµµατεύς

Οί άξιωµατικοί του Υπερτ∴ Περιστυλίου είναι οί εξής:

1. Ό  Σοφώτατος

2. Ό  Α' Μέγας Φύλαξ

3. Ό Β' Μέγας Φύλαξ

4. Ό  Ίππ∴ τής Εύγλωπίας

5. Ό  Ίππ∴ Καγκελλάριος-Σφραγιδοφύλαξ

6. Ό  Ίππ∴ Θησαυροφύλαξ

7. Ό  Ίππ∴ Δοκιµαστής

8. Ό  Ίππ∴ Β'Δοκιµαστής

9. Ό  Ίππ∴ Τελετάρχης-Άρχιτρίκλινος

10. Ό  Ίππ∴ τής Αγαθοεργίας

11. Ό  Ίππ∴ Σηµαιοφόρος

12. Ό  Ίππ∴ Φρουρός του Περιστυλίου
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13. Ό  πρόσθετος Ρήτωρ

14. Ό  πρόσθετος Γραµµατεύς

Οί άξιωµατικοί τής Σ∴ Στ∴ Τελειοποιήσεως είναι οί έξης:

1. Ό  Τρίς Ισχυρός Διδάσκαλος

2. Ό  Α' ’Επιθεωρητής

3. Ό  Β' ’Επιθεωρητής

4. Ό  Ρήτωρ

5. Ό  Γραµµατεύς

6. Ό  Ταµίας

7. Ό  Δοκιµαστής

8. Ό  Β' Δοκιµαστής

9. Ό  Τελετάρχης

10. Ό  ’Ελεονόµος

11. Ό  Σφραγιδοφύλαξ

12. Ό  Αρχηγός των Φρουρών

13. Ό  πρόσθετος Ρήτωρ

14. Ό  πρόσθετος Γραµµατεύς

 

Άρθρον	7

α) Τά τής έκλογής τών άξιωµατικών τής Συνόδου του

32ου καί του Δικαστηρίου του 31ου ρυθµίζονται κατά τά

υπό του Γεν ∴ Κανονισµού προβλεπόµενα (άρθρον 69).

β) Διά τήν Κοιλ∴ Ίλισου καί Άν∴ Αθηνών Μεγ∴ Διδ∴ του Άρείου Πάγου είναι αύτοδικαίως ό Μεγ∴ Καγκ.'. Μεγ∴ Γεν∴ 

Γραµµ∴, τό Υπ∴ Συµβ∴ δύναται νά διορίζη τόν Μεγ∴ Διδ∴ των Άρείων Πάγων διά τάς λοιπός Κοιλ∴ ’Άλλως, διά νά 

έκλεγη τις Μεγ∴ Διδ∴ Άρείου Πάγου, πρέπει, έάν δέν κατέχη άνώτερον του 30ου, νά έχη διατελέσει Α ή Β' Μεγ∴ 

Κριτ∴ ή Μεγ∴ Ρητ∴ του Άρείου Πάγου ή νά έχει µυηθή άπό τριών τουλάχιστον έτών εις τόν 30ον βαθµό∴

Πρό τής εκλογής διακόπτονται αί έργασίαι εις 28ον βαθµόν, ϊνα τό Έργαστ∴ συνεδριάση εις 30ον βαθµό∴ 

Άνοιγοµένων τών έργασιών εις 30ον βαθµόν, οί Ίππ∴ Καδώς έκλέγουν τρεις έκ τών έχόντων τά προσόντα διά να 

καταλάβουν τήν θέσιν του Μεγ ∴ Διδ ∴, οί όποιοι καί προτείνονται ώς Υποψήφιοι διά τό άξίωµα τούτο.

’Επαναλαµβανοµένων τών έργασιών εις 28ον βαθµόν, ό Μεγ∴ Διδ∴ άνακοινώνει τά ονόµατα τών όρισθέντων ώς 

υποψηφίων διά τό άξίωµα του Μεγ∴ Διδ∴, µεταξύ τών όποιων έκλέγεται ουτος.
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Μετά τήν έκλογήν του Μεγ∴ Διδ∴ άκολουθεί ή έκλογή τών λοιπών άξιωµατικών έκ τών κατεχόντων τουλάχιστον άπό 

έτους τόν 30ον βαθµόν µελών

'Η έκλογή τών άξιωµατικών του Άρείου Πάγου ένεργείται εις 28ον βαθµό∴

γ) Ή έκλογή του Σοφ∴ καί τών λοιπών άξιωµατικών του Υπερτ∴ Περιστυλίου ένεργείται εις έργασίας 18ου βαθµού.

Διά νά έκλεγη τις Σοφ∴ πρέπει, έάν δέν κατέχη άπό έτους τουλάχιστον τόν 30ον βαθµόν, νά έχη διατελέσει Α' ή Β' 

Μεγ∴ Φυλ∴ ή Ίππ∴ τής Εύγλωπίας ή νά έχει µυηθή από τριών τουλάχιστον έτών εις τόν 18ον βαθµό∴

Διά νά έκλεγή τις άξιωµατικός Υπερτ∴ Περιστυλίου πρέπει νά κατέχει τόν 18ον βαθµόν άπό έτους τουλάχιστον.

δ) Διά νά έκλεγή τις Τρίς Ίσχ∴ Διδ∴ πρέπει νά έχη διατελέσει Α' ή Β' Επιθ∴ ή Ρητ∴ ή νά κατέχη τόν 14ον βαθµόν 

άπό τριετίας ή τόν 18ον βαθµόν άπό διετίας ή άπό έτους τουλάχιστον τόν 28ον βαθµό∴

Η έκλογή ένεργείται ώς έξης:

Πρό τής έκλογής διακόπτονται αί έργασίαι 4ου βαθµου, ίνα τό Έργαστ∴ συνεδριάση είς 14ον βαθµό∴ Άνοιγοµένων 

των έργασιών είς 14ον, οί Μεγ∴ Έκλεκτ∴ Τελ∴ καί Υπερτ∴ Τέκτονες έκλέγουν τρεις έκ των έχόντων τά προσόντα 

όπως καταλάβουν τό άξίωµα του Τρίς Ίσχ∴ Διδ∴, οί όποιοι καί προτείνονται ώς Υποψήφιοι διά τό άξίωµα τούτο, µέθ’ό 

αί έργασίαι 14ου βαθµου κλείονται. ’Επαναλαµβανοµένων τών έργασιών είς 4ον βαθµόν, ό Πρόεδρος άνακοινώνει τά 
ονόµατα τών Υποψηφίων έκ τών όποιων είς έκλέγεται Τρίς Ίσχ∴ Διδ∴. Επακολουθεί ή έκλογή τών λοιπών 

άξιωµατικών είς έργασίας 4ου βαθµου.

Διά νά έκλεγή τις άξιωµατικός Στ∴ Τελειοποιήσεως πρέπει να κατέχη τόν 14ον βαθµόν άπό έτους τουλάχιστο∴

ε) Όταν τό Υπερτ∴ Περιστύλιον, µή Υπαρχούσης Στ∴ Τελειοποιήσεως, άπονέµει καί τούς βαθµούς 4-14, ή έκλογή του 

Σοφ∴ ώς καί τών λοιπών άξιωµατικών ένεργείται είς έργασίας 4ου βαθµου. Πρό τής έκλογής διακόπτονται αί έργασίαι, 

ϊνα τό Έργαστ∴ συνεδριάση εις 18ον βαθµόν, οπότε οί Ίππ∴ Ροδ∴ εκλέγουν τρεις έκ των έχόντων τά προσόντα νά 

καταλάβουν τήν θέσιν του Σοφ∴, οί όποιοι καί προτείνονται ώς Υποψήφιοι διά τό άξίωµα τούτο. ’Επαναλαµβανοµένων 

των έργασιών εις 4ον βαθµόν, ό Σοφ∴ άνακοινώνει τά ονόµατα των όρισθέντων ώς υποψηφίων διά τό άξίωµα του 

Σοφ∴, µεταξύ των όποιων ουτος έκλέγεται. ’Επακολουθεί ή έκλογή των λοιπών άξιωµατικών έκ των κατεχόντων τόν 

18ον βαθµόν άπό έτους τουλάχιστον.

στ) Πάσαι αί ώς άνω έκλογαί γίνονται διά µυστικής ψηφοφορίας καί διά ψηφοδελτίων

Αί άποφάσεις λαµβάνονται διά τής άπολύτου πλειοψηφίας των παρόντων µελών, τά όποια πρέπει νά είναι ταµειακώς 
έν τάξει.

ζ) Οί κατά τό άρθρον 7 του Γεν∴ Κανονισµού έκλεγόµενοι άξιωµατικοί είναι έπανεκλέξιµοι εις τό αύτό άξίωµα έπί δύο 

µόνον συνεχείς περιόδους.

η) Δέν έπιτρέπεται ή έκλογή του αύτου προσώπου ώς Προέδρου εις περισσότερα του ένός Τεκτ∴ Έργαστ∴ εί µή 

µόνον µέ ειδικήν έγκρισιν του Υπ∴ Συµβ∴ κατά τήν κρίσιν αύτου.

θ) Εις περίπτωσιν κενώσεως θέσεως λόγω θανάτου ή παραιτήσεως ή άδυναµίας άσκήσεως τών καθηκόντων του 
Μεγ∴ Διδ∴ ή του Σοφ∴ ή του Τρίς’Ισχ∴ Διδ∴, τό Έργαστ∴ προβαίνει έντός µηνός εις τήν έκλογήν νέου, τηρουµένης 

τής υπό του άρθρου 7 προβλεποµένης διαδικασίας.

’Εάν όµως ή κένωσις συµβή διανυοµένου του τρίτου έτους τής τριετους περιόδου του Άρείου Πάγου ή του τελευταίου 
έξαµήνου τής διετούς περιόδου του Υπερτ∴ Περιστυλίου ή τής Στ∴ Τελειοποιήσεως, τα καθήκοντα του Προέδρου 
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µέχρι λήξεως τής περιόδου άσκεί διά τούς Άρείους Πάγους ό Α' Μεγ∴ Κριτ∴, διά τά Υπερτ∴ Περι-στύλια ό Α' Μεγ∴ 

Φυλ∴ καί διά τάς Στ∴ Τελειοποιήσεως ό Α' Έπιθ∴.

ι) Εις περίπτωσιν κενώσεως τής θέσεως έτέρου άξιωµατικου Φιλοσ∴ Έργαστ∴ έφαρµόζονται άναλογικώς τά 

προβλεπόµενα εις τήν παράγραφον θ του παρόντος άρθρου.

ια) Κατά τάς περιπτώσεις των παραγράφων θ και ι του παρόντος άρθρου, τηρούνται έπακριβώς τά εις τάς 
παραγράφους α µέχρι και η αύτου οριζόµενα.

ιβ) Τό δικαίωµα του έκλέγειν καί έκλέγεσθαι περιορίζεται εις τά ένεργά καί τακτικά µέλη των Φιλοσ∴ Έργαστ∴.

Άρθρον	8

Τά Φιλοσ∴ Έργαστ∴ Υποχρεουνται όπως έντός έπτά ήµερων Υποβάλλουν εις τό Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου πρός 

έγκρισιν τά άποτελέσµατα των άρχαιρεσιών των

Ή µή έγκαιρος Υποβολή των άποτελεσµάτων τούτων συνεπάγεται τήν πειθαρχικήν τιµωρίαν του Προέδρου καί του 
Γραµµ∴ του Έργαστ∴.

Άρθρον	9

Ή έγκατάστασις των νέων άξιωµατικών Φιλοσ∴ Έργαστ∴, έκλεγοµένων κατά τά εις τό άρθρον 78 του Γεν∴ 

Κανονισµού καί τό άρθρον 7 του Είδ∴ Κανονισµού τούτου οριζόµενα, µετά τήν έγκρισιν τής Υπάτης άρχής, ένεργείται 

έντός του µηνάς Ιανουάριου του έποµένου έτους, κατά τά υπό του Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου έγκεκριµένα Τυπικά.

Άρθρον	10

Κατά τήν έγκατάστασιν των νέων άξιωµατικών ό Μεγ∴ Διδ∴ ή ό Σοφ∴ η ό Τρίς’Ισχ∴ Διδ∴, έάν έξελέγη τό πρώτον, 

οµνύει Υπογράφει ένώπιον του τέως Προέδρου, των άξιωµατικών καί τών µελών του Φιλοσ∴ Έργαστ∴ την κάτωθι 

επίσηµη διαβεβαίωση  τών άξιωµατικών

Οί λοιποί άξιωµατικοί, οί τό πρώτον έκλεγέντες, δίδουν καί Υπογράφουν τόν όρκον ένώπιον του νέου Προέδρου καί 
τών µελών του Έργαστ∴.

Ό όρκος όν οµνύουν πάντες οί τό πρώτον έκλεγόµενοι άξιωµατικοί, είναι ό έξης:

«Έπί τώ όρκω τώ 30ω (διά τόν Μεγ ∴ Διδ καί τούς άξιωµατικούς του Άρείου Πάγου) ή τώ 18ω (διά τόν Σοφ∴ καί τούς 

άξιωµατικούς του Υπερτ∴ Περιστυλίου) ή τώ 14ω (διά τόν Τρίς Ίσχ∴ Διδ∴ καί τούς άξιωµατικούς τής Στ∴ 

Τελειοποιήσεως) βαθµώ παρουσία του Σεπτού τούτου Έργαστ∴, οµνύω καί Υπισχνουµαι ένώπιον του Μ∴ Α∴ Τ∴ 

Σ∴ νά χειριστώ µετ’ άκρας εύλαβείας τά άνατεθέντα µοι ύψηλά καθήκοντα. Νά Υπακούω άπαρεγκλίτως είς τά 

κελεύσµατα του Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου διά τήν Ελλάδα καί του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ αύτου, νά τηρήσω πιστώς τά Μεγ∴ 

Συντάγµατα του 1762 και 1786, τόν Γεν∴ Κανονισµόν του Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου διά τήν Ελλάδα καί τόν Είδ∴ 

Κανονισµόν τών Φιλοσ∴ Έργαστ∴.’Οµνύω ώσαύτως νά καταβάλλω πάσαν µέριµναν Υπέρ τής τάξεως καί προόδου 

τών έργασιών του Σεπτού τούτου Έργαστ∴. Των ιερών Υποσχέσεων τούτων έπικαλουµαι µάρτυρα τόν Μ∴ Α∴ Τ∴ 

Σ∴».

Ό επανεκλεγείς Πρόεδρος άνακηρύσσεται υπό τού Α' Μεγ∴ Κριτ∴ ή τού Α' Μεγ∴ Φυλ∴ ή τού Α' Έπιθ∴ καί 

έπιβεβαιώνει τόν κατά τήν πρώτην έκλογήν του δοθέντα όρκον.

Οί λοιποί έπανεκλεγόµενοι άξιωµατικοί άνακηρύσ- σονται υπό τού Προέδρου καί επιβεβαιώνουν τόν κατά τήν πρώτην 
έκλογήν των δοθέντα όρκο∴
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Άρθρον	11

Πας άξιωµατικός, άπουσιάσας έπί τρεις συνεχείς συνεδρίας χωρίς νά δικαιολογηθη έγγράφως, θεωρείται αύτοδικαίως 
ώς παραιτηθείς, τό δέ Φιλοσ∴ Έργαστ∴ προβαίνει εις µίαν τών προσεχών συνεδριών έντός µηνός εις τήν έκλογήν 

άντικαταστάτου αύτου διά τόν υπόλοιπον χρόνον, τηρουµένων τών εις τό άρθρον 7 τού Κανονισµού τούτου 
όριζοµένων

Άρθρον	12

Τά καθήκοντα καί τά δικαιώµατα τών άξιωµατικών τών Φιλοσ∴ Έργαστ∴ είναι τά άκόλουθα:

α) Ό Πρόεδρος ήγείται καί διευθύνει τάς έργασίας τού Φιλοσ∴ Έργαστ∴, συγκαλεί εις συνεδρίας, άντιπροσωπεύει 

τούτο, άποσφραγίζει τήν άλληλογραφίαν, Υπογράφει µετά τού Γραµµ ∴ τούς πίνακας καί µετά τού Γραµµ∴ καί Ρητ∴ 

τά Πρακτικά, θέτει υπό τήν ψήφον προτάσεις καί τά συµπεράσµατα τού Ρητ∴, προκαλεί τάς άποφάσεις τού Έργαστ∴, 

άνακεφαλαιώνει τάς γνώµας, άναγγέλλει τά άποτελέσµατα τών ψηφοφοριών καί αποφάσεων, προβαίνει κατά τά 
Τυπικά εις τάς αύξ∴ φωτ∴, εις υιοθεσίας καί τακτοποιήσεις, έπαγρυπνει έπί τής τηρήσεως των κελευσµάτων του Υπ∴ 

Συµβ∴ του 33ου διά τήν 'Ελλάδα καί του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ αύτου, των Μεγ∴ Συνταγµάτων, του Γεν∴ Κανονισµού καί 

του Είδ∴ Κανονισµού τούτου.

Λαµβάνει γνώσιν µετά του Ρητ∴ πάσης οµιλίας γενησοµένης είς τό Έργαστ∴ καί έχει τό δικαίωµα νά µαταιώση τήν 

έκφώνησίν της.

Ούδείς δύναται νά διακόψη, παρακούση ή µεµφθή τόν Πρόεδρον διαρκουσών των έργασιών

Ό παραβάτης υπόκειται είς τάς περί πειθαρχίας διατάξεις του Γεν∴ Κανονισµού.

Έν περιπτώσει άπουσίας ή κωλύµατος άντικαθίσταται υπό του Α' Μεγ∴ Κριτ∴ ή Φυλ∴ ή Έπιθ∴ καί τούτου άπόντος 

υπό του Β'.

β) Οί Μεγ∴ Κριτ∴, οί Μεγ∴ Φυλ∴ καί οί Επιθ∴ έχουν τήν διεύθυνσιν των οικείων Κοιλ∴ καί µεταδίδουν τάς έντολάς 

του Προέδρου. Δύνανται νά άφαιρουν τόν λόγον παρά των έπιχειρούντων νά οµιλήσουν άνευ άδειας.

γ) Ό Μεγ∴ Ρητ∴ ή Ίππ∴ τής Εύγλωπίας ή Ρητ∴ είναι φύλαξ των Μεγ∴ Συνταγµάτων, του Γεν∴ Κανονισµού του 

Υπ∴ Συµβ∴ καί του Είδ∴ Κανονισµού τούτου καί άντιτείνει είς πάσαν παράβασιν αύτών, ζητών τήν άναγραφήν τής 

διαµαρτυρίας του είς τά Πρακτικά.

Δίδεται είς αύτόν άµέσως ό λόγος, οσάκις ούτος ζητείται Υπέρ του νόµου. ’Εκφέρει τά συµπεράσµατά του έπί των 
συζητήσεων

Λαµβάνει γνώσιν ώς καί ό Πρόεδρος των οµιλιών, αί όποΤαι πρόκειται νά γίνουν, καί δύναται νά είσηγηθή εις τόν 
Πρόεδρον την µαταίωσιν τής έκφωνήσεώς των

δ)Ό Μεγ∴ Γραµµ∴ ή'Ιππ∴ Καγκ∴ ή Γραµµ∴ τηρει τά Πρακτικά των συνεδριών, τά µητρώα, τό βιβλίον τών έπισήµων 

διαβεβαιώσεων καί λοιπά βιβλία, συγκαλεί εις συνεδρίαν τά µέλη κατόπιν εντολής του Προέδρου, Υπογράφει τά 
Πρακτικά καί διεξάγει τήν άλληλογραφία∴

ε) Ό Μεγ∴ Προσ∴ ή οί Δοκ∴ προβαίνουν εις τάς κεραµώσεις, φροντίζουν διά τάς δοκιµασίας καί συνοδεύουν τούς 

Υποψηφίους.

στ) Ό Μεγ∴ Θησ∴ ή Ταµίας ένεργεί τάς εισπράξεις καί πληρωµάς.

ζ) Ό Μεγ∴ Έλεον∴ ή Ίππ∴ Αγαθοεργίας ή Έλεον∴ περιφέρει τόν Κορµόν Αγαθοεργίας καί τό προϊόν τούτου διαθέτει 

κατά τάς αποφάσεις τού Έργαστ∴.
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η) Οί Τελετ∴ διευθύνουν τάς τελετάς, τήν έθιµοταξίαν, συλλέγουν τάς ψήφους καί περιφέρουν τόν Σάκκον τών 

προτάσεων

θ) Ό Άρχ∴ τών Φρουρ∴ βοηθεί τούς Δοκ∴ εις τήν άσφάλειαν τού Έργαστ∴ καί τάσσεται φρουρός τής εισόδου αύτου.

ι) Ό Άρχιτρ∴ διευθύνει τά τών συµποσίων καί

ια) Ό Σηµ∴ κρατεί τό λάβαρον τού Έργαστ∴ κατά τάς τελετάς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ

Ά	p	θ	ρ	ον	13

Τά µέλη των Φιλοσ∴ Έργαστ∴ διαιρούνται εις ένεργά, πάρεδρα και έπίτιµα.

α) ’Ενεργά µέλη είναι πάντες οί κατοικουντες εις τήν Κοιλ∴ τού Φιλοσ∴ Έργαστ∴ καί έχοντες έκπληρώσει τάς 

ταµειακάς των Υποχρεώσεις.

β) Πάρεδρα µέλη, οί εις αύτό µυηθέντες, υίοθετηθέντες ή τακτοποιηθέντες καί διατελέσαντες έπί εν τουλάχιστον έτος 
ένεργά µέλη αύτου, µ ή κατοικουντες όµως πλέον εις τήν Κοιλ∴ τού Έργαστ∴

Τά πάρεδρα µέλη άπαλλάσσονται πόσης εισφοράς , έφ’ όσον διαµένουν µακράν τής Κοιλ∴ τού Φιλοσ∴ Έργαστ∴, 

Υποχρεούµενα µόνον εις τήν έτήσιαν καταβολήν ποσού τίνος Υπέρ τού Κορµού Αγαθοεργίας. Επανερχόµενα εις τήν 
Κοιλ∴ τού Έργαστ∴ καθίστανται έκ νέου ένεργά µέλη, κατόπιν έγκρίσεως τού Υπ∴ Συµβ∴ τού 33ου.

γ) Τά έπίτιµα µέλη έκλέγονται συµφώνως πρός τά εις τό άρθρον 77 τού Γεν∴ Κανονισµού οριζόµενα.

1) Τά έπίτιµα µέλη έκλέγονται εις ειδικήν συνεδρίαν διά πλειοψηφίας των 4/5 των παρόντων µελών τού Έργαστ∴

2) Τά έπίτιµα µέλη άλλοδαποί, ή ήµεδαποί ένεργά µέλη άλλων Φιλοσ∴ Έργαστ∴, άπαλλάσσονται τής καταβολής 

εισφοράς. 

3) Τά εις τό Έργαστ∴ αύτών έκλεγέντα ’Επίτιµα µέλη δέν απολαµβάνουν τής ώς άνω απαλλαγής καί έξοµοι- 

ώνονται πρός τά ένεργά.

Άρθρον	14

Τά ένεργά µόνον µέλη άπολαύουν πλήρων των τεκτονικών δικαιωµάτων

Άρθρον	15

Τά ένεργά µέλη Υπερτ∴ Περιστυλίου πρέπει νά είναι ένεργά ή έπίτιµα µέλη Στ∴ Τελειοποιήσεως καί τά ένεργά µέλη 

Άρείου Πάγου ένεργά ή έπίτιµα µέλη Υπερτ∴ Περιστυλίου.

Άρθρον	16

Παν ένεργόν µέλος οφείλει νά προσέρχηται εις τάς τακτικός συνεδρίας του Έργαστ∴ κατά τάς Υπ’ αύτου ώρισµένας 

ήµέρας.
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Έάν κωλύηται νά παρευρεθή εις τήν συνεδρίαν, οφείλει νά προειδοποιή έγγράφως τόν Πρόεδρον ή άλλον άξιωµατικόν 
του Έργαστ∴, άνακοινώνων τόν λόγον τής άπουσίας. Έάν ένεκα άπροόπτου κωλύµατος δέν ήδυνή- θη νά 

προειδοποιήση, οφείλει νά δικαιολογήση τήν ά- πουσίαν κατά τήν έποµένην συνεδρία∴

Παν ένεργόν µέλος, τό όποιον άπουσιάζει έπί τρεις διαδοχικάς συνεδρίας άνευ άποχρώσης δικαιολογίας, προσκαλείται 
έγγράφως διά νά δικαιολογηθή. Έάν δέν προσέλθη, γνωστοποιείται εις αύτό έγγράφως ότι τό Έργαστ∴ τήν άποχήν 

του ταύτην θά θεωρήση ώς παραίτησιν. Εάν τέλος καί µετά τήν γνωστοποίησιν ταύτην δέν προσέλθη εις τήν έποµένην 
συνεδρίαν ή δέν άπαντήση έπαρκώς έντός δέκα ήµερων άπό τής έπιδόσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης, 
διαγράφεται τό όνοµά του έκ του καταλόγου των ένεργών µελών καί ειδοποιείται ή Προϊσταµένη Αρχή διά νά γνωρίση 
τουτο καί εις τά υπό τήν δικαιοδοσίαν της Εργαστ∴

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

ΕΙΣΔΟΧΗ	ΕΙΣ	ΤΟΝ	ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ	ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΝ

Άρθρον	17

Διά να γίνη δεκτός πρός εισδοχήν είς τόν Φιλοσοφικόν Τεκτονισµόν (4ον βαθµόν) οφείλει:

α) Νά κατέχη τήν άναγκαίαν παιδείαν καί πνευµατικήν άνάπτυξιν, όπως κατανοήση τάς φιλοσοφικός έννοιας του 
βαθµου είς τόν όποΤον ζητεί νά µυηθή.

β) Νά διακρίνηται έπί χρηστότητι, φιλοπονία καί τεκτονική άρετή καί έν γένει νά κατέχη πάντα τά προσόντα καλού καί 
άγαθου τέκτονος.

γ) Νά είναι ένεργόν µέλος Συµβολικής Στ∴, Υπαγοµένης υπό τήν αιγίδα κανονικώς λειτουργούσης καί 

άναγνωρισµένης Μεγ∴ Στ:., τηρουµένης τής διατάξεως του άρθρου 60 του Γεν∴ Κανονισµού του Υπ∴ Συµβ∴ του 

33ου διά τήν 'Ελλάδα.

δ) Νά κατέχη τόν βαθµόν του Διδ∴

’Α	ρ	θ	ρ	ο	ν	18

Ό κεκτηµένος τά υπό του άρθρου 17 άπαιτούµενα προσόντα καί έπιθυµών νά µυηθή εις τόν 4ον βαθµόν οφείλει νά 
άπευθύνη πρός τόν Πρόεδρον του οικείου Φιλοσ∴ Έργαστ∴ (Στ∴ Τελειοποιήσεως) αϊτησιν συντεταγµένην κατά τό 

κεκανονισµένον υπόδειγµα, Υπογεγραµµένην παρ’ αύτου καί υποστηριζοµένην υπό τριών ένεργών µελών του Φιλοσ∴ 

Έργαστ∴, πρός τό όποιον άπευθύνεται ή αϊτησις, κατεχόντων τόν 28ον βαθµό∴

Οί Υποστηρίζοντες τήν αϊτησιν Υπέχουν ένώπιον του Φιλοσ∴ Έργαστ∴ πάσαν εύθύνην διά τήν περί τών Υποψηφίων 

κρίσιν των

Αρ	θ	ρ	ο	ν	19

Τά τής διαδικασίας Υποβολής καί έγκρίσεως ή µή τής ώς άνω αίτήσεως καθορίζονται υπό τών άρθρων 22, 24-26 του 
Είδ∴ Κανονισµού τούτου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Έ.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΦΩΤΟΣ	ΕΙΣ	ΕΚΑΣΤΟΝ	ΦΙΛΟΣ∴	ΕΡΓΑΣΤ∴

Άρθρον	20

Ό µέλλων νά µυηθη εις άνωτέρους φιλοσοφικούς βαθµούς οφείλει νά άνήκη ώς ένεργόν µέλος εις άπαντα τά κατώτερα 
Φιλοσ∴ Έργαστ∴ τής αύτής Κοιλ∴, τά υπό τήν δικαιοδοσίαν του Υπ∴ Συµβ∴

Ά	ρ	θ	ρ	ο	ν	21

Τά µέλη ένός Φιλοσ∴ Έργαστ∴ δύνανται νά ζητήσουν τήν αυξ∴ φωτ∴ εις τόν άµέσως άνώτερον βαθµόν, έάν 

διήνυσαν τό υπό του άρθρου 58 του Γεν∴ Κανονισµού του Υπ∴ Συµβ∴ όριζόµενον χρονικόν διάστηµα, ήτοι 12 µήνας 

διά τήν αυξ∴ φωτ∴ άπό του 4ου εις τόν 9ον, 12 µήνας διά τήν άπό του 9ου εις τόν 13ον και 14ον, 24 µήνας διά τήν 

άπό του 14ου εις τόν 17ον καί 18ον, 24 µήνας διά τήν άπό του 18ου είς τόν 28ον καί 24 µήνας διά τήν άπό του 28ου 
είς τόν 30ον, τηρουµένων των υπό τής πρώτης παραγράφου του άρθρου 59 του Γεν∴ Κανονισµού του Υπ∴ Συµβ∴ 

άπαιτουµένων ούσιαστικών προσόντων

'Η άνωτέρω χρονική περίοδος δεν ισχύει διά έργαστήρια διά τά όποια κρίνεται άναγκαία ή αύξ∴ φωτ∴ άδ ∴  άδ ∴ 

πρός διατήρησιν του Έργ∴

Άρθρον	22

Ή σχετική αϊτησις Υπογεγραµµένη υπό του αίτουντος καί Υποστηριζοµένη υπό τριών µελών, κατεχόντων τόν 28ον ή 
άνώτερον τούτου βαθµόν προκειµένου περί Στ∴ Τελειοποιήσεως ή Υπερτ∴ Περιστυλίου, καί τόν 30ον ή άνώτερον 

τούτου προκειµένου περί Άρείου Πάγου, καί συντεταγµένη κατά τό κεκανονισµένον υπόδειγµα, Υποβάλλεται διά του 
Σάκκου των προτάσεων υπό τών Υποστηριζόντων ταύτην είς έργασίας του βαθµού, είς τόν όποιον ζητεί νά προαχθη ό 
Υποψήφιος, καί τό Φιλοσ∴ Έργαστ∴ άποφαίνεται περί τής κατ’ άρχήν άποδοχής ή µή αύτής κατά τήν αύτήν 

συνεδρίαν.

Οί Υποστηρίζοντες τήν αυξ∴ φωτ∴ εις τούς φιλοσοφικούς βαθµούς (9ον-30ον) Υπέχουν ένώπιον τού Φιλοσ∴ 

Έργαστ∴ πάσαν εύθύνην διά τήν περί του Υποψηφίου κρίσιν των

Άρθρον	23

'Η κατά τό προηγούµενον άρθρον αϊτησις πρέπει πάντως νά συνοδεύηται υπό του διπλώµατος του αίτουντος ή του 
δελτίου ταυτότητος ή υπό εγγράφου βεβαιώσεως των κατωτέρων Έργαστ∴ ότι τυγχάνει ένεργόν µέλος αύτών καί ότι 

είναι έν τάξει κατά περίπτωσιν είτε πρός τό Μεγ∴ Θησαυροφυλάκιον, είτε πρός τό Ταµείον αύτών

Εις τήν βεβαίωσιν ταύτην αναγράφεται έπίσης καί ό αριθµός των παρουσιών του αίτουντος εις τά κατώτερα Έργαστ∴ 

ή, προκειµένου περί του αύτου Έργαστ∴, είς τούς κατωτέρους βαθµούς, ό οποίος δέον νά µήν Υπολείπηται του 

ήµίσεως των γενοµένων συνεδριών κατά τόν χρόνον τόν άπαιτούµενον διά τήν αυξ∴ φωτ∴.

Τό οίκειον όµως Έργαστ∴ δύναται κατ’ ούσιαστικήν έκτίµησιν των περιστάσεων νά συγχωρήση τήν τυχόν έλλειψιν του 

άπαιτούµενου άριθµου παρουσιών

Άρθρον	24

Ό Πρόεδρος του Έργαστ∴, εύθύς ώς ή αϊτησις γίνη δεκτή, Υποχρεουται:

α) Νά βεβαιωθη, δι όσων νοµίζει καταλληλοτέρων µέσων, περί τής άξίας καί των προσόντων του αίτουντος.
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β) Νά άπευθυνθη έγγράφως πρός δύο τουλάχιστον µέλη του Φιλοσ∴ Έργαστ∴ έκ των κατεχόντων τουλάχιστον τόν 

άνώτερον βαθµόν τόν όποιον άπονέµει τό Έργαστ∴, τά όποια πρέπει να Υποβάλλουν Υπευθύνως έγγραφον περί των 

ικανοτήτων του αίτουντος όπως κατανοήση τάς φιλοσοφικός έννοιας του βαθµου, εις τόν όποιον ζητεί νά µυηθη, καί 
περί του ήθους καί του χαρακτήρος του.

'Η Υποβολή του τελευταίου τούτου έγγραφου είναι αναγκαία µόνον έπί αύξ∴ φωτ∴ εις βαθµόν άνωτέρου Φιλοσ∴ 

Έργαστ∴ καί όχι έπί αύξ∴ φωτ∴ εις άνώτερον βαθµόν του αύτου Φιλοσ∴ Έργαστ∴.

Άρθρον	25

Διά τήν οριστικήν αύτής άποδοχήν ή αϊτησις είσάγεται εις άλλην συνεδρίαν, κατά τήν όποιαν άνακοινώνονται υπό του 
Προέδρου καί συζητουνται αί κατά τό προηγούµενον άρθρον συλλεγείσαι πληροφορίαι. Μετά συζήτησιν καί µυστικήν 
ψηφοφορίαν διά σφαιριδίων ή ψηφοδελτίων ό αϊτών γίνεται δεκτός, έάν λάβη θετικός τάς ψήφους των τεσσάρων 
πέµπτων (4/5) των παρόντων κατά τήν ψηφοφορίαν µελών, του τυχόν κλάσµατος µονάδος µή Υπολογιζοµένου. 
Ψηφολέκται ορίζονται οί άδ∴ Α' Έπιθ∴ ή Α' Μεγ∴ Φυλ∴ ή Α' Μεγ∴ Κριτ ∴ καί οί άδ∴ Ρητ∴ καί Γραµµ∴.

Ό ψηφισθείς µυείται εις τόν νέον βαθµόν, έφ’ όσον διά τήν αυξ∴ φωτ∴ είναι ταµειακώς έν τάξει καί έάν πρό τής 

µυήσεως άναγνωσθή ή πρός τουτο έγκρισις του Υπ∴ Συµβ∴.

Ή αϊτησις άπορρίπτεται έάν ψηφίσουν κατά του Υποψηφίου (µέλαινα σφαιρίδια ή ψηφοδέλτια φέροντα ρητώς ένδειξιν 
καταψηφίσεως) περισσότερα του ένός πέµπτου (1/5) των παρόντων κατά τήν ψηφοφορίαν µελών Τό τυχόν κλάσµα 
δέν Υπολογίζεται. 

Ό άπορριπτόµενος κατά τά άνωτέρω, ή ό µή έγκρινόµενος υπό του Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου, δεν δύναται νά προταθή έκ 

νέου πρός αυξ∴ φωτ∴ εις Φιλοσ∴ Έργαστ∴, Υπαγόµενον υπό τό Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου διά τήν 'Ελλάδα πρό τής 

παρελεύσεως διετίας άπό τής άπορριπτικής άποφάσεως. Ό διά δευτέραν φοράν άπορριπτόµενος δέν δύναται πλέον 
νά γίνη δεκτός πρός αυξ∴ φωτ∴ υπό Φιλοσ∴ Έργαστ∴.

'Η άπόρριψις παντός προταθέντος άνακοινώνεται υπό του Προέδρου του Έργαστ∴ πρός τό Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου.

Τά ονόµατα των άπορριπτοµένων υπό των Έργαστ∴ ή µή έγκρινοµένων υπό του Υπ∴ Συµβ∴ άνακοινώνονται υπό 

τούτου πρός άπαντα τά υπό τήν δικαιοδοσίαν του άντίστοιχα Έργαστ∴

Άρθρον	27

Αί αιτήσεις αύξ∴ φωτ∴ εις τούς βαθµούς του Υπερτ∴ Περιστυλίου ή του Άρείου Πάγου άδ∴ διαµενόντων είς Κοιλ∴ 

ένθα δέν λειτουργούν τοιαυτα Έργαστ∴, Υποβάλλονται είς τόν οίκεΤον Μεγ∴ Έπιθ∴ του Υπ∴ Συµβ∴, ό όποιος τάς 

διαβιβάζει είς τούτο.

Τό Υπ∴ Συµβ∴, είς περίπτωσιν έγκριτικής άποφάσεώς του, καθορίζει είς αύτήν τό Έργαστ∴, είς τό όποιον δέον νά 

µυηθή ό αϊτών καί είς τό όποιον θά ένταχθή ως µέλος µετά τήν µύησίν του.

Έξαιρετικώς είς τήν περίπτωσιν ταύτην ή προυπόθεσις κατοικίας του ένεργου µέλους δέν είναι άναγκαία.

Άρθρον	28

Η απονοµή των άπό τού 5ου µέχρι του 8ου, άπό τού 10ου µέχρι του 12ου, άπό του 15ου µέχρι του 16ου, άπό του 
19ου µέχρι του 27ου καί του 29ου βαθµών ένεργείται υπό των άρµοδίων Έργαστ∴ δΓ άνακοινώσεως ή συµφώνως 

πρός τάς διατάξεις του Τυπικού καθ’ έκαστον βαθµόν καί πρό τής άπονοµής των βαθµών 9ου, 13ου, 14ου, 17ου, 
18ου, 28ου καί 30ου, συµφώνως πρός τό Τυπικόν τών βαθµών τούτων
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Άρθρον	29

Δέν Υποβάλλονται εις ψηφοφορίας έκείνοι εις τούς όποιους τό Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου άπονέµει άπ’ εύθείας αυξ∴ 

φωτ∴.

Ουτοι άνακηρύσσονται ώς ένεργά µέλη Έργαστ∴ µετά τήν άναγγελίαν εις αύτό υπό του Υπ∴ Συµβ∴ τής άπονοµής 

του βαθµού καί έγγράφονται εις τό µητρώον του Έργαστ∴, εύθύς ώς δώσουν τήν έπίσηµον διαβεβαίωσιν του βαθµού, 

ό όποϊος άπενεµήθη είς αύτούς, είτε ένώπιον του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ ή του Άναπληρωτου αύτου, είτε εις τό Έργαστ∴ 

είς τό όποιον άνήκουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

ΠΕΡΙ	ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ	ΚΑΙ	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

Άρθρον	30

Οί κατέχοντες κανονικώς φιλοσοφικούς βαθµούς καί δυνάµενοι νά άποδείξουν τούτο διά τής προσαγωγής κανονικών 
τεκτονικών διπλωµάτων ή δελτίων άνα- γνωρίσεως καί άλλων έγγράφων, είτε έκδιδοµένων υπό του Υπ∴ Συµβ∴ του 

33ου διά τήν Ελλάδα, είτε θεω- ρηθέντων Υπ’ αύτου ή καί έκδιδοµένων ύφ’ ένός τών  

άνεγνωρισµένων Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου ή άλλης άνε- γνωρισµένης Τεκτ∴ Δυνάµεως του Α∴ Α∴ Σ∴ Τ∴, δύνανται νά 

υιοθετηθούν εις τά άντίστοιχα Φιλοσ∴ Έργαστ∴ τά άπονέµοντα τούς βαθµούς τούτους.

Είδικώς διά τούς προερχοµένους έξ άλλοδαπών Τεκτ∴ Δυνάµεων, τό ’Εργαστ∴, εις τό όποιον Υπεβλήθη ή αϊτησις 

υιοθεσίας, πρό πάσης αύτου ένεργείας άναφέρεται πρός το Υπ∴ Συµβ∴, Υποβάλλον εις αύτό παν προσαχθέν παρά 

του αίτουντος άποδεικτικόν έγγραφον, καί αίτείται την προέγκρισιν αύτου διά τήν αίτουµένην υιοθεσίαν, ώς καί τήν 
άναγνώρισιν φιλοσοφικού βαθµού εις τόν αίτουντα.

Μετά τήν παρά του Υπ∴ Συµβ∴ χορήγησιν τής κατά τά άνωτέρω προεγκρίσεως καί τήν άναγνώρισιν φιλοσοφικού 

βαθµού είς τόν αίτουντα, τηρούνται τά εις τά έπόµενα άρθρα οριζόµενα.

Άρθρον	31

Ό µέλλων νά υίοθετηθη ή τακτοποιηθη Υποχρεουται νά Υποβάλη αϊτησιν είς όλα τά Φιλοσ∴ Έργαστ∴ µέχρι του 

άνωτέρου βαθµού τόν όποΤον κατέχει.

'Η αϊτησις άπευθύνεται πρός τόν Πρόεδρον του Έργαστ∴, Υπογεγραµµένη παρά του αίτουντος καί Υποστηριζοµένη 

υπό δύο ένεργών µελών, κατεχόντων του-λάχιστον τόν άνώτερον βαθµόν τόν όποιον άπονέµει τό Έργαστ∴ είς τό 

όποιον αυτη Υποβάλλεται.

Ή αϊτησις αυτη ρίπτεται είς τόν Σάκκον των προτάσεων ύφ’ ένός των Υποστηριζόντων ταύτην µελών

Άρθρον	32

Οί δύο Υποστηρίζοντες Υπέχουν ένώπιον του Έργαστ∴ πάσαν εύθύνην διά τήν τυχόν έσφαλµένην αύτών άντίληψιν 

περί των προσόντων του αίτουντος.

48



Ή κατά τό προηγούµενον άρθρον αϊτησις πρέπει νά συνοδεύηται υπό των διπλωµάτων ή δελτίων ταυτότητος του 
αίτουντος, ώς καί υπό εγγράφων βεβαιώσεων ότι ό αϊτών άνήκει ώς ένεργόν µέλος εις Συµβολικήν Στ∴, Υπαγοµένην 

υπό την αιγίδα κανονικώς λειτουργούσης καί άναγνωρισµένης Μεγ∴ Στ∴, ώς καί εις πάντα τά λειτουργουντα 

κατώτερα Έργαστ∴ υπό τό Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου διά τήν Ελλάδα, καί ότι είναι έν τάξει, κατά περίπτωσιν, είτε πρός τό 

Μεγ∴ Θησαυροφυλάκιον είτε πρός τό Ταµείον αύτών

Αί κατά τά άνωτέρω βεβαιώσεις Υπογράφονται υπό των Προέδρων καί των Γραµµ∴ των διαφόρων Έργαστ∴, των 

όποιων τυγχάνει ένεργόν µέλος ό Υποψήφιος.

Άρθρον	33

Εύθύς ώς τό Φιλοσ∴ Έργαστ∴ λάβη γνώσιν τής αίτήσεως, προβαίνει εις τήν κατ’ άρχήν άποδοχήν ή µή αύτής.

Έάν ή πρότασις γίνη κατ’ άρχήν δεκτή, ισχύουν καθ’ όλα αί διατάξεις του άρθρου 24 του Είδ Κανονισµού τούτου.

Άρθρον	34

'Η αϊτησις Υποβάλλεται άκολούθως εις µυστικήν ψηφοφορίαν εις έργασίας 4ου, 18ου ή 28ου, άναλόγως πρός τό 
Έργαστ∴, τό όποιον έπελήφθη τής αίτήσεως ταύτης, έφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 25 του Είδ∴ 

Κανονισµού.

Εις περίπτωσιν άπορρίψεως τηρούνται άναλόγως τά εις τό άρθρον 26 του Είδ∴ Κανονισµού οριζόµενα. 

Άρθρον	35

Oi υιοθετούµενοι ή τακτοποιούµενοι εις Φιλοσ∴ Έργαστ ∴ οµνύουν την κάτωθι επίσηµη διαβεβαίωση:

«Βεβαιώ έπί τη τεκτονική τιµή µου, παρουσία του Μ∴ Α∴ Τ∴ Σ∴ ένώπιον του Φιλοσ∴ τούτου Έργαστ∴ νά τηρήσω 

πιστώς τά Μεγ∴ Συντάγµατα του 1762 καί 1786, τόν Γεν∴ Κανονισµόν του Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου διά τήν Ελλάδα, τά 

ψηφίσµατα καί τάς άποφάσεις αύτου ώς καί τόν Είδ∴ Κανονισµόν των Φιλοσ∴ Έργαστ∴».

Άρθρον	36

Τόν γενόµενον δεκτόν πρός υιοθεσίαν ή τακτοποίησιν ό Πρόεδρος του Έργαστ∴ καλεί δι’ ιδιαιτέρου προσκλητηρίου νά 

προσέλθη εις ώρισµένην ήµέραν όπως υίοθετηθη ή τακτοποιηθη. Άν ουτος δεν προσέλθη κατά τήν όρισθεΤσαν 
ήµέραν ουτε έντός τριών (3) µηνών άπό τής προσκλήσεως, δέν δικαιούται πλέον νά άπαιτήση τήν υιοθεσίαν ή 
τακτοποίησιν του, καί πρέπει νά ζητήση τούτο έκ νέου, ότε πάλιν ή αϊτησίς του Υποβάλλεται εις τήν διαδικασίαν τήν εις 
τά άνωτέρω άρθρα όριζοµένην, ώς καί εις τήν έκ νέου έγκρισιν του Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου διά τήν Ελλάδα.

Άρθρον	37

Οί υιοθετούµενοι ή τακτοποιούµενοι εις Φιλοσ∴ Έργαστ∴ Υποχρεουνται νά έφοδιαστουν διά διπλώµατος του Υπ∴ 

Συµβ∴ του 33ου διά τήν Ελλάδα διά τόν βαθµόν τόν όποιον φέρουν.

Τό τίµηµα του διπλώµατος είσπράπεται υπό του Φιλοσ∴ Έργαστ∴ ή του Υπ∴ Συµβ∴ πρό τής υιοθεσίας ή 

τακτοποιήσεως µετά τών λοιπών δικαιωµάτων 

ΤΑΞΙΣ	ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ	-	ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ	-	ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΙ

Άρθρον	38

Ό Άρειος Πάγος, τό Υπερτ∴ Περιστύλιον καί ή Στ∴ Τελειοποιήσεως συνέρχονται τουλάχιστον άπαξ του µηνάς εις 

τακτικήν συνεδρίαν καί έκτάκτως οσάκις ό Πρόεδρος τούτων άποφασίση.
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Τά µέλη καλούνται διά προσκλήσεως άναγραφούσης τήν ήµερησίαν διάταξιν των έργασιών

Άρθρον	39

Τά ένεργά µέλη των Φιλοσ∴ Έργαστ∴ οφείλουν νά παρευρίσκωνται εις τό Τεκτονικόν Μέγαρον δέκα τουλάχιστον 

λεπτά πρό τής όρισθείσης πρός συνεδρίαν ώρας, νά φέρουν άµφίεσιν εΥπρεπή, κατά προτίµησιν χρώµατος µέλανος, 
καί τά έµβλήµατα του βαθµού τόν όποιον κατέχουν.

Τό Έργαστ∴ λογίζεται έν άπαρτία παρόντων τουλάχιστον πέντε (5) έκ τών ένεργών αύτου µελών, τών κατεχόντων 

πάντως τόν 14ον βαθµόν διά την Στ∴ Τελειοποιήσεως, τόν 18ον βαθµόν διά τό Υπερτ∴ Περιστύλιον, ή τόν 30ον 

βαθµόν διά τον Άρειον Πάγο∴

Εις τήν περίπτωσιν ταύτην πρέπει άπαραιτήτως νά παρίσταται ό Πρέδρος του Έργαστ∴ καί δύο έκ τών λοιπών 

άξιωµατικών Οί πέντε παρόντες καταλαµβάνουν τάς έδρας τού Προέδρου, τού Α' Μεγ∴Κριτ∴ή Μεγ∴ Φυλ∴ ή Α' 

Έπιθ∴, του Μεγ∴ Ρητ∴ ή Ίππ∴ τής Εύγλωτ- τίας ή Ρητ∴, του Μεγ∴ Γραµµ∴ ή Ίππ∴ Καγκ∴ ή Γραµµ∴ καί του 

Μεγ∴ Αρχ∴ τών Φρουρ∴ ή Ίππ∴ Φρουρ∴του Υπερτ∴Περιστυλίου ή Άρχ∴τών Φρουρών

Τάς συζητήσεις διευθύνει, κατά τά έγκεκριµένα Τυπικά, ό Πρόεδρος ή άντ’ αύτου ό Προεδρεύων, καί πάντες οί 
λαµβάνοντες µέρος εις αύτάς οφείλουν νά άποτείνωνται πρός αύτόν καί µόνο∴ Τάς έργασίας του Φιλοσ∴ Έργαστ∴ 

δέον νά χαρακτηρίζουν τάξις, αύστη- ρότης καί λεπτότης. Απαγορεύονται αί διαλογικαί συζητήσεις καί αί µεταξύ των 
συζητούντων άντεγκλήσεις.

Άρθρον	41

Ό Πρόεδρος έχει τό δικαίωµα νά άφαιρη τόν λόγον άπό πάντα, ό όποιος ήθελε παραβή τήν τάξιν. Δύναται µάλιστα καί 
έν άπολύτω άνάγκη νά διακόπτη τήν συζήτησιν ή καί νά λύη τήν συνεδρίαν του Έργαστ∴

Έάν κατά τήν συνεδρίαν παρίσταται µέλος του Υπ∴ Συµβ∴ ή του Μεγ∴ Συµβ∴ ή ό Μεγ∴ Έπιθ∴ του Έργαστ∴, ό 

Πρόεδρος, πρό πάσης παρόµοιας ένεργείας, οφείλει νά έχη τήν σύµφωνον γνώµην αύτου. Εις πάσαν όµως 
περίπτωσιν, οφείλει ό Πρόεδρος νά άναφέρη εις τό Υπ∴ Συµβ∴ έγγράφως τούς λόγους, ένεκα των όποιων διέκοψε 

τήν συζήτησιν ή έλυσε τήν συνεδρία∴

Άρθρον	42

Πάσα πρότασις Υποβαλλοµένη είς Φιλοσ∴ Έργαστ∴ δύναται νά συζητηθη µετά τήν Υποβολήν αύτής ή καί νά 

άναβληθη δι έτέραν συνεδρία∴

Τα παρεµπίπτοντα ζητήµατα τίθενται υπό τήν σφυραν, έάν τό Έργαστ∴ διά πλειοψηφίας άποφασίση περί τούτου, 

άλλως παραπέµπονται είς ιδιαιτέραν συζήτησιν, άναγραφόµενα είς τήν ήµερησίαν διάταξιν τής προσεχούς συνεδρίας.

Άρθρον	43

Οί κατέχοντες τόν 33ο βαθµόν παρακάθηνται εις τήν Ανατολήν, ώς καί οί πρώην καί νυν Πρόεδροι Φιλοσ∴ Έργαστ∴. 

Τό αύτό ισχύει καί δι έπισκέπτας ανήκοντας εις ξένας Τεκτ∴ Δυνάµεις, έάν κατέχουν τό 33ον βαθµόν ή είναι πρώην ή 

νυν Πρόεδροι Φιλοσ∴ Έργαστ∴

’Επίσης εις τήν Ανατολήν παρακάθηνται µέλη Συµβουλίων κανονικώς λειτουργουσών καί άνεγνωρισµένων Μεγάλων 
Τεκτ∴ Δυνάµεων

Αί άπονεµόµεναι τιµαί εις τόν Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ τόν Άνθυπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ καί τά µέλη του Υπ∴ Συµβ∴ άναγράφονται 

εις τόν Γεν∴ Κανονισµόν του Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου καί τά σχετικά Τυπικά.
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Τά µέλη του Μεγ∴ Συµβ∴, ώς καί ό υπό του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ διοριζόµενος Μεγ∴ Έπιθ∴, έχουν τήν έξουσίαν νά 

άναλάβουν τήν πρώτην σφύραν εις περίπτωσιν άταξίας περί τήν διεξαγωγήν τής συνεδρίας.

Ό υπό του Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ διοριζόµενος Μεγ∴ Έπιθ∴ έχει τα εις τό άρθρον 81 του Γεν∴ Κανονισµου του Υπ∴ 

Συµβ∴ του 33ου άναφερόµενα καθήκοντα, ώς καί τήν έξουσίαν νά έξελέγχη τά βιβλία του Έργαστ∴, καί νά άπαιτή 

όπως αί παρατηρήσεις του καταχωρίζωνται εις τά Πρακτικά.

Άρθρον	44

Αί ψηφοφορίαι πρός λήψιν άποφάσεων γίνονται φανεραί δι άνατάσεως τής χειρός, εις πάσαν δέν ένστασιν περί του 
κύρους αύτών ό Πρόεδρος ένεργεί ψηφοφορίαν δι ονοµαστικής κλήσεως. Έν ίσοψηφία ό Πρόεδρος έχει τήν 
κρατούσαν ψήφον.

Αί άποφάσεις πρός µύησιν, υιοθεσίαν ή τακτοποίησιν λαµβάνονται διά µυστικής ψηφοφορίας, διά σφαιριδίων ή 
ψηφοδελτίων 

ΑΓΑΠΑΙ

Άρθρον	45

Δύο Άγάπαι (συµπόσια) τών µελών του Άρείου Πάγου λαµβάνουν χώραν, µία κατά τριετίαν, µετά τήν έγκατάστασιν τών 
νέων άξιωµατικών αύτου, καί έτέρα έτησίως κατά τήν έορτήν του Αγίου Άνδρέου (30 Νοεµβρίου). Μία Αγάπη τών 
µελών του Υπερτ∴ Περιστυλίου καί µία τών µελών τής Στ∴ Τελειοποιήσεως λαµβάνουν χώραν κατά διετίαν µετά τήν 

έγκατάστασιν τών νέων άξιωµατικών καί κατ’ έτος κατά το θερινόν ήλιοστάσιον.

Εις τάς Άγάπας δύνανται νά παρακάθηνται, πλήν τών τακτικών καί έπιτίµων µελών τών ίσοβάθµων Έργαστ∴, καί 

πάντες οί κατέχοντες βαθµόν άνώτερον έκείνου τόν όποιον άπονέµει τό όργανώσαν τήν συνεστίασιν Έργαστ∴

Τά τών συµποσίων κανονίζονται δι ειδικής άποφάσεως του Έργαστ∴

Δι άποφάσεως τούτου δύνανται έπίσης νά άναβάλλωνται τά συµπόσια έφ’ όσον ειδικός λόγος έπιβάλλει τούτο.

Άρθρον	46

Αί Άγάπαι αυται δύνανται νά γίνουν καί κατά τούς τεκτονικούς τυπους. Έν τοιαύτη περιπτώσει έφαρµόζονται τά υπό 
του Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου έγκεκριµένα Τυπικά. 

Άρθρον	47

Κατά τήν διάρκειαν των συµποσίων φέρονται πάντοτε αί υπό των ώς άνω Τυπικών προβλεπόµεναι προπόσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.

ΘΑΝΑΤΟΙ	ΚΑΙ	ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Άρθρον	48

Άγγελθέντος του θανάτου µέλους τινός Φιλοσ∴ Έργαστ∴ ό Πρόεδρος καλεί τά µέλη αύτου όπως άποδώσουν εις τόν 

µεταστάντα τάς ύστάτας τιµάς καί παρακολουθήσουν τήν κηδείαν. Τό Φιλοσ∴ Έργαστ∴, έπί τώ θανάτω µέλους αύτου, 

πενθεί έπί δύο συνεδρίας, έκτος άν άλλως έχει παραγγείλει τόΥπ∴ Συµβ∴.
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Άρθρον	49

Καθ’ έκάστην τριετίαν τά Φιλοσ∴ Έργαστ∴ τελουν µνηµόσυνον τελετή Υπέρ των κατά τήν διάρκειαν αύτής θανόντων 

µελών, κατά τό υπό του Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου έγκεκριµένον Τυπικόν µνηµοσύνων Έάν είς τήν αύτήν Κοιλ∴ 

λειτουργούν περισσότερα Φιλοσ∴ Έργαστ∴, τό µνηµόσυνον τελείται υπό του Έργαστ∴ έκείνου, είς τό όποιον άνήκει 

ό άνώτερος βαθµός, τόν όποιον έφερε τό θανόν µέλος. 

ΓΕΝΙΚΑΙ	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον	50

α) Παν µέλος Φιλοσ∴ Έργαστ∴ τής Κοιλ∴ Ιλισού Άν∴ Αθηνών οφείλει νά είναι έν τάξει πρός τό Θησαυροφυλάκιον 

τού ΥΠ∴ Συµβ∴.

β) Τά οικονοµικά θέµατα των περιφερειακών Έργαστ∴ ρυθµίζονται κατά τό άρθρον 55 τού Είδ∴ Κανονισµού τούτου 

καί τά µέλη των οφείλουν νά είναι έν τάξει πρός τό θησαυροφυλάκιον τών Έργαστ∴ αύτών

Άρθρον	51

Αϊτησις άορίστου άδειας Υποβάλλεται µόνον εις περίπτωσιν άποδηµίας τού αίτουντος, κατά τό άρθρον 91 τού Γεν∴ 

Κανονισµού τού Υπ∴ Συµβ∴. Έάν ό αϊτών ζητή άδειαν ένεκα λόγων ύγείας, αυτη παρέχεται εις αύτόν µέχρις εξ 

µηνών, δέν άπαλλάσσεται όµως τών χρηµατικών αύτου εισφορών

Άρθρον	52

Πάσα παραίτησις µέλους Φιλοσ∴ Έργαστ∴ Υποβάλλεται έγγράφως καί ήτιολογηµένως, διά τού κράνους τών 

προτάσεων

Εύθύς ώς τό Έργαστ∴ λάβη γνώσιν τής παραιτήσεως, έπιφορτίζει τριµελή έπιτροπήν, έκλεγοµένην υπό τού 

Προέδρου, όπως παροτρύνη τόν παραιτούµενον νά άποσύρη τήν παραίτησιν. Έξαίρεσις γίνεται, έάν ό παραιτούµενος 
δηλώση ρητώς ότι έπιµένει καί ότι προκαλεϊ νά µή άποσταλή εις αύτόν ή περί ής ό λόγος έπιτροπή. 

Εις τήν περίπτωσιν ταύτην τό ’Εργαστ∴ αποδέχεται τήν παραίτησιν αµέσως, άλλως αναµένει τό άποτέλεσµα των 

ένεργειών τής έπιτροπής, καί µετά παρέλευσιν µηνός αποδέχεται όριστικώς ταύτην, ειδοποιεί δέ τό Υπ∴ Συµβ∴ του 

33ου καί τόν παραιτηθέντα.

Ούδεµία παραίτησις λαµβάνεται Υπ’ οψιν, έφ’ όσον ό παραιτούµενος εύρίσκεται έν αταξία πρός τό Μεγ∴ 

Θησαυροφυλάκιον ή πρός τό Ταµείον του ’Εργαστ∴

Ή έκ νέου παραδοχή ώς µέλους τέκτονος παραιτηθέντος δέν δύναται νά γίνη άνευ προηγούµενης έγκρίσεως του Υπ∴ 

Συµβ∴

Άρθρον	53

Αί σχέσεις των Φιλοσ∴ Εργαστ∴ µετά των λοιπών όµοιοβάθµων ή άνωτέρων ’Εργαστ∴ τής δικαιοδοσίας του Υπ∴ 

Συµβ∴ του 33ου τηρούνται συµφώνως πρός τούς τεκτονικούς νόµους καί τόν Γεν∴ Κανονισµό∴ Ταυτα δύνανται νά 
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έλθουν εις σχέσεις διά του Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου µετά των όµοιοβάθµων’Εργαστ∴ ξένης δικαιοδοσίας του Α∴ Α∴ Σ∴ 

Τ∴.

’Άρθρον	54

Ή τήρησις των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού άνατίθεται είς τόν Πρόεδρον καί τόν Μεγ∴ Έπιθ∴ των Φιλοσ∴ 

’Εργαστ∴ έπαφίεται δέ είς τήν τεκτονικήν άρετήν των µελών του.

Άρθρον	55

Έκαστον Φιλοσ∴ Εργαστ∴ δικαιούται νά ρύθµιση τά τών οικονοµικών του δι ιδιαιτέρων άποφάσεων λαµβανοµένων 

έν ειδική συνεδρία καί διά τών 3/5 του όλου άριθµου τών ένεργών αύτου µελών. ’Εάν κατά τήν πρώτην συνεδρίαν δεν 
είναι παρόντα τα 3/5 του όλου άριθµου των ένεργών µελών του Έργαστ∴, ό Πρόεδρος προσκαλεί έκ νέου αύτά έντός 

15 ή 30 ήµερων εις νέαν ειδικήν συνεδρίαν, κατά τήν όποιαν ή περί των οικονοµικών ζητηµάτων άπόφασις λαµβάνεται 
υπό του Έργαστ∴ εύθύς ώς τουτο εύρεθή έν άπαρτία καί διά τών 3/5 τών ψήφων τών παρόντων

Άπαρτία κατά τήν περίπτωσιν ταύτην νοείται ή παρουσία του ήµίσεως πλέον ένός τών ένεργών µελών του Έργαστ∴.

Ή λαµβανοµένη άπόφασις υπόκειται είς τήν έγκρισιν τουΥπ∴ Συµβ∴ του 33ου διά τήν Ελλάδα.

Άρθρον	56

Περί παντός ζητήµατος µή είδικώς άναφεροµένου είς τόν παρόντα Κανονισµόν ισχύουν αί άνάλογαι διατάξεις του 
Γεν∴ Κανονισµού του Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου διά τήν Ελλάδα.

Άρθρον	57

Είς περίπτωσιν άµφιβολίας όσον άφορά είς τήν λήψιν άποφάσεων τίνος έπί ζητήµατος, µή είδικώς άναφεροµένου καί 
είς τόν παρόντα καί είς τόν Γεν∴ Κανονισµόν, άπαγορεύεται είς τά Φιλοσ∴ Έργαστ∴ ή λήψις τής άποφάσεως ταύτης 

πρίν ή άναφερθουν είς τό Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου καί λάβουν τάς άναγκαίας διασαφήσεις.

Άρθρον	58

Ή παράλειψις τών έν τώ προηγουµένω άρθρω όριζοµένων συνεπάγεται τήν πειθαρχικήν τιµωρίαν του

Προέδρου ή των αξιωµατικών ή καί του Έργαστ∴ ολοκλήρου, κατά τήν κρίσιν του Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου διά τήν 

Ελλάδα.

Άρθρον	59

Αί κατά τά άρθρα 18, 22 καί 30 του Είδ Κανονισµού αιτήσεις πρέπει νά Υποβάλλωνται πρός τό Υπ∴ Συµβ∴ του 33ου 

µετά πίνακος του Φιλοσ∴ Έργαστ∴, διά του οποίου αίτείται ή έγκρισις αυτών

’Άρθρον	60

Οί έξ άλλοδαπών Κοιλ∴ έπισκεπτόµενοι Φιλοσ∴ Έργαστ∴ οφείλουν νά άποδείξουν τήν τεκτονικήν αύτών ιδιότητα δι 

αύστηράς κεραµώσεως καί διά τής προσαγωγής τών τεκτονικών αύτών διπλωµάτων καί έγγράφων

Όσον άφορά είς τούς ήµεδαπούς, τούς έπισκεπτοµένους Φιλοσ∴ Έργαστ∴, έάν ουτοι δέν τυγχάνουν γνωστοί είς τόν 

Πρόεδρον, δέον νά πιστοποιήσουν περί αύτών τρία µέλη του Έργαστ∴, έκ τών κατεχόντων τουλάχιστον τόν άνώτερον 

βαθµόν τόν όποιον άπονέµει τό Έργαστ∴, έπί τή τεκτονική αύτών τιµή καί υπό ιδίαν αύτών εύθύνην.

Τών άνωτέρω γίνεται µνεία είς τά Πρακτικά.
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Άρθρον	61

Έκαστον Έργαστ∴ δύναται νά έχη ’ίδιον σήµα είκονιζόµενον εις τήν σφραγίδα αύτου, είς µετάλλιον φερόµενον υπό 

τών µελών καί έπί του λαβάρου αύτου.

Άρθρον	62

Άπό τής θέσεως έν ίσχύϊ του παρόντος Κανονισµού καταργείται οποιοσδήποτε παλαιότερος  Είδ∴ 

Κανονισµός των Φιλοσ∴ Έργαστ∴ 

Tο ΄Υπατο Συµβούλιο είναι το µόνο το οποίο ερµηνεύει αυθεντικά και τον παρόντα κανονισµό,

Tα µετά την έκδοση του παρόντος διατάγµατα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου και οι αποφάσεις του Υπάτου 

Συµβουλίου υπερισχύουν του παρόντος.

______________________________________________________________
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