
Στο σχέδιο νόμου «Ρύλμιση λεμάτων μοναστηριακής 
περιουσίας.

Προς τη Βουλή ιω>· Ελ/.ήνων

Είνα: γνωστό ότι, μετά ατό τ:ς πρόσφατε; μισλολογικές 
ρυλμίσεις. το σύνολο σχεδόν των λειτουργικών δαπανών της 
Εκκλησίας της Ελλάδος κα: των άλλων ορλόδοξων Εκκλη
σιών της Ελληνικής Επικράτειας βαρύνουν τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα. το Δημόσιο καταβάλλει:

α) τη μισλοδοσία κα: την ιατροφαρμακευτική περίλαλψη 
τοο εφημεριακού κλήρου, του εξομοιώληκε πια με τους δη
μόσιους υπαλλήλους, σύμφωνα με το νόμο γ: ο το ενιαίο μι- 
σλολόγιο, 6) τη μισλοδοσία και συνταξιοδότηση των αρχιε
ρέων. γ) τη μισλοδοσία των υταλλήλων χα: του έοηλητικού 
προσωπικού της Αρχιεπισκοπής Αληνών χα: των Μητροπό
λεων, Σ) τα ελλείμματα του Ταμείου Ασφαλίσεως Κληρι- 
χών Ελλάδος, ε) τ:ς δαπάνες για την εκκλησιαστική παι
δεία, ζ~.) τ:ς δαπάνες λειτουργίας του νοσοχομείου των κλη
ρικών, του εντάχληκε στο Ελνικό Σύστημα Τγείας χαι 
ζ) τη συνταξιοδότηση ατό τον ΟΓΑ των μοναχών. Επιπλέον 
λα αναλάβει συμτληρωματ;χά κα: τη μισλοδοσία όλων των 
ιεροκηρύκων.

Είνα: γνωστό ετίσης το μέγε-ύος της εκκλησιαστικής πε
ριουσίας. Ε'.δ’.χότερα 0: Μονές κατέχουν ανεκμετάλλευτες η 
με ελλε:τή εκμετάλλευση μεγάλες εκτάσεις αγροτικής και 
δασικής γης. της οτοίας τους πόρους στερείται το κοινωνι
κό σύνολο.

Αστό το 1952 —σε μια εποχή, του συγκριτικά με τη ση
μερινή, οι εκκλησιαστικές δαπάνες του Κράτους ήσαν πολύ 
χομηλές— νομιολετήληκε η υποχρέωση μεταβίβασης των 
4/δ της μοναστηριακής περιουσίας στο Δημόσιο για την απο
κατάσταση ακτημόνων (ν.ί. 2185/1952). Η νομοθετημέ
νη αυτή υποχρέωση δεν έχει εκπληρωλεί μέχρι σήμερα.

Εν τω μεταξύ σημαντικέ μέρος της περιουσίας αυτής έχε: 
σπαταληλεί με παράνομες ή ασύμφορες πουλήσεις ή έχει κα- 
ταπατηλέ: ατό επιδέξιους εκμεταλλευτές γης. ενώ η υπό
λοιπη παραμένει εγκαταλελειμμένη ή κάτω από αντιοικονο- 
μική ε-κμετάλλευση τρίτων. Η ελνική αυτή περιουσία φλίνε: 
συνεχώς και τείνει να εκλείψε: ως πλουτοπαραγωγική πηγή 
για τη γεωργία, την κτηνοτροφία κα: τη δασοπονία τη; χώ-
?ζς-

Το σημαντικότερο μέρος της περιουσίας που κατέχει η 
Εκκλησία ανήκει στην κυριότητα του Δημοσίου. Κατέχεται 
χωρίς νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας από τις Μονές με την 
x/οχή του Κράτους. Η δημόσια αυτή περιουσία μειώνεται 
συνεχώς με παράνομες πωλήσεις και με κ.αταπατήσε:ς. που 
οδηγού·/ σε χωρίς έλεγχο οικοπεδοποίηση και εκμετάλλευση.

Το Κράτος, με τη/ ευλύνη που δημιουργεί η πατροπαρά
δοτη αρχή της «νόμω κρατούσης Πολιτείας» δεν μπορεί να 
παρχμένει απαλής λεατής από/αν τι σ’ αυτή την πορεία φ-λο- 
ράς της ελνικής γης που βρίσκεται στην κατοχή της Εκ
κλησίας. Η χ/άγκη αποτελεσματικής λύσης καλίσταται 
ιδιαίτερα επιτακτική, όταν υπάρχουν ακτήμονες και ότχ/ ο 
αγροτικός πληλ-υσμός της χώρας επιζητεί συνεχώς εκτάσεις 
για σωστή εκμετάλλευση και για την x/άπτυξη της γεωρ
γίας. της κτηνοτροφίας κα: της δασοπονίας.

Η Κυβέρνηση, συνεπής στις εξαγγελίες της κα: στις
προγραμματικές της δηλώσεις κα: σταλμίζοντας το δημόσιο 
βάρος των εκκλησιαστικών δαπχ/ών, και τις υποχρεώσεις 
της Πολιτείας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, επιχειρεί, 
με το παρόν νομοσχέδιο, ένα πρώτο βήμα ρύλμισης των πε
ριουσιακών κα: των ευρύτερων σχέσεων Κράτους και Εκκλη
σίας. Η ενέργεια αυτή γίνεται στο πλαίσιο της εδραίωσης 
των αρμονικών σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας, τις οποίες 
η Κυβέρνηση εννοεί πάντοτε ως χυνεχή εναρμόνιση της κοι

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ νωνικής αποστολής της Εκκλησίας με την κοινωνική απο
στολή της Πολιτείας.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιδιώκει επιπλέον η Κυ
βέρνηση τον εξής ευρύτερο κοινωνικό στόχο: να σταματήσει 
την καταπάτηση και το παράνομο εμπόριο δημόσιας γης που 
ήταν στην κατοχή Μονών και συγχρόνως να εξασφάλισε: 
νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας σε όσους καλόπιστα έδωσαν τις 
οικονομίες τους και «αγόρασαν» από τους -καταπατητές πα- 
ράνομο οικόπεδο, για να στεγαστούν, χωρίς να αποκτήσουν 
ποτέ κυριότητα. Με αυτό τον τρόπο λα επιλυλεί ένα χρόνιο 
ιδιοκτησιχκό πρόβλημα, που πλήττε: χιλιάδες φτωχών οικο
γενειών.

Η Κυβέρνηση τέλος, λεωρεί ελνικό κα: ιστορικό χρέος 
της Πολιτείας, εκτός από την x/άληψη των δαπανών λει
τουργίας της Εκκλησίας που αναφέρληκε, τη διατήρηση των 
Μονών ως κέντρων λατρείας κα: μνημείων τη; ελνικής 
κληρονομιάς. Γι’ αυτό, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, λε- 
σπίζε: για πρώτη φορά τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυ
σής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο περιορίζεται μόνο στη δημό
σια κτήση που κατέχεται χωρίς νόμιμους τίτλους από τις 
Μονές ή κατεχότχ/ από αυτές καί έχει περιέλλει παράνομα 
στην κατοχή τρίτων, καλώς και στη ρόλμιση λεμάτων διοί
κησης της μοναστηριαν.ής περιουσίας. Με το νομοσχέδιο αυ
τό αποσκοπείτα::

α. Η διασφάλιση κα: η διάσωση από τη σλορά της αγρο
τικής κα: δασικής γενικά περιουσίας του δημοσίου που κα- 
τέχετα: από τις Μονέΐ.

6. Η διασφάλιση και η διάσωση της περιουσίας του δημο
σίου, που έχει εκφύγει από την κατοχή των Μονών κα: έχει 
περ:·έλ-λει παράνομα στην κατοχή τρίτων.

γ. Η άμεση επχ/άκτηση από το Δημόσιο της πλήρους νομής 
και κατοχής της κρατικής χυτής περιουσίας, ώστε να δολεί 
στο κοινωνικό σύνολο.

δ. Η ιδιοκτησιακή αποκατάσταση με νόμιμους τίτλους κυ
ριότητας όλων εκείνων που καλόπιστα παρασύρληκαν από τους 
καταπατητές κα: αγόρασαν παράνομα οικόπεδα σε γη του δη
μοσίου που κατεχότχ/ από Μονές.

ε. Η υπεύλυνη, από κοινού με την Εκκλησία, διοίκηση 
της μοναστηριακής περιουσίας, που λα παραμείνει στην Εκ
κλησία.

στ. Η ουσιαστική -ενίσχυση των Μονών ως τόπων λατρείας 
και ως κέντρων ελνικής κληρονομιάς.

Ο: επιμέτους ρυλμίσεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου αιτιο
λογούνται ως εξής:

Άρτλ-ρο 1.
Με το πρώτο άρλρο ρυλμίζοντα: λέματα ιδιοκτησιακών δι

καιωμάτων των x/.ινήτων που κατέχονται από Μονές ή τρί
τους χωρίς νόμιμους τίτλους κυριότητας. Ειδικότερα:

α. Η Παράγραφος 1 λ-εσπίζε: τεκμήριο κυριότητας του δη
μοσίου στα ακίνητα που κατέχουν ή νέμονται Μονές χωρίς νό- 
μίμους τίτλους ιδιοκτησίας καλώς κα: στα ακίνητα που κα
τείχαν ή νέαονταν Μονές κχ. έχουν κσταληφλε: από τρίτους.

δ. Η παρ. 2 ορίζει τη λήξη της χόλε είδους κχτοχής, 
διοίκησης κα: διαχείρισης των Μονών στα ακίνητα της προη
γούμενης παραγράφου, τα οποία επανέρχονται αυτοδίκαιους στη 
νομή και κατοχή του Δηυ.οσίου. Ορίζει επίσης ότι, ως προς 
τα ακίνητα χυτά, καταργείται τυχόν χαρακτηρισμός τους ως 
«διατηρητέας» ή «εκπειητέας» περιουσίας, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομολεσία. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη η διοίκη
ση κα: διαχείριση των ακινήτων χυτών ασκείται από το Δη
μόσιο, που έχε: κα: την κυριότητα.

γ. Η παρ. 3 ρυλμίζε: τις περιπτώσεις, που ακίνητα της 
παρ. 1 βρίσκονται στην κατοχή τρίτων λόγω μίσλωσης ή άλ
λης έννομης σχέσης ή γενικά υπάρχου·/ ενοχικά δικαιώματα 
τρίτων ως προς τα ακίνητα χυτά. Στις περιπτώσεις αυτές 
παρέχεται χρόνος έξι μηνών για τη λήξη της έννοαης σχέσης 
ή των ενοχικών δικαιωμάτων, ώστε να δολεί η δυνατότητα



Ο

ικα-. ίχοίηση; των αξιώσεων των τρίτων ή χραγματωση; του 
Γχοτον των σ)'έσ&ων (χ.χ. ολοκλήρωση καλλιέργεια; κα: συ
γκομιδή;). 'Οτχν χρόκειται, ειδικότερα. γ;α μίσόωση χζρε- 
χ£τα: η δυνατότητα να χαραταύε: μετά στο εξάμηνο με του; 
ίδιου; ι· άλλους όρου; μέχρι ένα έτε; με σύμίαση μεταξύ του 
Δημοσίου κα: του μισύωτη.

ξ. Σε χεράετωση του κάχοια Μονή τη; σσοία; αραιρείτα: 
με το νόμο αυτό η κατοχή κα: εκμετάλλευση τη; δηρόσ:α; χε- 
ριουσία;' .δεν έχε: επαρκή ακίνητη χεσ:ουσ:α κα: εχαρκεί; χό- 
ρου;. χαμένε τα;' με την χαρ. 4 η δυνατότητα στο , Δημόσιο να 
χαραχωρήσε: την κυριότητα οτχ:νήτων μέχρ: το 1/4 αχό αυτα 
χου είχε χωρι; τίτλου; στην κατοχή τη;.

Άρύρο 2.

Το μαύρο 2 χεριέχει ειδικέ; ρυύμίσει; για τη δικαστική 
χαοστασία τη; ιδιοκτησία; τόσο ταυ Δτμοσίου όσο χα; των 
Μονών χα; των τρίτων. Επιχλέον χ·ερ:έχε: ρ.ύμίσε; γεεΤ την 
εκκαθάριση χα; τακτοποίηση ιδιοκτησιακών εκκρεμοτήτων χου 
ετημ:ούργησαν σε 6άρο; καλόπιστων τρίτων χαταχατητέ; και 
χααάνομε; μεταδίδατε:; κατεχόμενων αχό Μονέ; εκ.τάσεων 
του Δηκυσίου. Ειδικότερα:

α. Με τι; χαρ. 1—3 ορίζεται η διαδικασία αχοδολή; 
οχοισυδήχοτ: νομιχού ή ρυσικ.ού χροσώχου (Μονή; ή .τρίτου/, 
χου χαραμένε: χαράνομα στη/ κ.ατοχή ακινήτου χου χερ'.ήλύε, 
σύμρωνα με το άρ-ύρο 1. στη-/ νομή χα; κατοχή του Δημοσίου. 
Η αχοδαλή ενεργείτα; με χρωτόχολλο διοικητική; αχοδολή;.

ί. Με τ;; χαρ. 4—6 ρυ-ύμίζεται η ειδική χροστασία του 
αχοδαλλόμενου με το χρωτόχολλο διοιχητιχή; αχοδολή;. Εχει- 
δή το χρωτόχολλο αποτελεί διοιχητιχή πράξη χα; δημιουργεί 
διαφορά διοιχητιχή; ρύσεως, η ε;δ;χή προστασία. χευ παρεχε- 
τα: στο·/ αχοδαλλόμενο συν ύστατα: στο διχαίωμα άσκησης χρο- 
οοχ~ή; στο Διοικτ,τκό Ερετείο Αόηνών. Η προσφυγή έχε; ω; 
τίττρισ τη·/ -ακύρωση του πρωτόκολλου μόνο για χαράδαση- ου
σιώδους τύχου ή γ·;α έλλειάη νόμιμων προϋποθέσεων. Για την 
εξασφάλιση πληρέστερη; νομική; χροστασία; παρέχεται χατά 
τη; απόφαση; του Διοικητικού Εοετείου το ειδχό μέσο τη; 
αναίρεση; στο Συμδσύλίο Επικράτειας.

γ. Για την αποφυγή κάδε -αμφίίολία; η χαρ. 7 όριζε: οτ; 
ο αχοδαλλόμενο;. ανεξάρτητα αχ: την χροσρυγή χατά του 
χρωτοχόλλου. χα: χάύε τρίτος, διατηρούν το διχαίωμα να 
ασχήσουν ταχτιχή αγωγή στα χολιτιχά ίιχαστήρια, ερόσον 
χροδάλλουν εμπράγματα διχαιώματα στο ακίνητο. αχό το 
οχοίο αχοόλήύήχον. Εχιχλέον. ω; χροτ την ταχτιχή αγωγή, 
χερτέχε: δύο ε:δ:χέ; ρυόμίσε:;: για την άσχηση ταχτιχή; 
•αγωγή; ορίζεται χοο-ύεσμία ενός έταυ; χα: σε χερίχτωση χου 
ζητηύε: μετά την έγερση τη; αγωγή; να ΐρισύεί μεσεγγυού
χο;. ω; μεσεγγυούχο; ορίζεται -υχοχρεωτιχά ο δασάρχης, ώστε 
να μη διαταραχύεί χα; να μη τεύε: σε κίνδυνο χατα ση διάρ- 
χε:α τη; ταχτιχή; δίχη; η εκμετάλλευση του ακινήτου σύα- 
οωνα με τον χροοριομό του χα: χάρη του δημόσιου συμφέρο
ντος.

δ. Σύμρωνα με την χαρ. 1 εδ. α' χεριχτ. σ' του άρ-ύρου 1. 
σε συνδυασμό χα: με την χαρ. 2 του ίδιου άρύρου. το τεκμήριο 
χυριότητας του Δημοσίου σε νεμόμενο ή χατεχόμενο αχό Μονή 
αχίνητο δεν υρίσταται. ούτε η νομή χα: η χατοχή τη; Μονή; 
λήγει, αν χροχύχτει διχαίωμα κυοιότητα; τη; Μονή; αχό 
νόμιμο τίτλο χρογενέστερο τη; κατάύεση; του νομοσχεδίου αυ
τού. Για να μη δημιουργηύεί οχοιαδήχοτε αμριδολία. η χαρ. 
8 διευκρινίζει ότι χαι η ύχαρξη αυτού του τίτλου δεν εμχο- 
δίζει το Δτμόσιο να τον χροσδάλλε: χσ; να διεχδιχήσε: διχα- 
στιχώ; τα δικαιώματα του σύμρωνα με τι; γενικέ; διατάξεις. 
Είναι αυτονόητο —χωρίς να χρειάζεται σχετική χρόδλεήη στο 
νόμο χυτό— ότι το Δτμότιι μπορεί να χροσδάλλει τίτλου; 
ιδιοκτησία; χαι να διεχδιχήσε: τα διχαιώματά του με τι; γε- 
νιχε; διατάξει; χα: απέναντι τρίτων.

ε. Η χαρ. 9 ορίζει:
(ι) την έννοια του όρου «ακίνητα)', χου υχάγονται στις ε νό

μισε:; των άε-ύρων ί χα: 2 του νόμου αυτού χα:
(::) τον τράτο με τον οχοίο -δα τακτοχοιηδεί η κυριότητα

σε οιχόχεδα χου έχουν ακοχτηύε! αχό τρίτου; σε δημόσιες 
εκτάσεις τι; οχοεε; χατειχοιν οι Μσ*έ; και ο·. οποίες μεταό:- 
δάσύηχαν χαράναμα ή εξέρυγσν αχό την χατοχή τους.

Ειδικότερα η χαρ. 9 χεριέχει τις εξής ρυύμίσει;:
(ι) Τα εί. σ και β χροσδχρίζουν την αντικειμενική έκταση 

εραραογή; των ·άρύρων 1 χαι 2 του νομοσχεδίου, ορίζοντα; 
ότι ω; «ακίνητα» νοούνται τα χά-ύ-ε είδους οτγροτιχά χαι δασι
κά. Εχίση; χεριλααδάνοντα: χαι όλα τα (χρώην αγροτικά ή 
δασικά χλχ.) ακίνητα, χου έχουν αχοκτήσε: οιχοχοδιχή αξία 
και χροορίζονται για οικοδόμηση, ακόμη και αν έχουν εντα- 
χύεί σε σχέδιο χόλη;, ερόσον η ένταξη αυτή έχει γίνει μετά 
το έτο; 1952. είτε έχουν οικοδομηύεί είτε όχι. Αχό το 1952, 
σύμρωνα με το ν.δ. 2185/52. άρχισαν οι διαχραγματεύσει; 
χαραχώρηση; των 4/5 τη; εκκλησιαστική; χεριουσία; στο 
Δημόσιο. Αχό τότε άρχισαν σε μεγάλη έκταση, χαράνοαε; συ
ναλλαγές και καταχατήσει; εκτάσεων χου ανήκαν στο Δημό
σιο, αλλά κατέχοντσν αχό Μονές. Αχό τηρ εποχή οπτή εχε- 
κτείνοντα: ραγδαία και τα αττικά κέντρα, χράγμα χου κα·5ι- 
στούσε εξαιρετικά κερδορόρε; τις καταχατήσει; και τι; χαρά
νομε; συναλλαγές με σκοχο την οικοχεδοχοίηση αγροτικών και 
όασιχόίν εκτάσεων. Ο σκοχό; του νομοσχεδίου, να διασώσει αυτή 
τη δημόσια κτήση και συγχρόνως να εχκα-ύαρίσε: την ανώμα
λη ιδιοκτησιακή χ.ατάσταση χου έημιουργήύηχε εχιδάλλει να 
συμχερΟ,ηρύού'/ και τα ακίνητα αυτά. Έτσι, αχό τα ακίνητα 
χου κατέχουν Μονέ; χωρίς τίτλου; ιδιοκτησία; δεν υχάγονται 
στις ρυύμίσεις των άρ-ύρων 1 και 2 του νομοσχεδίου μόνο τα 
χριν αχό τη/ 1.1.1953 αστικά ακίνητα.

(ιι) Με το εδ. γ τη; χαρ. 9 χαρέχεται εξουσιοδότηση έκ
δοση; χροεδριχού διατάγματος με κοινή χρόταση των Τχουρ- 
γών Οικονομικών, Γεωργία; και Π ε;ιόάλλοντο;, Χωροταξία; 
και Δημοσίων Έργων, με το οχοίο όα σρισόούν οι όροι κα: 
ο: χροΰχούέσει; χαραχώρηση; τη; κυριότητα; οικσχέδων σε 
νομικά ή ρυσικά χρόσωχα. χου έχουν αγοράσει οικ,όχεδα τη; 
κατηγορία; του χροηγούαενου εδ ορίου. Με αυτό τον τ-ρόχο ύα 
λυόε: ένα κοινωνικό χρόδλημα ιδιοκτησία; χου σημιουργη·5η/.ε 
με χαράνομη εχμετάλλευση δημέ>σιας γης.

στ. Με την χαρ. 10 χαρέχεται εξουσιοδότηση ρόύμισης λε- 
στομερειαχών χροόλημάτων εραρμογής των διατάξεων των 
άρόρων 1 και 2 του νομοσχεδίου, χου ενδεχόμενα ύα χροκύ- 
ήςυν μετά τη -ύέση σε ισχύ του.

'Ap-Spo 3.

Με το άρ-Spo αυτό διευκρινίζεται ότι ο: διατάξεις των 
άρόρων 1 και 2 του νομοσχεδίου ισχύουν για όλε; τι; Μο- 
νες, σε οχοιοδήχοτε εκκλησιαστικό χαόεστώ; κα; αν ανήκουν.

'Αρύρο 4.

Με το άρόρο αυτό α/αμορρώνετα: το σύστημα διοίκηση; 
και διαχείριση; της μοναστηριακή; χεριουσία;. Σύμρωνα με 
τη/ ισχύουσα νομοόεσία στον Ο.Δ.Ε.Π. υχάγετα: η διοίκη
ση μόνο τη; «εκχοιητέα;» χεριουσία; των Μονών. Με την 
χαρ. 1 χεριέρχετα: η διοίκηση κα; η διαχείριση ολόκληρη; 
τη; ακίνητη; μοναστηριακή; χεριουσία; («εκχοιητέας» χα: 
«διατηρητέας») στο·/ ΟΑΈ.Π. Με αυτό τον τρόχο εχιτυγ- 
χάνετα: κα: ενιαίο σύστημα κα: ορύολσγικέτητα διαχείριση; 
αχό ειδικευμένο οργανισμό. Ανάλογη ρύύμιση χεριέχε: κα: 
η ταρ. 2 για τη μοναστηριακή χεριουσία της'Κρήτη;.

Με την χαρ. 3 χαρέχετα: εξουσιοδότηση να ρυύμίζο*/τα: 
με χροεδρικό διάταγμα ύέματα διοίκηση; ιοα: διαχείριση; 
τη; μοναστηριατκή; χεριουσία; χου υχάγετα: στον Ο.Δ.ΈΠ. 
χα: στους ΟΑ..Μ.Π. τη; Κρήτης, ώστε να εκσυγχρονίζεται 
και να γίνεται χερισσάτερο αχοδοτική η αξιοχοιηση κα: οι
κονομική εκμετάλλευσή της.

Τέλος, με τη/ χαρ. 4 χαρέχετα: εξουσιοδότηση για ρύόμι- 
ση Δεμάτων διοίκηση; κα; διαχείριση; τη; μοναστηριακή; 
χεοιουσίας. χου δεν υχάγετα: στον Ο.Δ.Ε.Π. κα· στους 
ϋ.Δ.Μ.Π. τη; Κρήτης.
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As-Soc δ.

Me το άρ-5ρο αυτό ρυθμίζονται -λέματα οργάνωσης και 
λειτουργίας των οργζνιαιμων διοίκησης εκκλησιαστικής πε
ριουσίας, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τους χα: την εξασφά
λιση ουσιαστική; συνεργασίας Εκκλησίας και Πολιτείας στη 
διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας.

Σύμσωνα με την ισχύουσα νομο-λεσία η διοίκηση του 
Ο.Δ.Ε. Π. συγκροτείται με πρόσωπα ζου εζιλεγε: αποκλει
στικά η Διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Επίσης. η 
οργάνωση και λειτουργία όλων των οργανισμών διοίκησης εκ
κλησιαστικής περιουσίας ρυθμίζονται με κανονισμούς, που 
εκδίδουν ο; Διοικήσεις των Εκκλησιών. Η έκδοση και ισχύ 
τέτοιων κανονισμών δε συμβιβάζεται σήμερα με το αρ-ό.ρο 43 
zap. 2 τευ Συντάγματος. Με τις ρυθμίσεις του άρ-Sipου δ 
του νομοσχεδίου όεσζίζετα: η ενεργός συμμετοχή της Πο
λιτείας στην οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών αυ
τών και αζοκα-διστατα: η κανονιστική εξουσία τευ κράτους 
στο ζλαίσιο του Συντάγματος.

Άρόοο 6.

Με το άρ-Δρο αυτό ζροόλέζεται η εγγραφή στον τακτικό 
σ.ροϋζολογισμό και στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων 
του Κράτους κονδυλίου για την ενίσχυση των Μονών και 
για τη συντήρησή τους, ώστε να διατηρηθούν ως κέντρα 
λατρείας και μνημεία εθνικής κληρονομιάς.

Αθήνα. 14 Οκτώόρη 198δ

Εθνικής Π αιοείας
κ.α: θοησκευμάτων

Α ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Γ εωσνίας
Γ. ΠΟΤΑΚΗΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Περιβάλλοντος. Χωροταξίας 
και Δηαοσίων Έργων 
Ε. ΚΟΥΛΟΥΜΠ ΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ρύθμιση -γεμάτων μοναστηριακής ζεριουσιας.

Άρθρο 1.

1. Θεωρούνται ότι ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό 
Δημόσιο τα ακίνητα ζου βρίσκονται στη νομή ή στην κατοχή 
Ιερών Μονών, ανεξάρτητα αζό τη μορφή διοίκησης. διαχεί· 
ριση; και εκμετάλλευσής τους, εκτός αν το δικαίωμα κυριό
τητας της Μονής: α) ζροκ.ύζτε: αζό -νόμιμο τίτλο ζρογενε- 
στερο της ημέρας κατάθεσης του σχεδίου νόμου ζου έχε: ήδη 
μεταγράφει ή -5α μεταγράψει μέσα σε αποκλειστική πρϊθε- 
σμία μηνός αζό την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ρ) έχει 
αναγνωριστεί με διάταξη νόμου ή γ) έχει αναγνωριστεί με 
αμετάκλητη εικαστική ζζόραση έναντι του Δημοσίου. Το ίδιο 
ισχύει και για ακίνητα ζου ήταν στη νομή ή κατοχή Μονής 
και έχουν καταληφθεί αζό τρίτους.

2. Αζό την ισχύ του νόμου αυτού λήγει αυτοδικαίως η νομή 
ή κατοχή των Μονών στα ακίνητα ζου θεωρούνται, σύμφωνα 
με την προηγούμενη zap άγραφο, ότι ανήκουν στο Δημόσιο. Η 
κατοχή και η νομή των ακινήτων αυτών περιέρχεται αζό την 
ίδια χρονολογία αυτοδικαίως στο Δημόσιο. Κάθε μορφή διοί
κησης. διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ακινήτων αυτών 
ζαύε: αζό την ίδια χρονολογία, ανεξάρτητα αν τα ακίνητα 
αυτα υζαγονταν, σύμφωνα με. την ισχύαυσα νομοθεσία. στη «δια- 
τηρητβα» ή στην «εκζοιητέα» ζερίουσία. Ο χαρακτηρισμό; 
αυτός με όλες τις νομικές συνέπειες του καταργείται και στο 
εξής το Δημόσιο ασκεί έναντι των Μονών, των Οργανισμών 
Διαχείρισης της περιουσίας τους και οζοιουδήποτε τρίτου τα

δικαιώματα ζου αζορρέονν αζό την κυριότητα, τη νομή και 
την κατοχή του. Τη διοίκηση και διαχείριση στα ακίνητα αυ
τά ασκεί το Υπουργείο Γεωργίας κατα την ισχύουσα νοαο- 
θεσία.

3. Ενοχικά δικαιώματα ή άλλες εννομες σχέσεις τρίτων σε 
ακίνητα ζου θεωρούνται κατά την ζαοάγραφο 1 ότι ανήκουν 
στο Δημόσιο, λήγου-ν αυτοδικαίως έξι μήνες μετά την έναρξς 
ισχύος του νόμου αυτού. Κατά τη διάρκεια του ζαραζάνω εξα- 
κήνου μισθώσεις ζου είχαν συναψθε: ζριν αζό την ισχύ του 
νόμου αυτού μζορεί να ζαρατα-5ούν το ζολύ για ένα έτος μ.ε 
σΰμίαση μεταξύ του Δημοσίου -/.σι των μισθωτών. με του; 
ίδιου; ή άλλου; όρους.

4. Σε Μονές που δεν έχουν, επαρκή ακίνητη ζερίουσία και 
επαρκείς ζόρους εζιτρεζετα: να ζαραχωρηθούν κατά κυριο- 
τητα ακίνητα αξίας μέχρι του ενός ζέιμζτου αζό εκείνα ζου 
βρίσκονταν στην κατοχή τους κατά την ζαράγραφο 1. Η ζσ- 
ραχώρηση γίνεται μάσα σε αποκλειστική ζρο-5εσμία ενός έτους 
αζό την ισχύ του νόμου αυτού, με σύμβαση μεταξύ του Δημο
σίου, εκπροσωπούμενου αζό τον Υπουργό Γεωργίας, και του 
νομικού ζροσώζου ζου έχει, κατά τη/ ισχύουσα νομοθεσία, 
τη διοίκηση της ζεριουσιας της Μονής.

Άρ-3?ο 2.

1. Μέσα σε ζρο-5εσμία δύο μηνών αζό τη-/ ισχύ του νο-εου 
αυτού, και. στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του προηγού
μενου χρ-3ρου. αζό τη λήξη της εξάμηνης ζρο-5εσμίας ή του 
χρόνου ζαράτασης της μίσθωσης, κάθε φυσικό ή νομικό ζρό- 
σωζο ζου κατέχει ακίνητο αζό αυτά ζου θεωρούνται, σύμφω
να με την παράγραφο 1 του άρ-3ρου 1. ότι ανήκουν στο Δημό
σιό, έχει υποχρέωση να το παραδώσε: στον προϊστάμενο τη; 
αρμόδιας γεωργικής υπηρεσίας. Για την παράδοση και παοα- 
λαβή συντάσσεται ατελώς σχετικό πρωτόκολλο.

2. Αν η ζρο-5εσμία της προηγούμενης παραγράφου παοέλ· 
-3ει άπρακτη, ο προϊστάμενος της δασικής ή γεωργικής υπη
ρεσίας, στην περιφέρεια της οζοίας βρίσκεται το ακίνητο, εκ
δίδει ζρωτόκολλο διοικητικής αζοίολής εναντίον <κά-5ε φυσι
κού ή νομικού ζροσώζου ζου εξακολουθεί να κατέχει το ακί
νητο.

3. Το ζρωτόκολλο διοικητικής αζοβολής εζιδίδεται στον 
κάτοχο του ακινήτου και εκτελείται αναγκαστικά δεχαζέντε 
ημέρες μετά την εζίδοσή του. Η εκτέλεση γίνεται αζό όργανα 
της δασικής ή γεωργικής υπηρεσίας, τα οζοία συντάσσουν σχε
τική έκθεση. Αζό την εζίδοση στον αποβαλλόμενο τη; έκθε- 
σης αυτής απαγορεύεται κά-3-ε πράξη νομής ή κατοχής στο 
ακίνητο. Ο παραβάτης τιμωρείται, εοόσον δεν υπάρχει άλλο 
βαρύτερο αδίκημα, με φυλάκιση μέχρι: ενός έτους.

4. Ο αποβαλλόμενος έχε; δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή, 
με αίτημα την ακύρωση του πρωτοκόλλου, αν αυτό εκδόθηκε 
κατα παράβαση ουσιώδους τύπου ή χωρίς να συντρέχουν οι νό- 
μιμες προϋποθέσεις.

5. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία εξήντα ημε
ρών αζό την εζίδοση του πρωτοκόλλου. Η προθεσμία και η 
άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του πρω
τοκόλλου. Αρμόδιο για την εκδίκαση της προσφυγής είναι 
το Διοικητικό Εφετείο Α-5ηνών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις του κώδικα φορολογικής δικονομίας.

6. Η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου υπόκειτα: σε αναί
ρεση ενώπιον τυο Συμβουλίου της Επικράτειας. Η αίτηση 
αναίρεσης ασκείται μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από 
την επίδοση της απόφασης του Εφετείου.

7. Ανεξάρτητα από την άσκηση προσφυγής κατά του πρω
τοκόλλου διοικητικής αποβολής ο αποβαλλόμενος με το πρω
τόκολλο και κά-5ε τρίτος, εφόσον προβάλλουν εμπράγματα δι
καιώματα ζά/ω στο ακίνητο διατηρούν το δικαίωμα να ασκή
σουν αγωγή ενώπιον του αρμόδιου τακτικού πολιτικού δικα
στηρίου. κατά τις γενικές διατάξεις. Η αγωγή αυτή ασκεί
ται μέσα σε αποκλειστική ζ?ο-5ισμία ενός έτους, ζου αρχίζει:
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TC X. 1628 'Ί986. as τον-οτοίο τ, Ελλά;2 κύρωσε: 11 τη 
σύμόαση για :w ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Π χ/επστημιακού 
Ινστιτούτου. 8: τ: Πρωτόκολλο σχετικά us τα προνόμια και 
τ;ς ασυλίες τ;. Ευρωπαϊκού Π Λετιστημιακού Ινστιτούτου 
και 3'ί την τελ:,ν.η Πράση αυτής. σχοτείτα: η νομοθετική 
ρύθμιση των οικονομικών υποχρεώσεων της Χώρα; του αε;:· 
ρέουν αττο τις διστάσεις αυτές, καθώς και των υτοτροφμών 
του χορηγούνται εε ερευνητές του Γνστ:τούτο.υ.

Με τ; άρθρο I του σχεδίου νόμου ορίζεται το Υπουργείο 
Παιδείας ω; ο αρμόδιος φορέας για την αναληθη της υπο
χρέωσης :

α) κστσδολής συνεισφοράς ττον προϋπολογισμό του Ινστι- 
τούτου. τ οτ;ιο. ν.ατότ;ν συμφωνίας έχε: οριστεί ττο 1.Τ5 
του τροϋ~λ:-:τχού του. ποσοστό του θα θεστιτθεί ν.α: με τη 
διαδικασία του άρθρου 32 rap. 2 της σύμίσσης -/.α:

ρ) κάλυψης των οδοιπορικών -/.a·, εξόδων διαμονής ενός 
(1) Έλληνα εκπροσώπου. rou θα μετέχει ττο Ανώτατο Συμ- 
όού/.ι: του Ινττ-.τούτου (·άρθρ. 6 rap. 1 της σύμδασης).

Με το αρ-θρο 2 ορίζεται ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υπο- 
■ροφιων είναι αρμόδιο για τη χορήγηση υποτροφιών τε Έλ
ληνες ερευνητές rou γίνονται δεχτοί α.τό το Ινστ:τούτο ως 
υπότροφο: της Ελλάδας (άρθρο 17 της σύμδασης). Δίνεται 
εξουσιοδότηση ττον Υπουργό Εθνικής Παιδείας ν.α: Θρη- 
τν.ευεάτων όπως. μα. απόφασή του καθορίζει τον αριθμό των 
χορηγούμενων υποτροφιών. ενώ το rose το-υς θα καθορίζεται 
·_ε κοινή ατούςατη των Υπουργών Εθνικής Π ασδείας ν.α : 
θρησκευμάτων ν.α: Οικονομικών. εντός των ορίων rou κα
θορίζονται εν.άττοτε α.νό τη .Νομισματική Επιτροπή. Pta τον 
τρόπο. τους όρους ναι τις προϋποθέσεις χορήγησης των uro- 
τροςιών εφαρμόζονται ο: τχετιν.ές διατάξει; για το LK.T. 
για τα θέματα rou S-ε; ρυθμίζονται arc τ; X. 1628/1986.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΉ -ΕΚΘΕΣΗ 2. Ο: οικονομικές απτές υποχρεώσεις είναι: 
α. Η καταδολή της υποχρεωτικής συνεισφοράς στον προ

ϋπολογισμό του Ευρωπαϊκοί) Π ανεπιστημιακου Ινστιτούτου, 
όπως αυτή καθ&ρίζετα: ν.άθε φορά, σύμφωνα με τους ορούς 
της σύμόασης ν.α:

ρ. Η κάλιΑτ των εξόδων μετάδασης χσ: επττροςής. κα
θώς ν.α: των εξόδω» διαμονής των Ελλήνων εκπροσώπων rou 
μετέχουν ττο Ανώτατο Συμόούλιο του Ινστιτούτου.

Άρθρο 2.
ί. Με απάοαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας ν.α: 

Θρησκευμάτων. ν.α θερίζεται ο αριθμός των υποτροφ-ιών rou 
χορηγούνται arc το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε ε/.- 
ληνες ερευνητές του Έυρωααϊν.ού Π ανεπττημιαν.ού Ινστι
τούτού.

- 0 Το χρηματικό ποσό του κατάίάλλετα: ττους υτότρο
ερευνητες καθοοίζετα: με κοινή ατοοατ ή , των Yroup-

γων Εθνικής Π αιδεία; και Θρησκευμάτων και Οικονομ:-
::ών.

3. Για τους ορούς, τις τοούποθέτεις ν.α: τη διαδικασία
χορήγησης των υτοτροςιών αυτού του άρθρου εφαρμόζονται 
ο: οιατάάεις του ν. 1628/1986 ν.α: για όσα θέματα οε ρυθ
μίζονται aro αυτές, εφαρμόζονται οι διατάσεις rou ισχύουν 
γ:α το Ίοραμα Κρατιαών Υτοτροςιών.

Άρθρο 3.
Ειόιν.ά για οτους έχουν εισαχθε: στο Ευρωσαιν.ό Π ανε- 

πστημιαν.ό Ινστ.τούτο ν.ατά το αν.αοημαιν-ό έτος 1986—S7. 
ο: υαετροςίες χορηγούνται με ατόςαττη του Υτευργού Εθν:- 
ν.ης Παιδείας ν.αι Θρησκευμάτων, -/.ατά ταοέν.ν.λιττ ar; 
τις διατάσεις του αροηγούμενου άρθρου ν.α. ν.αλύττουν τ; 
χρονικέ διάστημα ατό 1.9.1986 μέχρι 31.8.1988.

Άρθρο 4.
Με την ετιςύλαση των διατάσεων του τροηγούεενου άρ

θρου, η ισχύς του ταρόντος νόμου αρχίζει ατό τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυδερνήσεως.

Αθήνα. 11 Φεόρουαρίου 1987 
Ο: Yrc-υργοί

Εθν. Παιδείας ν.α: Θο/των Οσ/.ο-υοαιν.ών
ΑΧΤΩΧΉΣ ΤΡΙ.ΤΣΗΣ ΑΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Μ.ε το άρθρο 3 ν.αλύττετα: η χορήγηση ατοτροσιών στους 
δυο Έλληνες ερευνητές rou έγιναν δεκτοί ατό το Ευαωταιν.ό 
Π α-νεπστημιαν.ο Ι-/στ:τούτο rptv δημοσιευθεί ο X. 1628^86.

Τέλος το άρθρο 4 τεριλαμόά'/ε: τη; αναγκαία τελική διά
ταση για την εφαρμογή του νόμου.

Αθήνα. 11 Φεόρουαρίου 19S7 
Οι Γαουργςί

Εθν. II αιοειφς ν.2: Θε-των Οιν.ονο-μικών
ΑΧΤΩΧΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΔΗ.Μ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΣΧΈΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ϊ σοχρεώσεις της Ελλάδας τρος το Ευρωταϊν.ό Π ανετ:- 

ττημιακο Ινστιτούτο της Φλωρεντίας — χοοήγηση uro- 
τροφιών σε Έλληνες ερευνητές του Ινστιτούτου χυτού.

Άρθρο 1.

ι. Για την αντιμετώπση των οικονο>μεκων υχοχσε-ώσεων 
του Υπουργείου Εθνικής Π αεδείας και Θρησκευμάτων, rou 
aroppiouv ατό την κύρωση με το νάμο 1628/1986 (ΦΕΚ 
2S) της συμίαυης για την ίδρυση Βυρωταχκεύ Πανεπσττ- 
-μιακου Ινστιτούτου, του' Π-ρωτοκόλλου σχετικά με τα τρο- 
νόμια και τις ασυλίες του Ινστιτούτου χυτού και της Τελι
κής Πράξης, εγγράφοντα: οι αναγκαίες πατώσεις στον 
τρουτολογισμό εσόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

Ασιθ. 31/2/1987
ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(άρθρο 75 rap. 1 του Συντάγματος)

στο νσμοσχεοιο του Υσουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Υτοχρεώσεις της Ε/.λάδας rpoς το Ε> 
ρωααϊκο Π χ/επστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας — 
χορήγηση υσοτροφιών τε ' Ελληνες ερε-χ/ητές ταυ Ινττι- 
τούτου αυτού».

Με τις διατάξεις του τιο τάω σχεδία.- νόμου αροό/.έαο- 
ντα: τα εξής:

1. Ορίζεται το Υπουργείο Παιδείας ως ο αομόδιο; φο
ρέας για την ανάληψη των υσοχρεώτεων της Χώρας rou 
aroppiouv aro το X". I62S/19S6. με τον oroio κυρώθηκε η 
σύμόαση ίδρυσης Ευρωααϊκού Π ανεπστημιχ/.ού Ινττ::ούτου- 
κ.λσ.

2. Ορίζεται το Ίδρυμα Κρατικών Υσοτροφιών ως ο α: 
δ-.ος φορέας για τη χορήγηση υσοτροσιών σε ‘Ελληνες 
ρευ.ητες rou γίνονται δεκτοί ατό το Ινττιτούτο ως υτό- 
φο: της Ελλάδος κ_λτ.

Ατό τις τρ 
τάνη του Κρα 
ασοίλεσ-θε: κ: 
1628/,1986),
ίδρυση του Ευ:

ιτεινόαενες διατάσεις δεν τροκαλείτα νέα 
ικού Προϋτ/σμού τέρχ; της δασςχσης του ■ 
τά την επεξεργασία του νομοσχεδίου (ήδη 
με το οποίο κυρώθηκε η σύμόαση για 
ωπαϊκού Π ανεπιστημιχκού Ι-/στ:τούτου.

Αθήνα. 11 Φε-όρουαριου 1987 
Ο Λιευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ
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