5.
Διά τοϋ Σχεδίου Καταστατικού Νόμου εξασφαλίζεται
ή νόνιαος δημοκρατική λειτουργία τών διοικητικών έκΈπί τοϋ σχεδίου Λ'.μου '■< i ί ετι κυρώσεως.τού Κωδικό: __κ'·τ σιαστικών θεσμών κατά, την επιταγήν τοϋ άρθρου 3
Καταστατικού Χάρτου τής Έκκληιτίχς τής Έλλάόο:».
παρ. 1 τοϋ Συντάγματος καί τών συνταγματικοί; κατο
χυρωμένων ί. κανόνων. Ούτως :
ΤΙηΰζ τΐ.ν Bov/.'jV τών Ελλήνων ~
α; αί περί τον καταρτισμόν τοϋ καταλόγου τών πρός
I.
Καταστατικός Xάρτη; τής Εκκλησίας είναι o', διά άρ/ιερατείαν εκλόγιμων καί τοϋ τροπου εκλογής τών
Μητροπολιτών τής Εκκλησίας τής Ελλάδος κατά τον
των άρθρων ο καί I ■> τοϋ εν ίσχύι Συντάγματος κχτονυΝ. 671 1·»43 άρμοδιότητες τής Δ.Ι.Σ. μεταβιβάζονται εις
ρούμενοι ί. κανόνες.
το κατά τούς ί. Κανόνας καί τό Σύνταγμα αρμόδιον όργα
Άλλ’ αί διά των πετί Ηρ ησκείχς άρθρων τοϋ Συντχνο·/. τήν Ίεράν Σύνοδον τής Ιεραρχίας.
νοικτος κχθοριζόμενχι σχέσεις ’Εκκλησία: καί Πολιτείας
3) Λί κατά κληρικών τελεσίδικοι αποφάσεις τών Τακτι
είε την Ελλάδα καθιστούν χναγ'-.ιχίαν την θέσπισιν των
πλαισίων. εντός των οποίων κι σχέσεις χυτχι διχμορ'φοϋντχι. κών ’Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων τοϋ X. 5383 1932
Οί ότο τη: Βουλή; ψηφιζόμενοι Καταστατικοί Νόμοι της «Περί Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων καί τής πρό αύτών
Εκκλησίας της Ελλάδος χαράσσουν ακριβώς τά αλαίσια διαδικασίας» δύνανται νά αναθεωρούνται ύπό τής Ι.Σ. τής
Ιεραρχία:, κατόπιν αίτήσεως τών ενδιαφερομένων.
αύτά, χωρίς νά θίγουν την κατά συνταγματικήν επιταγήν
γ) Κατωχυρώθησαν νομικώς πάσαι αί δυναταί εγγυήσεις
τήρησιν των I. Κανόνων υπό της Εκκλησίας τής Ελλάόος,
διό καί αποτελούν βασικά κείμενα διά την άπροσκοπτον διά τήν αντικειμενικήν, δικαίαν καί αδιάβλητου εγγραφήν
τών έχόντων τά τυπικά καί τά ουσιαστικά προσόντα κληρι
συνεργασίαν μεταξύ Εκκλησίας καί Πολιτείας.
κών εις τούς καταλόγους τών πρός άρ/ιερατείαν εκλόγιμων.
2. Ό ισχύων Καταστατικός Νόμος 6/1,1943 «περί
δ) Εΐσήχθησαν εύεργετικαί διατάξεις διά τήν εγγραφήν
Καταστατικού Χάρτου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος»,
καταργηΟείς κατά τήν περίοδον τής Δικτατορίας” διά τοϋ εις τόν κατάλογον τών πρός άρ/ιερατείαν εκλόγιμων των
Ν.Δ. 126 196!» «Περί Καταστατικού Χάρτου τής ’Εκκλη ύπηρετούντων εις τήν Άγιοτχφικήν ’Λδελφότητα καί εις
σίας τής Ελλάδος». έπανετέθη εις ΐσχύν υπό τής Κυβερ τήν Ίεράν Μονήν 'Λγίας Λϊκατερίνης Σινά.
ε)-Έτέθησαν- σύμφωνοι- πρός τούς-ί,-κανόνας—αυστηροί
νά σεως ’Εθνικής Ένότητος «ως—τό πρώτον-έδημοσιεύΟη»
διά τοϋ Ν.Δ. 87/1974 «Περί επαναγοράς έν ίσχύι τοϋ περιορισμοί διά τήν πλήρωσιν Μητροπόλεων διά τοϋ μετα
Ν'. 671 1943, τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως αΰτοϋ θετού. ούτως ώστε νά καθίσταται δυνατή ή εφαρμογή τής
καί ρυθμίσεως συναφών εκκλησιαστικών ζητημάτων», τό πράξειος χύτης μόνον έν περιπτώσει γενικώς προδήλου
συμφέροντος τής ’Εκκλησίας.
όποιον προ έβλεπε τήν σύστασιν ειδικής Κληρικολαίκής
,’Επιτροπής πρός σύνταξιν Σχεδίου Καταστατικού Νόμου
στ) ΚχτηργήΟη ό άντικανονικός θεσμ ά τών τιτουά αρίο/ν
τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, διά τήν κατά τρόπον στα
Μητροπολιτών ή Επισκόπων καί τών Βοηθών λεγομένων.
θερόν καί πάγιον ρύΟμισιν πάντων τών άιρορώντων εις
Επισκόπων.
τήν διοίκησιν τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος Θεμάτων.
ζ) Ώρίσθη άδιάβλητος διαδικασία εξόδου έκ τής ενεργού
υπηρεσίας τών άδυνατούντων διά νόσον ή γήρας νά εκπληρώ
Ή -ως άνω επιτροπή, συστηΟεΐσα
διά τής ΰπ’ άριΟ.
Φ. 051.1/39/93686/14.10.1974 άποοάσεω: τοϋ 'Τπουργοϋ σουν τά καθήκοντά των αρχιερέων.
Παιδείας (Φ.Ε.Κ. 1073/19.10.1974
Τεϋχ. Δεύτερον),
η) Ένεσωματώθησαν αί θεμελιώδεις άρχαί τής κανο
έπεράτωσε τό εργον της διά τής συντάξεως σχεδίου Κατα νικής ένοριακής όργανώσεως τής ’Εκκλησίας καί βασικά
στατικού Νόμου, τό όποιον διεβιβάσθη μετά τής κατά
κανονικά προνόμοιχ τοϋ έφημεριακοΰ κλήρου.
νόμον γνώμης τής Δ.Ι.Σ. εις τό 'Υπουργείου ’Εθνικής Παι
0) Εΐσήχθησαν εύεργετικαί διατάξεις διά τήν κανονικήν
δείας καί Θρησκευμάτων, διά νά κατατεθή εις τήν Βουλήν
όργάνιοσιν τοϋ συγχρόνου Μοναχισμού.
προς ψήφισιν κατά τήν διαδικασίαν τήν προβλεπομένην
ι) Παρεσχέθη ή δυνατότης άναδιοργανώσεως τής ’Λπούπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν.Δ. S7/1974.
στολικής Διακονίας καί τοϋ ΟΔΕΙΙ, ένώ διά τής ίδρύσεως
3. Λί εν τι» μεταξύ διαπιστωθεϊσαι ελλείψεις ύπό τοϋ τοϋ Διορθοδόξου Κέ'/τρου καθίσταται ευχερέστερος ό συντο
Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου και τής αρμόδιας 'Υπηρεσίας νισμός τής ιεραποστολικής παρουσίας τής Έλλαδικής
τοϋ ΥΠ.Ε.Π.Θ. κατέστησαν επιτακτικήν τήν άναβίωσιν ’Εκκλησίας έν τώ πλαισίω τών κανονικών διορθοδόξων
τής Κληρικολαίκής ’Επιτροπής μετά τινων μεταβολών σχέσεων.
εις τήν συγκρότησιν αύτής διά τοϋ Ν. 462 1976 «Περί
ια) Έπεξετάθη τό δικαίωμα έκκλήτου ενώπιον τοϋ
ρυθμίσεως ζητημάτων τινών τοϋ Καταστατικοϋ Χάρτου Οικουμενικού θρόνου τών αρχιερέων τών Νέων Νοητών
καί εις τούς άρχιερεϊς τής Λύτοκεφάλου ’Εκκλησίας τής
τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος».
Λί ύπό τής αϋς άνω ’Επιτροπής γενόμεναι τροπολογίαι Ελλάδος, κατά τήν άρχαίχν συνήθειαν καί τήν σχετικήν
εις τά άρθρα τοϋ άρχικοϋ Σχεδίου, άπεστάλησαν πρός τήν κανονικήν παράδοσιν τής Όρθοδόςου Εκκλησίας.
El—'Ιϊί’ΐίΤΪΚΗ ΕΚΘΕΣ'ΙΣ

Δ.Ι.Σ. διά τήν έκφρασιν τής κατά Νόμον -.-νώμης της, ή δέ
γνώμη τής Δ.Ι.Σ. επί τών τροπολογηΟεισόϊν διατάξεων
άνεπέμφθη καί πάλιν εις τήν ’Επιτροπήν, ή όποια διεμόρφωσε καί το παρόν τελικόν κείμενον τοϋ Σχεδίου Καταστατικοϋ Νόμου.
4. Τό Σχέδιον αύτό άνταποκρίνεται εις τήν διαπιστο/Οεϊσαν
διά τοϋ Ν.Δ. 87/1974 ανάγκην εκπονήσεως νέου Καταστατικοϋ Νόμου καί εις τό διά τοϋ εν ίσχύι Συντάγματος είσαχθεν νέον π/εϋμα ρυθμίσεως τών σχέσεων Εκκλησίας καί
Πολιτείας. ΊΙ Κληρικολαίκή ’Επιτροπή τοϋ Ν. 462 1976
εϊργά.σθη επί τή βάσει καί τών ύποβληΟέντων υπομνημάτων
υπό τών διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων, άξιοποιήσασα
εις τό τελικόν κείμενον τάς γενομένας θετικά: προτάσεις.
Ε’.δικώτερον έλήφθησχν ύπ’ όψει ή έπί τοϋ Σχεδίου γνώμη
τής Δ.Ι.Σ., τά αιτήματα τοϋ Ί. Συνδέσμου Κληρικών
Ελλάδος καί γενικώτερον πάσαι αί προτάσεις, αί όποϊαι
ήσαν σύμφωνοι πρός τό Σύνταγμα, τούς ί. κανόνας, τήν
κειμένην νομοθεσίαν καί τήν '/ομολογίαν τών Δικαστηρίων
τής Χώρας.

ιβ) ’Λντιμετωπίσθη τό πρόβλημα συγκεντρώσεως εις
ειδικά Μουσεία, καταγραφής καί περιγραφής τοϋ άνεκτιμήτου κειμηλιακοΰ θησαυρού τής Εκκλησία:, εντός τών
πλαισίων τών διατάξεων τών άρθρων 3 καί 13 τοϋ Συντάγματος·
ιγ) Έχαράχθησαν τά νομικά πλαίσια, εντός τών όποιων
θά καταστή δυνατή ή ενεργητική διά τήν εΐρήνευσιν τής
’Εκκλησίας άντιμετώπισις τών εκκρεμών έκκλησιαστικών
ζητημάτων διά μεταβατικών λύσεων.
ιδ) Παρεσχέθη εις τά αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα
έξουοιοδότησις ρυθμίσεο/ς διά Κανονιστικών ’Λποφάσεων
ειδικών εσωτερικών ζητημάτων τής ’Εκκλησία:, συμφώνο/ς
προς τάς περί θρησκευτικής ελευθερίας διατάξεις τ/ϋ άρθρου
13 τοϋ Συντάγματος.
ιε) Κατχργοϋντχι έξ όλοκλήτου ό X. 671/1943, τό Ν.Δ.
126/1969 καί τό Ν.Δ. 87/10741 ’
6) Τό ύπό ψήφισιν Σχέδιον τοϋ Καταστατικού Χάρτου
απαρτίζεται έκ δέκα εννέα Κεφαλαίων, άττ/α διαλαμβά'.ο^ν
74 άρθρα έν συνόλω. Ε’.δικώτερον : To .V. Κεφάλαιο·/
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(άρθρα 1-5) διαλαμβάνει Οεμελ.ιώδεις γενικά; διατάξεις
άναφερομένας εις το αύτοκέφαλ.ον της Εκκλησία: της 'Ελ
λάδος καί τον σύνδεσμον χύτη; μετά τού Οικουμενικού
Πατριαρχείου καί των άλλων ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, την
συγκρότησιν καί την. νομικήν αυτής προσωπικότητα, ώς
καί τά έν αυτή νομικά πρόσωπα δημοσίου καί ιδιωτικού
δικαίου, τήν προς την πολιτείαν σχέσιν αυτής, τον προσδι
ορισμόν τής έν αυτή άνωτάτης έκκλησιαστικής αρχής, ήτις
είναι ή Ί. Σύνοδος τής Ιεραρχίας έκπροσωπουμένη ύπό
τής διαρκούς Ίερας Συνόδου καί εις τήν έκπροσώπησιν
αυτής ενώπιον των διοικητικών καί δικαστικών αρχών.
To Β' Κεφάλ.αιον (άρθρα 6-8) διαλαμβάνει τάς^άρμοδιύτητας τής Ίερας Συνόδου τής Ιεραρχίας, καθορίζει τον
αντιπρόεδρον αυτής, τά τής άναπληρώσεως τού Προέδρου,
καί τά τών συνελεύσεων καί τών συνεδριών αυτής.
Τό Γ'. Κεφάλαιον (άρθρα 9-12) διαλαμβάνει τα τής
συγκροτήσεως τής Διαρκούς Ί. Συνόδου, τής θητείας καί τών
αρμοδιοτήτων αυτής καί τής συμμετοχής των ’Αρχιερεών
εις αυτήν.
Τό Δ'. Κεφάλαιον (άρΟρον 13) άναφέρεται εις τήν σύστασιν Συνοδικών ’Επιτροπών, προς ύποβοήθησιν τού
έργου τής ’Εκκλησίας.
To Ε'. Κεφάλ.αιον (άρθρον 14) καθορίζει τήν διοικητικήν
δ ι α ί ρ ε σ ιν τή ς - Έκκλη σ ί α ς τής Έλλ.άδος. —----- --------- ------Τό ΣΤ'. Κεφάλαιον (άρθρα 15-19) καθορίζει, τά τής
εκλογής καί καταστάσεως τού ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών
καί πάσης Ελλάδος.
Τό-Ζ'. Κεφάλ.αιον (άρθρα 20-31) καθορίζει τά τής έκλ.ογής τ Αν ’Αρχιερέων, προβλέπον τήν κατάρτισιν καταλ.όγου
έκλ.ογιμων, τά προσόντα- καί τον τρόπον έγγραφης εις
τούτον καί τον χρόνον καί τον τρόπον πληρώσεως τών
Μητροπολιτικών θρόνων.
Τό Η'. Κεφάλ.αιον (άρθρα 32-37) άναφέρεται εις τά;
άρμοδιότητας, τά καθήκοντα καί τά δικαιώματα τών ’Αρχιε
ρέων. '
'
Τό Θ'. Κεφάλ.αιον (άρθρον 38) προβλέπει τήν σύστασιν
Μητροπολιτικού Συμβουλάου παρά τή Ί. ’Αρχιεπισκοπή
’Αθηνών καί έκάστη Ί. Μητροπόλει.
Τό Γ Κεφάλαιον (άρθρα 39 - 41) άναφέρεται εις τήν
ένοριακήν όργάνωσιν καί τόν έφημεριακόν κλ.ήρον.
Τό ΙΑ' Κεφάλ.αιον (άρθρον 42) διαλαμβάνει περί I.
Μονών καί 'Ησυχαστηρίων, ήτοι : ίδρύσεως, διαλ.ύσεως,
συγχωνεύσεως, οργανώσεω: καί έποπτείας αυτών.
To 1Β' Κεφάλ.αιον (άρθρα 43 - 44) διαλ.αμβάνει περί
τής Άποστολ.ικής Διακονίας, άποτελ.ούσης ιεραποστολικόν
καί μορφωτικόν φορέα τής ’Εκκλησίας τής Έλλ.άδος καί
προβλ.έπει τήν ίδρυσιν Διορθοδόξου Κέντρου τής ’Εκκλησίας
τής Έλλ.άδος ώς Χ.Π.Δ.Δ., σκοπόν έχοντος τήν προαγωγήν
τών διορθοδόξων καί διαχριστιανικών σχέσεων καί τής έςωτερικής ιεραποστολής.
Τό 1Γ' Κεφάλ.αιον (άρθρον 45) διαλ.αμβάνει περί τού
προσωπικού τής ’Εκκλησίας τής Έλλ.άδος, ήτοι περί τών
προσόντων, διορισμού καί υπηρεσιακής έν γένει καταστά
σεως αύτού.
Τό ΙΔ' Κεφάλ.αιον (άρθρον 46) άναφέρεται εις τήν Εκκλη
σιαστικήν Έκπαίδευσιν, πρός καταρτισμόν κληρικών.

Τό ΙΕ' Κεφάλ.αιον (άρθρον 47) άναφέρεται εις τά εκκλη
σιαστικά δικαστήρια καί το δικαίωμα έκκλ.ήτου ένώπιον
τού Οικουμενικού Πατριάρχου.
Γο 1ΣΤ' Κεφάλ.αιον (άρθρον 48) άναφέρεται εις τά έκκλησιαστικά πράγματα καί προβλ.έπει τήν σύστασιν έκκλησ-.α
στικών μουσείων καί τήν έπάνδρωσιν αύτών. πρός φύλ.αξιν
καί συντήρησιν τών ιερών κειμηλ.ίιον καί τών έργων έκκλησιαστικής τέχνης.
Το ΙΖ' Κεφάλ.αιον (άρθρα 49-51) διαλ.αμβάνει περί
έκκλησιαστικής περιουσίας, τού τρόπου διοικήσει·υς, διαχειρίσεως καί άξιοποιήσεως αύτής, τού έλ.έγχου τών πρά
ξεων διαχειρίσεως, τής άρμοδιότητος τού Ο.Δ.Ε.Π. καί.
προβλ.έπει φορολ.ογικάς κλ.π. άπαλλ.αγάς υπέρ τής Εκκλη
σίας τής Έλλ.άδος, δικαιολογούμενης έκ τού ότι πάντες οί
οικονομικοί πόροι αύτής διατίθενται διά πνευματικούς, θρη
σκευτικούς καί .φιλ.ανθρωπικούς σκοπούς.
Τό ΙΗ' Κεφάλ.αιον (άρθρα 52 - 53) διαλ.αμβάνει περί
γάμου καί διαζυγίου.
Γό ΙΘ' Κεφάλ.αιον (άρθρα 54 - 74) περιέχει ειδικά; δια
τάξεις, άναφερομένας εις τήν άλληλ.ογραφίαν καί τήν έννομον
προστασίαν τών έκκλησιαστικών ’Αρχών, τήν κατοχύρωσιν
τής άμφιέσεως τού ’Ορθοδόξου ί. Κλήρου, τόν τρόπον τής
υποβολής παραπόνων τών κληρικών, τά τών μετακινήσεων
τών_ ’.Αρχιερέων καί. τών λκκπών- κληρικών καί μοναχών,
τήν δικονομικήν καί ποινικήν μεταχείρισιν τών κληρικών
καί μοναχών, τήν διοίκησιν καί διαχείρισιν τών ί. Προσκυ
νημάτων, τήν άπύσπασιν έφημερίων καί διακόνων, τήν
μεταβίβασιν ώρισμένων έκκλησιαστικών κτιρίων, τήν συγκρότησιν τού Διοικητικού Συμβουλ.ίου τού Τ.Α.Κ.Ε., τήν
προσμέτρησιν χρόνου προϋπηρεσίας κληρικών, τήν άπονομήν
ήθικών άμοιβών καί τιμητικών διακρίσεων, τήν έφαρμογήν
τών μέχρι τούδε ίσχυουσών διατάξεων, μέχρι τής έκδύσεως
τών προβλ.επομένων Π.Δ/των καί άποφάσεων τής Ι.Σ.Ι.
ή τής Δ.Ι.Σ., τούς τιτουλ.αρίους Μητροπολ,ίτας καί τιτουλ.αρίους καί Βοηθούς Επισκόπους, τήν κύρωσιν τού κατά
Μάρτιον τού 1974 καταρτισθέντος καταλ.όγου έκλ.ογιμων
δι’ Άρχιερατείαν, τόν χρόνον συγκλήσεως τής Ί. Συνόδου
τής Ιεραρχίας, τήν ίδρυσιν νέων Μητροπύλ.εων καί τόν
τρόπον πληρώσεως αύτών, τήν θητείαν τών παρόντων
μελ.ών τών Συνοδικών Επιτροπών, τήν κατάργησιν τού
ΐσχύοντος Καταστατικού Χάρτου τής Εκκλησίας τής Έ>.λ.άδος X. 671/1943 καί τήν έναρξιν ισχύος τού ύπό ψήφισιν
νέου.
7. Το ύπό τής Κλ.ηρικολ.αϊκής .’ Επιτροπής τού X. 462 <6
διαμορφωΟέν τελικόν κείμενον, έντασσύμενον εις τά πλαί
σια τών περί θρησκείας άρθρων τού Συντάγματος καί τής
κειμένης νομοθεσίας, δημιουργεί ορθήν κατ’ άρχήν βάσιν
εναρμονίσεως νομιμότητος καί κανονικύτητος κατά τήν
λ.ειτουργίαν τών διοικητικών εκκλησιαστικών θεσμών, άνευ
τής οποίας είναι άδύνατος ή αρμονική συνεργασία Εκκλη
σίας καί Πολ.ιτείας.
Ίον ΆΟήναις τή 16 Μαρτίου 1977.
Οί Υπουργοί
Π εοεδρία: Ι\υ3ε;νήσεω; ’Εθν. 11 αιδείαε καί Οεησκευυ,άτων
Γ. ΡΑΑΑ11Σ
1'. 1ΆΑ.ΜΙΣ'
• Δικαιοσύντ;
Κ. ΣΤΕΦΑΧΑΚΗΣ

Οΐκονοοιικών
Ε. ΔΕΙ!.\ΕΤΟΓΛΟΤ

