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Θέμα: Τακτοποίηση τίτλων κυριότητας της εκκλησιαστικής περιουσίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας διαβιβάζουμε μοντέλο πράξης τακτοποίησης τίτλων κυριότητας εκκλησιαστικής
περιουσίας καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο και βιβλιογραφία που διέπει γενικότερα
το άνω θέμα.
Το μοντέλο αυτό βασίζεται στο άρθρο 7 του ν. 3800/1957, το οποίο έχει μεγαλύτερο
εύρος εφαρμογής δεδομένου ότι:
α) αφορά κάθε είδους ακίνητα, όχι μόνο αγροτικά ή αστικά αλλά και δασικές
εκτάσεις και ακίνητα Iερών Mονών κλπ.,
β) το χρονικό σημείο ενάρξεως νομής και κατοχής δεν εντοπίζεται στην
Τουρκοκρατία, αλλά και πολύ αργότερα από της απελευθερώσεως του Ελληνικού
Κράτους το οποίο ειδικά για την Κρήτη είναι η 1-12-1913, και
γ) υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Ενορίας, Ιεράς Μητροπόλεως ή
Μονής κλπ. (το θέμα του ποιος υπογράφει έχει λυθεί από τη σχετική βιβλιογραφία, σε
συνδυασμό και με τους μεταγενέστερους νόμους 4178/2013 και 4258/2014).
Σας επισημαίνουμε όμως ότι σε περίπτωση Νομικών Προσώπων νεοϊδρυόμενων
Μητροπόλεων ή Ενοριών ή νεοπαγών Μονών θα προτιμάται η έκθεση απογραφής (ν.
4301/2014). Στην περίπτωση αυτή ο εκπρόσωπος του εκκλησιαστικού Νομικού

Προσώπου θα προσκομίζει στο συμβολαιογράφο ένα κατάλογο με καταγραφή των
ακινήτων του Νομικού Προσώπου συνοδευόμενο από τοπογραφικά διαγράμματα για
την ακριβή περιγραφή των ακινήτων, ο οποίος θα περιάπτεται τον τύπο του
Συμβολαιογραφικού εγγράφου και θα μεταγράφεται.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Αντιπρόεδρος
Ειρήνη Χατζάκη

ΑΡΙΘΜΟΣ
Πράξη τακτοποίησης της κυριότητας ακινήτου κατά το
άρθρο 7 του νόμου 3800/1957, όπως συμπληρώθηκε
με το νόμο 4258/2014 άρθρο 12 περ. Β, του Ιερού
Ναού ………………………………………..
---------------------------Στο …………………..
παρουσιάστηκε ο

μη εξαιρούμενος από το νόμo: ο

……………….. του …………… και της …………..,
ιερέας του Ιερού Ναού ………………….. του Δήμου
…………………. κάτοικος ………………..,
δελτίου

αστυν.

ταυτότητας

κάτοχος

με

αριθμό

…………………..ο οποίος μου δήλωσε ότι στο παρόν
δεν ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά αλλά για
λογαριασμό

του

Ιερού

«……………………………….»,
………………

Ηρακλείου

του

Ναού
Δήμου
Κρήτης,

ΑΦΜ…………………, παρίσταται δε αυτός ως νόμιμος
εκπρόσωπος του Ιερού ως άνω Ενοριακού Ναού,
δυνάμει

του με αριθμό ……………… πρακτικού

αποφάσεως του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του
Ιερού Ενοριακού Ναού ……………………., το οποίο
έχει

εγκριθεί δυνάμει της με αριθμό ……………….

αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Κρήτης, επίσημο ακριβές αντίγραφο
των οποίων εγγράφων προσαρτάται στο παρόν.
Ο άνω εμφανισθείς

μου ζήτησε την σύνταξη του

παρόντος

εγγράφου

με

το

οποίο

δηλώνει,

τα

παρακάτω:
Ότι ο Ιερός Ενοριακός Ναός ……………….. έχει στην
πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή
του το παρακάτω περιγραφόμενο ακίνητο, από της
απελευθερώσεως

του

Ελληνικού

Κράτους

(και

ειδικότερα από της απελευθερώσεως της Κρήτης που
έλαβε χώρα 1-12-1913) για το οποίο δεν υφίσταται
νόμιμος τίτλος κυριότητος λόγω αδυναμίας κτήσεως
αυτού, το οποίο απέκτησε με

άτυπη δωρεά από

ευσεβή Χριστιανό που έλαβε χώρα από παλαιοτάτων
χρόνων,

και

προ

της συστάσεως του Νομικού

Προσώπου της Ενορίας, αλλά ανήκε στον Ενοριακό
Ναό που έχει περιέλθει στην Ενορία ανέκαθεν. Το
ακίνητο αυτό είναι ένα ……………. που βρίσκεται
……………..

εκτάσεως αυτού ………………., όπως

ειδικότερα φαίνεται και αποτυπώνεται αυτό με τα
στοιχεία

……………………..

…………….
μηχανικού,
περιγραφή

στο

με

χρονολογία

τοπογραφικό διάγραμμα του ως άνω
…………………………….
από

το

συνημμένο

στην

(πλήρης
πράξη

τοπογραφικό διάγραμμα).
Σήμερα με την παρούσα πράξη μου ο ως άνω
εμφανισθείς -νόμιμος εκπρόσωπος του άνω Ιερού
Ναού- δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι η
ιδιοκτησία αυτή όπως λεπτομερώς περιγράφηκε
παραπάνω, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον

Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου ………………………., ότι
ποτέ άλλοτε μέχρι και σήμερα η έκταση αυτή δεν
διεκδικήθηκε από κανένα τρίτο, ούτε από το
Δημόσιο και είναι της αποκλειστικής κυριότητας
του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του
νόμου 3800/1957, όπως συμπληρώθηκε με το νόμο
4258/2014 άρθρο 12 παραγρ. 12 περ. Β.
Σημειώνεται ότι: α) Η παρούσα πράξη είναι απλή
διαπιστωτική πράξη, έχουσα μόνο αποδεικτική δύναμη
και όχι συστατική εμπραγμάτου δικαιώματος. Για τον
λόγο

αυτό

δεν

προσαρτάται

στο

παρόν

ούτε

πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013, ούτε
βεβαίωση του Ν. 4178/2013, δεδομένου ότι με την
παρούσα

πράξη

ούτε

συστήνονται,

ούτε

μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται από
οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου.

β)

σύμφωνα με το άρθρο 7 παραγρ. 1 η παρούσα πράξη
δεν

συνεπάγεται

υποχρέωση

καταβολής

φόρου

μεταβιβάσεως. Για τον λόγο αυτό και δεδομένου ότι
πρόκειται

για

απλή

διαπιστωτική

πράξη-τυπική

τακτοποίηση του δικαιώματος κυριότητος, η οποία
κυριότητα ήδη προϋφίσταται, όπως προαναφέρθηκε,
δεν υπεβλήθη δήλωση Φ.Μ.Α. ή χρησικτησίας, ούτε
αρνητική.
Τέλος, εγώ η Συμβολαιογράφος του υπενθύμισα την
υποχρέωση της μεταγραφής της παρούσας πράξης
στα

οικεία βιβλία μεταγραφών, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3800/1957 (εξαιρετικό

δίκαιο), προκειμένου να ολοκληρωθεί η τυπική αυτή
τακτοποίηση του δικαιώματος κυριότητος, την οποία
ανέλαβε να κάνει ο ίδιος. Σε βεβαίωση των παραπάνω
συνετάγη η πράξη αυτή σε ………… φύλλα
Τέλος,

εγώ

η

Συμβολαιογράφος

διάβασα

στον

εμφανισθέντα το έγγραφο αυτό, ο οποίος το άκουσε,
το επιβεβαίωσε και το υπέγραψε νόμιμα αυτός με την
παραπάνω

ιδιότητά

του,

καθώς

και

εγώ

Συμβολαιογράφος.
Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

η
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ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Εάν το νομικό πρόσωπο της εκκλησίας δεν είναι Ιερός
Ναός, αλλά Ιερά Μονή, η εκπροσώπηση θα γραφτεί
ως εξής:
ως νόμιμος

εκπρόσωπος

……………………, ειδικά

της Ιεράς

εξουσιοδοτημένος

Μονής
για τη

σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με την απόφαση
που

περιέχεται στο με αριθμό …………… πρακτικό

του Ηγουμενοσυμβουλίου της
Καρδιωτίσσης

Ιεράς

Μονής

…………………….., που έχει εγκριθεί

με την με αριθμό

…………. απόφαση του τοπικού

συμβουλίου Οργανισμού Διοικήσεως Μοναστηριακής
Περιουσίας (ΟΔΜΠ) Νομού …………………., η οποία
επικυρώθηκε

με την με αριθμό

………………….

απόφαση του Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΚΕΣ)
των

(ΟΔΜΠ)

Κρήτης,

αντίγραφα

εγγράφων προσαρτώνται στο παρόν

των

οποίων

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΥ

ΤΙΤΛΩΝ

ΔΙΕΠΕΙ

ΤΗΝ

ΠΡΑΞΗ

ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.
- Α.Ν. 2200/1940 άρθρο 88.
-Νόμος 3800/1957 άρθρο 7.
-Νόμος 590/1977 (καταστατικός χάρτης της εκκλησίας της
Ελλάδος) άρθρο 62.
-Σε συνδυασμό με τους Νόμους:
- Ν. 4178/2013 άρθρο 53 παραγρ. 1 περ. 1Γ.
-Ν. 4258/2014 άρθρο 12 παραγρ. 12 περ. Β.
-Νόμος 4235/2014 άρθρο 68 παρ. 8 που αντικαθιστά το
άρθρο 47 του Ν. 590/1977 και αφορά την έκθεση απογραφής
για εκκλησιαστικά ακίνητα νέων Ιερών Μητροπόλεων ή
Ενοριών.
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
-Νόμος 4149/1961 (καταστατικός χάρτης της εκκλησίας της
Κρήτης) και ειδικότερα τα άρθρο 54 και 89 και 131 αυτού,
όπως ο Νόμος αυτός ισχύει σήμερα σύμφωνα και με τον
κανονισμό υπ’ αριθμόν 3/2015 «Περί Ιερών Ναών και
Ενοριών

της

Ιεράς

Αρχιεπισκοπής

και

των

Ιερών

Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης» και ειδικότερα το
άρθρο 17 παρ. 4 του κανονισμού αυτού.
-Νόμος 4301/2014 άρθρο 19 (εκθέσεις απογραφής) και
άρθρο 25 (απόδειξη συστάσεως παλαιών Μονών και
Ενοριών στερουμένων Φ.Ε.Κ.. ιδρύσεως).

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Γνωμοδότηση 43/2010 του ειδικού Νομικού Συμβούλου της
Εκκλησίας της Ελλάδος Θεοδώρου Παπαγεωργίου.
-Εγκύκλιον Σημείωμα υπ' αριθμόν 2842/1330/13-06-2014 της
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
-Εγκύκλιο σημείωμα της Ιεράς Συνόδου της εκκλησίας της
Ελλάδος με αριθμ. πρωτ: 5992/2744/1-12-2014.
-Εγκύκλιο

σημείωμα

του

Νομικού

Συμβούλου

του

Οργανισμού Διοίκησης Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού
Ηρακλείου, Εμμανουήλ Ανδρουλακάκη.
-Επικαιροποιημένη γνωμοδότηση με αριθμό 14/2016 του
προαναφερθέντος ειδικού Νομικού Συμβούλου της Εκκλησίας
της Ελλάδος Θεοδώρου Παπαγεωργίου.
-Πράξεις τακτοποίησης κυριότητας – εκθέσεις απογραφής
(Συγκεντρωτικός πίνακας – Περιπτωσιολογία) του ιδίου
Θεοδώρου Παπαγεωργίου.

29/6/2016

2. Ν . 590/77 (ΦΕΚ A 146): Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος

4th November 2010^*
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590/77 (ΦΕΚ A 146): Περί του Καταστατικού Χάρτου
της Εκκλησίας της Ελλάδος

[] Ν. 590/77 (ΦΕΚ Α 146) : Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A : ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 1 :
1. Η Εκκλησία της Ελλάδος, ούσα θειον καθίδρυμα έχουσα κεφαλήν τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν,
είναι αναποσπάστως ηνωμένη δογματικώς μετά της εν Κωνσταντίνου πόλει Μεγάλης και πάσης άλλης
Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας, στοιχούσα τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και τηρούσα
απαρασαλεύτως, ως και πάσαι αι λοιπαί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι, τα δόγματα, τους ιερούς αποστολικούς
και συνοδικούς κανόνας και τας ιεράς παραδόσεις.
2. Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι αυτοκέφαλος αυδιοικείται δε , εν τω πλαισίω των περί θρησκείας
άρθ., του Συντάγματος δια των εν ενεργεία Μητροπολιτών αυτής.
3. Η Εκκλησία της Ελλάδος περιλαμβάνει τας Μητροπόλεις της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος ,
συμφώνως προς τον από 29ης Ιουνίου 1850 Πατριαρχικόν και Συνοδικόν Τόμον και τας από Ιουλ.
1866 και Μαίου 1882 Πατριαρχικός Συνοδικός Πράξεις και τας Μητροπόλεις των Νέων Χωρών,
συμφώνως προς την από 4ης Σεπτεμβρίου 1928 Πατριαρχείου και έχει ως μέλη πάντας τους
κατοικούντας εν τη περιοχή αυτών Ορθοδόξους Χριστιανούς.
4. Κατά τας νομικός αυτών σχέσεις η Εκκλησία της Ελλάδος αι Μητροπόλεις, αι Ενορίαι μετά των
Ενοριακών αυτών Ναών, αι Μοναί, η Αποστολική Διακονία, ο ΟΔΕΠ , το ΤΑΚΕ, το Διορθόδοξον
Κέντρον της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, το Εκκλησιαστικόν
Ορφανοτροφείον Βουλιαγμένης , ως και τα λοιπά Εκκλησιαστικά Καθιδρύματα της Αρχιεπισκοπής
Αθηνών και των Μητροπόλεων, τα λειτουργούντα μέχρι της ισχύος του παρόντος και κεκτημένα
νομικήν προσωπικότητα, είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου λειτουργούν δε επί τη βάσει των
υφισταμένων μέχρι σήμερα οργανισμών αυτών, οίτινες δύνανται να συμπληρώνται και να
τροποποιώνται εφ εξής δια κανονιστικών αποφάσεων, εκδιδομένων υπό του οικείου Αρχιερέως, δι'ων
θα ρυθμίζονται τα της διοικήσεως, διαχειρίσεως ελέγχου και εν γένει λειτουργίας αυτών, ως και τα της
υπηρεσιακής εν γένει καταστάσεως του προσωπικού αυτών.
(Μ ε την ηαο. Του ά ο θ ο ο υ 38 του Ν. 3986/11, ΦΕΚ-152 Α / 1-7-11, ο ρ ίζε τα ι ό τ ι ; "7. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του άρθρου 1
nap. 4 του ν. 590/1977 (Α '146) δεν υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 1611/1950 (Α ’ 304), του άρθρου 13 του ν. 1902/1990 (Α ' 138), του
άρθρου 14 του ν. 2042/1992 (Α ’ 75), του άρθρου 3 του ν. 2216/1994 (Α ’ 83) και του άρθρου 15 παρ. 11 του ν. 2469/1997 (Α ' 38)").

5. Η εις Κρήτην, Δωδεκάνησον και Αγιον Ορος κρατούσα Εκκλησιαστική κατάστασις, διεπομένη υπό
του ισχύοντος εν αυταίς πατριαρχικού καθεστώτος , δεν θίγεται δια του παρόντος.

Αρθρο 2 :
Η Εκκλησία της Ελλάδος συνεργάζεται μετά της Πολιτείας, προκειμένου περί θεμάτων κοινού
ενδιαφέροντος , ως τα της χριστιανικής αγωγής της νεότητος, της εν τω στρατεύματι θρησκευτικής
υπηρεσίας, της εξυψώσεως του θεσμού του γάμου και της οικογένειας , της φροντίδος δια την
περίθαλψιν των δεομένων εν γένει προστασίας, της διαφυλάξεως των ιερών κειμηλίων και
εκκλησιαστικών και χριστιανικών μνημείων , της καθιερώσεως νέων θρησκευτικών εορτών ζητεί δε την
προστασίαν της Πολιτείας οσάκις προβάλλεται η θρησκεία.

Αρθρο 3 :
1. Ανωτάτη Εκκλησιαστική Αρχή της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας
(Ι.Σ.Ι) , συγκροτουμένη εκ του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ως Προέδρου, και εκ
πάντων των διαποιμαινόντων Μητροπόλεις Αρχιερέων, διαρκές δε διοικητικόν όργανον αυτής είναι η
Διαρκής Ιερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ) συγκροτουμένη κατά τα εν άρθ. 7 του παρόντος οριζόμενα. Αμφότεραι
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3. Δια την κάλυψιν της προκαλουμένης δαπάνης εκ της ιδρύσεως και λειτουργίας αυτών, εγγράφεται
πίστωσις εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , η
οποία και μεταβιβάζεται εις τας εν λόγω Σχολάς υπό τύπον επιχορηγήσεως δ'αποφάσεως του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιερατικής Επιμορφώσεως των Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστημίων
Αθηνών και Θεσσαλονίκης, δύναται να εγγράφωνται εις το Γ έτος σπουδών των Ποιμαντικών
Τμημάτων των ως άνω σχολών.

Αρθρο 62 :
1. Εκκλησιαστικά κτίρια, προοριζόμενα δια την εγκατάστασιν γραφείων Μητροπόλεων ή Ενοριών, ή δια
κατοικίαν Αρχιερέων ή Εφημερίων και ανεγερθέντα ή αποκτηθέντα δι'εισφορών Μονών και Ναών ή εξ
εράνων ή ειδικών φορολογιών, φερόμενα δε επ'ονόματι Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, πλην του
Δημοσίου μεταβιβάζονται υποχρεωτικώς εις το ποιούμενον χρήσιν Νομικόν Πρόσωπον της
Μητροπόλεως ή Ενορίας δι' απλής ενώπιον συμβολαιογράφου δηλώσεως, συντασσομένης και
μεταγραφομένης ατελώς. Τα αυτά ισχύουν και δια τα κτίρια της Ιεράς Συνόδου, των λοιπών
αυτοτελών Συνοδικών Υπηρεσιών και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
2. Αι διατάξεις των άρθ. 4 και 23 του ΑΝ 1539/38 <Περΐ προστασίας των Δημοσίων Κτημάτων , ως
ούτος μεταγενεστέρους ετροποποιήθη και συνεπληρώθη, έχουν ανάλογον εφαρμογήν και επί των
κτημάτων των ανηκόντων εις τα εν άρθ. 1 παρ. 4 του παρόντος αναφερόμενα Νομικά Πρόσωπα.

Αρθρο 63 :
Το ΔΣ του ΤΑΚΕ συγκροτείται από της ισχύος του παρόντος εξ επτά μελών ως κάτωθι:
α. Του Αρχιεπισκόπου Αθηνών ως Προέδρου, αναπληρουμένου υπό του πρώτου τη τάξει Αρχιερέως εκ
των μελών της Δ.Ι.Σ.
β. Ενός συνοδικού Αρχιερέως , οριζομένου μετά του αναπληρωτού αυτού υπό της Δ.Ι.Σ.
γ. Τεσσάρων τακτικών εφημερίων οριζομένων μετά των αναπληρωτών αυτών υπό του Ιερού
Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος και δ. Ενός λαϊκού, πτυχιούχου ανωτάτης σχολής οικονομικών
επιστημών οριζομένου ωσαύτως μετά του αναπληρωτού αυτού υπό του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών
Ελλάδος.
Η Περί συγκροτήσεως του ως άνω Συμβουλίου πράξις εκδίδεται υπό της Δ.Ι.Σ. εις την αρχήν εκάστης
συνολικής περιόδου και η θητεία αυτού είναι διετής, πλην του συνοδικού Αρχιερέως του οποίου η
θητεία είναι ενιαύσιος.
Αρθρο 64 :
1. Οι διοριζόμενοι εφημέριοι δύνανται να προσμετρηθούν εις την εφημεριακήν των υπηρεσίαν δια
πάσαν συνέπειαν και πάσαν προϋπηρεσίαν αυτών διανυθείσαν επί σχέσει δημοσίου δικαίου, παρά τω
Δημοσίω παρά τοις Οργανισμοίς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή παρά τινι Νομικώ Προσώπω Δημοσίου
Δικαίου, Εκκλησιαστικά) ή μη, ή την διανυθείσαν υπό την ιδιότητα του τακτικού Ιεροκήρυκος.
2. Κληρικοί οιουδήποτε βαθμού, υπηρετούντες ως τακτικοί Ιεροκήρυκες ή εις θέσιν εκκλησιαστικού
υπαλλήλου, παρά τοις γραφείοις της Ιεράς Συνόδου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των λοιπών
Ιερών Μητροπόλεων, οιουδήποτε Εκκλησιαστικού Νομικού Προσώπου δημοσίου Δικαίου ή του ΤΑΚΕ,
και επί σχέσει δημοσίου δικαίου , δικαιούνται να προσμετρήσουν εις την ως άνω υπηρεσία των, δια
πάσαν συνέπειαν , και την ως τακτικού ή ως προσωρινού εφημερίου ή διακόνου, οποτεδήποτε
διανυθείσαν προϋπηρεσίαν των, ως και την υπό την ιδιότητα του τακτικού Ιεροκήρυκος, διανυθείσαν
υπηρεσίαν, εφ'όσον αύτη δεν συμπίπτει με αναγνωριζομένην ετέραν υπηρεσίαν.
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Ν. 401/76 «περί αναδιαβαθμίσεως εφημερίων πτυχιούχων
Θεολογίας», αντικαθίσταται αφ' ής ίσχυσεν ως εξής: «1. Εφημέριοι υπαγόμενοι εις τας διατάξεις του
Α.Ν. 536/45 «περί ρυθμίσεως των αποδοχών του Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος, του
τρόπου πληρωμής αυτών και περί καλύψεως της σχετικής δαπάνης», οίτινες απέκτησαν ή θα
αποκτήσουν πτυχίον Θεολογικής Σχολής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της Θεολογικής Σχολής
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Ν 2200/1940: Περί Ιερών Ναών και Εφημερίων. (45726)
Αρθρο

88

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα

1

Αρθρο 88.
Ακίνητα κτήματα αστικά και αγροτικά πάσης φυσεως και κατηγορίας ή τα
εξ' εκποιήσεως αυτών χρεώγραφα διαχειριζόμενα επί τουρκοκρατίας ή
ενετοκρατίας και εφεξής_υπό των Μητροπολιτών ήΠΕπίσκόπων επί ή υπό των
εις τας Μητροπόλεις ή Επίσκοπός επί τουρκοκρατίας ή ενετοκρατίας
ανήκόντων Μητροπολιτικών Ναών ενοριακών ή μη είτε επί σκοπώ απολήψεως ή
συμπληρώσεωςε του μισθού των Μητροπολιτών ή επισκόπων είτε προς
επισκευάς των Μητροπολιτικών οικημάτων ή και προς τας ανάγκας των εις
αυτάς υπαγομένων κατά τα ανωτέρω Ιερών Ναών ανήκουσιν αυτοδικαίως και
άνευ πάσεως άλλης διατυπώσεως εις την Μητρόπολιν ως νομικόν πρόσωπον
όπερ διαχειρίζεται ταύτα προς συντήρισιν των Μητροπόλεων ή των εις τας
Μητροπόλεις υπαγομένων Μητροπολιτικών ή Ευκτήριων οίκων των
Μητροπολιτών ή Επισκόπων ή προς ενίσχυσιν Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων.
Επί τη βάσει δηλώσεως του οικείου Μητροοπολίτου ενώπιον του αρμοδίου
Υποθηκοφυλακών ή ως άνω περιουσία μεταγράφεται επ'ονόματι του Νομικού
προσώπου της Μητροπόλεως. Η μεταγγραφή αυτή απαλλάσσεται παντός
δημοσίου σή δημοτικού ή και κοινοτικού αμέσου ή εμμέσου φόρου και
δικαιώματος οιουδήποτε.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κρίνεται ότι οι διατάξεις του παρόντος
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Κανονισμού
υπ’ αριθμ. 2/1969 της Ιεράς Συνόδου, και της
Κανονιστικής Διάταξης υπ ’ αριθμ.5/1969.
Εν τούτοις παρατίθενται τα άρθρα 7 παρ.1-2, 31,32,
60,61, 67-70 και 88, τα οποία δύναται να θεωρηθούν
ως ισχύοντα.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 17 παρ.4 του Κανονισμού 3/2015,ΦΕΚ A 23/6.2.2015:
"4. Τα εκκλησιαστικά ακίνητα, επί των οποίων έχουν εκδοθεί τίτλοι κυριότητας, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7 του Ν. 3800/1957 (Φ.Ε.Κ. A ’ /256/19.12.1957) και 88 του Α.Ν.
2200/1940 (Φ.Ε.Κ. A ’ /42/1-2-1940), θεωρούνται και αναγνωρίζονται ως ανέκαθεν ανήκοντα στα
οικεία εκκλησιαστικά πρόσωπα".
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Μέγεθος Γραμμάτων

Ε κ τ ΰ η ω ο τ ) \Α π ο θ ή κ ε υ σ η

|

Ν 3800/1957: ;Π ερΐ Δ η μ ο σ ίω ν Κτημάτων-Οργανισμού Δω δεκα νήσ ω ν Απαλ/σεις κλπ (27971)

__ |7

Σύνδεση με Νομολογκι και ΑρΘογρπη>«

Κατά εξου σ ιοδότησ η Εκδ ο θέντα και Ε φ αρροσ τικό ΝομοΘετήμστα

,1

Ά ρ θ ρ ο ν 7.
1. Κτήματα των Ιερών Ναών της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Tnc Ε λ λ η δ η τ __
τελούντο υπό την νομήν και κατοχήν τούτων οπό της απελευθερώσεως του
Ελληνικού Κράτους και διά το οποία δεν υφΐοτανται νόμιμος τίτλος της
μεταβιβάσεως τούτης, λόγω αδυναμίας κτήσεως τοιοΰτου κατά το επί
Τουρκοκρατίας υφιστάμενον καθεστώς, θεωρούνται ως περιελθόντα κατά
πλήρες δικαίωμα κυριότητας εις τους ναούς τουτους από της κτήσεώς των.
Η τυπική αύτη τακτοποίησις του δικαιώματος κυριότητος επί των κτημάτων
του προηγουμένου εδαφίου, συντελεΐται διά μεταγγραφής εις τα βιβλία
των μεταγραφών του_ εγγράφου της συναινέοεως του εμφανιζόμενου ως
κυρίου των κτημάτων ή τ ων ειδικών ή καθολικών διαδόχων τούτου,
συντασοομένου ενώπιόν~σΰμβολαιογράφου. _Αι δια^ΙηίΓ'Ώρπίτρβγήν το ΐΓ
ππσρδντός~τη5ΐιΐ^ς;"Ίϊϋ\Γ^^
τέλους χαρτοσήμου, δεν
συνεπάγονται υ ποχρέωοιν καταβολής φόρου μεταβιβάσεως.
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2. Ά π α σ α η κινητή και ακίνητος περιουσία του εν Θεσσαλονίκη
λειτουργούντος ενδιαιτήματος, πτωχών, ιδρυθέντος διά δωρεάς της
αοιδήμου χήρας Ροβέρτου Ά μ π ο τ , περιέρχεται κατά επαπτείαν και
διαχείρισιν εις την Ιεράν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης ( Γενικόν Φιλόπτωχον
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

από το Κεντρικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Αρχιτε
κτονικής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.) της επόμενης παραγράφου κατά
παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.
Αρθρο 52
Δ. Συστήνεται στην Εκκλησία της Ελλάδος Κεντρικό
Τροποποίηση του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α' 177)
Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.),
1. Στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 (Α' 177) προστίθεται που αποτελείται από:
α) κληρικό ή Καθηγητή Αρχιτεκτονικής σε Πολυτεχνική
νέα παράγραφος 6 ως εξής;
«6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης Σχολή, ως Πρόεδρο,
και για διάστημα ενός (1) έτους, για την άσκηση της
β) έναν Αρχιτέκτονα, υπάλληλο του Υπουργείου Πε
δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή και την ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που
εγγραφή στα οικεία Μητρώα του άρθρου 5, ο υποψή ορίζεται από τον Υπουργό με τον αναπληρωτή του,
φιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα
γ) έναν Αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμε
παρακάτω προσόντα:
λητηρίου Ελλάδος, που προτείνεται με τον αναπληρωτή
α) Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτο του από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.,
νας, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)
δ) έναν Αρχιτέκτονα Μηχανικό, μέλος Δ.ΕΓΙ. Α.Ε.Ι.,
ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή
ε) έναν Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό
μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελ ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. αναλόγως
ματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή του προς το θέμα της συνεδρίας,
π.δ. 38/2010 (Α' 78).
στ) έναν αγιογράφο ή ξυλογλύπτη ή μαρμαρογλύπτη
β) Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό αναλόγως προς το θέμα της συνεδρίας.
πρόγραμμα.
Ο Πρόεδρος, τα μέλη, με τους αναπληρωτές τους
Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που εγγράφονται στα (πλην της περίπτωσης β') και ο γραμματέας του Συμ
οικεία Μητρώα, οφείλουν να υποβάλουν στην Ειδική βουλίου διορίζονται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της
Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), εντός δι Εκκλησίας της Ελλάδος με διετή θητεία, η οποία δύαστήματος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της ναται να ανανεώνεται.
παρούσας διάταξης, Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης
Ε. Μετά την έγκριση δόμησης η άδεια δόμησης και η
εκδιδόμενο από το ΤΕΕ κατά τις διατάξεις του παρό άδεια καθιερώσεως ή χρήσης εκδίδεται κατά τις διατά
ντος προεδρικού διατάγματος. Μετά την παρέλευση του ξεις του παρόντος νόμου από την Υπηρεσία Δόμησης
ενός (1) έτους διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο (Υ.ΔΟΜ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος της περίπτωσης
Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολλύουν τη δυνατό
ΣΤ' της παρούσας παραγράφου. Γ ια την έναρξη εκτέλε
τητα άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή σης των οικοδομικών εργασιών, πέραν όσων προβλέποτου Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης.»
νται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, η άδεια δόμη
2. Οι παράγραφοι 6, 7, 8, 9 του άρθρου 9 του
σης αποστέλλεται στη Δ.Ο.Κ.Κ. και αποτελεί αρχείο της
π.δ. 100/2010 (Α' 177) αναριθμούνται σε 7, 8, 9,10.
Δ.Ο.Κ.Κ. για την εκκίνηση της διαδικασίας ελέγχου των
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
κατασκευών κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
9 του π.δ. 100/2010 (Α' 177), όπως τροποποιήθηκε με την
ΣΤ. Συστήνεται στην Εκκλησία της Ελλάδος Υπηρεσία
παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4111/2013 (Α' 18), αντικαθί
Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες των
σταται ως εξής:
Υπηρεσιών Δόμησης του ν. 4030/2011, όπως εκάστοτε
«Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετά
ισχύουν, και εκδίδει την άδεια δόμησης χωρικής δικαι
σεις καταβάλλεται παράβολο εκατό (100) ευρώ στον
οδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος αποκλειστικά και
φορέα που τις διενεργεί.»
μόνο για τα:
Άρθρο 53
α) Μητροπολιτικά μέγαρα (ένα (1) σε κάθε Μητρόπολη),
Αδειες δόμησης εκκλησιαστικών ακινήτων
β) Τους Ιερούς Ναούς εφόσον ανήκουν αποκλειστικά
και
μόνο σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του ν. 590/
1. Προστίθεται παρ. 2 στο άρθρο 2 του ν. 4030/2011
(Α' 249) και η υπάρχουσα παράγραφος αναριθμείται 1977 (Α' 146), και τα προσκτίσματά τους. Η ανέγερση
σε παράγραφο 1. Η προστιθέμενη παράγραφος 2 έχει προσκτίσματος επιτρέπεται μόνο σε Ιερούς Ναούς, που
ανήκουν σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του ν. 590/
ως εξής:
«2.Α. Για την έκδοση της άδειας δόμησης και της 1977 (Α' 146) και εφόσον αποτελούν ενιαίο αρχιτεκτονικό
έγκρισης δόμησης ακινήτων των νομικών προσώπων σύνολο με τον Ιερό Ναό και εξυπηρετούν τον Ιερό Ναό.
γ) Τις Ιερές Μονές ειδικά όσον αφορά τον περίβολο
του ν. 590/1977 (Α' 146) εφαρμόζονται οι διατάξεις του
και ό,τι περικλείεται εντός αυτού και εξυπηρετεί την
παρόντος νόμου.
Β. Ειδικώς για κάθε οικοδομική εργασία που αφορά σε κοινοβιακή ζωή
δ) Η έγκριση δόμησης και η έκδοση άδειας δόμησης
Ιερούς Ναούς, Μητροπολιτικά Μέγαρα (ένα (1) σε κάθε
Μητρόπολη), που ανήκουν αποκλειστικά και μόνο σε για ιδιωτικούς ιερούς ναούς και παρεκκλήσια εκδίδοεκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του ν. 590/1977 (Α' 146) νται από τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες δόμησης
και σε Ιερές Μονές ειδικά όσον αφορά τον περίβο (Υ.ΔΟΜ.) των δήμων.
Ζ. Η ανωτέρω Υ.ΔΟΜ. είναι επίσης αρμόδια για την
λο και ό,τι περικλείεται εντός αυτού και εξυπηρετεί
την κοινοβιακή ζωή, η έγκριση δόμησης εκδίδεται από έκδοση αφενός της άδειας καθιερώσεως για όλους τους
τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών χώρους λατρείας των ανωτέρω κτιρίων και αφετέρου
(Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και της άδειας χρήσης για τους μη λατρευτικούς χώρους
των ανωτέρω κτιρίων. Η άδεια καθιερώσεως και η άδεια
Κλιματικής Αλλαγής.
Γ. Για τα ως άνω έργα η γνωμοδότηση επί των αρχιτε χρήσης αποτελούν νόμιμη προϋπόθεση για την έναρξη
κτονικών μελετών εκδίδεται πριν την έγκριση δόμησης των εργασιών ή χρήσεων, που αδειοδοτούνται με την
και για τις περιπτώσεις όπου έχει κινηθεί η διαδικασία
αναθεώρησης κατά τα ανωτέρω.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
άδεια δόμησης και είναι δυνατόν να ενσωματώνονται
στο ίδιο στέλεχος.
Η. Η ανωτέρω Υπηρεσία Δόμησης υπάγεται στην
εποπτεία και έλεγχο του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το προσωπικό της
υπηρεσίας προσλαμβάνεται και μισθοδοτείται από
την Εκκλησία της Ελλάδος. Η Υπηρεσία Δόμησης είναι
ενταγμένη στο εκάστοτε ηλεκτρονικό πληροφοριακό
σύστημα, στο οποίο είναι συνδεδεμένες και οι λοιπές
Υ.ΔΟΜ.
Θ. Ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή αίτησης για
έκδοση της έγκρισης δόμησης υποβάλλει αίτηση και
φάκελο στη Δ.Ο.Κ.Κ. ή Υ.ΔΟΜ. κατά περίπτωση, μέσω
της κατά τόπον αρμόδιας Ιεράς Μητροπόλεως, εφόσον
διατυπώνεται και σύμφωνη γνώμη του επιχωρίου Μη
τροπολίτου. Η παραπάνω διαδικασία τηρείται για κάθε
Ιερή Μονή ή Ιερό Ναό, που ακολουθεί το δόγμα της
Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού είτε
ανήκει σε εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο είτε σε φυσικό
πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
1. Για τον αγιογραφικό και λοιπό διάκοσμο όλων των
Ιερών Μονών και Ιερών Ναών, που αποτελεί καλλιτεχνι
κή εργασία, απαιτείται επίσης άδεια από την Υ.ΔΟΜ.
της Εκκλησίας της Ελλάδος και σύμφωνη γνώμη του
ΚΕ.Σ.Ε.Α..
ΙΑ. Κανονισμός της Δ.Ι.Σ. εξειδικεύει τη συγκρότηση,
οργάνωση, αρμοδιότητες, τη διοικητική υποστήριξη, τη
λειτουργία και το υπηρεσιακό καθεστώς των παραπάνω
υπηρεσιών και οργάνων, τη δημιουργία και τήρηση του
ηλεκτρονικού αρχείου τους. Με απόφαση του Υπουρ
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
καθορίζεται ο τρόπος ενημέρωσης, διασύνδεσης και
ανταλλαγής δεδομένων του αρχείου της Υπηρεσίας
Δόμησης με τις αρχές, που είναι υπεύθυνες για την
τήρηση των διατάξεων 1-4 του ν. 3843/2010 (Α' 62) και
των εκτελεστικών του κανονιστικών πράξεων, όπως
εκάστοτε ισχύουν.
ΙΒ. Τα κτίρια της περίπτωσης Β' είναι ειδικά κτίρια
δημόσιου ενδιαφέροντος και επιτρέπονται παρεκκλί
σεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ
γειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά το άρθρο 27 του
ν. 4067/2012, όπως εκάστοτε ισχύει, μετά από γνώμη
κας,χου ΚΕ.Σ.Ε.Α..
ί ΙΓ. (μα την κατασκευή ή επισκευή των οικοδομών της
περίπτωσης Β', αντί του τίτλου ιδιοκτησίας, οι ενδιαφε
ρόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν, προκειμένης
της έκδοσης έγκρισης και άδειας δόμησης, στην αρμό
δια Υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:
Πιστοποιητικό από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο περί
μη διεκδικήσεως του ακινήτου από το Δημόσιο ή Ο.Τ.Α..
Συμβολαιογραφική πράξη συναινέσεως, που συντάσσεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 7 του ν. 3800/1957
(Α' 256) ή 88 του α.ν. 2200/1940 (Α' 42) ή 62 του ν. 590/1977
(Α' 146), υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
εκκλησιαστικού νομικού προσώπου και συνοδεύεται από
τοπογραφικό διάγραμμα. Πράξη συναίνεσης κατά τις ι
ι~ανώτέρω διατάξεις συντάσσεται και για ακίνητα Ιερών}
Μονών.
Προκειμένου για υφιστάμενα κτίρια υπεύθυνη δήλω
ση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ο χρόνος
ανέγερσής τους».
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παρ. 2 του
άρθρου 47 του ν. 590/1977 (Α' 146) καταργείται.
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Αρθρο 54
Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών
1. Η οργάνωση και λειτουργία των υπουργείων, των
αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, των αποκεντρωμέ
νων διοικήσεων και των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου καθορίζεται με τους Οργανισμούς των φορέ
ων αυτών, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή
τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία
εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οι
κονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουρ
γού. Επίσης, μπορεί να καταρτίζονται ενιαίοι Οργα
νισμοί για κατηγορίες νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου. Κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 35 του
ν. 4024/2011 μπορεί με τα ίδια προεδρικά διατάγματα
να αντικαθίσταται, να καταργείται ή να τροποποιείται
κάθε ισχύουσα διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης,
σχετική με την οργάνωση και λειτουργία των φορέων
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου.
Η οργάνωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
οποιουδήποτε βαθμού, καθώς και των νομικών προσώ
πων δημοσίου δικαίου αυτών, διέπεται από τους Οργα
νισμούς τους, οι οποίοι καταρτίζονται, τροποποιούνται
και αντικαθίστανται σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές
διατάξεις και τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3
του παρόντος άρθρου.
Η κατάρτιση και τροποποίηση των Οργανισμών των
φορέων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της πα
ρούσας παραγράφου βασίζεται σε εκθέσεις αξιολόγη
σης των οργανικών μονάδων τους που συνοδεύονται
από περιγράμματα αποστολής και θέσεων, καθώς και
από σχέδια στελέχωσης, τα οποία έχουν εγκριθεί από
το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.
2 Με τους Οργανισμούς των φορέων της παραγράφου
1 καθορίζονται:
α) Η αποστολή του φορέα, όπως προκύπτει από τις
κείμενες διατάξεις που διέπουν τη σύσταση και τις αρμοδιότητές του, καθώς και η διάρθρωση των υπηρε
σιών του σε οργανικές μονάδες (γενικές διευθύνσεις,
διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή και μη,
αυτοτελή γραφεία).
β) Η ονομασία και η έδρα των παραπάνω οργανικών
μονάδων, καθώς και οι στρατηγικοί σκοποί των Γενι
κών Διευθύνσεων, οι επιχειρησιακού στόχοι των Διευ
θύνσεων και Υποδιευθύνσεων και οι αρμοδιότητες των
Τμημάτων και λοιπών οργανικών μονάδων.
γ) Οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθμός
και η κατανομή των θέσεων προσωπικού σε κλάδους και
ειδικότητες, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισμού
ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα.
δ) Η γενική περιγραφή προσόντων και καθηκόντων
κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι κλάδοι από τους
οποίους θα προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργα
νικών μονάδων.
3.
Με τους Οργανισμούς της προηγούμενης παραγρά
φου μπορεί επίσης να προβλέπεταί:
α) Η κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιών ή οργανικών
μονάδων των φορέων της παραγράφου 1, καθώς και η
μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρε
σίες ή οργανικές μονάδες του φορέα ή εποπτευόμενων
φορέων του ή η κατάργησή τους.
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Αρθρο 68
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Παράγραφος 1
Θέματα Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων
«1. Διορισμοί κληρικών των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της
Κρήτης και της Δωδεκανήσου, οι οποίοι έλαβαν χώρα μέχρι το έτος 2010 και δεν δημοσιεύθηκαν
εκ παραδρομής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρότι οι κληρικοί ανέλαβαν καθήκοντα και
μισθοδοτούνται, δημοσιεύονται με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.»
***Η υποπαρ.Ι,όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 17 του Ν.4283/2014
(ΦΕΚ A 189 10.09.2014) αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 55 παρ.2 Ν.4386/2016,
ΦΕΚ A 83/11.5.2016.
2. Στο άρθρο 7 του ν. 1920/1991 (Α 182) μετά από τη φράση «Οι Μουφτείες θεωρούνται δημόσια
υπηρεσία» προστίθεται η φράση «επιπέδου γενικής διεύθυνσης».
3. Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α 146) και του ν. 4149/1961 (Α
41), του άρθρου 1 του ν. 349/1976 (Α 149), οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου (Ρόδου,
Κώου και Νισύρου, Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας, Καρπάθου και Κάσου και Σύμης) και οι
Ενορίες και οι Μονές τους, καθώς και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου, οι Πατριαρχικές και
Σταυροπηγιακές Μονές στην Ελλάδα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του άρθρου 1 του ν.
2456/1920 (Α 173) του άρθρου 1 του ν.δ. 301/1969 (Α 195) και του άρθρου 1 του β.δ. της
29.3.1949 (Α 79) υπάγονται στις διατάξεις που διέπουν τη Γενική Κυβέρνηση και τον δημόσιο
τομέα ως προς την οργάνωση και διοίκηση τους, την εν γένει περιουσιακή και λογιστική διαχείριση
τους, τους λειτουργούς και το προσωπικό τους, μόνον εφόσον αυτές το ορίζουν ρητά. Οι
ισχύουσες διατάξεις, γενικές ή ειδικές, που ορίζουν ρητώς την κρατική εποπτεία επί των ανωτέρω
νομικών προσώπων, τη διοίκηση και διαχείριση τους, το δημοσιονομικό και διαχειριστικό έλεγχο
τους, καθώς και τη διαδικασία πρόσληψης και την υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε είδους
προσωπικού τους δεν θίγονται. Διαχειριστικές πράξεις των ανωτέρω προσώπων, για τις οποίες
αυτά επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, υπόκεινται στις
διατάξεις για τις κρατικές ή δημόσιες συμβάσεις και την εποπτεία και έλεγχο της διαχείρισης
κρατικών και ευρωπαϊκών πόρων.
4. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977 (Α 146) μετά τη φράση «Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου,» προστίθεται η φράση «όπως και τα Ιερά Προσκυνήματα, τα
εκκλησιαστικά Ιδρύματα και εκκλησιαστικά Μουσεία» και μετά τη φράση «εκδιδομένων υπό»
προστίθεται η φράση «της Ι.Σ.Ι. ή της Δ.Ι.Σ. κατόπιν προτάσεως».
5. α) Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 590/1977 (Α 146), το οποίο έχει
ως ακολούθως:
«Η Δ.Ι.Σ. δύναται κατόπιν σχετικής προτάσεως του επιχώριου Μητροπολίτη, να συστήνει με
αποφάσεις της εκκλησιαστικά Ιδρύματα για την προαγωγή μη κερδοσκοπικών φιλανθρωπικών,
μορφωτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών σκοπών, τα οποία αποτελούν νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου και αποκτούν νομική προσωπικότητα από της δημοσιεύσεως της απόφασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται ο Κανονισμός του
εκκλησιαστικού ιδρύματος, ο οποίος περιέχει τους εν γένει κανόνες λειτουργίας και διαχείρισης του,
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με τους οποίους καθορίζεται οπωσδήποτε η επωνυμία, η έδρα, ο σκοπός του και το εκκλησιαστικό
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που το εκκλησιαστικό ίδρυμα επικουρεί, η διοίκηση του, οι
πόροι και οι κανόνες διαχείρισης της περιουσίας του, καθώς και οι όροι διάλυσης του. Σε
περίπτωση διάλυσης του εκκλησιαστικού ιδρύματος, η περιουσία του περιέρχεται αυτοδικαίως στο
εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, τους σκοπούς του οποίου επικουρεί
Εκκλησιαστικό Ιδρυμα που συστήθηκε για τη θεραπεία ορισμένου σκοπού και διαχειρίζεται
περιουσία, η οποία διατέθηκε εν ζωή ή αιτία θανάτου σε νομικό πρόσωπο του άρθρου 1 παρ. 4
ειδικά γι αυτόν το σκοπό, δεν μεταβάλλει το σκοπό του, ει μη μόνον υπό τους όρους του άρθρου
109 του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας για τα κοινωφελή ιδρύματα, αναλόγως
εφαρμοζόμενης στην περίπτωση αυτή στα εκκλησιαστικά Ιδρύματα. Οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως στα εκκλησιαστικά Μουσεία της παραγράφου 5 του άρθρου
45 και στα Ιερά Προσκυνήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 59.»
β) Η ισχύς της προηγούμενης ρύθμισης για τα προϋ-φιστάμενα του παρόντος εκκλησιαστικά
Ιδρύματα ανατρέχει στο χρόνο δημοσίευσης κάθε Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
από τον οποίο χρόνο θεωρείται ότι αυτά έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα. Κανονισμοί
εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων, που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους οφείλουν να
προσαρμοσθούν με αποφάσεις της Δ.Ι.Σ. κατά τα ανωτέρω εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός
έτους, διαφορετικά συνεχίζουν να λειτουργούν ως αποκεντρωμένη υπηρεσία του εκκλησιαστικού
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που επικουρούν. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου
εφαρμόζονται αναλόγως και στα εκκλησιαστικά μουσεία της παραγράφου 5 του άρθρου 45 και τα
Ιερά Προσκυνήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 59.
6. Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 590/1977 (Α 146) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο τρόπος διοικήσεως, ελέγχου, διαφυλάξεως και καταγραφής λογιστικής διαχειρίσεως,
αναθέσεως, εκπονήσεως και διενέργειας έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, εκποιήσεως
και εκμισθώσεως και γενικά κάθε ζήτημα της διαχειρίσεως και αξιοποιήσεως της περιουσίας κάθε
νομικού προσώπου του άρθρου 1 παράγραφος 4 του παρόντος καθορίζεται, κατόπιν εισηγήσεως
του επιχωρίου Μητροπολίτου ή του αρμοδίου οργάνου της Εκκλησίας της Ελλάδος (προκειμένου
για την περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται), με Κανονισμούς της Δ.Ι.Σ. και βάσει των Ιερών
Κανόνων, δημοσιευόμενων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κανονισμοί, που αφορούν τη
διοίκηση, διαχείριση, έλεγχο, διαφύλαξη, καταγραφή και αξιοποίηση του συνόλου της
εκκλησιαστικής περιουσίας ψηφίζονται από τη Δ.Ι.Σ. και κατόπιν εγκρίσεως τους από την Ι.Σ.Ι.
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
7. Η παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 590/1977 (Α 146) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 παράγραφος 4 δύνανται να συνιστούν εταιρείες κάθε
νομικής μορφής, μονοπρόσωπες ή μη, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη του θρησκευτικού,
μορφωτικού, πολιτιστικού και φιλανθρωπικού τους έργου. Στις εταιρίες αυτές δεν επιτρέπεται η με
οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου που επιδιώκει
κερδοσκοπικό σκοπό.»
8. α) Η παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 590/1977 (Α 146) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Επιτρέπεται προς εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου η δωρεάν
παραχώρηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή κατοχής επί εκκλησιαστικών, δημόσιων ή ακινήτων
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. Οι μεταβιβάσεις αυτές, όπως και οι άνευ ανταλλάγματος μεταβιβάσεις ακινήτων
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή ιδιωτών, επί των οποίων λειτουργεί ή με σκοπό να ανεγερθεί
Ιερός Ναός ή Επισκοπείο ή Ιερά Μονή, προς το οικείο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ή μεταξύ
εκκλησιαστικών νομικών προσώπων του παρόντος νόμου προκειμένου να εξυπηρετηθεί η
λειτουργία τους απαλλάσσονται των τελών μεταγραφής,
β. Στην περίπτωση της οποτεδήποτε σύστασης νέων Ιερών Μητροπόλεων ή Ενοριών
εκκλησιαστικά ακίνητα, που υπάγονται πλέον στην εδαφική περιφέρεια των νέων Μητροπόλεων ή
Ενοριών, περιέρχονται κατά κυριότητα σε αυτές από τη σύσταση τους ως οιονεί καθολικούς
διαδόχους, χωρίς άλλη πράξη ή συμβόλαιο ή αντάλλαγμα. Ο Μητροπολίτης της νεοπαγούς Ιεράς
Μητροπόλεως ή η Ενορία υποχρεούνται σε απογραφή των ακινήτων, που περιέρχονται σε αυτές
και η έκθεση απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα
επί των ακινήτων, εγκρίνεται από τη Δ.Ι.Σ. ή το Μητροπολιτικό Συμβούλιο αντίστοιχα, περιβάλλεται
το συμβολαιογραφικό τύπο και μαζί με την περίληψη, που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (Α 147), καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου
υποθηκοφυλακείου και αναλόγως πραγματοποιούνται και οι απαιτούμενες κτηματολογικές
εγγραφές. Οι ανωτέρω εκθέσεις απογραφής δεν αποτελούν μεταβιβαστικές εμπραγμάτων
δικαιωμάτων πράξεις, συντάσσονται και καταχωρίζονται χωρίς φόρους, εισφορές, αμοιβές,
δικαιώματα και τέλη. Τα ανωτέρω ισχύουν στην περίπτωση συγχωνεύσεως ή ανασυστάσεως Ιερών
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Μονών ή συστάσεως μετοχιού από διαλελυμένες ή ερημωθείσες Ιερές Μονές ή προσαρτήσεως
Ιερών Ναών σε νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 παράγραφος 4 ή μετατροπής Ιερού Ναού σε Ιερά
Μονή, οπότε και συντάσσεται από τον επιχώριο Μητροπολίτη έκθεση απογραφής της ακίνητης
περιουσίας και μεταγράφεται κατά τα ανωτέρω.»
β) Οσον αφορά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων της παρούσας παραγράφου δεν θίγονται
οι διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών,
Προικών και Κερδών από Λαχεία (ν. 2961/2001, A 266) και του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 1859/2000, A
248), όπως εκάστοτε ισχύουν.
9. Στο άρθρο 47 του ν. 590/1977 (Α 146) προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως εξής:
«5. Επιτρέπεται η σύσταση δικαιώματος επιφάνειας στα ακίνητα των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου του παρόντος νόμου, κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1826 του ν. 3986/2011 (Α 152).»
10. Στην παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 590/1977 (Α 146) η φράση «α.ν. 1530/1938» διορθώνεται
επί το ορθό σε «α.ν. 1539/1938».
Παράγραφος 2
Θέματα Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Η περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (Α 24) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας ή αθέτησης των υποχρεώσεων
των προηγούμενων περιπτώσεων γ και δ επιστρέφονται οι καταβληθείσες πρόσθετες αποζημιώσεις,
καθώς και οι καταβληθείσες αποδοχές, ολικά ή μερικά, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για τη
χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού συμβουλίου.»
2. Η παρ. 12 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί
τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κ.ν. 3528/2007, Α 26) ή για
τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου
Κώδικα.»
Παράγραφος 3
Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και
εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι.
«1. Τα υπηρετούντο κατά τη δημοσίευση του παρόντος μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδων
I και II), ΕΡ.ΔΙΠ., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Τ.Π. των Α.Ε.Ι. εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των
προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.ΕΠ.. Για την
ένταξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Πρύτανη
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η διανυθείσα στον κλάδο υπηρεσία
λαμβάνεται υπόψη για κάθε υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική συνέπεια. Ειδικότερα, από
τη δημοσίευση του παρόντος, τα υπηρετούντο μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδων I και II),
Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Τ.Π. και ΕΡ.ΔΙ.Π. που διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011)
τυπικά προσόντα των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αντίστοιχα, εντάσσονται αυτοδίκαια
σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους, ενώ τα μέλη που δεν
διαθέτουν τα τυπικά προσόντα εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις του
ως άνω άρθρου. Σε περίπτωση απόκτησης των τυπικών προσόντων των κατηγοριών προσωπικού
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τα μέλη εντάσσονται σε οργανικές θέσεις με την ίδια διαδικασία. Για την
ανωτέρω διαδικασία αυτοδίκαιης ένταξης δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης
ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή η
απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου».
*** Η υποπαράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 27 παρ.4 Ν.4386/2016,
ΦΕΚ Α 83/11.5.2016.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με τις παρ.1 και 4 του άρθρου 55 του Ν.4264/2014 ΦΕΚ Α 118/15.05.2014 και
με έναρξη ισχύος από την 5η Μαίου 2014 ορίζεται ότι:
"1. Τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
_____________________________ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ__________________ Αρ. Φύλλου 94
14 Απριλίου 2014
ΝΟΜ ΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4258
Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα
υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας
και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι ακόλουθοι
ορισμοί έχουν την εξής έννοια:
1. Υδατορέματα ή υδατορεύματα ή ρέματα (μη πλεύ
σιμοι ποταμοί, χείμμαροι, ρέματα και ρυάκια): οι φυ
σικές ή διευθετημένες διαμορφώσεις της επιφάνειας
του εδάφους που είναι κύριοι αποδέκτες των υδάτων
της επιφανειακής απορροής κα^ διασφαλίζουν τη διόδευσή τους προς άλλους υδάτινους αποδέκτες σε
χαμηλότερες στάθμες. Στην έννοια του υδατορέματος
δεν περιλαμβάνονται τα εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως
αρδευτικές και αποστραγγιστικές τάφροι.
2. Μικρά υδατορέματα (επιφανειακές πτυχώσεις απορ
ροής): οι επιφανειακές πτυχώσεις του εδάφους που είναι
αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής, με
έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης του 1,0
τ.χ., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων
πόλεως ή μικρότερης ή ίσης των 0,50 τ.χ. όταν βρί
σκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως. Ως
σημείο έναρξης της μέτρησης της λεκάνης απορροής
ορίζεται κάθε σημείο της βαθιάς γραμμής της επιφα
νειακής πτύχωσης.
3. Κοίτη: η φυσική ή διευθετημένη διαμόρφωση του
εδάφους στην οποία ρέει μόνιμα ή περιοδικά το νερό
του υδατορέματος. Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια
αυτή οι περιοχές μόνιμης ή περιοδικής κατάκλυσης των
υγροτόπων.
4. Όχθη (οχθιογραμμή): η γραμμή που ενώνει τα άνω
άκρα κάθε πρανούς της κοίτης (φρύδι), όπου αυτή απο
τελεί διακρπτό μορφολογικό στοιχείο του περιβάλλο
ντος χώρου του υδατορέματος.

5. Βαθιά γραμμή ή άξονας: η γραμμή που ενώνει, τα
βαθύτερα σημεία της κοίτης του υδατορέματος. Αν η
φυσική κοίτη έχει αντικατασταθεί με τεχνικό έργο, βα
θιά γραμμή νοείται ο άξονας του τεχνικού έργου.
6. Παροχή ρχεδιασμού: η παροχή πλημμύρας, όπως
υπολογίζεται για συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς (Τ),
με την οποία θα μελετηθεί η δίαιτα του υδατορέματος
και τα πιθανά αντιπλημμυρικά έργα, με βάση την οποία
θα καθοριστούν οι γραμμές πλημμύρας.
7. Γραμμές πλημμύρας: οι γραμμές και από τις δύο
πλευρές της βαθιάς γραμμής του υδατορέματος, που
προκύπτουν ύστερα από την υδραυλική μελέτη και πεικλείουν τη ζώνη πλημμύρας.
8. Ζώνη πλημμύρας: η εδαφική περιοχή η οποία κα
τακλύζεται από τα πλημμυρικά νερά για συγκεκριμένη
κάθε φορά περίοδο επαναφοράς και περικλείεται από
τις γραμμές πλημμύρας.
9. Οριογραμμές υδατορέματος: οι πολυγωνικές γραμ
μές και από τις δύο πλευρές της βαθιάς γραμμής του
υδατορέματος, που περιβάλλουν σωρευτικά: α) τις
όχθες του υδατορέματος, β) τις γραμμές πλημμύρας
και γ) οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό στοιχείο, που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος, το
οποίο έχει περιβαλλοντική αξία και χρήζει προστασίας.
10. Καθορισμός των οριογραμμών: η αποτύπωση των
οριογραμμών στο οριζοντιογραφικό και υψομετρικό δι
άγραμμα που προβλέπεται στην περίπτωση α ' της παρ.
1 του άρθρου 2.
11. Οριοθέτηση: Η διαδικασία και η επικύρωση του
καθορισμού των οριογραμμών του υδατορέματος, σύμ
φωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3, με στόχο την
εξασφάλιση της απρόσκοπτης απορροής των επιφα
νειακών νερών και την περιβαλλοντική προστασία του
υδατορέματος.
12. Ζώνη υδατορέματος: η εδαφική περιοχή που περι
κλείεται από τις οριογραμμές του υδατορέματος.
13. Διευθέτηση υδατορέματος: η επέμβαση στο υδατόρεμα, με την εκτέλεση των αναγκαίων έργων με σκοπό
τη βελτίωση των συνθηκών ροής, τη μείωση των κινδύ
νων από πλημμύρες και τον έλεγχο των διαβρώσεων
και των αποθέσεων φερτών υλικών. Στα έργα αυτά πε
ριλαμβάνεται και η εκτροπή του υδατορέματος, καθώς
και η υποκατάστασή του με κλειστό ή ανοιχτό τεχνικό
έργο στην ίδια ή διαφορετική θέση.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
παρόντος από ενεργειακούς επιθεωρητές με προσωρινή
άδεια θεωρούνται έγκυρα για κάθε συνέπεια.
6. Οι παράγραφοι 2α και 2β του άρθρου 2 του π.δ.
της 24/31.5.1985 (Δ'270), «Τροποποίηση των όρων και
περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός
των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των
ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923
οικισμών», αντικαθίσταται ως εξής:
«2α. Εγκαταστάσεις ξηραντήριων καπνών Βιρτζίνια και
Θερμοκήπια για την καλλιέργεια ανθέων και κηπευτικών
προϊόντων, καθώς και εγκαταστάσεις για την εκτροφή
σαλιγκαριών, σύμφωνα προς τις εγκεκριμένες μελέτες
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
κατασκευάζονται χωρίς άδεια και περιορισμό ως προς
το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου, το μέγιστο ύψος και
τον αριθμό των κατασκευών.
2β. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του προηγούμενου
εδάφιου προκειμένου για την κατασκευή θερμοκηπίων
από γυαλί, οι αποστάσεις τους από τα όρια του γηπέδου
ορίζονται σε 2,50 μέτρα.»
7. Στο άρθρο 2 του π.δ. της 24/31.5.1985 (Δ ' 270) προ
στίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«Επιτρέπεται η εγκατάσταση εκτροφείων σαλιγκαριών και η καλλιέργεια αυτών στις καθορισμένες από
ειδικές διατάξεις ή Ζ.Ο.Ε. ή Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
περιοχές ως Γ εωργικές ή Αγροτικές Γ αίες ή περιοχές
αποκλειστικά γεωργικής καλλιέργειας, καθώς και σε
όλες τις περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η χρήση και
η κατασκευή θερμοκηπίων.»
8. Το εδάφιο «Δ. Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
Προϊστάμενος» του άρθρου 20 του π.δ. 51/1988 «Ορ
γανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων'Εργων (Α' 19)» τροποποιείται ως ακολούθως:
«Δ. Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Προϊστάμε
νος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανι
κών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων».
9. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στα άρθρα 39
και 47 του ν. 4178/2013 (Α' 174) το σύνολο των ποσών
του ενιαίου ειδικού προστίμου, που εισπράττεται κατά
τις διατάξεις του Κεφαλάίου Α ' του ως άνω νόμου για
αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις
επί ακινήτων, στους Δήμους Κεφαλονιάς και Ιθάκης,
αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου, κατατίθεται
σε ειδικό κωδικό αριθμό υπό τον τίτλο «Περιβαλλοντι
κό Ισοζύγιο» και διατίθεται για την αντιστάθμιση των
δυσμενών συνεπειών κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο
Β ' του ιδίου νόμοςι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα
τικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
10. Σε εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίων
οικισμού που ρυθμίζονται από ειδικότερες διατάξεις κοι
νής υπουργικής απόφασης ή προεδρικού διατά- γματος
κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1650/1986 ή του νομοθετικού
διατάγματος 17.7.1923 ή του ν. 4067/2012, ως ισχύει, και
σε κάθε περίπτωση εκτός ζωνών απολύτου προστασί
ας, εφόσον δεν απαγορεύεται η δόμηση και η χρήση
εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων, επιτρέ
πεται η συντήρηση, η βελτίωση, ο εκσυγχρονισμός, η
επέκταση υφισταμένων εγκαταστάσεων ή η δημιουργία
νέων κατά παρέκκλιση των ειδικών όρων δόμησης που
ισχύουν, (όπως ανώτερο ύψος, διάσπαση όγκου), καθώς
και η ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις
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διατάξεις του Κεφαλαίου Α ' του ν. 4014/2011, εφόσον δεν
παραβλάπτεται η ακεραιότητα (ως προς τις οικολογι
κές της λειτουργίες) της προστατευόμενης περιοχής
σε σχέση με τους στόχους διατήρησης, υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
Α) Εκδίδεται απόφαση του Γ ενικού Γ ραμματέα Απο
κεντρωμένης Διοίκησης για την παρέκκλιση, μετά από
γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
Β) Ειδικά, η έγκριση και η άδεια δόμησης και επέκτα
σης υφισταμένων εγκαταστάσεων εκδίδονται σύμφωνα
με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο
έκδοσης της εν λόγω άδειας, εφόσον εξακολουθεί να
είναι σε ισχύ και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης
κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 12
Άδειες Δόμησης Εκκλησιαστικών Ακινήτων
της Εκκλησίας Κρήτης
1. Για την έκδοση της άδειας δόμησης και της έγκρι
σης δόμησης ακινήτων των νομικών προσώπων του
ν. 4149/1961 (Α' 41) «Περί Καταστατικού Νόμου της εν
Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξε
ων» εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4030/ 2011 (Α' 249).
,2. Ειδικώς, για κάθε οικοδομική εργασία που αφορά σε
Ιερούς Ναούς, Ιερές Μονές και τα υφιστάμενα Μετόχια
αυτώγ, Μητροπολιτικά Μέγαρα (ένα (1) σε κάθε Μητρό
πολη),*που ανήκουν αποκλειστικά και μόνο σε εκκλη
σιαστικά νομικά πρόσωπα του ν. 4149/1961 ειδικά όσον
αφορά τον περίβολο και ό,τι περικλείεται εντός αυτού
και εξυπηρετεί την κοινοβιακή ζωή, η έγκριση δόμησης
εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριακών
Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
3. Για τα ως άνω έργα η γνωμοδότηση επί των αρχι
τεκτονικών μελετών εκδίδεται πριν την έγκριση δόμη
σης από το Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής
Κρήτης και Δωδεκανήσου της επόμενης παραγράφου.
4. Συστήνεται στην Εκκλησία της Κρήτης Συμβούλιο
Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρήτης και Δωδεκανή
σου που αποτελείται από:
α) έναν κληρικό ή καθηγητή Αρχιτεκτονικής σε Πολυ
τεχνική Σχολή, ως Πρόεδρο,
β) έναν Αρχιτέκτονα, υπάλληλο του Υπουργείου Πε
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που
ορίζεται από τον Υπουργό με τον αναπληρωτή του,
γ) έναν Αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμε
λητηρίου Ελλάδος, που προτείνεται με τον αναπληρωτή
του από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.,
δ) έναν Αρχιτέκτονα Μηχανικό, μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.,
ε) έναν Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό
ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. αναλόγως
προς το θέμα της συνεδρίας,
στ) έναν αγιογράφο ή ξυλογλύπτη ή μαρμαρογλύπτη
αναλόγως προς το θέμα της συνεδρίας,
ζ) έναν Αρχιτέκτονα, υπάλληλο του Υπουργείου Πολι
τισμού και Αθλητισμού, που ορίζεται από τον Υπουργό
με τον αναπληρωτή του.
Ο Πρόεδρος, τα μέλη, με τους αναπληρωτές τους,
πλην των περιπτώσεων β' και ζ', και ο γραμματέας του
Συμβουλίου διορίζονται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο
της Εκκλησίας Κρήτης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, με διετή θητεία, η οποία
δύναται να ανανεώνεται.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

5. Μετά την έγκριση δόμησης η άδεια δόμησης και η
άδεια χρήσης λατρευτικών χώρων ή η άδεια χρήσης μη
λατρευτικών χώρων εκδίδεται κατά τις διατάξεις του
παρόντος νόμου από την Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.)
της Εκκλησίας Κρήτης της παραγράφου 6 του παρόντος
άρθρου. Για την έναρξη εκτέλεσης των οικοδομικών
εργασιών, πέραν όσων προβλέπονται στις διατάξεις του
παρόντος νόμου, η άδεια δόμησης αποστέλλεται στην
κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και αποτελεί
αρχείο της για την εκκίνηση της διαδικασίας ελέγχου
των κατασκευών κατά τις διατάξεις του ν. 4030/2011.
6. Συστήνεται στην Εκκλησία Κρήτης και των Ιε
ρών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, Υπηρεσία Δόμησης
(Υ.ΔΟΜ.), η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες των Υπηρεσι
ών Δόμησης του ν. 4030/2011, όπως εκάστοτε ισχύουν,
και εκδίδει την άδεια δόμησης χωρικής δικαιοδοσίας
της Εκκλησίας Κρήτης αποκλειστικά και μόνο για τα:
α) Μητροπολιτικά μέγαρα (ένα (1) σε κάθε Μητρόπολη).
β) Τους Ιερούς Ναούς εφόσον ανήκουν αποκλειστι
κά και μόνο σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του
ν. 4149/1961 και των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου
και τα προσκτίσματά τους. Η ανέγερση προσκτίσματος επιτρέπεται μόνο σε Ιερούς Ναούς, που ανήκουν
σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του ν. 4149/1961 και
εφόσον αποτελούν ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο με τον
Ιερό Ναό και εξυπηρετούν τον Ιερό Ναό.
γ) Τις Ιερές Μονές ειδικά όσον αφορά τον περίβολο
και ό,τι περικλείεται εντός αυτού και εξυπηρετεί την
κοινοβιακή ζωή.
δ) Σε κάθε περίπτωση η έγκριση δόμησης και η έκ
δοση άδειας δόμησης για ιδιωτικούς Ιερούς Ναούς και
παρεκκλήσια εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά τόπους
υπηρεσίες δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των δήμων.
Η άδεια χρήσης λατρευτικών χώρων ή η άδεια χρήσης
μη λατρευτικών χώρων αποτελούν νόμιμη προϋπόθεση
για την έναρξη των εργασιών ή χρήσεων που αδειοδοτούνται με την άδεια δόμησης και είναι δυνατόν να
ενσωματώνονται στο ίδιο στέλεχος'
7. Η ανωτέρω Υπηρεσία Δόμησης της Εκκλησίας Κρή
της υπάγεται στην εποπτεία και έλεγχο του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Το προσωπικό της υπηρεσίας προσλαμβάνεται και
μισθοδοτείται από την Εκκλησία Κρήτης. Η Υπηρεσία
Δόμησης είναι ενταγμένη στο εκάστοτε ηλεκτρονικό
πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο είναι συνδεδεμένες
και οι λοιπές Υ.ΔΟΜ..
8. Ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή αίτησης για
έκδοση της έγκρισης δόμησης, υποβάλλει αίτηση και
φάκελο στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. μέσω της κατά τόπον
αρμόδιας Ιεράς Μητροπόλεως, εφόσον διατυπώνεται
και σύμφωνη γνώμη του επιχωρίου Μητροπολίτου. Η
παραπάνω διαδικασία τηρείται για κάθε Ιερή Μονή ή
Ιερό Ναό, που ακολουθεί το δόγμα της Ανατολικής Ορ
θοδόξου Εκκλησίας του Χριστού είτε ανήκει σε εκκλη
σιαστικό νομικό πρόσωπο είτε σε φυσικό πρόσωπο ή
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εντός χωρικής αρ
μοδιότητας της Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών
Μητροπόλεων Δωδεκανήσου.
9. Για τον αγιογραφικό και λοιπό διάκοσμο όλων των
Ιερών Μονών και Ιερών Ναών, που αποτελεί καλλιτεχνική
εργασία, απαιτείται επίσης άδεια από την Υ.ΔΟΜ. της
Εκκλησίας της Κρήτης και σύμφωνη γνώμη του Συμ

βουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής της Εκκλησίας
Κρήτης και Δωδεκανήσου.
10. Κανονισμός της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της
Εκκλησίας Κρήτης που εκδίδεται, κατόπιν σύμφωνης
γνώμης του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξειδικεύει τη
συγκρότηση, οργάνωση, αρμοδιότητες, τη διοικητική
υποστήριξη, τη λειτουργία και το υπηρεσιακό καθε
στώς των παραπάνω υπηρεσιών και οργάνων, τη δημι
ουργία και τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου τους. Με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος ενημέρωσης,
διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων του αρχείου
της Υπηρεσίας Δόμησης με τις αρχές, που είναι υπεύθυ
νες για την τήρηση των διατάξεων 1 - 4 του ν. 3843/2010
(Α' 62) και των εκτελεστικών του κανονιστικών πράξεων,
όπως εκάστοτε ισχύουν.
11. Τα κτίρια της παραγράφου 2 είναι ειδικά κτίρια
δημόσιου ενδιαφέροντος και επιτρέπονται παρεκκλί
σεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ
γειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά το άρθρο 27 του
ν. 4067/2012, όπως εκάστοτε ισχύει, μετά από γνώμη και
του Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρήτης
και Δωδεκανήσου.
12. Γ ια την κατασκευή ή επισκευή των οικοδομών της
περίπτωσης Β', αντί του τίτλου ιδιοκτησίας, οι ενδιαφε
ρόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν, προκειμένης
της έκδοσης έγκρισης και άδειας δόμησης, στην αρμό
δια Υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:
Α. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο
περί μη διεκδικήσεως του ακινήτου από το Δημόσιο ή
Ο.Τ.Α..
Β. Συμβολαιογραφική πράξη, που συντάσσεται κατά
τις διατάξεις των άρθρων 7 του ν. 3800/1957 (Α' 256) ή 88
του α.ν. 2200/1940 (Α'42), υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου και
συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα. Πράξη κατά
τις ανωτέρω διατάξεις συντάσσεται και για ακίνητα
Ιερών Μονών.
Γ. Προκειμένου για υφιστάμενα κτίρια υπεύθυνη δή
λωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ο χρόνος
ανέγερσής τους.
13. Τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω παραγράφους για
τα ακίνητα των νομικών προσώπων του ν. 4149/1961 (Α'
41) «Περί Καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου
Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» ισχύουν και για
ακίνητα Ιερών Μητροπόλεων του Οικουμενικού Πατρι
αρχείου της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου. Γ ια την
Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου την αίτηση για έκδοση της
έγκρισης δόμησης της παραγράφου 8 του παρόντος, με
το σχετικό φάκελο, υποβάλλει στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. ο
Πατριαρχικός Έξαρχος, με την προηγούμενη σύμφωνη
γνώμη του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Άρθρο 13
Ορισμός
Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, ως υφι
στάμενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ποδοσφαίρου
(Α.Ε.Π.) εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων νοούνται
όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές που
βρίσκονται σε οικοδομικά τετράγωνα εντός σχεδίου
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Νόμοι 4301/2014 Αρθρο 19
Αρθρο 19. Ρυθμίσεις για την Εκκλησία της Κρήτης

1. Προστίθεται ενδέκατη παράγραφος στο άρθρο 10 του ν. 4149/1961 (Α141), η οποία έχει ως εξής:
«11. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης δύναται, κατόπιν σχετικής πρότασης του Αρχιεπισκόπου ή του επιχωρίου Μητροπολίτη, να
συστήνει με αποφάσεις της, εκκλησιαστικά Ιδρύματα για την προαγωγή μη κερδοσκοπικών φιλανθρωπικών, μορφωτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών
σκοπών, τα οποία αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και αποκτούν νομική προσωπικότητα από της δημοσιεύσεως της απόφασης στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται ο Κανονισμός του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος, ο οποίος περιέχει τους εν γένει κανόνες λειτουργίας και
διαχείρισής του, με τους οποίους καθορίζεται οπωσδήποτε η επωνυμία, η έδρα, ο σκοπός του και το εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που το
εκκλησιαστικό ίδρυμα επικουρεί, η διοίκησή του, οι πόροι, οι κανόνες διαχείρισης της περιουσίας του, καθώς και οι όροι διάλυσής του. Σε περίπτωση διάλυσης
του εκκλησιαστικού Ιδρύματος, η περιουσία του περιέρχεται αυτοδικαίως στο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, τους σκοπούς του οποίου
επικουρεί. Εκκλησιαστικό'Ιδρυμα που συστήθηκε για τη θεραπεία ορισμένου σκοπού και διαχειρίζεται περιουσία, η οποία διατέθηκε, ευ ζωή ή αιτία θανάτου, σε
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της Εκκλησίας της Κρήτης, ειδικά γι' αυτόν το σκοπό, δεν μεταβάλλει το σκοπό του, ει μη μόνον υπό τους όρους του
άρθρου 109 του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας για τα κοινωφελή ιδρύματα, αναλόγως εφαρμοζόμενης στην περίπτωση αυτή στα εκκλησιαστικά
ιδρύματα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως στα εκκλησιαστικά μουσεία και στα Ιερά Προσκυνήματα της Εκκλησίας της
Κρήτης.»
2. Η ισχύς της προηγούμενης ρύθμισης για τα προύφιστάμενα του παρόντος εκκλησιαστικά Ιδρύματα ανατρέχει στο χρόνο δημοσίευσης κάθε Κανονισμού
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από τον οποίο χρόνο θεωρείται ότι αυτά έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα. Κανονισμοί εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων,
που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους οφείλουν να προσαρμοσθούν με αποφάσεις της Ιερός Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, κατά τα
ανωτέρω, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους, διαφορετικά συνεχίζουν να λειτουργούν ως αποκεντρωμένη υπηρεσία του εκκλησιαστικού νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου που επικουρούν. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στα εκκλησιαστικά μουσεία και τα Ιερά
Προσκυνήματα της Εκκλησίας της Κρήτης (Ιερά Αρχιεπισκοπή, Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Μονές, Ιεροί Ενοριακοί Ναοί και στα υπαγόμενα σε αυτά
εκκλησιαστικά ιδρύματα, Ιερά Προσκυνήματα και εκκλησιαστικά μουσεία.»
3. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 131 του ν. 4149/1961 (Α141) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως ακολούθως:
«Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του α.ν. 1539/1938 «Περί προστασίας των Δημοσίων Κτημάτων», όπως αυτός μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε, έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των κτημάτων, που ανήκουν στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Εκκλησίας της Κρήτης (Ιερά
Αρχιεπισκοπή, Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Μονές, Ιεροί Ενοριακοί Ναοί) και στα υπαγόμενα σε αυτά εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Ιερά Προσκυνήματα και
εκκλησιαστικά μουσεία.»
4. Προστίθενται έκτη, έβδομη, όγδοη και ένατη παράγραφοι στο άρθρο 131 του ν. 4149/1961 (Α' 41), οι οποίες έχουν ως εξής:
«6. Ο τρόπος διοικήσεως, ελέγχου, διαφυλάξεως και καταγραφής, λογιστικής διαχειρίσεως αναθέσεως, εκπονήσεως και διενέργειας έργων, μελετών,
προμηθειών και υπηρεσιών, εκποιήσεως και εκμισθώσεως και γενικά κάθε ζήτημα της διαχειρίσεως και αξιοποιήσεως της περιουσίας των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου της Εκκλησίας της Κρήτης, καθορίζεται, κατόπιν εισηγήσεως του επιχώριου Μητροπολίτου ή του αρμοδίου οργάνου της
Εκκλησίας της Κρήτης (προκειμένου για την περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται) με Κανονισμούς της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της
Κρήτης, βάσει των Ιερών Κανόνων, δημοσιευόμενων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κανονισμοί, που αφορούν τη διοίκηση, διαχείριση, έλεγχο,
διαφύλαξη, καταγραφή και αξιοποίηση του συνόλου της εκκλησιαστικής περιουσίας ψηφίζονται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης και
κατόπιν εγκρίσεώς τους από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσημο
Δελτίο της Εκκλησίας της Κρήτης «Απόστολος Τίτος».
7. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Εκκλησίας της Κρήτης δύνανται να συστήνουν εταιρείες κάθε νομικής μορφής, μονοπρόσωπες ή μη, με
αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη του θρησκευτικού, μορφωτικού, πολιτιστικού και φιλανθρωπικού τους έργου. Στις εταιρείες αυτές δεν επιτρέπεται η, με
οποιονδήποτε τρόπο, συμμετοχή φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου που επιδιώκει κερδοσκοπικό σκοπό.
8. α) Επιτρέπεται προς εκπλήρωση των σκοπών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της Εκκλησίας της Κρήτης και των υπαγομένων σε αυτά Νομικών
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, η δωρεάν παραχώρηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή κατοχής επί εκκλησιαστικών, δημοσίων ή ακινήτων Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. Οι
μεταβιβάσεις αυτές, όπως και οι άνευ ανταλλάγματος μεταβιβάσεις ακινήτων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή ιδιωτών, επί των οποίων λειτουργεί ή με
σκοπό να ανεγερθεί Ιερός Ναός ή Επισκοπείο ή Ιερά Μονή, προς το οικείο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ή μεταξύ εκκλησιαστικών νομικών προσώπων του
παρόντος νόμου προκειμένου να εξυπηρετηθεί η λειτουργία τους απαλλάσσονται των τελών μεταγραφής.
β) Στην περίπτωση της οποτεδήποτε σύστασης νέων Ενοριών εκκλησιαστικά ακίνητα, που υπάγονται πλέον στην εδαφική περιφέρεια των νέων Ενοριών,
περιέρχονται κατά κυριότητα σε αυτές από τη σύστασή τους ως, οιονεί καθολικούς διαδόχους, χωρίς άλλη πράξη ή συμβόλαιο ή αντάλλαγμα. Η Ενορία
υποχρεούται σε απογραφή των ακινήτων, που περιέρχονται σε αυτή και η έκθεση απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα
δικαιώματα επί των ακινήτων, εγκρίνεται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο, περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο και μαζί με την περίληψη, που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (ΑΊ47), καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου υποθηκοφυλακείου και
αναλόγως πραγματοποιούνται και οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές. Οι ανωτέρω εκθέσεις απογραφής δεν αποτελούν μεταβιβαστικές εμπραγμάτων
δικαιωμάτων πράξεις, συντάσσονται και καταχωρίζονται χωρίς φόρους, εισφορές, αμοιβές, δικαιώματα και τέλη. Τα ανωτέρω ισχύουν οτην περίπτωση
διαλύσεως, συγχωνεύσεως ή ανασυστάσεως Ιερών Μονών ή συστάσεως μετοχιού από διαλελυμένες ή ερημωθείσες Ιερές Μονές ή προσαρτήσεις Ιερών
Ναών σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Εκκλησίας της Κρήτης ή μετατροπής Ιερού Ναού σε Ιερά Μονή, οπότε και συντάσσεται από του επιχώριο
Μητροπολίτη έκθεση απογραφής της ακίνητης περιουσίας και μεταγράφεται κατά τα ανωτέρω.
y) Όσου αφορά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, δεν θίγονται οι ρυθμίσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γουικών
Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία (ν. 2961/2001, Α' 266) και του Κώδικα Φ.Π.Α. (υ. 2859/2000, Α' 248), όπως εκάστοτε ισχύουν.
9. Επιτρέπεται η σύσταση δικαιώματος επιφάνειας στα ακίνητα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της Εκκλησίας της Κρήτης, κατ' ανάλογη εφαρμογή
των διατάξεων των άρθρων 18 έως 26 του ν. 3986/2011 (Α' 152).»
Προβολή νόμου στο σύνολό του
Σχετικές αποφάσεις άρθρου
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W O R D ( s e le c t a ll) κ α ι κ α λ ύ τ ε ρ η ε κ τ ύ π ω σ η σ υ ν ισ τ ά τ α ι η χ ρ ή σ η τ η ς κ α τ ω τ έ ρ ω ε π ιλ ο γ ή ς
Ε κτύ π ω σ η \Α π ο θ ή κευ σ η .

± 1 Μέγεθος Γραμμάτων
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Ν 4301/2014: Θ ΡΗ ΣΚ ΕΥ Τ.ΚΟ ΙΝ Ο ΤΗ ΤΕΣ/Θ έματα εκπαιδευτικώ ν, μεταπτυχιακώ ν κλπ/Κέντρα
Κοινώ ν.Π ρόνοιας κλπ (631612)
Α ρθρο
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Κατά εξ ου σ ιο δό τησ η Εκδοθέντα και Εφαρμ οσ τικ ά Νομ οθετήματα

1

Ά ρ θρ ο 25
Απόδειξη σύστασης π α λα ιώ ν Ενορ ιώ ν και Ιερώ ν Μ ονώ ν
1. Η σύσταση π α λα ιώ ν Ιερ ώ ν Μ ονώ ν (Ν .Π .Δ .Δ . ή Ν .Π .Ι.Δ. - η σ υχασ τη ρ ίω ν) και Ε νορ ιώ ν της
Ε κ κλη σ ία ς τη ς Ε λλάδο ς, οι ο π ο ίες ιδ ρ ύ θ η κα ν πριν τη ν έναρξη ισ χύ ο ς του ν. 5 9 0 /1 9 7 7 και κατά το
χρ ό νο ίδρυσης τω ν οπ ο ίω ν δεν δ η μ οσ ιεύ θ η κε διάταγμα ιδρυτικό ή εγ κ ρ ιτ ικ ό τη ς ιδρ υ τική ς
πράξης στην Εφ ημ ερίδα τη ς Κ υ β ερ νή σεω ς, α π οδ εικνύ εται με δ ια π ιοτω τική πράξη τη ς Δ ια ρ κ ο ύ ς
Ιεράς Σ υνόδου τη ς Ε κ κ λ η σ ία ς τη ς Ε λ λ ά δ ο ς κατό πιν εισ η γή σ εω ς του επ ιχω ρ ίο υ Μ ητροπολίτη, η
οποία δημοσιεύεται στην Εφ ημ ερίδα τη ς Κ υ β ερ ν ή σ εω ς και καθο ρίζει: α) τη ν επ ω νυ μ ία (της Μ ονής ή
του Ενορ ιακού Ναού τη ς Ε ν ο ρ ία ς α ντίσ το ιχα), β) την έδρα τους, γ) τη ν Ιερά Μ ητρόπολη, στην
π νευματική δ ικαιοδ οσ ία τη ς ο π ο ία ς τώ ρα υ πά γο νται, δ) το χ ρ ό νο ίδρ υ σ ή ς το υς, α να φ ερ ο μ ένω ν
οπω σδήποτε στο σώμα τη ς, τω ν α π ο δ εικ τικώ ν σ το ιχείω ν (έγγρ αφ α δ η μ όσ ιω ν ή εκ κ λη σ ια σ τικ ώ ν
αρχώ ν, μ ονασ τη ρ ια κό τυ π ικό κ .λ π .), από τα οποία σ υνάγεται ο χ ρ ό ν ο ς ίδρ υ σ ή ς τους. Κατά τα
λοιπά, ισχύουν και για αυτά τα εκκλη σ ια σ τικά νομ ικά πρόσω πα οι δ ια τά ξεις του ν. 5 9 0 /1 9 7 7 (Α '
146), καθώ ς και τω ν ά ρ θ ρ ω ν 7 του μν. 3 8 0 0 /1 9 5 7 ( Α ’ 256), 2 παρ. 2 περίπτω ση Ι Γ ' του ν.
4 0 3 0 /2 0 1 1 ( Α ' 24 9), 88 του α.ν. 2 2 0 0 /1 9 4 0 ( Α ’ 42) για τη σ ύνταξη π ρ ά ξεω ν τα κτο π ο ίη σ η ς και
εκθέσεω ν α π ο γ ρ α φ ή ς δ ικ α ιω μ ά τω ν το υ ς από τα ίδια ή το υ ς δ ια δ ό χ ο υ ς τους.
2. Η σύσταση Ιερ ώ ν Μ ονώ ν (Ν .Π .Δ .Δ . ή Ν .Π .Ι.Δ. - ησ υχασ τη ρ ίω ν) και Ε νο ρ ιώ ν τη ς Ε κ κ λη σ ία ς τη ς
Κ ρήτης κατά το χρ ό νο ίδ ρ υ σ η ς τω ν οπ ο ίω ν δεν δη μ ο σ ιεύ θ η κε η σ χετική υ π ο υ ρ γ ική απόφ αση ή το
σχετικό ιδρυτικό ή εγ κ ρ ιτ ικ ό διάταγμα , αντίσ τοιχα, στην Εφ ημερίδα τη ς Κ υ β ερ νή σ εω ς,
αποδεικνύ εται με δ ια π ιοτω τική πράξη τη ς Ιερ άς Ε π α ρ χ ια κ ή ς Σ υ νόδο υ τη ς Ε κ κ λ η σ ία ς τη ς Κρήτης
κατόπιν εισ η γή σ εω ς του επ ιχω ρ ίο υ Μ ητροπολίτη, η οποία δημοσ ιεύεται στην Εφ ημ ερίδα της
Κ υ βερ νή σεω ς και κ α θ ο ρίζει: α) την επ ω νυ μία (της Μ ονή ς ή του Ενορ ιακού Ναού τη ς Ε νο ρ ία ς
αντίστοιχα), β) τη ν έδρα το υς, γ) τη ν Ιερά Μ ητρόπολη, στην π νευμ ατική δ ικαιοδ οσ ία τη ς οπ οίας
τώ ρα υπάγονται, δ) το χρ ό νο ίδρ υ σή ς το υς, α να φ ερ ο μ ένω ν οπ ω σ δή π οτε στο σώμα τ η ς τω ν
α π οδ εικτικώ ν σ το ιχείω ν (έγγρ αφ α δη μ όσ ιω ν ή εκ κ λη σ ια σ τικ ώ ν α ρ χώ ν, μ ονα σ τη ρ ια κό τυ π ικό
κ.λπ .), από τα οποία σ υνάγεται ο χ ρ ό ν ο ς ίδρ υ σ ή ς τους. Κατά τα λ οιπ ά, ισ χύ ο υ ν και για αυτά τα
εκκλη σ ιασ τικά νομ ικά πρόσω πα οι δ ια τά ξεις του ν. 4 1 4 9 /1 9 6 1 ( Α ’ 4 1 ), κ α θ ώ ς και τω ν άρ θρ ω ν 7
του ν. 3 8 0 0 /1 9 5 7 ( Α ' 2 5 6 ), 2 παρ. 2 περίπτω ση ΙΓ ' του ν. 4 0 3 0 /2 0 1 1 ( Α ' 2 4 9 ), 88 του α.ν.
2 2 0 0 /1 9 4 0 ( Α ’ 42) για τη σύνταξη π ρ άξεω ν τα κτο π ο ίη σ η ς και εκθ έσ εω ν α π ο γ ρ α φ ή ς δ ικαιω μ άτω ν
τους από τα ίδια ή το υ ς δ ια δ ό χ ο υ ς τους.

http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΙΣ 14/2016
Θέμα : «Σύνταξη ἐκθέσεων ἀπογραφῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας (47 παρ.
3.β ν. 590/1977, 25 παρ. 1 ν. 4301/2014) – παρατηρήσεις ἐπί τῶν πράξεων τακτοποιήσεως κυριότητας (7 ν. 3800/1957, 88 ἀ.ν. 2200/1940, 62 παρ. 1 ν.
590/1977, 2 παρ. 2 περ. ΙΓ ν. 4030/2011)»
___________________
1. Ἐκθέσεις ἀπογραφῆς (ἄρθρων 47 παρ. 3.β. τοῦ ν. 590/1977, 25 παρ. 1 τοῦ
ν. 4301/2014)
Ἡ διάταξη τοῦ ἄρθρου 68 παρ. 1 ὑποπαρ. 8.α τοῦ ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄
32/11.2.2014, ὅπως τροποποιήθηκε μέ τό ἄρθρο 51 παρ. 4-5 τοῦ ν. 4301/2014,
ΦΕΚ Α΄ 223/7.10.2014) θέσπισε νέο εἶδος συμβολαιογραφικοῦ ἐγγράφου, τήν
«ἔκθεση ἀπογραφῆς». Τό ἐν λόγῳ συμβολαιογραφικό ἔγγραφο δέν ἀποτελεῖ
τίτλο συστατικό τῆς κυριότητας, δέν ἱδρύει μή ὑπάρχουσα κυριότητα, ἀλλά ἀποτελεῖ ἀποδεικτικό τύπο τῆς κυριότητας ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου, ὁ ὁποῖος εἴτε ἀποδεικνύει τήν (λόγῳ χρησικτησίας) ὑφιστάμενη κυριότητα, σέ περίπτωση ἐλλείψεως ἤ μή διασώσεως ἐγγράφου τίτλου ἰδιοκτησίας ἤ
ἀποδεικνύει τήν κυριότητα στήν περίπτωση ἐκ τοῦ νόμου «οἱονεί καθολικῆς
διαδοχῆς» μεταξύ ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων καί, ἑπομένως, διαδοχῆς τοῦ ἑνός στά περιουσιακά δικαιώματα τοῦ ἄλλου.
Α) Οἱ διατάξεις, πού προβλέπουν τήν ἔκθεση ἀπογραφῆς εἶναι:
i) ἄρθρο 47 παρ. 3.β τοῦ ν. 590/1977 (Καταστατικός Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ΦΕΚ A΄ 146), τοῦ ὁποίου ἡ παρ. 3.β προστέθηκε μέ τό ἄρθρο 68 παρ. 1 ὑποπαρ. 8.α τοῦ ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/11.2.2014), καί τά ἐδάφια α – β καί δ αὐτῆς ἀκολούθως ἀντικαταστάθηκαν μέ τό ἄρθρο 51 παρ. 4
καί 5 τοῦ ν. 4301/2014 (ΦΕΚ Α΄ 223/7.10.2014) : «β. Στήν περίπτωση τῆς ὁποτεδήποτε σύστασης νέων Ἱερῶν Μητροπόλεων ἤ Ἐνοριῶν, ἐκκλησιαστικά ἀκίνητα Μητροπόλεων, Ἐνοριῶν, παλαιῶν Ἐπισκοπῶν ἤ τέως ὀρθοδόξων χριστιανικῶν κοινοτήτων, πού ὑπάγονται πλέον στήν ἐδαφική περιφέρεια τῶν
νέων Μητροπόλεων ἤ Ἐνοριῶν, περιέρχονται κατά κυριότητα σέ αὐτές ἀπό
τή σύστασή τους ὡς οἱονεί καθολικούς διαδόχους, χωρίς ἄλλη πράξη ἤ συμβόλαιο ἤ ἀντάλλαγμα. Ὁ Μητροπολίτης τῆς νεοπαγοῦς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἤ
ἡ Ἐνορία ὑποχρεοῦνται σέ ἀπογραφή τῶν ἀκινήτων, πού περιέρχονται ἤ περιῆλθαν σέ αὐτές καί ἡ ἔκθεση ἀπογραφῆς πού περιγράφει τά ἀκίνητα, καθώς
καί τά λοιπά ἐμπράγματα δικαιώματα ἐπί τῶν ἀκινήτων, ἐγκρίνεται ἀπό τή
Δ.Ι.Σ. ἤ τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο ἀντίστοιχα, περιβάλλεται τό συμβολαιογραφικό τύπο καί μαζί μέ τήν περίληψη, πού προβλέπεται ἀπό τίς διατάξεις
τοῦ ἄρθρου 9 τοῦ β.δ. 533/1963 (A΄147), καταχωρίζεται στά οἰκεῖα βιβλία
1

μεταγραφῶν τοῦ ἁρμόδιου ὑποθηκοφυλακείου καί ἀναλόγως πραγματοποιοῦνται καί οἱ ἀπαιτούμενες κτηματολογικές ἐγγραφές». Οἱ ἀνωτέρω ἐκθέσεις
ἀπογραφῆς δέν ἀποτελοῦν μεταβιβαστικές ἐμπραγμάτων δικαιωμάτων πράξεις, συντάσσονται καί καταχωρίζονται χωρίς φόρους, εἰσφορές, ἀμοιβές, δικαιώματα καί τέλη. «Τά ἀνωτέρω ἰσχύουν στήν περίπτωση διαλύσεως, συγχωνεύσεως ἡ ἀνασυστάσεως Ἱερῶν Μονῶν ἤ συστάσεως μετοχίου ἀπό διαλελυμένες ἤ ἐρημωθεῖσες Ἱερές Μονές ἤ προσαρτήσεως Ἱερῶν Ναῶν σέ νομικά
πρόσωπα τοῦ ἄρθρου 1 παράγραφος 4 ἤ μετατροπῆς Ἱεροῦ Ναοῦ σέ Ἱερά
Μονή, ὁπότε καί συντάσσεται ἀπό τόν ἐπιχώριο Μητροπολίτη ἔκθεση ἀπογραφῆς τῆς ἀκίνητης περιουσίας καί μεταγράφεται κατά τά ἀνωτέρω».
[Κατά τό ἄρθρο 68 παρ. 1 ὑποπαρ. 8.β τοῦ ν. 4235/2014, ΦΕΚ Α΄
32/11.2.2014 προβλέπεται ἐπίσης ὅτι : «β) Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐφαρμογή τῶν
ἀνωτέρω διατάξεων τῆς παρούσας παραγράφου δέν θίγονται οἱ διατάξεις
τοῦ Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιῶν, Δωρεῶν, Γονικῶν Παροχῶν, Προικῶν καί Κερδῶν ἀπό Λαχεῖα (ν. 2961/2001, Α΄ 266) καί τοῦ Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248), ὅπως ἑκάστοτε ἰσχύουν».]
ii) ἄρθρο 25 παρ. 1 τοῦ ν. 4301/2014 (ΦΕΚ Α΄ 223/7.10.2014) :
«1. Ἡ σύσταση παλαιῶν Ἱερῶν Μονῶν (Ν.Π.Δ.Δ. ἤ Ν.Π.Ι.Δ. -ἡσυχαστηρίων) καί Ἐνοριῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖες ἱδρύθηκαν πρίν
τήν ἔναρξη ἰσχύος τοῦ ν. 590/1977 καί κατά τό χρόνο ἵδρυσης τῶν ὁποίων
δέν δημοσιεύθηκε διάταγμα ἱδρυτικό ἤ ἐγκριτικό τῆς ἱδρυτικῆς πράξης στήν
Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, ἀποδεικνύεται μέ διαπιστωτική πράξη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ
ἐπιχωρίου Μητροπολίτη, ἡ ὁποία δημοσιεύεται στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καί καθορίζει: α) τήν ἐπωνυμία (τῆς Μονῆς ἤ του Ἐνοριακοῦ Ναοῦ τῆς
Ἐνορίας ἀντίστοιχα), β) τήν ἕδρα τους, γ) τήν Ἱερά Μητρόπολη, στήν πνευματική δικαιοδοσία τῆς ὁποίας τώρα ὑπάγονται, δ) τό χρόνο ἵδρυσής τους,
ἀναφερομένων ὁπωσδήποτε στό σῶμα της τῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων (ἔγγραφα δημόσιων ἤ ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν, μοναστηριακό τυπικό κ.λπ.), ἀπό
τά ὁποῖα συνάγεται ὁ χρόνος ἵδρυσής τους. Κατά τά λοιπά, ἰσχύουν καί γιά
αὐτά τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα οἱ διατάξεις τοῦ ν. 590/1977 (Α΄
146), καθώς καί τῶν ἄρθρων 7 τοῦ ν. 3800/1957 (Α΄ 256), 2 παρ. 2 περίπτωση ΙΓ τοῦ ν. 4030/2011 (Α΄ 249), 88 τοῦ ἀ.ν. 2200/1940 (Α΄ 42) γιά τή
σύνταξη πράξεων τακτοποίησης καί ἐκθέσεων ἀπογραφῆς δικαιωμάτων τους
ἀπό τά ἴδια ἤ τους διαδόχους τους».
Β) Ἀκίνητα, γιά τά ὁποῖα δύναται νά συνταχθεῖ ἔκθεση ἀπογραφῆς.
1. Κατά τή διάταξη τοῦ ἄρθρου 47 παρ. 3.β τοῦ ν. 590/1977 ἔκθεση ἀπογραφῆς συντάσσεται :
α) σέ περίπτωση καθολικῆς διαδοχῆς ἐκ τοῦ νόμου (ratione loci διαδοχή) δικαιωμάτων ἐπί τοῦ ἰδίου ἀκινήτου μεταξύ ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν
προσώπων λόγῳ τῆς τοπικῆς τους ἁρμοδιότητας. Ἡ διάταξη τοῦ ἄρθρου 47
παρ. 3.β ἐδαφ. α ὁρίζει ὅτι : «β. Στήν περίπτωση τῆς ὁποτεδήποτε σύστασης
νέων Ἱερῶν Μητροπόλεων ἤ Ἐνοριῶν, ἐκκλησιαστικά ἀκίνητα Μητροπόλεων,
Ἐνοριῶν, παλαιῶν Ἐπισκοπῶν ἤ τέως ὀρθοδόξων χριστιανικῶν κοινοτήτων,
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πού ὑπάγονται πλέον στήν ἐδαφική περιφέρεια τῶν νέων Μητροπόλεων ἤ Ἐνοριῶν, περιέρχονται κατά κυριότητα σέ αὐτές ἀπό τή σύστασή τους ὡς οἱονεί καθολικούς διαδόχους, χωρίς ἄλλη πράξη ἤ συμβόλαιο ἤ ἀντάλλαγμα».
Ὁ κανόνας τοῦ πρώτου ἐδαφίου τῆς παρ. 3.β τοῦ ἄρθρου 47 ὁρίζει ὅτι
οἱ ὁποτεδήποτε (δηλαδή καί κατά τό παρελθόν, πρό τῆς ἰσχύος τοῦ
ν.
590/1977) συσταθεῖσες Ἱερές Μητροπόλεις ἤ Ἐνορίες Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κηρύσσονται ἀναδρομικῶς (ἀπό τῆς συστάσεώς τους ὡς
νομικά πρόσωπα) οἱονεί καθολικοί διάδοχοι ὡς πρός τά εὑρισκόμενα ἐντός
της σημερινῆς ἐδαφικῆς περιφέρειάς τους (ἀνάλογα μέ τήν τοποθεσία τοῦ ἀκινήτου –ἐδαφικό κριτήριο) ἐκκλησιαστικά ἀκίνητα τῶν παλαιότερων ἰδιοκτητριῶν, Ἱερῶν Μητροπόλεων, Ἐνοριῶν, παλαιῶν Ἐπισκοπῶν ἤ τέως Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων. Ἔτσι π.χ. ἀκίνητο μετονομασθείσας Ἱερᾶς
Μητροπόλεως ἤ Ἐπισκοπῆς εὑρισκόμενο ἐντός της ἐδαφικῆς περιφέρειας σημερινῆς Ἱ. Μητροπόλεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θεωρεῖται ὡς ἀναδρομικῶς περιελθόν στήν κυριότητα τῆς σημερινῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἀπό τῆς συστάσεως τῆς τελευταίας. Ἡ ἔκθεση ἀπογραφῆς ἀποβλέπει ὄχι στήν μεταβίβαση τῆς
κυριότητας τοῦ ἀκινήτου διά τῆς συντάξεως καί μεταγραφῆς τῆς ἐκθέσεως ἀπογραφῆς, ἀλλά στή διαπίστωση τῆς ἐπελθούσας, ἐκ τοῦ νόμου, μεταθέσεως
τῆς κυριότητας.
β) Εἰδικά γιά τά ἐκκλησιαστικά ἀκίνητα τῶν «τέως Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων»:
Τό ἄρθρο 47 παρ. 3.β. ἐδαφ. α τοῦ ν. 590/1977 κηρύσσει καθολικούς διαδόχους ὡς πρός τά «ἐκκλησιαστικά» ἀκίνητα των Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν
Κοινοτήτων τίς σημερινές Ἐνορίες ἤ Μητροπόλεις, τῶν ὁποίων ἡ τοπική δικαιοδοσία περιλαμβάνει τά ἀκίνητα αὐτά. Οἱ τέως Ὀρθόδοξες Χριστιανικές
Κοινότητες ἐξυπηρετοῦσαν διάφορους σκοπούς (θρησκευτικούς, ἐκπαιδευτικούς, εὐαγεῖς κ.λπ.) καί, κατά τήν συνήθη διατύπωση τῶν «Γενικῶν Κανονισμῶν» τους, ὁρίζονταν ὡς τό σύνολο τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
τῆς οἰκείας πόλεως, οἱ ὁποῖοι ἀναγνώριζαν ὡς πνευματικό προεστῶτα τόν ἐπιχώριο ὀρθόδοξο Μητροπολίτη καί ἀποτελοῦσαν ποίμνιο τῆς οἰκείας Ἐπισκοπῆς ἤ Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Συνεπῶς, οἱ τέως Ὀρθόδοξες Χριστιανικές Κοινότητες ὑπερέβαιναν, μέ ἐδαφικά καί πληθυσμιακά κριτήρια, τίς σημερινές Ἐνορίες καί ὀργανώνονταν μέ βάση τόν πολεοδομικό καί κοινωνικό ἱστό ἑκάστης
πόλεως. Κατά τό ἄρθρο 3 παρ. 1 τοῦ ν. 2508/1920 (ΦΕΚ Α΄ 221/28.9.1920) οἱ
περιουσίες τῶν τέως Ὀρθόδοξων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων διακρίθηκαν σέ :
α) σχολικές, β) ἐνοριακές (περιουσίες ἐν ἐνεργείᾳ Ἱερῶν Ναῶν, τῶν ὁποίων οἱ
πρόσοδοι διετίθεντο ὑπέρ τῶν δαπανῶν καί ἀναγκῶν τῶν Ἱ. Ναῶν), γ) ἐκκλησιαστικές (ὅσες ἐκκλησιαστικές περιουσίες ἀπέδιδαν ἔσοδα ὑπέρ γενικότερων
ἐκκλησιαστικῶν σκοπῶν, καθώς καί τά κοινοτικά καί ἐκκλησιαστικά ἀκίνητα, πού χρησιμοποιοῦνταν γιά τέτοιους σκοπούς π.χ. μητροπολιτικά μέγαρα, ἱερατικές σχολές κ.λπ.), δ) εὐαγεῖς καί ε) κοινοτικές.
Συνεπῶς, κατά νόμον (47 παρ. 3.β. ἐδαφ. α τοῦ ν. 590/1977), ὡς «οἱονεί
καθολικοί διάδοχοι» κηρύσσονται τά σημερινά ἐκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ., ὁπότε, ἐντεῦθεν, ἔκθεση ἀπογραφῆς δύναται νά συνταχθεῖ γιά τίς ὡς ἄνω ὑπό
στοιχεῖο β΄ καί γ΄ «ἐνοριακές» καί «ἐκκλησιαστικές περιουσίες» τῶν τέως Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων, πού ἀποτελοῦν τά «ἐκκλησιαστικά ἀκίνητα» (κατά τήν γενική ἔκφραση τοῦ παραπάνω πρώτου ἐδαφίου τοῦ ἄρθρου
47 παρ. 3.β) τῶν τέως Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων. Τίς ἐκθέσεις αὐτές συντάσσουν ὡς πρός τίς μέν «ἐνοριακές» περιουσίες, καί μέ βάση τό κριτήριο τῆς τοπικῆς ἁρμοδιότητας, οἱ, ἐδαφικῶς ἀντίστοιχες, σημερινές Ἐνορίες,
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γιά τίς δέ «ἐκκλησιαστικές» περιουσίες τῶν τέως Κοινοτήτων οἱ ἐδαφικῶς ἀντίστοιχες σημερινές Ἱερές Μητροπόλεις.
Μέχρι τήν ψήφιση τοῦ ν. 4301/2014, κατά τήν πάγια ἄποψη τῆς νομολογίας σέ περίπτωση δικαστικῆς διεκδικήσεως περιουσιῶν τέως Ὀρθοδόξων
Χριστιανικῶν Κοινοτήτων : «Ἡ κτήση αὐτή τῆς κυριότητας, ἀπό τά ἀνωτέρω
ἱδρύματα, ναούς καί νομικά πρόσωπα, δέν ἐπέρχεται ἀμέσως ἀπό τόν νόμο,
ἀλλά, ὅπως προκύπτει ἀπό τίς διατάξεις τῶν ἄρθρων 3 παρ. 1 ἐδάφ. β καί 6,
11 παρ. 1, 14 παρ. 1, 15 παρ. 1 16, 19 παρ. 1 καί 2 καί 21 παρ. 1 τοῦ νόμου
αὐτοῦ, μετά τήν τήρηση τῶν διατυπώσεων πού ἀναφέρονται στό νόμο αὐτό,
καί τήν, μετά ἀπό τή νόμιμη συλλογή καί ἐξακρίβωση τῶν ἀναγκαίων στοιχείων, ἀναγνώρισή της μέ ἀπόφαση τῶν ἁρμοδίων, κατά τή διάταξη τοῦ ἄρθρου 11, ἐπιτροπῶν (ὉλομΑΠ 1741/1980, ΑΠ 331/1940). Ἑπομένως, γιά
τήν, κατά τίς διατάξεις τῶν ἄρθρων 216 καί 118 τοῦ ΚΠολΔ, πληρότητα τοῦ
δικογράφου ἀγωγῆς, μέ τήν ὁποία προβάλλεται δικαίωμα κυριότητας πού ἀποκτήθηκε μέ τον ἀνωτέρω τρόπο, πρέπει νά ἀναφέρεται, πλήν τῶν ἄλλων,
καί ὅτι ἡ κυριότητα αὐτή ἀναγνωρίσθηκε μετά ἀπό τήν τήρηση τῶν διατυπώσεων πού ἀναφέρονται στόν νόμο αὐτό, τή συλλογή καί τήν ἐξακρίβωση τῶν
ἀναγκαίων στοιχείων, μέ ἀπόφαση τῶν, κατά τή διάταξη τοῦ ἄρθρου 11, ἐπιτροπῶν» (ΑΠ 436/1994, Δ/νη 1995, 312). Οἱ Ἐπιτροπές, οἱ ὁποῖες ἀναγνώρισαν τίς περιουσίες τῶν τέως Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων, συστήθηκαν δυνάμει τῶν ρυθμίσεων τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ ν. 2508/1920 καί τῶν νομοθετικῶν διαταγμάτων τῆς 24.11.1924 καί 25.2.1926, πού κυρώθηκαν μέ τό ἄρθρο
4446/1929 καί τροποποιήθηκαν μέ τόν ἀ.ν. 951/1937 (A΄ 469).
Ἕως λοιπόν τήν ψήφιση τοῦ νόμου 4301/2014, προϋπόθεση γιά τήν θεμελίωση τῆς καθολικῆς διαδοχῆς σημερινῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἤ Ἐνορίας
στήν «ἐνοριακή» ἤ «ἐκκλησιαστική» περιουσία τέως Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς
Κοινότητας ἦταν : α) νά πρόκειται γιά «ἐνοριακές» ἤ «ἐκκλησιαστικές» περιουσίες τῶν τέως Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων, β) ἡ ἰδιοκτησία νά
εἶχε ἀναγνωρισθεῖ ὡς «ἐνοριακή» ἤ «ἐκκλησιαστική» ἀπό τίς ἀνωτέρω Ἐπιτροπές (ν. 2508/1920 κ.λπ.). Πλέον, ὁ ν. 4301/2014 κηρύσσει αὐτοδικαίως –καί
χωρίς τήν ἀνάγκη ὑπάρξεως σχετικοῦ πρακτικοῦ ἀναγνωρίσεως ἀπό τίς ἀνωτέρω Ἐπιτροπές– ὡς καθολικό διάδοχο τῶν παραπάνω κατηγοριῶν ἀκινήτων
τίς σημερινές Ἐνορίες ἤ Μητροπόλεις. Ἑπομένως, ἐφ' ὅσον στοιχειοθετεῖται
μόνο ἡ ἰδιότητα ἀκινήτου ὡς «ἐνοριακοῦ» ἤ «ἐκκλησιαστικοῦ» ὑπό τά κριτήρια τοῦ ν. 2508/1920, καθιερώνεται ὡς πρός τό ἀκίνητο αὐτό ὑποχρέωση συντάξεως ἐκθέσεως ἀπογραφῆς ἀπό τήν σημερινή διάδοχο Ἐνορία ἤ Ἱ. Μητρόπολη, ἀντίστοιχα.
γ) Ὡς πρός τίς διαλελυμένες Μονές:
Κατά τό τελευταῖο ἐδάφιο τοῦ ἄρθρου 47 παρ. 3.β τοῦ ν. 590/1977 προβλέπεται ὅτι : «Τά ἀνωτέρω ἰσχύουν στήν περίπτωση διαλύσεως, συγχωνεύσεως ἤ ἀνασυστάσεως Ἱερῶν Μονῶν ἤ συστάσεως μετοχίου ἀπό διαλελυμένες
ἤ ἐρημωθεῖσες Ἱερές Μονές ἤ προσαρτήσεως Ἱερῶν Ναῶν σέ νομικά πρόσωπα
τοῦ ἄρθρου 1 παράγραφος 4 ἤ μετατροπῆς Ἱεροῦ Ναοῦ σέ Ἱερά Μονή, ὁπότε
καί συντάσσεται ἀπό τόν ἐπιχώριο Μητροπολίτη ἔκθεση ἀπογραφῆς τῆς ἀκίνητης περιουσίας καί μεταγράφεται κατά τά ἀνωτέρω». «Τά ἀνωτέρω ἰσχύουν», δηλαδή ἡ δυνατότητα συντάξεως ἐκθέσεως ἀπογραφῆς στίς κατωτέρω
περιπτώσεις, ὅπου τήν ἔκθεση ἀπογραφῆς ὅμως συντάσσει ὁ ἐπιχώριος Μη4

τροπολίτης, χωρίς τήν ἔγκριση τῆς Δ.Ι.Σ. (τό τελευταῖο ἐδάφιο τῆς παρ. 3.β εἰσάγει εἰδικότερη ρύθμιση – ἐξαίρεση ἀπό τό ἐδάφιο α΄ τῆς ἴδιας παραγράφου)
:
i) σέ περίπτωση «διαλύσεως, συγχωνεύσεως ἤ ἀνασυστάσεως Ἱερῶν
Μονῶν». Ἡ διάταξη πρέπει νά διαβάζεται σέ συνδυασμό μέ τό ἄρθρο 39 παρ.
3 ἐδαφ. β τοῦ ν. 590/1977 (πού προστέθηκε μέ τό ἄρθρο 51 παρ. 2 τοῦ ν.
4301/2014), κατά τήν ὁποία : «Ναοί καί περιουσίες διαλελυμένων ἤ διαλυομένων Μονῶν παραμένουν στήν κυριότητα τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς οἰκείας
Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἤ περιέρχονται αὐτοδίκαια, σέ περίπτωση συγχωνεύσεώς τους μέ ἄλλη Μονή, στήν κυρία Μονή ἤ, σέ περίπτωση ἀνασυστάσεως,
στήν ἀνασυνιστώμενη Μονή». Στήν περίπτωση τῶν διαλελυμένων ἤ διαλυόμενων Μονῶν ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης συντάσσει ἔκθεση ἀπογραφῆς γιά τήν
ἀκίνητη περιουσία τους ἐπ' ὀνόματι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἤ, σέ περίπτωση
ἀνασυστάσεώς τους, ἐπ' ὀνόματι τῆς ἀνασυσταθείσας Ἱερᾶς Μονῆς ἤ, σέ περίπτωση συγχωνεύσεως, ἐπ' ὀνόματι τῆς συγχωνεύουσας Ἱ. Μονῆς.
Ἐκ τούτου παρέπεται ὅτι, ἐπικειμένης τῆς ἀνασυστάσεως διαλελυμένης
Μονῆς, δέν ἀπαιτεῖται πλέον συμβολαιογραφική ὑπόσχεση δωρεᾶς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἤ τῆς κυρίαρχης Ἱ. Μονῆς (ἐφ’ ὅσον ἡ διαλελυμένη Μονή εἶχε γίνει
μετόχιό της) περί ἐπιστροφῆς τῆς μοναστηριακῆς περιουσίας πρός τό (ἀνα)συσταθησόμενο νομικό πρόσωπο τῆς Μονῆς. Μέ τό δεδομένο πλέον ὅτι αὐτοδικαίως (κατά τό τελευταῖο ἐδάφιο τῆς παρ. 3.β) ἅμα τῇ ἀνασυστάσει της, ἡ ἀνασυνιστώμενη Μονή ἀνακτᾶ τήν περιουσία της καί ἡ ἔκθεση ἀπογραφῆς ἁπλῶς διαπιστώνει καί καταγράφει τήν μοναστηριακή περιουσία, ἡ ὁποία ἐκ
τοῦ νόμου ἀποκτᾶται ἀπό τό ἀνασυνιστώμενο νομικό πρόσωπο, παρέλκει ὁποιαδήποτε ὑπόσχεση περί μεταβιβάσεως τῆς ἐν λόγῳ περιουσίας, καθ’ ὅσον ἡ
μεταβίβαση ἐπῆλθε μέ τήν ἀνασύσταση. Ἀρκεῖ ἑπομένως πρό τῆς ἀνασυστάσεως, βεβαίωση τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου, πού βεβαιώνει και περιγράφει
τήν μοναστηριακή περιουσία τῆς διαλελυμένης Μονῆς, γιά τήν ὁποία ὁ ἴδιος
ἐκ τοῦ νόμου εἶναι ὑποχρεωμένος νά συντάξει ἔκθεση ἀπογραφῆς κατόπιν ἀνασυστάσεως τῆς Ἱ. Μονῆς.
ii) σέ περίπτωση «συστάσεως μετοχίου ἀπό διαλελυμένες ἤ ἐρημωθεῖσες
Ἱερές Μονές», ὁπότε ὁ Μητροπολίτης συντάσσει ἔκθεση ἀπογραφῆς ἐπ' ὀνόματι τῆς κυρίαρχης Ἱ. Μονῆς, πρός τήν ὁποία προσαρτᾶται ἡ περιουσία τοῦ
μετοχίου προερχόμενου ἀπό περιουσία διαλελυμένης ἤ ἐρημωθείσας Μονῆς.
iii) σέ περίπτωση «προσαρτήσεως Ἱερῶν Ναῶν σέ νομικά πρόσωπα τοῦ
ἄρθρου 1 παράγραφος 4», δηλαδή ὅταν κάθε εἴδους (παρεκκλήσιο, ἐξωκκλήσιο, κτητορικός, κοιμητηριακός, πρώην μοναστηριακός Ναός διαλελυμένης
Μονῆς κ.λπ.) Ἱερός Ναός προσαρτᾶται σέ Ἱερά Μητρόπολη (π.χ. ὡς μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο), Ἐνορία (π.χ. ὡς παρεκκλήσιο ἤ ἐξωκκλήσιο), Ἱερά
Μονή (ὡς μετόχι της), ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα (ὡς ἱδρυματικός Ναός), σέ Ἱερό
Προσκύνημα (π.χ. ὡς Ἱερός Ναός τοῦ Προσκυνήματος) κ.λπ., ὁπότε ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης συντάσσει ἔκθεση ἀπογραφῆς ἐπ' ὀνόματι τοῦ νομικοῦ
προσώπου, στό ὁποῖο προσαρτᾶται διοικητικῶς ὁ Ἱερός Ναός.
iv) σέ περίπτωση «μετατροπῆς Ἱεροῦ Ναοῦ σέ Ἱερά Μονή», ὅταν δηλαδή κάθε εἴδους Ἱ. Ναός (π.χ. ἐνοριακός, παρεκκλήσιο, ἐξωκκλήσιο, πρώην
καθολικό ἤ Ἱ. Ναός σέ μετόχι διαλελυμένης Μονῆς) προσαρτᾶται σέ Ἱερά
Μονή, ὥστε νά καταστεῖ Ἱ. Ναός (π.χ. καθολικό ἡ μετόχι) ἱδρυόμενης ἤ ὑφιστάμενης Ἰ. Μονῆς, ὁπότε ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης συντάσσει τήν ἔκθεση ἀπογραφῆς ἐπ' ὀνόματι τῆς ἀποκτώσας τόν Ναό Ἱερᾶς Μονῆς.
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Στίς ἀνωτέρω περιπτώσεις ἱδρύσεως ἤ ἀνασυστάσεως ἡ σύνταξη τῆς ἐκθέσεως ἀπογραφῆς ἀκολουθεῖ τήν ἵδρυση ἤ ἀνασύσταση τῆς Ἱ. Μονῆς, ὥστε
νά ὑφίσταται τό νομικό πρόσωπο, ἐπ' ὀνόματι τοῦ ὁποίου θά ἀπογραφεῖ ἡ περιουσία.
2. Κατά τή διάταξη τοῦ ἄρθρου 25 παρ. 1 τοῦ ν. 4301/2014 ἔκθεση ἀπογραφῆς συντάσσεται ὡς πρός τίς παλαιές Ἐνορίες καί Μονές. Εἰδικότερα:
Κατά τήν διάταξη τοῦ ἄρθρου 25 παρ. 1 ἐδαφ. α τοῦ ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
Α΄ 223/7.10.2014) ἐπιτρέπεται, σέ περίπτωση ἐλλείψεως διατάγματος ἱδρυτικοῦ Ἐνορίας ἤ Ἱερᾶς Μονῆς ἤ Ἡσυχαστηρίου (μέ μορφή ἱδρύματος), νά ἀποδειχθεῖ ἡ νόμιμη ὑπόστασή τους ὡς νομικῶν προσώπων μέ διαπιστωτική
πράξη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου κατόπιν σχετικῆς εἰσηγήσεως τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου. Tό τελευταῖο ἐδάφιο τῆς ἀνωτέρω διατάξεως ὁρίζει ὅτι:
«Κατά τά λοιπά, ἰσχύουν καί γιά αὐτά τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα»,
δηλαδή γιά τήν κατηγορία αὐτή τῶν Ἱ. Μονῶν, Ἡσυχαστηρίων καί Ἐνοριῶν,
πού ἱδρύθηκαν πρό τῆς 31.5.1977, ἀσχέτως ἐάν ἔχουν ἱδρυθεῖ μέ προεδρικό/βασιλικό διάταγμα ἤ ἀναγνωρίσθηκε ἡ νομική τους ὑπόσταση μέ διαπιστωτική
πράξη τοῦ πρώτου ἐδαφίου τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 25, «οἱ διατάξεις
τοῦ ν. 590/1977 (Α 146), καθώς καί τῶν ἄρθρων 7 τοῦ ν. 3800/1957 (Α
256), 2 παρ. 2 περίπτωση ΙΓ τοῦ ν. 4030/2011 (Α 249), 88 τοῦ ἀ.ν.
2200/1940 (Α 42) γιά τή σύνταξη πράξεων τακτοποίησης καί ἐκθέσεων ἀπογραφῆς δικαιωμάτων τους ἀπό τά ἴδια ἤ τούς διαδόχους τους».
Ἑπομένως, τά νομικά αὐτά πρόσωπα δύνανται νά συντάξουν διά τῶν
νομίμων ἐκπροσώπων τους διαπιστωτική πράξη κυριότητας γιά ὅσα ἀκίνητα
νέμονται, χωρίς νά κατέχουν νόμιμο τίτλο ἰδιοκτησίας, κατ' ἐπίκληση τῶν διατάξεων : α) τοῦ ἄρθρου 47 παρ. 3.β τοῦ ν. 590/1977, ὥστε νά καταρτισθεῖ συμβολαιογραφική ἔκθεση ἀπογραφῆς τῆς ἀκίνητης περιουσίας τους γιά ἀκίνητα,
πού νέμονται ἀνεξαρτήτως χρόνου ἐνάρξεως τῆς νομῆς ἤ β) τῶν ἄρθρων 7 τοῦ
ν. 3800/1957, 88 ἀ.ν. 2200/1940, 62 παρ. 1 ν. 590/1977 γιά τήν σύνταξη συμβολαιογραφικῆς πράξεως τακτοποιήσεως τῆς κυριότητας γιά ἀκίνητα, πού νέμονται ἀπό τήν ἐποχή πρό τῆς συστάσεως τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.
Σέ περίπτωση πού τά νομικά αὐτά πρόσωπα ἔχουν παύσει νά λειτουργοῦν πλέον ἤ ἔχουν παύσει νά εἶναι ἰδιοκτῆτες τῶν σχετικῶν ἀκινήτων, τίς
συμβολαιογραφικές πράξεις δικαιοῦνται νά συντάξουν ἐπ' ὀνόματί τους τά διάδοχα νομικά πρόσωπα, ὅπως ἀναφέρει ἡ διάταξη τοῦ ἄρθρου 25 παρ. 1. Ἡ
ρύθμιση αὐτή πρέπει νά διαβάζεται σέ συνδυασμό μέ τό ἄρθρο 39 παρ. 3 (ὅπως τροποποιήθηκε ἀπό τό ἄρθρο 51 παρ. 2 τοῦ ν. 4301/2014, κατά τό ὁποῖο
διάδοχοι τῶν διαλελυμένων Μονῶν εἶναι οἱ Μητροπόλεις ἤ οἱ ἀντίστοιχες
Μονές, σέ περίπτωση ἀνασυστάσεως ἤ μετατροπῆς τους σέ μετόχια ἄλλων Μονῶν) καί τό ἄρθρο 47 παρ. 3.β τοῦ ν. 590/1977 (ὅπως τροποποιήθηκε ἀπό τό
ἄρθρο 51 παρ. 4 τοῦ ν. 4301/2014), πού προβλέπει ἀνάλογη ρύθμιση σέ περίπτωση τῆς ὁποτεδήποτε μέχρι σήμερα καταργήσεως ἤ ἀποσπάσεως ἐδαφικοῦ
τμήματος Ἐπισκοπῶν, Μητροπόλεων, τέως χριστιανικῶν κοινοτήτων, Ἐνοριῶν, ὁπότε ὁρίζει ὅτι οἱ ὑφιστάμενες σήμερα (Μητροπόλεις ἤ) Ἐνορίες εἶναι
οἱ οἱονεί καθολικοί διάδοχοι τῶν ἐμπραγμάτων δικαιωμάτων τους. Συνεπῶς,
αὐτά τά νομικά πρόσωπα ὡς διάδοχοι δικαιωμάτων μποροῦν νά συντάξουν,
ἀντί γιά τά καταργηθέντα νομικά πρόσωπα, συμβολαιογραφικές πράξεις τακτοποιήσεως κυριότητας, ἀναφέροντας ὅμως στό κείμενο τῶν συμβολαιογραφικῶν πράξεων τό πλῆρες ἱστορικό, ἀπό τό ὁποῖο προκύπτουν οἱ νόμιμες προϋποθέσεις καθολικῆς διαδοχῆς κατά τά ἄρθρα 39 παρ. 3 καί 47 παρ. 3.β τοῦ ν.
590/1977.
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Τέλος, ἐπιτρέπεται ὑπό τίς ἀνωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις ἡ σύνταξη
ἐκθέσεως ἀπογραφῆς προκειμένου νά συγκεκριμενοποιηθεῖ μέ τό σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα ἡ καταγραφόμενη περιουσία κατ’ ἔκταση καί ὅρια, ἀκόμα καί ἐάν πρόκειται γιά μοναστηριακά ἀκίνητα, καταγεγραμμένα στά διατάγματα διαχωρισμοῦ μοναστηριακῆς περιουσίας (σέ ρευστοποιητέα καί διατηρούμενη), πού ἐκδόθηκαν κατά τό ἄρθρο 8 τοῦ ν. 4684/1930 ἤ στούς οἰκείους Πίνακες τῆς Συμβάσεως τῆς 18.9.1952 (ΦΕΚ Α΄ 289/ 8.10.1952), ὁπότε γι’
αὐτά ὑφίσταται τίτλος ἰδιοκτησίας (ἄρθρο 51 παρ. 7 τοῦ ν. 4301/2014) ἤ ὑπάρχει ὡς πρός αὐτά ἄλλου εἴδους τίτλος ἰδιοκτησίας (π.χ. φιρμάνι, χοτζέτι
κ.λπ).
2. Ἐπικαιροποίηση τοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπ' ἀριθμ. 1955/1007/20.5.2010 «Ἀποστολή Γνωμοδοτήσεως τοῦ παρά τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ Εἰδικοῦ Νομικοῦ Συμβούλου περί τυπικῆς τακτοποιήσεως δημιουργίας ἐλλειπόντων τίτλων ἰδιοκτησίας δι' ἐκκλησιαστικά ἀκίνητα» (πράξεις
συναινέσεως / τακτοποιήσεως κυριότητας)
Στήν γνωμοδότηση ὑπ' ἀριθμ. 43/2010, ἡ ὁποία ἐξαπολύθηκε μέ τό Ἐγκύκλιο Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπ' ἀριθμ. 1955/1007/20.5.2010, ἐπισημάνθηκε τό πρόβλημα τῆς νομιμοποιήσεως γιά τήν σύνταξη πράξεως συναινέσεως κυριότητας κατά τόν ν. 3800/1957, εἰδικότερα ἐάν δύναται νά ἐμφανισθεῖ ὁ νόμιμος ἐκπρόσωπος τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἤ πρέπει νά ἐμφανισθεῖ ὁ συναινῶν
τρίτος ἤ ὁ καθολικός ἤ εἰδικός διάδοχός του. Ἡ νομολογία εἶχε ἐκφράσει ἀντικρουόμενες ἀπόψεις (Μον. Πρωτ. Ἠλείας 292/1988, ἀδημ., Ἐφ. Πατρῶν
448/1990, ἀδημ., contra Μον. Πρωτ. Ἀθηνῶν 6878/2011, ΝοΒ 2012, 1429, Ἀρμ.
2012, 560). Μετά τήν ἀποστολή τοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος, δημοσιεύθηκε ἡ
ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου 382/2014, ἡ ὁποία ἔλυσε τό θέμα ὑπέρ τῆς ἀπόψεως ὅτι πρέπει ὁπωσδήποτε νά ἐμφανισθεῖ ὁ συναινῶν τρίτος καί ὄχι ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐνορίας.
Ὡστόσο, στίς 8.8.2013 τέθηκε ἐν ἰσχύι ὁ ν. 4178/2013 (ΦΕΚ A΄
174/8.8.2013), μέ τό ἄρθρο 53 τοῦ ὁποίου μεταβλήθηκαν πλέον ἄρδην τά νομικά δεδομένα, στά ὁποῖα βασίσθηκε ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου 382/2014
(ἀφοροῦσε σέ ὑπόθεση κατόπιν ἀγωγῆς, πού ἀσκήθηκε τήν 15.3.2004), καί ὡς
νεώτερος νόμος ὑπερισχύει. Τό ἄρθρο 53 τοῦ ν. 4178/2013 προσέθεσε τήν παράγραφο 2 στό ἄρθρο 2 τοῦ νόμου 4030/2011 (ἀφορᾶ στήν σύσταση τῆς Ὑπηρεσίας Δομήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τόν τρόπο ἐκδόσεως ἀδειῶν
δομήσεως) καί στήν παράγραφο ΙΓ΄ τῆς νέας παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ
ν. 4030/2011 ὁ νομοθέτης σαφῶς προβλέπει προκειμένου γιά ἀκίνητα, στά ὁποῖα πρόκειται νά ἐκδοθεῖ ἀρχική ἄδεια δομήσεως ἤ ἄδεια δομήσεως γιά ὁποιονδήποτε ἄλλο λόγο (π.χ. περίφραξη ἤ ἐπισκευή), ὅτι, ἐφ' ὅσον ἐλλείπει τίτλος
ἰδιοκτησίας τους, συντάσσεται : «Συμβολαιογραφική πράξη συναινέσεως, πού
συντάσσεται κατά τίς διατάξεις τῶν ἄρθρων 7 τοῦ ν. 3800/1957 (Α΄ 256) ἤ
88 τοῦ ἀ.ν. 2200/1940 (Α΄ 42) ἤ 62 τοῦ ν. 590/1977 (Α΄ 146), ὑπογράφεται
ἀπό τόν νόμιμο ἐκπρόσωπο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου καί συνοδεύεται ἀπό τοπογραφικό διάγραμμα. Πράξη συναίνεσης κατά τίς ἀνωτέρω διατάξεις συντάσσεται καί γιά ἀκίνητα Ἱερῶν Μονῶν».
Κατά τήν νέα διάταξη (2 παρ. 2), πού εἰσήχθη στόν ν. 4030/2011 μέ τό
ἄρθρο 53 τοῦ ν. 4178/2013, ἡ πράξη συναινέσεως ἤ τακτοποιήσεως κυριότητας
ἐπιτρέπεται νά συντάσσεται ἀπό τόν νόμιμο ἐκπρόσωπο τῆς Ἐνορίας ἤ Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, ἐνῷ πράξη τακτοποιήσεως κυριότητας κατά τίς διατάξεις τῶν
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ἄρθρων 7 ν. 3800/1957, 88 ἀ.ν. 2200/1940, 62 παρ. 1 ν. 590/1977 ἐπιτρέπεται νά
συντάσσεται καί γιά ἀκίνητα Ἱερῶν Μονῶν (ἐπίσης ἀπό τόν νόμιμο ἐκπρόσωπό τους), ἡ δέ τακτοποίηση ὁλοκληρώνεται μέ τή μεταγραφή τῆς πράξεως
(ἄρθρο 7 παρ. 1 ἐδ. β ν. 3800/1957).
3. Τροποποίηση τοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπ' ἀριθμ.
5992/2744/1.12.2014 «Ἀπόδειξη συστάσεως παλαιῶν Μονῶν καί Ἐνοριῶν,
στερουμένων Φ.Ε.Κ. ἱδρύσεως κατά τό ἄρθρο 25 τοῦ Ν. 4301/2014»
Στό Ἐγκύκλιο Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπ' ἀριθμ. 5992/2744/
1.12.2014 ἀναφέρεται ὅτι, προκειμένης τῆς συντάξεως πράξεων συναινέσεως/τακτοποιήσεως κυριότητας (7 ν. 3800/1957, 88 ἀ.ν. 2200/1940, 62 παρ. 1
ν. 590/1977): «Στόν συμβολαιογράφο θά πρέπει νά προσκομίζεται … καί πιστοποιητικό τοῦ ἁρμόδιου Ὑποθηκοφυλακείου γιά τή μή διεκδίκηση τῆς περιουσίας ἀπό τό ἑλληνικό Δημόσιο (βλ. ἄρθρο 2 παρ. 2 περ. ΙΓ τοῦ Ν.
4030/2011, ὅπως προστέθηκε μέ τό ἄρθρο 53 τοῦ ν. 4178/2013)».
Ἡ ὡς ἄνω προϋπόθεση τῆς προσκομιδῆς πιστοποιητικοῦ μή διεκδικήσεως ἀπό τό Ὑποθηκοφυλακεῖο δέον νά ἀπαλειφθεῖ ἀπό τό προαναφερθέν
Ἐγκύκλιο Σημείωμα, διότι τό σχετικό πιστοποιητικό ἀπαιτεῖται νά προσκομίζεται ὄχι στόν συμβολαιογράφο πρίν τήν σύνταξη πράξεως συναινέσεως/τακτοποιήσεως κυριότητας, ἀλλά στήν οἰκεία Ὑπηρεσία Δομήσεως (Ο.Τ.Α. ἤ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀνάλογα μέ τό εἶδος τῆς κατασκευῆς στό ὁποῖο ἀφορᾶ) προκειμένου νά ἐκδοθεῖ ἡ ἄδεια δομήσεως. Ἀποτελεῖ δηλαδή νόμιμη
προϋπόθεση γιά τήν ἔκδοση ἄδειας δομήσεως, ὅταν ἐλλείπει ὁ τίτλος ἰδιοκτησίας γιά τό ἐπίμαχο ἀκίνητο, στό ὁποῖο ἀφορᾶ ἡ ἄδεια, ὄχι ὅμως γιά τήν σύνταξη τῆς πράξεως τακτοποιήσεως κυριότητας στόν συμβολαιογράφο. Κατά τή
διατύπωση τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 2 περ. ΙΓ΄ τοῦ ν. 590/1977:
«ΙΓ. Γιά τήν κατασκευή ἤ ἐπισκευή τῶν οἰκοδομῶν τῆς περίπτωσης Β΄,
ἀντί τοῦ τίτλου ἰδιοκτησίας, οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὑποχρεοῦνται νά προσκομίσουν, προκειμένης τῆς ἔκδοσης ἔγκρισης καί ἄδειας δόμησης, στήν ἁρμόδια
Ὑπηρεσία τά ἀκόλουθα δικαιολογητικά ἔγγραφα :
Πιστοποιητικό ἀπό τό ἁρμόδιο ὑποθηκοφυλακεῖο περί μή διεκδικήσεως τοῦ ἀκινήτου ἀπό τό Δημόσιο ἤ Ο.Τ.Α.
Συμβολαιογραφική πράξη συναινέσεως, πού συντάσσεται κατά τίς διατάξεις τῶν ἄρθρων 7 τοῦ ν. 3800/1957 (Α΄ 256) ἤ 88 τοῦ ἀ.ν. 2200/1940
(Α΄ 42) ἤ 62 τοῦ ν. 590/1977 (Α΄ 146), ὑπογράφεται ἀπό τόν νόμιμο ἐκπρόσωπο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου καί συνοδεύεται ἀπό τοπογραφικό διάγραμμα. Πράξη συναίνεσης κατά τίς ἀνωτέρω διατάξεις συντάσσεται
καί γιά ἀκίνητα Ἱερῶν Μονῶν.
Προκειμένου γιά ὑφιστάμενα κτίρια, ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ ν. 1599/
1986, στήν ὁποία δηλώνεται ὁ χρόνος ἀνέγερσής τους».
Ἐπίσης διευκρινίζεται ὅτι, πλέον, μετά τήν θέσπιση τῆς ἐκθέσεως ἀπογραφῆς ὡς τρόπου ἀποδείξεως τῆς κυριότητας, ἐπιτρέπεται ἐκτός ἀπό τήν
πράξη συναινέσεως/τακτοποιήσεως κυριότητας, ἡ ὁποία ἀναφέρεται στό ἄρθρο 2 παρ. 2 περ. ΙΓ΄ τοῦ ν. 4030/2011, νά προσκομίζονται στήν Ὑπηρεσία Δομήσεως καί γιά τήν ἔκδοση ἄδειας δομήσεως ἐκθέσεις ἀπογραφῆς τοῦ ἄρθρου
47 παρ. 3.β. τοῦ ν. 590/1977, ἀντί πράξεως συναινέσεως τακτοποιήσεως κυριό-
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τητας (κατά τίς διατάξεις τῶν ἄρθρων 7 ν. 3800/1957, 88 ἀ.ν. 2200/1940, 62
παρ. 1 ν. 590/1977), ἐφ' ὅσον πληροῦνται οἱ τασσόμενες νόμιμες προϋποθέσεις
(ἄρθρου 47 παρ. 3.β ν. 590/1977, 25 παρ. 1 ν. 4301/2014).
4. Ἀποδεικτική ἰσχύς
Ὅπως καί ἡ πράξη συναινέσεως/τακτοποιήσεως κυριότητας τῶν ἄρθρων 7 ν. 3800/1957, 88 ἀ.ν. 2200/1940 καί 62 παρ. 1 ν. 590/1977, ἡ «ἔκθεση ἀπογραφῆς», ἡ ὁποία συντάσσεται ἀπό τόν Μητροπολίτη ἤ τό διάδοχο νομικό
πρόσωπο γιά συγκεκριμένες κατηγορίες ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων, δέν θεωρεῖται μεταβιβαστική δικαιώματος δικαιοπραξία (ἑπομένως δέν ὑπόκειται στίς
διατυπώσεις τῶν συστατικῶν ἤ ἐκποιητικῶν ἐμπράγματων δικαιοπραξιῶν,
π.χ. δέν ἀπαιτεῖται ἐπισύναψη ὑπεύθυνης δήλωσης μηχανικοῦ (βλ. ἄρθρο 23
παρ. 4 ν. 4014/2011), οἰκοδομικῆς ἄδειας ἤ ὑπεύθυνης δήλωσης περί τοῦ χρόνου ἀνεγέρσεως κατασκευῆς (βλ. ἄρθρο 17 παρ. 12 ν. 1337/ 1983) ἤ πιστοποιητικοῦ Ἑνιαίου Φόρου Ἰδιοκτησίας βλ. ἄρθρο 54Α ν. 4174/ 2013), ἔχει ἀναγνωριστικό χαρακτήρα (ἀποτελεῖ πράξη ἀναγνώρισης καί καταγραφῆς ἐμπράγματου δικαιώματος καί ὄχι πρωτότυπο ἤ παράγωγο τρόπο κτήσεως κυριότητας)
καί ἀποτελεῖ μονομερῆ δικαιοπραξία ἀναγνώρισης τῆς ὕπαρξης ἤ αὐτοδίκαιης
περιέλευσης προϋφιστάμενου ἐμπράγματου δικαιώματος μέ ἀναδρομική ἰσχύ.
Πρόκειται γιά διαπιστωτικές πράξεις κυριότητας (ἀποδεικτικοί τίτλοι), πού
ἀναγνωρίζουν ὑπάρχοντα ἐμπράγματα δικαιώματα μέ ἀναδρομικό χαρακτήρα (πρβλ. ΑΠ 784/2008, Δ/νη 2010, 727).
Κατά τίς οἰκεῖες διατάξεις : «Αἱ διά τήν ἐφαρμογήν τοῦ παρόντος πράξεις, συντασσόμεναι ἐπί παγίου τέλους χαρτοσήμου, δέν συνεπάγονται ὑποχρέωσιν καταβολῆς φόρου μεταβιβάσεως» (ἄρθρο 7 παρ. 1 τελευταῖο ἐδάφιο
ν. 3800/1957 γιά τίς πράξεις συναινέσεως), καί : «Οἱ ἀνωτέρω ἐκθέσεις ἀπογραφῆς δέν ἀποτελοῦν μεταβιβαστικές ἐμπραγμάτων δικαιωμάτων πράξεις,
συντάσσονται καί καταχωρίζονται χωρίς φόρους, εἰσφορές, ἀμοιβές, δικαιώματα καί τέλη» (ἄρθρο 47 παρ. 3.β. ἐδαφ. γ τοῦ ν. 590/1977 γιά τίς ἐκθέσεις ἀπογραφῆς).

Ἀθήνησι, τῇ 2ᾳ Μαΐου 2016
Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ
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ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΙΤΛΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Α. Είναι γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος των ακινήτων Ιερών
Μονών της Εκκλησίας Κρήτης κατέχονται και νέµονται διανοία
κυρίου υπό των Ιερών Μονών από µακρού χρόνου, δίχως να
υφίστανται νόµιµοι τίτλοι ιδιοκτησίας, καθώς προ της
απελευθερώσεως της Κρήτης από τους Οθωµανούς, και σύµφωνα µε
το οθωµανικό δίκαιο, δεν υφίστατο δικαίωµα κτήσεως ακίνητης
περιουσίας από τις Ιερές Μονές.
Για την θεραπεία του ως άνω ζητήµατος δύναται να αξιοποιηθεί
η παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3800/1957 «Περί τροποποιήσεως καί
συµπληρώσεως τῶν περί προστασίας καί διοικήσεως τῶν δηµοσίων
κτηµάτων κειµένων διατάξεων, ὡς καί τῶν διεπουσῶν τόν ἐν
Δωδεκανήσῳ Ὀργανισµόν», (ΦΕΚ Α΄ 256), σύµφωνα µε την οποία:
«Κτήµατα των Ιερών Ναών της Ορθοδόξου Εκκλησίας
Ελλάδος, τελούντα

υπό

της

την νοµήν και κατοχήν τούτων από της

απελευθερώσεως του Ελληνικού Κράτους και διά τα οποία δεν
υφίστανται νόµιµος
αδυναµίας

κτήσεως

τίτλος

της µεταβιβάσεως

τοιούτου

ταύτης,

λόγω

κατά το επί Τουρκοκρατίας

υφιστάµενον καθεστώς, θεωρούνται ως περιελθόντα κατά πλήρες
δικαίωµα κυριότητος εις τους ναούς τούτους από της κτήσεώς των. Η
τυπική αύτη τακτοποίησις του δικαιώµατος κυριότητος επί των
κτηµάτων του προηγουµένου εδαφίου, συντελείται διά µεταγγραφής
εις τα βιβλία των µεταγραφών του εγγράφου της συναινέσεως του
εµφανιζοµένου

ως κυρίου

των

κτηµάτων

ή

των

καθολικών

διαδόχων τούτου, συντασσοµένου

ειδικών

ή

ενώπιον

συµβολαιογράφου. Αι διά την εφαρµογήν του παρόντος πράξεις,
συντασσόµεναι επί παγίου τέλους χαρτοσήµου, δεν συνεπάγονται
υποχρέωσιν καταβολής φόρου µεταβιβάσεως».
Κρίνεται απολύτως αναγκαίο όπως άπασες οι Ιερές Μονές
εξετάσουν ως τάχιστα την δυνατότητα αξιοποιήσεως της ως άνω
διάταξης, για την δηµιουργία νόµιµων τίτλων για τα ακίνητα που
νέµονται πριν ακόµη από την απελευθέρωση της Κρήτης από τον
οθωµανικό ζυγό, προς τακτοποίηση και διαφύλαξη της περιουσίας
τους.
Β. Οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση της ως άνω διάταξης
είναι οι ακόλουθες:
α) Να αφορά «Κτήµατα τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, …»
Παρότι η διάταξη αναφέρεται σε κτήµατα Ιερών Ναών της
Εκκλησίας της Ελλάδος, πρέπει να γίνει δεκτό ότι αναφέρεται εν
γένει στην Ορθόδοξη Εκκλησία στην ελληνική επικράτεια, και όχι
στενά στο νοµικό πρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαφορετική
ερµηνεία θα αντέβαινε στην αρχή της ισότητας, αφού θα έθετε σε
δυσχερέστερη θέση τα εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα της
Ορθόδοξης Εκκλησίας εντός του Ελληνικού Κράτους, όπως την
Εκκλησία Κρήτης, τις Μητροπόλεις των Δωδεκανήσων και τις Ιερές
Μονές του Αγίου Όρους.
Άλλωστε, ο νοµοθέτης, στην παρ. 12 του αρθρου 12 του Ν.
4258/2014, που αφορά την χορήγηση αδειών δόµησης στην Εκκλησία
Κρήτης, κάνει ρητή αναφορά στο άρθρο 7 του Ν. 3800/1957 ως
εναλλακτική διαδικασία απόκτησης τίτλου κυριότητας επί ακινήτων

που νέµονται Ιεροί Ναοί και Ιερές Μονές της Εκκλησίας Κρήτης και
των Μητροπόλεων των Δωδεκανήσων.
Αφορά κτήµατα που ανήκουν σε Ιερούς Ναούς κάθε είδους, ήτοι
Ενοριακούς, Μητροπολιτικούς, Παρρεκλήσια ή Εξωκκλήσια,
Μοναστηριακούς, Κοιµητηριακούς κ.λπ.
β) «…τελοῦντα ὑπό τήν νοµήν καί κατοχήν τούτων ἀπό τῆς
ἀπελευθερώσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους…»
Η έναρξη της νοµής και κατοχής των ακινήτων για την
εφαρµογή της διάταξης εντοπίζεται στην απελευθέρωση του
Ελληνικού Κράτους. Για την Κρήτη, ως ηµεροµηνία απελευθέρωσης
θα πρέπει να ορισθεί ως η 01/12/1913, καθώς η Κρητική Πολιτεία, η
οποία προηγήθηκε ως κρατική οντότητα της ένωσης της Κρήτης µε
την Ελλάδα, ήταν µεν αυτόνοµο κράτος, επί του οποίου όµως
διετηρείτο η επικυριαρχία του Σουλτάνου. Η ένταξη της Κρήτης στο
Ελληνικό Κράτος αποφασίσθηκε µε τη Συνθήκη του Λονδίνου της
30/05/1913 και έλαβε χώρα µε την τελετή ύψωσης της ελληνικής
σηµαίας στο φρούριο Φιρκά των Χανίων, την 01/12/1913.
γ) «… καί διά τά ὁποῖα δέν ὑφίστανται νόµιµος τίτλος τῆς
µεταβιβάσεως ταύτης, λόγῳ ἀδυναµίας κτήσεως τοιούτου κατά τό ἐπί
Τουρκοκρατίας ὑφιστάµενον καθεστώς, …»
Ως αιτιολογία για την έλλειψη νόµιµων τίτλων ιδιοκτησίας,
αναφέρεται στην διάταξη η αδυναµία δηµιουργίας τούτων προ της
απελευθέρωσης, λόγω της απουσίας σχετικής πρόβλεψης στο
οθωµανικό δίκαιο.
δ) «…θεωροῦνται ὡς περιελθόντα κατά πλῆρες δικαίωµα
κυριότητος εἰς τούς ναούς τούτους ἀπό τῆς κτήσεώς των.»

Η διάταξη αναγνωρίζει την κυριότητα επί ακινήτων Ιερών Ναών
κάθε είδους, αλλά και Ιερών Μονών. Εισάγεται δε εξαιρετικό δίκαιο
σε σχέση µε τον γενικό κανόνα της χρησικτησίας, καθώς αρκεί το
πραγµατικό γεγονός της νοµής του ακινήτου από Ιερό Ναό ή Ιερά
Μονή από την απελευθέρωση της Κρήτης (το αργότερο) έως σήµερα.
ε) «Ἡ τυπική αὕτη τακτοποίησις τοῦ δικαιώµατος κυριότητος ἐπί
τῶν κτηµάτων τοῦ προηγουµένου

ἐδαφίου,

συντελεῖται διά

µεταγγραφῆς εἰς τά βιβλία τῶν µεταγραφῶν τοῦ ἐγγράφου τῆς
συναινέσεως
εἰδικῶν

τοῦ ἐµφανιζοµένου ὡς κυρίου

ἤ καθολικῶν

συµβολαιογράφου.
συντασσόµεναι

Αἱ

τῶν κτηµάτων

διαδόχων τούτου, συντασσοµένου

ἤ τῶν
ἐνώπιον

διά

τήν ἐφαρµογήν τοῦ παρόντος πράξεις,

ἐπί παγίου

τέλους χαρτοσήµου, δέν συνεπάγονται

ὑποχρέωσιν καταβολῆς φόρου µεταβιβάσεως.»
Στη δήλωση ενώπιον Συµβολαιογράφου προβαίνει τρίτος
εµφανιζόµενος έως σήµερα ως κύριος του ακινήτου (ή καθολικοί ή
ειδικοί διάδοχοί του), ο οποίος δηλώνει την συναίνεσή του σχετικά µε
την κυριότητα του Ιερού Ναού ή της Ιεράς Μονής και αναγνωρίζει
τούτον ως κύριο. Σύµφωνα µε την νέα ρύθµιση που εισήγαγε η παρ.
12 του άρθρου 12 του Ν. 4258/2014, στην συµβολαιογραφική δήλωση
δύναται να προβεί και ο νόµιµος εκπρόσωπος του Ιερού Ναού ή της
Ιεράς Μονής. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τοπογραφικό
διάγραµµα του ακινήτου.
Γ. Περίπτωση σύνταξης συµβολαιογραφικής πράξης
απογραφής κατά την περ. β’ της παρ. 8 του άρθρου 131 του ν.
4149/1961
Πέραν των ανωτέρω, στην περ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 131 του
ν. 4149/1961, όπως αυτό τροποποιήθηκε διά του άρθρου 19 του ν.

4301/2014, θεσπίζεται, για τα νοµικά πρόσωπα των νεοϊδρυοµένων
ενοριών της Εκκλησίας Κρήτης, η υποχρέωση σύνταξης απογραφής
των ακινήτων που περιέρχονται σε αυτά, ως οιονεί καθολικοί
διάδοχοι των ενοριών εκ των οποίων απεσπάσθησαν.
Προϋπόθεση για την µεταγραφή της έκθεσης απογραφής
αποτελεί η προηγούµενη έγκριση του Μητροπολιτικού Συµβουλίου
και η περιαφή του συµβολαιογραφικού τύπου.
Οι ανωτέρω εκθέσεις απογραφής δεν αποτελούν µεταβιβαστικές
εµπραγµάτων δικαιωµάτων πράξεις, συντάσσονται και
καταχωρίζονται χωρίς φόρους, εισφορές, αµοιβές, δικαιώµατα και
τέλη.
Τέλος, κατά ρητή επιταγή του νόµου τα ανωτέρω ισχύουν στην
περίπτωση διαλύσεως, συγχωνεύσεως ή ανασυστάσεως Ιερών
Μονών ή συστάσεως µετοχίου από διαλελυµένες ή ερηµωθείσες
Ιερές Μονές ή προσαρτήσεις Ιερών Ναών σε νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου της Εκκλησίας της Κρήτης ή µετατροπής Ιερού
Ναού σε Ιερά Μονή, οπότε και συντάσσεται από τον επιχώριο
Μητροπολίτη έκθεση απογραφής της ακίνητης περιουσίας και
µεταγράφεται κατά τα ανωτέρω.
Συνεπώς υφίσταται ακόµη µία δυνατότητα δηµιουργίας τίτλων
ιδιοκτησίας από τις Ιερές Μονές, όταν περιέρχεται σε αυτές ακίνητη
περιουσία, προερχόµενη από την διάλυση, συγχώνευση ή
ανασύσταση Ιεράς Μονής ή από την προσάρτηση Ιερών Ναών σε
αυτές, ή από την µετατροπή Ιερού Ναού σε Ιερά Μονή.
Ο νοµικός σύµβουλος του Οργανισµού Διοικήσεως
Μοναστηριακής Περιουσίας Νοµού Ηρακλείου
Εµµανουήλ Χ. Ανδρουλακάκης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3/15 (ΦΕΚ23 Α/06-02-2015) : Οργάνωση, αρμοδ...
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χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ.
και του Σ.Ε.Α.Κ.Δ.
7. Για τις συνεδριάσεις του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. καταβάλλεται αποζημίωση
στα μέλη του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. ανά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας
καθορίζεται με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της
Εκκλησίας της Κρήτης.
Άρθρο 16
Σφραγίδες
Το Σ.Ε.Α.Κ.Δ. έχει κυκλική σφραγίδα που αναγράφει περιμετρικά
και σε επάλληλους κύκλους τα εξής:
«ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ», «ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ», «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΚΡΗΤΗ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ», ενώ η Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. έχει κυκλική
σφραγίδα που αναγράφει περιμετρικά και σε επάλληλους κύκλους
τα εξής: «ΟΙΚΟΥ-ΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ», «ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ». Οι δύο παραπάνω σφραγίδες έχουν
στο κέντρο τους παράσταση πρωτοχριστιανικού σταυρού.
Άρθρο 17
Μεταβατικές ρυθμίσεις
1. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Κανονισμού,
καταργείται κάθε άλλη προϋπάρχουσα διάταξη που αφορά και
εξετάζει θέματα που συμπεριλαμβάνονται σ' αυτόν και έχουν
σχέση με τα Νομικά Πρόσωπα τα οποία υπάγονται στην κανονική
δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων
της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Πάτμου.
2. Οι άδειες που εκδόθηκαν με όλους τους προγενέστερους
Νόμους που αφορούν τα Νομικά Πρόσωπα τα οποία υπάγονται
στην δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών
Μητροπόλεων Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας
Πάτμου και μέχρι τη δημοσίευση του άρθρου 12 του Ν.
4258/2014 (Φ.Ε.Κ. 94/Α’ /14.4.2014), θεωρούνται νόμιμες και τα
ανεγερθέντα με αυτές κτίρια νομίμως υφιστάμενα.
3. Οι φάκελοι που έχουν υποβληθεί στις Ιερές Μητροπόλεις της
Εκκλησίας της Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και
την Πατριαρχική Εξαρχία της Πάτμου μέχρι τη δημοσίευση του
άρθρου 12 του Ν. 4258/2014 (Φ.Ε.Κ. 94/Α 714.4.2014),
επιστρέφονται για να υποβληθούν ξανά με τις διατάξεις του
παρόντος.
(Jp Τα εκκλησιαστικά ακίνητα, επί των οποίων έχουν εκδοθεί
τίτλοι κυριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 του Ν.
3800/1957 (Φ.Ε.Κ. A ’ /256/19.12.1957) και 88 του Α.Ν.
2200/1940
(Φ.Ε.Κ.
A 742/1-2-1940),
θεωρούνται
και
αναγνωρίζονται ως ανέκαθεν ανήκοντα στα οικεία εκκλησιαστικά
πρόσωπα.
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Πράξεις τακτοποίησης κυριότητας – εκθέσεις απογραφής
(Συγκεντρωτικός Πίνακας-Περιπτωσιολογία)
2η Έκδοση : 30.6.2016

*Σημ.: Οι συμβολαιογραφικές πράξεις τακτοποίησης κυριότητας και οι εκθέσεις απογραφής δεν συνιστούν μη υπάρχουσα κυριότητα και αποτελούν
αποδεικτικούς και όχι συστατικούς τίτλους κυριότητας. Επομένως σε αυτές μνημονεύεται ως σιτία κτήσης, είτε α) ο υπάρχων τίτλος επ' ονόματι του
εκκλησιαστικού νομικού προσώπου (π.χ. οθωμανικό χοτζέτι ή φιρμάνι, νοταριακό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς ή αγοραπωλησίας, προεδρικό
διάταγμα διαχωρισμού μοναστηριακής περιουσίας ή οι Πίνακες της Σύμβασης Εκκλησίας - Πολιτείας της 18.9.1952 κ.λπ.) ή επ' ονόματι τρίτου (π.χ. άτυπου
δωρητή της περιουσίας) είτε β) η τακτική ή έκτακτη χρησικτησία είτε γ) άλλη νόμιμη αιτία, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με τα παραπάνω (π.χ. άρθρο 39 παρ.
3 εδαφ. β ν. 590/1977, 4 παρ. 1 ν. 3127/2003).
Θ.Δ. Παπαγεωργίου

Είδος ακινήτου

Πού ανήκει το ακίνητο

Ποιος υπογράφει την συμβολαιογραφική
δήλωση

Είδος συμβολαιογραφικού
εγγράφου

Κτήματα (κάθε μορφής, δάση,
δασικές εκτάσεις, αστικά,
αγροτικά ακίνητα) που νέμονται
Ιεροί Ναοί από την
απελευθέρωση του Ελληνικού
Κράτους θεωρούνται ως
ανήκοντα στους Ιερούς Ναούς
από της κτήσεώς τους, εάν
στερούνται τίτλου λόγω νομικής

Στην οικεία Ενορία, που ανήκει ο
Ναός (Ενοριακός, Παρεκκλήσιο,
Εξωκκλήσιο)

Υπογράφει ο φερόμενος ως κύριος τρίτος ή
ο καθολικός ή ειδικός διάδοχός του (π.χ.
κληρονόμος, αγοραστής), εάν σώζονται
τίτλοι, που φέρουν ως ιδιοκτήτη τον τρίτο

Δήλωση άρθρου 7 ν. 3800/1957
(πράξη τακτοποίησης κυριότητας)*

ή
Υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της
Ενορίας μετά από έγκριση της απόφασης
1

*[σε παλαιότερα
συμβολαιογραφικά έγγραφα
ονομαζόταν «πράξη συναίνεσης»,
διότι έπρεπε να εμφανισθεί ο
φερόμενος ως ιδιοκτήτης τρίτος να
συναινέσει υπέρ της κυριότητας του

αδυναμίας κατά το επί
τουρκοκρατίας υφιστάμενο
καθεστώς (δεν αναγνώριζε
νομική προσωπικότητα στους
Ναούς)

Κτήματα (κάθε μορφής, δάση,
δασικές εκτάσεις, αστικά,
αγροτικά ακίνητα) που νέμονται
Ιερές Μονές από την
απελευθέρωση του Ελληνικού
Κράτους θεωρούνται ως
ανήκοντα στις Ιερές Μονές από
της κτήσεώς τους, εάν
στερούνται τίτλου λόγω νομικής
αδυναμίας κατά το επί
τουρκοκρατίας υφιστάμενο
καθεστώς (δεν αναγνώριζε
νομική προσωπικότητα στις
Μονές)

του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου από το
Μητροπολιτικό Συμβούλιο.

* Το άρθρο 2 παρ. 2 περ. ΙΓ ν. 4030/2011
(προστέθηκε με το άρθρο 53 ν. 4178/2013)
επιβεβαιώνει ότι υπογράφει ο νόμιμος
εκπρόσωπος της Ενορίας.

Στην Ι. Μονή*
*Το άρθρο 2 παρ. 2 περ. ΙΓ ν.
4030/2011 (προστέθηκε με το
άρθρο 53 ν. 4178/2013)
επεξέτεινε την εφαρμογή του
άρθρου 7 ν. 3800/1957 και στα
ακίνητα, που νέμονται Μονές.

Υπογράφει ο φερόμενος ως κύριος τρίτος ή
ο καθολικός ή ειδικός διάδοχός του (π.χ.
κληρονόμος, αγοραστής), εάν σώζονται
τίτλοι, που φέρουν ως ιδιοκτήτη τον τρίτον
ή
Υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ι.
Μονής
* Μετά το άρθρο 2 παρ. 2 περ. ΙΓ ν.
4030/2011 (προστέθηκε με το άρθρο 53 ν.
4178/2013) μπορεί να υπογράψει και ο
νόμιμος εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής.
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εκκλησιαστικού νομικού προσώπου
–το άρθρο 7 ν. 3800/1957
χρησιμοποιεί τον όρο «τυπική
τακτοποίησις δικαιώματος
κυριότητος», που είναι
καταλληλότερος μετά και τον ν.
4178/2013, που επέτρεψε ρητώς
την σύνταξη και από τον νόμιμο
εκπρόσωπο]

Δήλωση άρθρου 7 ν. 3800/1957
(πράξη τακτοποίησης κυριότητας)*

*[σε παλαιότερα
συμβολαιογραφικά έγγραφα
ονομαζόταν «πράξη συναίνεσης»,
διότι έπρεπε να εμφανισθεί ο
φερόμενος ως ιδιοκτήτης τρίτος να
συναινέσει υπέρ της κυριότητας του
εκκλησιαστικού νομικού προσώπου
–το άρθρο 7 ν. 3800/1957
χρησιμοποιεί τον όρο «τυπική
τακτοποίησις δικαιώματος
κυριότητος», που είναι
καταλληλότερος μετά και τον ν.
4178/2013, που επέτρεψε ρητώς
την σύνταξη και από τον νόμιμο
εκπρόσωπο]

Αστικό ή αγροτικό ακίνητο, το
οποίο νέμεται από την
Τουρκοκρατία ή Ενετοκρατία
Μητρόπολη ή Επισκοπή ή
Μητροπολιτικοί Ναοί (Ενοριακοί
ή μη), με σκοπό ή την
συμπλήρωση του μισθού του
Μητροπολίτου/Επισκόπου ή τις
επισκευές των μητροπολιτικών
οικημάτων ή για τις ανάγκες των
Ιερών Ναών

Στην οικεία Ι. Μητρόπολη

* Από τα άρθρα 88 α.ν. 2200/1940 και 2
παρ. 2 περ. ΙΓ ν. 4030/2011 (προστέθηκε με
το άρθρο 53 ν. 4178/2013) συνάγεται ότι
υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της
Ιεράς Μητρόπολης, δηλαδή ο επιχώριος
Μητροπολίτης (29 παρ. 1 ν. 590/1977)

Δήλωση άρθρου 88 α.ν. 2200/1940

Αστικό ή αγροτικό ακίνητο, το
οποίο νέμεται από την
Τουρκοκρατία ή Ενετοκρατία
Ιερά Μονή για τις ανάγκες της

Στην Ιερά Μονή*

Υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ι.
Μονής.

Δήλωση άρθρου 88 α.ν. 2200/1940

Εκκλησιαστικά κτίρια,
προοριζόμενα για την
εγκατάσταση γραφείων
Μητροπόλεων ή Ενοριών ή για

Στην οικεία Ι.Μητρόπολη ή Ενορία
ή Ι.Μονή*

*Το άρθρο 2 παρ. 2 περ. ΙΓ ν.
4030/2011 (προστέθηκε με το
άρθρο 53 ν. 4178/2013)
επεξέτεινε την εφαρμογή του
άρθρου 88 α.ν. 2200/1940 και στα
ακίνητα, που νέμονται Μονές.

*Το άρθρο 2 παρ. 2 περ. ΙΓ ν.

* Από τα άρθρα 88 α.ν. 2200/1940 και 2
παρ. 2 περ. ΙΓ ν. 4030/2011 (προστέθηκε με
το άρθρο 53 ν. 4178/2013) συνάγεται ότι
υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ι.
Μονής.

Υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της
Μητρόπολης ή της Ενορίας (μετά από
έγκριση της απόφασης του Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου από το Μητροπολιτικό
3

Δήλωση άρθρου 62 ν. 590/1977

κατοικία Αρχιερέων ή Εφημερίων
και ανεγερθέντα ή αποκτηθέντα
δι' εισφορών Μονών και Ναών ή
εξ εράνων ή ειδικών φορολογιών,
φερόμενα δε επ' ονόματι
Φυσικών ή Νομικών Προσώπων,
πλην του Δημοσίου,
μεταβιβάζονται υποχρεωτικώς
στο ποιούμενο χρήση Νομικό
Πρόσωπο της Μητροπόλεως ή
Ενορίας ή Μονής, δι' απλής
ενώπιον συμβολαιογράφου
δηλώσεως, συντασσομένης και
μεταγραφομένης ατελώς. Τα
αυτά ισχύουν και για τα κτίρια
της Ιεράς Συνόδου, των λοιπών
αυτοτελών Συνοδικών Υπηρεσιών
και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

4030/2011 (προστέθηκε με το
άρθρο 53 ν. 4178/2013)
επεξέτεινε την εφαρμογή του
άρθρου 88 α.ν. 2200/1940 και στα
ακίνητα, που νέμονται Μονές.

Συμβούλιο) ή της Ι. Μονής.

Μητρόπολη οιονεί «καθολικός
διάδοχος» των ακινήτων, που
ανήκαν σε παλαιά Επισκοπή της
εδαφικής της περιφέρειας

Στην Ι.Μητρόπολη

Ο επιχώριος Μητροπολίτης μετά από
έγκριση της Δ.Ι.Σ.

* Το άρθρο 2 παρ. 2 περ. ΙΓ ν. 4030/2011
(προστέθηκε με το άρθρο 53 ν. 4178/2013)
επιβεβαιώνει ότι υπογράφει ο νόμιμος
εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

*άρθρο 47 παρ. 3β εδαφ. α ν.
590/1977 :
«Στην περίπτωση της
οποτεδήποτε σύστασης νέων
Ιερών Μητροπόλεων ή Ενοριών,
εκκλησιαστικά ακίνητα
Μητροπόλεων, Ενοριών, παλαιών
Επισκοπών ή τέως ορθοδόξων
χριστιανικών κοινοτήτων, που
4

Έκθεση απογραφής άρθρου 47
παρ. 3.β εδαφ. α΄ ν. 590/1977

υπάγονται πλέον στην εδαφική
περιφέρεια των νέων
Μητροπόλεων ή Ενοριών,
περιέρχονται κατά κυριότητα σε
αυτές από τη σύστασή τους ως
οιονεί καθολικούς διαδόχους,
χωρίς άλλη πράξη ή συμβόλαιο ή
αντάλλαγμα».

Μητρόπολη οιονεί «καθολικός
διάδοχος» ακινήτων, που ανήκαν
σε τέως Ορθόδοξη Χριστιανική
Κοινότητα της εδαφικής της
περιφέρειας και αποτελούσαν
«εκκλησιαστική περιουσία» της
τέως Ορθόδοξης Κοινότητας

Στην Ι.Μητρόπολη

Ο επιχώριος Μητροπολίτης μετά από
έγκριση της Δ.Ι.Σ.

*άρθρο 47 παρ. 3β εδαφ. α ν.
590/1977 :
«Στην περίπτωση της
οποτεδήποτε σύστασης νέων
Ιερών Μητροπόλεων ή Ενοριών,
εκκλησιαστικά ακίνητα
Μητροπόλεων, Ενοριών, παλαιών
Επισκοπών ή τέως ορθοδόξων
χριστιανικών κοινοτήτων, που
υπάγονται πλέον στην εδαφική
περιφέρεια των νέων
Μητροπόλεων ή Ενοριών,
περιέρχονται κατά κυριότητα σε
αυτές από τη σύστασή τους ως
οιονεί καθολικούς διαδόχους,
χωρίς άλλη πράξη ή συμβόλαιο ή
αντάλλαγμα».
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Έκθεση απογραφής άρθρου 47
παρ. 3.β εδαφ. α΄ ν. 590/1977

**Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 ν.
2508/1920 οι περιουσίες των τέως
Ορθόδοξων Χριστιανικών
Κοινοτήτων διακρίθηκαν, πλην
άλλων, σε : α) «σχολικές», β)
«ενοριακές» (περιουσίες εν
ενεργεία Ιερών Ναών των οποίων
οι πρόσοδοι διετίθεντο υπέρ των
δαπανών και αναγκών των Ι.
Ναών), γ) «εκκλησιαστικές» (όσες
εκκλησιαστικές περιουσίες
απέδιδαν έσοδα υπέρ
γενικότερων εκκλησιαστικών
σκοπών, καθώς και τα κοινοτικά
και εκκλησιαστικά ακίνητα που
χρησιμοποιούνταν για τέτοιους
σκοπούς π.χ. Μητροπολιτικά
μέγαρα, ιερατικές σχολές κ.λπ.), δ)
«ευαγείς» και ε) «κοινοτικές».

Ενορία οιονεί «καθολικός
διάδοχος» ακινήτων της
εδαφικής της περιφέρειας, που
ανήκαν σε καταργηθείσα ή
συγχωνευθείσα Ενορία ή σε
Ενορία από την οποία
αποσπάσθηκε

Στην νέα Ενορία
*άρθρο 47 παρ. 3.β εδαφ. α ν.
590/1977 :
«Στην περίπτωση της
οποτεδήποτε σύστασης νέων
Ιερών Μητροπόλεων ή Ενοριών,
εκκλησιαστικά ακίνητα
Μητροπόλεων, Ενοριών, παλαιών

Υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της
Ενορίας μετά από έγκριση της απόφασης
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου από το
Μητροπολιτικό Συμβούλιο.
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Έκθεση απογραφής άρθρου 47
παρ. 3.β εδαφ. α΄ ν. 590/1977

Επισκοπών ή τέως ορθοδόξων
χριστιανικών κοινοτήτων, που
υπάγονται πλέον στην εδαφική
περιφέρεια των νέων
Μητροπόλεων ή Ενοριών,
περιέρχονται κατά κυριότητα σε
αυτές από τη σύστασή τους ως
οιονεί καθολικούς διαδόχους,
χωρίς άλλη πράξη ή συμβόλαιο ή
αντάλλαγμα».

Ενορία οιονεί «καθολικός
διάδοχος» ακινήτων, που ανήκαν
σε τέως Ορθόδοξη Χριστιανική
Κοινότητα της εδαφικής της
περιφέρειας και αποτελούσαν
«ενοριακή περιουσία» της
Ορθόδοξης Κοινότητας

Στην Ενορία
*άρθρο 47 παρ. 3β εδαφ. α ν.
590/1977 :
«Στην περίπτωση της
οποτεδήποτε σύστασης νέων
Ιερών Μητροπόλεων ή Ενοριών,
εκκλησιαστικά ακίνητα
Μητροπόλεων, Ενοριών, παλαιών
Επισκοπών ή τέως ορθοδόξων
χριστιανικών κοινοτήτων, που
υπάγονται πλέον στην εδαφική
περιφέρεια των νέων
Μητροπόλεων ή Ενοριών,
περιέρχονται κατά κυριότητα σε
αυτές από τη σύστασή τους ως
οιονεί καθολικούς διαδόχους,
χωρίς άλλη πράξη ή συμβόλαιο ή

Υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της
Ενορίας μετά από έγκριση της απόφασης
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου από το
Μητροπολιτικό Συμβούλιο.
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Έκθεση απογραφής άρθρου 47
παρ. 3.β εδαφ. α΄ ν. 590/1977

αντάλλαγμα».
**Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 ν.
2508/1920 οι περιουσίες των τέως
Ορθόδοξων Χριστιανικών
Κοινοτήτων διακρίθηκαν, πλην
άλλων, σε : α) «σχολικές», β)
«ενοριακές» (περιουσίες εν
ενεργεία Ιερών Ναών των οποίων
οι πρόσοδοι διετίθεντο υπέρ των
δαπανών και αναγκών των Ι.
Ναών), γ) «εκκλησιαστικές» (όσες
εκκλησιαστικές περιουσίες
απέδιδαν έσοδα υπέρ
γενικότερων εκκλησιαστικών
σκοπών, καθώς και τα κοινοτικά
και εκκλησιαστικά ακίνητα που
χρησιμοποιούνταν για τέτοιους
σκοπούς π.χ. Μητροπολιτικά
μέγαρα, ιερατικές σχολές κ.λπ.), δ)
«ευαγείς» και ε) «κοινοτικές».

Μητρόπολη οιονεί «καθολικός
διάδοχος» των ακινήτων της
εδαφικής της περιφέρειας, που
ανήκαν σε καταργηθείσα ή
συγχωνευθείσα Μητρόπολη ή
Μητρόπολη από το έδαφος της
οποίας αποσπάσθηκε

Στην Ι. Μητρόπολη

Ο επιχώριος Μητροπολίτης μετά από
έγκριση της Δ.Ι.Σ.

*άρθρο 47 παρ. 3β εδαφ. α ν.
590/1977 :
«Στην περίπτωση της
οποτεδήποτε σύστασης νέων
Ιερών Μητροπόλεων ή Ενοριών,
εκκλησιαστικά ακίνητα
8

Έκθεση απογραφής άρθρου 47
παρ. 3.β εδαφ. α΄ ν. 590/1977

Μητροπόλεων, Ενοριών, παλαιών
Επισκοπών ή τέως ορθοδόξων
χριστιανικών κοινοτήτων, που
υπάγονται πλέον στην εδαφική
περιφέρεια των νέων
Μητροπόλεων ή Ενοριών,
περιέρχονται κατά κυριότητα σε
αυτές από τη σύστασή τους ως
οιονεί καθολικούς διαδόχους,
χωρίς άλλη πράξη ή συμβόλαιο ή
αντάλλαγμα».

Μητρόπολη οιονεί «καθολικός
διάδοχος» της περιουσίας
διαλελυμένης Μονής

Μονή οιονεί «καθολικός
διάδοχος» της περιουσίας

Στην Ι. Μητρόπολη

Ο επιχώριος Μητροπολίτης (χωρίς έγκριση
της Δ.Ι.Σ.)

* άρθρο 39 παρ. 3 εδαφ. β ν.
590/1977 : «Ναοί και περιουσίες
διαλελυμένων ή διαλυομένων
Μονών παραμένουν στην
κυριότητα του νομικού προσώπου
της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως ή
περιέρχονται αυτοδίκαια, σε
περίπτωση συγχωνεύσεώς τους με
άλλη Μονή, στην κυρία Μονή ή, σε
περίπτωση ανασυστάσεως, στην
ανασυνιστώμενη Μονή»

Στην Ι. Μονή

Έκθεση απογραφής άρθρου 47
παρ. 3.β εδαφ. δ΄ ν. 590/1977
(:«Τα ανωτέρω ισχύουν στην
περίπτωση διαλύσεως, συγχωνεύσεως
ή ανασυστάσεως Ιερών Μονών ή
συστάσεως μετοχίου από διαλελυμένες
ή ερημωθείσες Ιερές Μονές ή
προσαρτήσεως Ιερών Ναών σε νομικά
πρόσωπα του άρθρου 1 παράγραφος 4
ή μετατροπής Ιερού Ναού σε Ιερά
Μονή, οπότε και συντάσσεται από τον
επιχώριο Μητροπολίτη έκθεση
απογραφής της ακίνητης περιουσίας
και μεταγράφεται κατά τα ανωτέρω»)

Ο επιχώριος Μητροπολίτης (χωρίς έγκριση
της Δ.Ι.Σ.)
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Έκθεση απογραφής άρθρου 47
παρ. 3.β εδαφ. δ΄ ν. 590/1977

Μονής, η οποία συγχωνεύθηκε
σε αυτήν ως μετόχιό της

* άρθρο 39 παρ. 3 εδαφ. β ν.
590/1977 : «Ναοί και περιουσίες
διαλελυμένων ή διαλυομένων
Μονών παραμένουν στην
κυριότητα του νομικού προσώπου
της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως ή
περιέρχονται αυτοδίκαια, σε
περίπτωση συγχωνεύσεώς τους
με άλλη Μονή, στην κυρία Μονή
ή, σε περίπτωση ανασυστάσεως,
στην ανασυνιστώμενη Μονή»

Ανασυσταθείσα Μονή οιονεί
«καθολικός διάδοχος» της
περιουσίας της διαλυθείσας
Μονής

Στην ανασυσταθείσα Ι. Μονή

(:«Τα ανωτέρω ισχύουν στην
περίπτωση διαλύσεως, συγχωνεύσεως
ή ανασυστάσεως Ιερών Μονών ή
συστάσεως μετοχίου από
διαλελυμένες ή ερημωθείσες Ιερές
Μονές ή προσαρτήσεως Ιερών Ναών σε
νομικά πρόσωπα του άρθρου 1
παράγραφος 4 ή μετατροπής Ιερού
Ναού σε Ιερά Μονή, οπότε και
συντάσσεται από τον επιχώριο
Μητροπολίτη έκθεση απογραφής της
ακίνητης περιουσίας και μεταγράφεται
κατά τα ανωτέρω»)

Ο επιχώριος Μητροπολίτης (χωρίς έγκριση
της Δ.Ι.Σ.)

* άρθρο 39 παρ. 3 εδαφ. β ν.
590/1977 : «Ναοί και περιουσίες
διαλελυμένων ή διαλυομένων
Μονών παραμένουν στην
κυριότητα του νομικού προσώπου
της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως ή
περιέρχονται αυτοδίκαια, σε
περίπτωση συγχωνεύσεώς τους με
άλλη Μονή, στην κυρία Μονή ή,
σε περίπτωση ανασυστάσεως,
στην ανασυνιστώμενη Μονή»

Έκθεση απογραφής άρθρου 47
παρ. 3.β εδαφ. δ΄ ν. 590/1977
(:«Τα ανωτέρω ισχύουν στην
περίπτωση διαλύσεως, συγχωνεύσεως
ή ανασυστάσεως Ιερών Μονών ή
συστάσεως μετοχίου από διαλελυμένες
ή ερημωθείσες Ιερές Μονές ή
προσαρτήσεως Ιερών Ναών σε νομικά
πρόσωπα του άρθρου 1 παράγραφος 4
ή μετατροπής Ιερού Ναού σε Ιερά
Μονή, οπότε και συντάσσεται από τον
επιχώριο Μητροπολίτη έκθεση
απογραφής της ακίνητης περιουσίας
και μεταγράφεται κατά τα ανωτέρω»)
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Μονή οιονεί «καθολικός
διάδοχος» ως προς την
περιουσία μετοχίου, το οποίο
προσαρτήθηκε σε αυτήν και
αποτελούσε περιουσία ήδη
διαλελυμένης Μονής (δεν
διαλύθηκε δηλ. λόγω
συγχώνευσης, αλλά παλαιότερα)
ή ερημωθείσας Μονής

Στην Ι. Μονή

Ο επιχώριος Μητροπολίτης (χωρίς έγκριση
της Δ.Ι.Σ.)

Έκθεση απογραφής άρθρου 47
παρ. 3.β εδαφ. δ΄ ν. 590/1977
(:«Τα ανωτέρω ισχύουν στην

ή

περίπτωση διαλύσεως, συγχωνεύσεως
ή ανασυστάσεως Ιερών Μονών ή
συστάσεως μετοχίου από
διαλελυμένες ή ερημωθείσες Ιερές
Μονές ή προσαρτήσεως Ιερών Ναών σε
νομικά πρόσωπα του άρθρου 1
παράγραφος 4 ή μετατροπής Ιερού
Ναού σε Ιερά Μονή, οπότε και
συντάσσεται από τον επιχώριο
Μητροπολίτη έκθεση απογραφής της
ακίνητης περιουσίας και μεταγράφεται
κατά τα ανωτέρω»)

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ι. Μονής*
*[κατά το άρθρο 25 παρ. 1 εδαφ. β ν.
4301/2014 για Μονές που ιδρύθηκαν προ του
31.5.1977 έκθεση απογραφής μπορεί να
συντάξει η Μονή ή το διάδοχο νομικό πρόσωπο
(Μονή, προς την οποία συγχωνεύθηκε η
διαλελυμένη) · η διάταξη μπορεί να
εφαρμοσθεί και στις διαλελυμένες Μονές που
συγχωνεύθηκαν, βλ. κατωτέρω ]

[Συμπλήρωση : 30.6.2016]
Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 1
παρ. 4 ν. 590/1977 (Εκκλησία
Ελλάδος, Μητρόπολη, Ενορία,
Μονή, εκκλ. Ίδρυμα, Ιερό
Προσκύνημα. Αποστολική
Διακονία, Διορθόδοξο Κέντρο)
οιονεί «καθολικός διάδοχος» της
περιουσίας Ι. Ναού, ο οποίος
προσαρτήθηκε στον νομικό αυτό
πρόσωπο

Στο Νομικό Πρόσωπο, στο οποίο
προσαρτήθηκε ο Ι. Ναός

Ο επιχώριος Μητροπολίτης (χωρίς έγκριση
της Δ.Ι.Σ.)

Έκθεση απογραφής άρθρου 47
παρ. 3.β εδαφ. δ΄ ν. 590/1977
(:«Τα ανωτέρω ισχύουν στην
περίπτωση διαλύσεως, συγχωνεύσεως
ή ανασυστάσεως Ιερών Μονών ή
συστάσεως μετοχίου από διαλελυμένες
ή ερημωθείσες Ιερές Μονές ή
προσαρτήσεως Ιερών Ναών σε νομικά
πρόσωπα του άρθρου 1 παράγραφος
4 ή μετατροπής Ιερού Ναού σε Ιερά
Μονή, οπότε και συντάσσεται από τον
επιχώριο Μητροπολίτη έκθεση
απογραφής της ακίνητης περιουσίας
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και μεταγράφεται κατά τα ανωτέρω»)

Ιερά Μονή οιονεί «καθολικός
Στην Ι. Μονή
διάδοχος» της περιουσίας Ιερού
Ναού οποιαδήποτε μορφής, που
μετατράπηκε σε Ι. Ναό της Ι.
Μονής (Καθολικό ή Παρεκκλήσιο)

Ο επιχώριος Μητροπολίτης (χωρίς έγκριση
της Δ.Ι.Σ.)

Ενορία συσταθείσα πριν την
31.5.1977 (με βασιλικό ή
προεδρικό διάταγμα ή χωρίς
βασιλικό ή προεδρικό διάταγμα,
αλλά αναγνωρίσθηκε με
διαπιστωτική πράξη της Δ.Ι.Σ.)

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας
μετά από έγκριση του Μητροπολιτικού
Συμβουλίου ή το διάδοχο νομικό πρόσωπο
σε περίπτωση διαδοχής*.

Η Ενορία ή το διάδοχό της νομικό
πρόσωπο (π.χ. εάν έχει
μεσολαβήσει συγχώνευση
Ενοριών ή προσάρτηση του Ναού
σε άλλο νομικό πρόσωπο λ.χ. σε
εκκλ. Ίδρυμα ή Προσκύνημα)

Έκθεση απογραφής άρθρου 47
παρ. 3.β εδαφ. δ΄ ν. 590/1977
(:«Τα ανωτέρω ισχύουν στην
περίπτωση διαλύσεως, συγχωνεύσεως
ή ανασυστάσεως Ιερών Μονών ή
συστάσεως μετοχίου από διαλελυμένες
ή ερημωθείσες Ιερές Μονές ή
προσαρτήσεως Ιερών Ναών σε νομικά
πρόσωπα του άρθρου 1 παράγραφος 4
ή μετατροπής Ιερού Ναού σε Ιερά
Μονή, οπότε και συντάσσεται από τον
επιχώριο Μητροπολίτη έκθεση
απογραφής της ακίνητης περιουσίας
και μεταγράφεται κατά τα ανωτέρω»)

*Ειδικά στην περίπτωση που μεσολάβησε
διαδοχή με κάποια από τις μορφές του
εδαφίου δ του άρθρου 47 παρ. 3.β του ν.
590/1977 την έκθεση απογραφής μπορεί
διαζευκτικά (εκτός του νομίμου
εκπροσώπου της Ενορίας) να υπογράψει
και ο επιχώριος Μητροπολίτης
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Έκθεση απογραφής άρθρου 25
παρ. 1 εδαφ. β ν. 4301/2014 («Κατά
τα λοιπά, ισχύουν και για αυτά τα
εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα οι
διατάξεις του ν. 590/1977 (Α΄146),
καθώς και των άρθρων 7 του ν.
3800/1957 (Α΄256), 2 παρ. 2
περίπτωση ΙΓ΄ του ν. 4030/2011
(Α΄249), 88 του α.ν. 2200/1940
(Α΄42) για τη σύνταξη πράξεων
τακτοποίησης και εκθέσεων
απογραφής δικαιωμάτων τους από
τα ίδια ή τους διαδόχους τους») σε

συνδυασμό με το άρθρο 47 παρ.
3.β ν. 590/1977

Μονή συσταθείσα πριν την
31.5.1977 (με βασιλικό ή
προεδρικό διάταγμα ή χωρίς
βασιλικό ή προεδρικό διάταγμα,
αλλά αναγνωρίσθηκε με
διαπιστωτική πράξη της Δ.Ι.Σ.)

Η Ι. Μονή ή το διάδοχό της νομικό
πρόσωπο (π.χ. εάν διαλύθηκε η
Μονή, οπότε η περιουσία της
ανήκει στην Ι. Μητρόπολη ή εάν
έχει μεσολαβήσει συγχώνευση ης
ως μετοχίου σε άλλη Μονή ή
προσάρτηση της περιουσίας της
Μονής σε άλλο νομικό πρόσωπο
λ.χ. σε εκκλ. Ίδρυμα ή
Προσκύνημα)

Η Ι. Μονή ή το διάδοχό της νομικό πρόσωπο Έκθεση απογραφής άρθρου 25
(σε περίπτωση διαδοχής π.χ. συγχώνευση,
παρ. 1 εδαφ. β ν. 4301/2014
διάλυση*)
(«Κατά τα λοιπά, ισχύουν και για
αυτά τα εκκλησιαστικά νομικά
*Ειδικά στην περίπτωση που μεσολάβησε
πρόσωπα οι διατάξεις του ν.
διαδοχή με κάποια από τις μορφές του
590/1977 (Α΄146), καθώς και των
εδαφίου δ του άρθρου 47 παρ. 3.β του ν.
άρθρων 7 του ν. 3800/1957 (Α΄256),
590/1977 (π.χ. «συγχώνευσης, διάλυσης ή
2 παρ. 2 περίπτωση ΙΓ΄ του ν.
ανασύστασης» της Μονής ή προσάρτηση
4030/2011 (Α΄249), 88 του α.ν.
Ναού διαλελυμένης Μονής ως μετόχιο σε
2200/1940 (Α΄42) για τη σύνταξη
άλλη Μονή ή άλλο νομικό πρόσωπο του
πράξεων τακτοποίησης και
άρθρου 1 παρ. 4 ν. 590/1977) ισχύει
εκθέσεων απογραφής δικαιωμάτων
παράλληλα και η διάταξη του άρθρου 47
τους από τα ίδια ή τους διαδόχους
παρ. 3β εδαφ. δ του ν. 590/1977, που
τους») σε συνδυασμό με το άρθρο
προβλέπει ως αρμόδιο τον Μητροπολίτη.
47 παρ. 3.β ν. 590/1977.
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