
Έ-i τοϋ σχεδίου Νομού «περί διοικήσεως καί διαχειρίσεως
τών μή ένοριακών ναών των Κοιμητηρίων».

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων
1. Διά των διατάξεων τοϋ Ν.Δ.284/1974 «περί διοική

σω- καί διαχειρίσεως των μή ένοριακών ναών τών Κοιμη
τηρίων» ή διοίκησις καί διαχείρισις τούτων περιήλθεν εις 
τούς δήμους καί τάς κοινότητας.

2. Διά τοϋ έν λόγω Ν. Δ/τος έτροποποιήθη τό Ν.Δ.126/ 
1969 «περί Καταστατικού χάρτου τής ’Εκκλησίας τής Ελ
λάδος» καί ό κατ’ 'έξουσιοδότησιν τοϋ άρθρου 32 παρ. 2 τού
του έκδοθείς ύπ’ άριθ. 2/69 κανονισμός τής Ίερας Συνόδου 
τής Εκκλησίας τής Ελλάδος tcnepc Ιερών Ναών, Ενοριών 
και ’Εφημερίων», έν άρδρω 8 παρ. 2 τοϋ οποίου ώρίζετο ότι 
ή διοίκησις καί διαχείρισις τών έν κοιμητηρίοις μή ένοριακών 
ναών, ασκείται ώς κάτωθι:

(α) Τών Ιερών ναών Κοιμητηρίων, ύπαγομένων εις φι
λανθρωπικά ιδρύματα, ύπό τών ιδρυμάτων τούτων, βαρυνο- 
μένων δΓ όλων τών εξόδων συντηρήσεως καί λειτουργίας 
τούτων, μηδέ τής μισθοδοσίας τοϋ Εφημερίου των εξαι
ρούμενης.

(β) Τών ιερών ναών Κοιμητηρίων, άνηκόντων εις δή
μους άνω τών 50.000 κατοίκων, ύπό τών δήμων καί

(γ) τών ιερών ναών Κοιμητηρίων, άνηκόν_των__είς κοι
νότητας ή δήμους μέχρι 50.000 κατοίκων, ύπό τοϋ πλησιε- 
στέρου ένοριακοΰ ναοϋ. Διά τούς ναούς τούτους, Ισχύουν αί 
διατάξεις τής παρ. 3 καί έπόμενα, τοϋ ώς άνω άρθρου 8 τοϋ 
ύπ’ άριθ. 2/69 κανονισμού.

3. To Ν. Δ/γμα 284/74 δεν έφηρ. όσθη μέχρι τοΰδε, 
συνεπεία τών διατυπωθεισών άντιθέτων απόψεων της Τέ
ρας Συνόδου της Εκκλησίας τής Ελλάδος, ΐσχυριζομένης 
ότι διά τοϋ έν λόγω Νομοσχεδίου, ή Πολιτεία υπεισέρχεται 
εις θέματα τής Εκκλησίας.

4. Προς διευθέτησιν τών διισταμένων ώς άνω απόψεων 
καί κατόπιν τής έπελθούσης μετά τής Τέρας Συνόδου τής 
’Εκκλησίας τής Ελλάδος συμφωνίας (έγγραφον 4175/2143/ 
24.11.75), προήλθομεν εις τήν σύνταξιν τοϋ παρόντος σχε
δίου νόμου. Διά τοϋ σχεδίου τούτου καθορίζονται τά τής 
διοικήσεως καί διαχειρίσεως τών ιερών ναών τών κοιμητη
ρίων τών άνηκόντων εις δήμους καί κοινότητας κατά τάς 
διακρίσεις τοΰ άρθρου 1, ρυθμίζονται τά θέματα τά άφο- 
ρώντα εις τό προσωπικόν τών ναών τούτων (άρθρον 2) καί 
τά τής διαθέσεως τών εσόδων. Εις τήν διοίκησιν τών περί 
ών πρόκειται ναών ύπό τών δήμων δέν περιλαμβάνονται τά 
θέματα εκείνα τά όποια διέπονται ώς έκ τής φύσεώς των 
ύπό τών ιερών άποστολικών καί συνοδικών κανόνων καί 
ιερών παραδόσεων τής ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου τοϋ Χρι
στού ’Εκκλησίας.

Τό έν λόγω σχέδιον περιλαμβάνον έξ έν συνόλω άρθρα 
ύποβάλλεται ύπό τήν κρίσιν τής Βουλής προς ψήφισιν, συμ- 
φώνως προς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 76 τοϋ Συντάγματος.
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί διοικήσεως καί διαχειρίσεως τών μή ένοριακών ναών 

τών Κοιμητηρίων.

Άρδρον 1.
Η διοίκησις καί διαχείρισις τών έν Κοιμητηρίοις μή ένο- 

ριακών ναών, ως καί τής περιουσίας αυτών, πλήν τών υπα
γόμενων εις Φιλανθρωπικά 'Ιδρύματα, τών δήμων πληθυσμού
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άνω τών 50.000 κατοίκων, κατά τήν έκάστοτε ίσχύουσαν έπί- 
σημον άπογραοήν τοΰ πληδυσμοϋ τοϋ Κράτους, ώς καί τών 
δήμων έδρών Νομών καί τών περιλαμβανόμενων εις τήν περι
φέρειαν τής τέως διοικήσεως πρωτευούσης καί πρώην Δήμου 
Θεσσαλονίκης, ασχέτως πληθυσμού, ασκείται κατά τάς περί 
διοικήσεως καί διαχειρίσεως τής δημοτικής καί κοινοτικής 
περιουσίας κειμένας διατάξεις, τών δέ λοιπών μή ένοριακών 
ναών τών Κοιμητηρίων καί τής περιουσίας αυτών ύπό τοϋ πλη- 
σιεστέρου ένοριακοΰ ναοϋ, κατά τάς έκάστοτε ίσχυούσας δια
τάξεις.

Άρδρον 2.
1. Ό άριδμός τών δόσεων τών έφημερίων, ιεροψαλτών καί 

νεωκόρων τών ύπό τή/ διοίκησιν καί διαχείρισιν τών δήμων 
καί κοινοτήτων τελούντων μή ένοριακών ναών τών Κοιμητη
ρίων καδ ορίζεται δι’ άποφάσεως τοϋ οικείου δημοτικοϋ ή κοινο
τικού συμβουλίου, έγκρινομένης ύπό τοΰ νομάρχου.

2. Ή πλήρωσις τών κατά τήν προηγουμένην παράγραφον δέ
σεων ένεργείται προκειμένου μέν περί τών εφημερίων δι’ άπο- 
φάσεως τοϋ οικείου Μητροπολίτου προκειμένου δέ περί τών 
ιεροψαλτών ύπό τοϋ οικείου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας.

3. Ό βασικός μισδος μετά τών προσαυξήσεων καί έπιδομά- 
των τοϋ κατά τό παρόν άρδρον προσωπικού ορίζεται κατά τάς 
έκάστοτε περί μισδοδοσίας έφημερίων ιεροψαλτών καί νεωκό
ρων τών ένοριακών ναών ίσχυούσας διατάξεις καί καταβάλλε
ται-εις βάρος τοϋ-προϋπολογισμού πού οικείου δήμου ή-κοιν'ό- 
τητος.

Άρδρον 3.
1. Τά έσοδα τών έν Κοιμητηρίοις μή ένοριακών -«τών, ώς 

καί τής περιουσίας αυτών ών ή διοίκησις καί διαχείρισις ανή
κει εις τους δήμους ή τάς κοινότητας, διατίδενται πρωτίστως 
διά τή/ έπισκευήν, συντήρησιν, βελτίωσιν, έπέκτασιν καί έν 
γένει διατήρησιν εις καλήν κατάστασιν τοΰ ναοϋ, ώς καί διά 
πάσας τάς άνάγκας τού Κοιμητηρίου, περιλαμίανομενης και 
τής έπεκτάσεως -τούτου, ύπό τών άσκούντων τήν διοίκησιν και 
διαχείρισιν τών ναών τούτων. Τυχόν περισσεύματα τών έσόδων 
τούτων διατίδενται ύπό τοϋ δήμου ή τής κοινότητος δι’ άλλους 
σκοπούς.

2. Αΐ έργασίαι διά τήν έπισκευήν, συντήρησιν, βελτίωσιν, έπε- 
κτασιν καί έν γένει διοττήρησιν εις καλήν κατάστασιν τοϋ ναοϋ, 
ουτινος ή διοίκησις και διαχείρισις άνήκει εις τον δήμον ή τήν 
κοινότητα, έκτελοΰνται μετά σύμφωνον γνώμην τοϋ οικείου 
Μητροπολίτου ύπό τοϋ έχοντος τήν διοίκησιν καί διαχείρισιν 
δήμου ή κοινότητος.

3. Έσοδα τών έν κοιμητηρίοις μή ένοριακών ναών, πλήν τών 
ύπαγομένων εις Φιλανδρωπικά 'Ιδρύματα, κχτατεδέντα μέ
χρι τής ισχύος τοϋ παρόντος εις ίδιους παρά Τραπέζαις λο
γαριασμούς, περιέρχονται εις τούς δήμους ή τάς κοινότητας 
ή τούς πλησιεστέρους ένοριακοϋς ναούς, κατά τά έν άρδρω Γ 
τοϋ παρόντος οριζόμενα.

Άρδρον 4.
Αί περί κοσμητείας τοϋ ναοϋ διατάξεις δέν έφαρμόζονται 

έπί τών μή ένοριακών ναών τών κοιμητηρίων, ών ή διοί- 
χησις καί διαχείρισις άνήκει εις τούς δήμους ή τάς κοινό
τητας.

Άρδρον 5.
Αί διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 284/1974 «περί διοικήσεως καί 

διαχειρίσεως τών μή ένοριακών ναών τών κοιμητηρίων», ώς 
καί πάσα άντίδετος γενική ή ειδική διάταξις, άν’αφερομένη 
εις τά διά τοϋ παρόντος ρυδμιζόμενα δέματα, καταργείται.

Άρδρον 6.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Άδήναις τή 29 Δεκεμβρίου 1976 

Οί Υπουργοί
’Εσωτερικών Οίκονομικών

ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
Έδνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων

Γ. ΡΑΛΛΗΣ


