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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΙΣ 17/2022 
 
Θέµα : Συνέπειες του άρθρου 347 του ψηφισθέντος νόµου «Νέοι 
Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα: Ενίσχυση της 
ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ µε την 
κοινωνία και λοιπές διατάξεις»  

____________________________ 

 

Επί του ψηφισθέντος άρθρου 347 του ανωτέρω σχέδιο νόµου, το οποίο 

κατήρτισε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΑΙΘ), 

παρατηρητέα τα ακόλουθα : 

Ο κανόνας της παρ. 1 ορίζει ποιοι θεωρούνται για το Κράτος κληρικοί 

της κατ' άρθρο 3 παρ. 1 του Συντάγµατος Εκκλησίας της Ελλάδος. Αν 

και µοιάζει εκ πρώτης όψεως αχρείαστη, η συγκεκριµένη ρύθµιση 

καθορίζει το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 347, επειδή αφορά την 

µισθοδοσία των κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος και προλαµβάνει 

ερµηνευτικές αµφισβητήσεις εν όψει ενδεχόµενων διεκδικήσεων ή 

ισχυρισµών άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, όπως οι οµάδες των 

αυτοαποκαλουµένων Γ.Ο.Χ., που παρουσιάζονται ως οι αληθείς φορείς 

της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, στην οποία 

αναφέρεται το άρθρο 3 παρ. 1 του Συντάγµατος. 

Η παρ. 2 ιδρύει 2.311 µόνιµες οργανικές θέσεις Εφηµερίων Ενοριακών 

Ναών στις 82 Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και έχει 

συµπληρωµατικό χαρακτήρα σε σχέση µε το άρθρο 15 παρ. 1 εδάφιο 1ο 

του αν. νόµου 536/1945, που είχε συστήσει 6.000 οργανικές θέσεις των 

Ενοριακών Ναών της Ελλάδας. Αναφέρει ρητώς το 2ο εδάφιο της παρ. 2 

του άρθρου 347 του ψηφισθέντος νόµου ότι : «Οι θέσεις του πρώτου 

εδαφίου προστίθενται στις υφιστάµενες οργανικές θέσεις Εφηµερίων του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του α.ν. 536/1945 (Α΄ 226)».  

Οι θέσεις είναι οργανικές και όχι προσωποπαγείς, εποµένως η καθ' 

οιονδήποτε τρόπο κένωσή τους δεν σηµαίνει την κατάργηση και απώλειά 

τους για το εκκλησιαστικό νοµικό πρόσωπο, στο οποίο αυτές θα 

κατανεµηθούν µε το π.δ/µα -οργανόγραµµα της παρ. 3.  

Σηµειώνεται ότι οι οργανικές θέσεις της παρ. 2 συστήνονται και ανήκουν 

στα νοµικά πρόσωπα των Ιερών Μητροπόλεων και της Εκκλησίας της 
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Ελλάδος, όχι στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. Αφορούν 

θρησκευτικούς λειτουργούς που είναι «εργαζόµενοι» των Ιερών 

Μητροπόλεων και όχι του Ελλ. ∆ηµοσίου, το οποίο δεν έχει εργασιακή 

σχέση µαζί τους και είναι υποκείµενο µόνον της έννοµης (µισθοδοτικής 

και ασφαλιστικής) υποχρεώσεως, που προβλέπουν η µεταβατική διάταξη 

της παρ. 3 εδάφιο 3ο του άρθρου 347 για τους ήδη διακονούντες και η 

πάγια ρύθµιση της παρ. 5 του άρθρου 347 για τους εφεξής διοριζόµενους. 

Αυτό σηµαίνει ότι το υπηρεσιακό καθεστώς των εφηµερίων, είτε 

µισθοδοτούνται από το ∆ηµόσιο είτε όχι, πάντως συνεχίζει να διέπεται 

από τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν. 590/1977, 

ΚΧΕΕ) τους εκδιδόµενους κατ' άρθρον 36 παρ. 6 ΚΧΕΕ κανονισµούς της 

Ιεράς Συνόδου, όπως ρητώς επιβεβαιώνει η παρ. 8 του άρθρου 347.  

Το άρθρο 15 παρ. 1 εδάφιο 2ο του αν. ν. 536/1945 όριζε επίσης ότι : «Οι 

πέραν του αριθµού τούτου υπηρετούντες εφηµέριοι διατηρούνται εν τη 

υπηρεσία µέχρι της καθ' οιονδήποτε τρόπο εξόδου των». Με τον τρόπο 

αυτό, ο τότε νοµοθέτης υπορρήτως δήλωνε ότι για τους άνω των 6.000 

κληρικούς δεν υφίσταται οργανική θέση. Όµως και για τους τότε 

υπηρετούντες 6.000 κληρικούς η παραπάνω ρύθµιση του αν. νόµου 

536/1945 ήταν ατελής, γιατί εξουσιοδοτούσε την έκδοση βασιλικού 

διατάγµατος, που θα κατένειµε τις θέσεις των εφηµερίων των Ενοριακών 

Ναών. Εποµένως και οι τότε 6.000 κληρικοί δεν αποκτούσαν και δεν 

κατελάµβαναν οργανική θέση εκ των ισαρίθµων 6.000 νοµοθετηµένων 

από το Κράτος θέσεων, που θέσπισε το άρθρο 15 παρ. 1 εδάφιο 1ο του 

αν. νόµου 536/1945, αν προηγουµένως δεν εκδίδετο το διάταγµα που θα 

κατένειµε θέσεις στις Μητροπόλεις, που υπηρετούσαν, ώστε να 

τοποθετηθούν σε αυτές µε διοικητική πράξη τοποθετήσεως. Η Εκκλησία 

της Ελλάδος διατηρούσε την άποψη ότι οι κληρικοί είχαν οργανική θέση 

λόγω συστάσεως Ενοριών και λόγω των Κανονισµών της Εκκλησίας της 

Ελλάδος 2/1969 (θέσπιση 8.000 θέσεων µε το άρθρο 40 παρ. 1) καθώς και 

230/2012 (άρθρο 3) και 305/2018 (άρθρο 3), που θέσπιζαν τους κανόνες 

της µιας τουλάχιστον θέσεως ανά Ενορία και το πληθυσµιακό κριτήριο 

της περαιτέρω συστάσεως θέσεων εφηµερίων ανά αριθµό οικογενειών 

κάθε Ενορίας.  

Στην ίδια παρ. 2 ο νοµοθέτης καθιστά σαφές ότι στις 2.311 οργανικές 

θέσεις συστήνονται για να τοποθετηθούν οπωσδήποτε οι εφηµέριοι που 

υπηρετούν και µισθοδοτούνται από το ∆ηµόσιο κατά την έναρξη ισχύος 

του νόµου, αποκλείοντας έτσι το ενδεχόµενο να τοποθετηθούν σε αυτές 

νέοι κληρικοί ή άµισθοι κληρικοί, µε κίνδυνο να µην αποδοθούν 
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οργανικές θέσεις στους ήδη εµµίσθους από το ∆ηµόσιο κληρικούς. Ο 

κανόνας αυτός συµπληρώνεται από τον αντίστοιχο της παρ. 3 ότι οι 

λοιπές, πρὁφιστάµενες θέσεις βοηθών επισκόπων διακόνων, 

ιεροκηρύκων, εκκλησιαστικών υπαλλήλων, που θα κατανεµηθούν, επίσης 

θα κατανεµηθούν µε τρόπο που θα αντιστοιχεί στις Μητροπόλεις, 

κατηγορίες και κλάδους προσωπικού, που υπηρετεί σήµερα, ώστε να 

καταληφθούν από αυτό το προσωπικό.   

Η παρ. 3 ορίζει ότι θα εκδοθεί προεδρικό διάταγµα - οργανόγραµµα µετά 

από εισήγηση της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου, που θα κατανείµει στις 82 

Ιερές Μητροπόλεις τον συνολικό (6.000 του αν. νόµου 536/1945 συν 2.311 

της παρ. 2 του άρθρου 347) αριθµό οργανικών θέσεων κληρικών και 

λἀκών υπαλλήλων (κάθε βαθµού Ιερωσύνης και καθήκοντος κατά 

περίπτωση), που µισθοδοτούνται από το ∆ηµόσιο. Πρέπει να προσεχθεί 

εδώ, ότι το διάταγµα δεν θεσπίζει νέες αλλά κατανέµει τις υπάρχουσες 

οργανικές θέσεις (Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Μητροπολιτών, Βοηθών 

Επισκόπων, Εφηµερίων, Ιεροκηρύκων και ∆ιακόνων) και 

εκκλησιαστικών υπαλλήλων. Η παρ. 3 του άρθρου 347 θεωρεί δεδοµένη 

την νοµοθέτηση των θέσεων από προηγούµενα νοµοθετήµατα και 

επιτάσσει την κατανοµή τους µε διάταγµα. Επιτρέπεται όµως κατά την 

κατωτέρω παρ. 20 το προεδρικό διάταγµα να καταργήσει τις παλαιές 

διατάξεις που θεσπίζουν τις θέσεις αυτές και να συστήσει ισάριθµες 

οργανικές θέσεις εξ αρχής στο κείµενο του, ώστε να είναι νοµοθετηµένες 

σε ένα, ενιαίο κείµενο. Αυτό σηµαίνει ότι το εκδοθησόµενο προεδρικό 

διάταγµα της παρ. 3 :  1) αφ' ενός θα κωδικοποιήσει τις θέσεις και είτε θα 

επαναλάβει τα νοµοθετήµατα που τις προβλέπουν είτε θα τα καταργήσει 

κατά την παρ. 20 και θα συστήσει εκ νέου ισάριθµες οργανικές θέσεις και 

2) αφ’ ετέρου θα κατανείµει τις θέσεις σε Ι. Μητροπόλεις.  

Επαναλαµβάνεται ότι όρος του 4ου εδαφίου της παρ. 3 είναι ότι η 

κατανοµή πρέπει να συµµορφωθεί µε τα στοιχεία πραγµατικής υπηρεσίας 

των κληρικών και λἀκών υπαλλήλων, καθώς προβλέπει ότι : «Βοηθοί 

Επίσκοποι, Εφηµέριοι, ∆ιάκονοι, Ιεροκήρυκες και εκκλησιαστικοί 

υπάλληλοι, οι οποίοι µισθοδοτούνται από το ∆ηµόσιο, καταλαµβάνουν 

αυτοδικαίως την αντίστοιχη οργανική θέση που κατανέµεται µε το 

π.δ….». Εποµένως τα πληθυσµιακά κριτήρια κατανοµής του Κανονισµού 

305/2018 καταργούνται. Τυχόν κληρικοί, που διορίσθηκαν καθ’ 

υπέρβαση του αριθµού θέσεων που προέκυπτε στην οικεία Μητρόπολη 

κατ’ εφαρµογή των Κανονισµών 230/2012 και 305/2018, αποκτούν 

οργανικές θέσεις και αυτοδικαίως τοποθετούνται σε αυτές και οι θέσεις 
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αυτές ως οργανικές, µετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή, τους 

παραµένουν στην ίδια Ι. Μητρόπολη.   

Στο σηµείο αυτό ανακύπτουν τέσσερα ζητήµατα.  

Α. Οι µεν 4 θέσεις βοηθών Επισκόπων του άρθρου 27 παρ. 1 του ν. 

590/1977 και οι µονιµοποιηθείσες 2 θέσεις Επισκόπων του άρθρου 44 

παρ. 2 του ν. 4521/2018 (που προβλέπει ότι οι θέσεις διέπονται από την 

παρ. 1 του άρθρου 27 ΚΧΕΕ) θα κατανεµηθούν στην Ι. Αρχιεπισκοπή 

Αθηνών.  

Β. Ωστόσο για τις λοιπές 6 θέσεις βοηθών Επισκόπων που προβλέπονται 

στο άρθρο 27 ΚΧΕΕ προς εκλογή Επισκόπων στις Ιερές Μητροπόλεις και 

έχουν καλυφθεί από την Ι.ΣΙ. µε Επισκόπους, θα υπάρξει το πρόβληµα :  

α) ότι σε περίπτωση που κατανεµηθεί η θέση βοηθού Επισκόπου στις Ι. 

Μητροπόλεις που διαθέτουν σήµερα βοηθό Επίσκοπο µετά την 

µελλοντική κένωση της θέσεώς του, θα προκληθεί διαφωνία εάν 

επιτρέπεται να εκλεχθεί βοηθός Επίσκοπος του άρθρου 27 παρ. 2 ΚΧΕΕ 

σε άλλη Ι. Μητρόπολη, χωρίς προηγουµένως να έχει τροποποιηθεί το π.δ. 

κατανοµής (που µάλιστα επιτρέπεται να γίνει όχι µε νεώτερο π.δ/µα, 

αλλά µόνο µε νόµο κατά την παρ. 9 του άρθρου 347), ώστε να επιτρέψει 

η οργανική θέση βοηθού Επισκόπου στην Εκκλησία της Ελλάδος (Ιερά 

Σύνοδο) 

β) ότι αν κατανεµηθούν µε το π.δ. στην Ι. Μητρόπολη που σήµερα 

υπηρετούν, θα προκληθεί ερµηνευτική αµφισβήτηση αν η κατανοµή στην 

συγκεκριµένη Ι. Μητρόπολη είναι πλέον µόνιµη, ώστε απαγορεύεται να 

εκλεχθεί βοηθός Επίσκοπος σε άλλη Ι. Μητρόπολη και εάν έχει εµµέσως 

καταργηθεί το άρθρο 27 παρ. 2 ΚΧΕΕ που προβλέπει εκλογιµότητα του 

Επισκόπου σε οποιαδήποτε Μητρόπολη αποφασίσει η Ι.Σ.Ι.. 

Υπενθυµίζεται ότι για να µετακινηθεί οργανική θέση από Μητρόπολη σε 

Μητρόπολη και να τροποποιηθεί το π.δ. - οργανόγραµµα απαιτείται 

νόµος «κατόπιν σύµφωνης γνώµης των οικείων Μητροπολιτών και 

απόφασης της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος» 

(παρ. 9). Συνεπώς, του νόµου µη διακρίνοντος, εάν στο µέλλον µεωθεί 

θέση βοηθού Επισκόπου που είχε κατανεµηθεί στην Μητρόπολη στην 

οποία υπηρετούσε βοηθός Επίσκοπος κατά την έκδοση του π.δ/τος -

οργανογράµµατος της παρ. 3, και δεν συναινεί η Μητρόπολη για την 

µετακίνηση της θέσεως, δεν θα είναι δυνατή η επιστροφή της στην 

Εκκλησία της Ελλάδος (Ιερά Σύνοδο) και η εκλογή βοηθού Επισκόπου 

σε άλλη Ι. Μητρόπολη από την Ι.Σ.Ι.  
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γ) ότι σε επιστροφής της θέσεως στην Εκκλησία της Ελλάδος και νέας 

εκλογής από την Ι.Σ.Ι. βοηθού Επισκόπου, θα πρέπει να τροποποιηθεί εκ 

νέου το π.δ. (και πάλι µε νόµο κατά την παρ. 9), ώστε να µετακινηθεί 

περαιτέρω η θέση στην επόµενη Ι. Μητρόπολη, στην οποία εξελέγη 

βοηθός Επίσκοπος.  

Μέχρι τώρα επικρατούσε η πεπλανηµένη εντύπωση ότι άµα τη εκλογή 

βοηθού Επισκόπου από την Ι.Σ.Ι., η θέση νοµικώς µεταφέρεται µαζί µε 

τον εκλεγέντα στην Ι. Μητρόπολη, στην επαρχία της οποίας εξελέγη. Ο 

µηχανισµός συστάσεως και µεταφοράς οργανικών θέσεων όµως νοµικά 

δεν λειτουργεί έτσι. Η οργανική θέση δεν µπορεί να µεταφέρεται σε άλλο 

νοµικό πρόσωπο αν δεν τροποποιηθεί το άρθρο του νόµου ή της 

κανονιστικής πράξεως (π.χ. προεδρικού διατάγµατος, υπουργικής 

αποφάσεως ή κανονισµού), που την προβλέπει ως υφιστάµενη σε 

ορισµένο νοµικό πρόσωπο. Εποµένως, σήµερα οι οργανικές θέσεις 

βοηθών Επισκόπων υφίστανται στην Εκκλησία της Ελλάδος κατά το 

άρθρο 27 παρ. 2 ΚΧΕΕ.  

Γ. Έχει προβλεφθεί στην παρ. 7 ότι µε απόφαση του επιχώριου 

Μητροπολίτη µπορεί να µετακινούνται θέσεις διακόνων και εφηµερίων 

σε Ενοριακούς Ναούς της ίδιας µητροπολιτικής επαρχίας. Στην παρ. 3 

δεν έχει θεσπισθεί ανάλογη αρµοδιότητα του Προέδρου της ∆.Ι.Σ., ώστε 

σε περίπτωση εκλογής βοηθού Επισκόπου να µετακινείται η θέση στην Ι. 

Μητρόπολη εκλογής του (ενώ π.χ. προβλέπεται για τον επιχώριο 

Μητροπολίτη τέτοια αρµοδιότητα µετακινήσεως οργανικών θέσεων 

εφηµερίων µεταξύ Ενοριών της αυτής Ι. Μητροπόλεως). Σηµειώνεται ότι 

η εκλογή βοηθού Επισκόπου σηµαίνει περαιτέρω ότι η κατάσταση 

µισθοδοσίας του θα εγκρίνεται από την Ι. Μητρόπολη, στην οποία 

εξελέγη.  

Συνεπώς, εν όψει του παραπάνω αδιεξόδου προτείνεται οι 6 οργανικές 

θέσεις των βοηθών Επισκόπων του άρθρου 27 παρ. 2 ΚΧΕΕ, που 

προορίζονται για την εκλογή βοηθών Επισκόπων σε Ι. Μητροπόλεις, να 

αναφέρονται ως θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ιεράς Συνόδου) στο 

υπό έκδοση προεδρικό διάταγµα. Ει δυνατόν, να προστεθεί στο κείµενο 

του προεδρικού διατάγµατος ρήτρα ότι η οργανική θέση βοηθού 

Επισκόπου ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος και, ενόσω είναι 

καλυµµένη, ο διορισθείς σε αυτήν υπηρετεί στην Μητρόπολη, στην οποία 

έχει εκλεγεί.  
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∆. Οι λεγόµενες «επιτελικές θέσεις» βοηθών Επισκόπων είναι οι 

οργανικές θέσεις του Αρχιγραµµατέως της Ιεράς Συνόδου, του ∆ιευθυντή 

του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην 

Ευρωπἀκή Ένωση και του Εκπροσώπου επί των ∆ιορθοδόξων και 

∆ιαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και του ∆ιευθυντή 

του ∆ιορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά το άρθρο 15 

παρ. 8 του ν. 2817/2000 («Οι Βοηθοί Επίσκοποι αναφέρονται στο 

Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και Πρόεδρο 

της Ιεράς Συνόδου, ασκούν δε τα καθήκοντά τους για όσο χρόνο 

κατέχουν, µε απόφαση της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου (∆.I.Σ.), τις ως άνω 

θέσεις, άλλως παραµένουν ως Βοηθοί Επίσκοποι στον Αρχιεπίσκοπο»). 

Ορθότερο εν όψει των παραπάνω διατυπώσεων είναι να κατανεµηθούν 

στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Η κάπως συµπιληµατική διατύπωση 

των διατάξεων που θεσπίζουν τις επιτελικές οργανικές θέσεις βοηθών 

Επισκόπων (Αρχιγραµµατέως κ.λπ.) είναι ότι ο κάτοχός τους έχει βαθµό 

Ιερωσύνης και υπηρετεί ως βοηθός σε Μητρόπολη, ενώ παράλληλα 

εκτελεί τα διοικητικά καθήκοντα του Αρχιγραµµατέως, ∆ιευθυντή σε 

εκκλησιαστικό ΝΠ∆∆ µε διοικητικό έργο (Εκκλησία Ελλάδος, ∆ΚΕΕ). 

Στην Αποστολική ∆ιακονία δεν υπάρχει οργανική θέση βοηθού 

Επισκόπου, αλλά θέση ∆ιευθυντή. Ο αν.ν. 976/1946 ρυθµίζει την 

µισθοδοσία του ∆ιευθυντή ανάλογα µε την ιερατικό του βαθµό 

λαµβάνοντας υπ'όψιν το ενδεχόµενο να είναι Αρχιερεύς (άρθρο 28 παρ. 6 

: «Εφ' όσον ο Γεν. ∆/ντης της Αποστολ. ∆ιακονίας είναι Αρχιερεύς εκ των 

εν ενεργεία ή των σχολαζόντων ή και ειδικώς διά την Γεν. ∆/νσιν της 

Αποστολ. ∆ιακονίας χειροτονηθείς η µισθοδοσία αυτού βαρύνει τον 

Ο.∆.Ε.Π.»).  

Στην παρ. 3 υφίσταται όµοιο µε το ανωτέρω πρόβληµα κατανοµής για 

τους ιεροκήρυκες και όµοια λύση προτείνεται για τις 85 οργανικές θέσεις 

ιεροκηρύκων του πρώην Ο.∆.Ε.Π. του νόµου 1811/1988 –οι θέσεις 

ιεροκηρύκων του ν. 817/1978 έχουν κατανεµηθεί ήδη µε π.δ. 582/1980.  

Γενικός κανόνας της κατανοµής των οργανικών θέσεων όλου του 

εµµίσθου από το ∆ηµόσιο προσωπικού των ΝΠ∆∆ της Εκκλησίας της 

Ελλάδος και για τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού, πέραν των 

εφηµερίων, είναι ότι το π.δ. – οργανόγραµµα της παρ. 3 δεσµεύεται κατά 

τον νέο νόµο από τον αριθµό θέσεων που έχουν νοµοθετηθεί µέχρι 

σήµερα, δεσµεύεται από τον τόπο και φορέα απασχόλησης του 

προσωπικού. Οι θέσεις πρέπει να κατανεµηθούν, ώστε οι σήµερα 

υπηρετούντες να αποκτήσουν θέση και να τοποθετηθούν σε αυτή, 
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εποµένως δεν επιτρέπεται να υπηρετεί έµµισθος από το ∆ηµόσιο 

κληρικός ή λἀκός υπάλληλος χωρίς οργανική θέση.  ∆εν δεσµεύεται 

πάντως το π.δ., εάν υπάρχουν κενές θέσεις ή κενωθούν θέσεις µέχρι την 

ηµεροµηνία εκδόσεώς του, ώστε να τις κατανείµει κατά τρόπο που είχαν 

κατανεµηθεί µε προγενέστερα νοµοθετήµατα (προεδρικά διατάγµατα, 

υπουργικές αποφάσεις κλπ).   

Το υπηρετούν προσωπικό των φορέων της Εκκλησίας της Ελλάδος 

(περιλαµβανοµένων των αποσπασµένων στην αλλοδαπή κληρικών) 

καταλαµβάνει αυτοδικαίως την οργανική θέση που κατανέµεται στην 

Μητρόπολη, στην οποία υπηρετεί κάθε λειτουργός ή υπάλληλος. 

Εκδίδεται σχετικώς διαπιστωτική πράξη του επιχωρίου Μητροπολίτη ή 

του Μακ. Προέδρου της ∆.Ι.Σ εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση 

του π.δ/τος -οργανογράµµατος της παρ. 3. Η διαπιστωτική πράξη 

εκδίδεται την διαπίστωση της τοποθετήσεως στις οργανικές θέσεις όλων 

(εµµίσθων κληρικών και λἀκών), πλην των επαρχιούχων Μητροπολιτών.  

Είχε ζητηθεί από το ΥΠΑΙΘ να διευκρινισθεί στο σηµείο αυτό, το 

ακριβές χρονικό σηµείο αυτοδίκαιης τοποθετήσεως, εάν δηλαδή είναι η 

δηµοσίευση του νέου νόµου ή του π.δ./τος κατανοµής των θέσεων, αλλά 

δεν διευκρινίσθηκε. Ορθότερο είναι να γίνει δεκτό ότι η αυτοδίκαιη 

τοποθέτηση συντελείται κατά την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως του 

εκδοθησοµένου π.δ/τος κατανοµής των θέσεων.  

Η τοποθέτηση πλέον του εµµίσθου από το ∆ηµόσιο προσωπικού σε 

οργανικές θέσεις του π.δ/τος σηµαίνει ότι η έκδοση απολυτηρίου 

γράµµατος σε έµµισθο κληρικό για να υπηρετήσει σε άλλη Μητρόπολη 

θα πρὁποθέτει, πέραν της συγκαταθέσεως του άλλου Μητροπολίτη 

(άρθρο 56 παρ. 6 του ν. 590/1977), και την ύπαρξη κενής οργανικής 

θέσεως κληρικού στην Μητρόπολή του. Αν υπάρχει θέση άλλης 

κατηγορίας, θα επιτρέπεται φυσικά η µετάταξη του κληρικού πχ από 

εφηµέριο σε ιεροκήρυκα, ώστε να καταλάβει τυχόν κενή θέση 

ιεροκήρυκα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα απαιτείται κενή οργανική θέση 

κληρικού, ώστε να µετακινηθεί και να µην απωλέσει τον µισθό του. 

Προφανώς πρέπει να γίνουν προσθήκες στον Κανονισµό 305/2018, ο 

οποίος χρήζει αναθεωρήσεως. Πάντως δεν επιτρέπεται ο µετακινούµενος 

κληρικός να µεταφέρει την οργανική θέση του στην Ι. Μητρόπολη που θα 

µετακινηθεί σε περίπτωση που εκεί δεν υφίσταται κενή οργανική θέση. 

Συνεπώς, κάθε Σεβ. Μητροπολίτης, που σκοπεύει να δεχθεί µετακίνηση 

εµµίσθου κληρικού θα πρέπει προηγουµένως να ελέγχει, εάν η Ι. 
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Μητρόπολη του διαθέτει κενή έµµισθη θέση κληρικού του ιδίου βαθµού 

Ιερωσύνης κατά το οργανόγραµµα – π./δµα της παρ. 3.  

Η οργανική θέση, από την οποία αποχωρεί ο µετακινούµενος κληρικός 

σε περίπτωση απολυτηρίου γράµµατος, δεν απαλείφεται από το 

οργανόγραµµα της Μητροπόλεως, όµως η κάλυψή της θα γίνει το 

επόµενο έτος ανάλογα µε τις πιστώσεις που θα εγκρίνει το Υπ. 

Εσωτερικών µε βάση τον Ετήσιο Προγραµµατισµό Προσλήψεων.   

Με την παρ. 4 εξουσιοδοτείται η έκδοση προεδρικού διατάγµατος για 

τον ανακαθορισµό της κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε, ΥΕ) και του κλάδου 

(ειδικότητας) των λἀκών υπαλλήλων.  

Παρατηρείται εδώ ότι η εκπαιδευτική κατηγορία και ο κλάδος όλων των 

θέσεων υπαλλήλων είναι καθορισµένοι µέχρι σήµερα µε νόµους, και 

απαιτείτο σε περίπτωση µεταβολής των αναγκών των Μητροπόλεων, η 

ψήφιση κάθε φορά από τη Βουλή τροποποιητικού νόµου. Πλέον µε την 

παρ. 4 προβλέπεται ο καθορισµός εξ αρχής της κατηγορίας και του 

κλάδου για όλες τις οργανικές θέσεις υπαλήληλων. Αυτό συνέπεται ότι 

σε περίπτωση ανάγκης µεταβολής τους, θα απαιτείται τροποποίηση του 

π.δ/τος. Ο καθορισµός αυτός πάντως µε π.δ/µα µπορεί να γίνει µε το 

π.δ/µα της παρ. 3 προς οικονοµία των διαδικασιών και µπορεί να εκδοθεί 

µε εισήγηση του ΥΠΑΙΘ ενιαίο διάταγµα τόσο για την κατανοµή των 

θέσεων κληρικών και λἀκών κατά την παρ. 3 όσο και για τον καθορισµό 

των στοιχείων των θέσεων υπαλλήλων κατά την παρ. 4.  

Προβλέπεται στην παρ. 5 ότι οι εκκλησιαστικοί υπάλληλοι επιλέγονται 

µε την ίδια διοικητική διαδικασία, όπως το προσωπικό του ∆ηµοσίου. 

Εποµένως µε την παρ. 5 δεν έγινε δεκτό το αίτηµα της ∆.Ι.Σ. να 

καταργηθεί η επιλογή εκκλ. υπαλλήλων µέσω ΑΣΕΠ που είχε 

νοµοθετηθεί µε τον ν. 3812/2009 µε πρωτοβουλία του τότε Υπουργού 

Εσωτερικών Γ. Ραγκούση και συµφωνία της Ιεραρχίας και να 

επανενεχθεί το παλαιό καθεστώς επιλογής µε διαγωνισµό και απόφαση 

της ∆.Ι.Σ. κατά τον Κανονισµό 5/1978. Είναι γνωστό ότι το ΑΣΕΠ κατά 

αρνείται να εισαγάγει στις προκηρύξεις του για εκκλησιαστικούς 

υπαλλήλους µερικά από τα προβλεπόµενα προσόντα του Κανονισµού 

5/1978, όπως το θρήσκευµα, µε πρόσχηµα δήθεν αντισυνταγµατικότητα, 

ενώ πρόκειται για υπαλλήλους εκκλησιαστικών φορέων και 

δικαιολογείται η εισαγωγή ειδικών περιορισµών.   

Η σύντοµη παρ. 5 είναι πολύ σηµαντική, γιατί µετά 77 έτη το Κράτος 

επικαιροποιεί την αναγνώριση µισθοδοτικής υποχρεώσεως του 
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Ελληνικού ∆ηµοσίου για το προσωπικό των ΝΠ∆∆ της Εκκλησίας της 

Ελλάδος και υπό τον όρο ότι κατέχει οργανική θέση του π.δ/τος –

οργανογράµµατος της παρ. 3.  

Περαιτέρω, το ύψος του µισθού που είχε καθορισθεί ειδικά για τις θέσεις 

εφηµερίων µε το άρθρο 1 του ν.δ. 469/1968, πλέον ορίζεται για όλο το 

προσωπικό των ΝΠ∆∆ της Εκκλησίας της Ελλάδος ως ίσο µε αυτό του 

προσωπικού του ∆ηµοσίου, καθώς ανεξαίρετα το εν λόγω προσωπικό 

εντάσσεται στον ενιαίο µισθολόγιο δυνάµει του ν. 4354/2015 (άρθρο 7 

παρ. 1 αυτού και : «ιστ) το προσωπικό των νοµικών προσώπων της 

Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, ..., που επιβαρύνει τον 

Κρατικό Πρὁπολογισµό»). ∆ιευκρινίζεται ότι δεν απαγορεύεται στον 

νοµοθέτη να θεσπίσει στο µέλλον ειδικό µισθολόγιο για το προσωπικό 

των ΝΠ∆∆ της Εκκλησίας της Ελλάδος, αν και σε περίπτωση που 

θελήσει να το µειώσει, θα είναι δύσκολο συνταγµατικώς να 

δικαιολογήσει την άνιση µεταχείρισή του προσωπικού των 

εκκλησιαστικών ΝΠ∆∆ σε σχέση µε το προσωπικό των κρατικών ΝΠ∆∆.  

Στην παρ. 6 ορίζονται, πέραν των προσόντων που απαιτούν οι ιεροί 

κανόνες και οι εκκλησιαστικοί κανονισµοί, τα απαραίτητα για το 

Κράτος προσόντα προκειµένου να µισθοδοτήσει κληρικό (τουλάχιστον 

τίτλο Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών, πτυχίο ΑΕΙ για 

ιεροκήρυκες, πτυχίο ΑΕΙ για Αρχιερέα κατά τις διακρίσεις του ΚΧΕΕ) 

και τίθεται ως κώλυµα µισθοδοσίας η αµετάκλητη καταδίκη για τα 

ποινικά αδικήµατα της παρ. 14. 

Στην παρ. 7 προβλέπεται ότι οι οργανικές θέσεις εφηµερίων και 

διακόνων κάθε Μητρόπολης κατανέµονται στις Ενορίες µε απόφαση του 

Μητροπολίτη, εφ' όσον κενωθούν. Η πρὁπόθεση να πρόκειται για άδεια 

θέση τίθεται λόγω της παρ. 3 ότι οι υπάρχοντες κατά τον χρόνο εκδόσεως 

του π.δ/τος εφηµέριοι και διάκονοι θα τοποθετηθούν οπωσδήποτε σε 

οργανικές θέσεις, και της της µονιµότητας των εγγάµων εφηµερίων µετά 

την πενταετία παραµονής στην ίδια θέση (άρθρο 37 παρ. 3 ΚΧΕΕ).  

Στο σηµείο αυτό ανακύπτει ένα ακόµα ζήτηµα. Ο Κανονισµός 305/2018 

(και όχι ο νόµος) προβλέπει ότι κάθε Ενορία έχει τουλάχιστον µια θέση 

εφηµερίου (άρθρο 3 παρ. 2 εδάφιο 1ο).  

Την αρχή αυτή εµµέσως δεχόταν και ο αν. νόµος 536/1945, διότι στο 

άρθρο 15 παρ. 1 (του οποίου το 1ο εδάφιο περιόρισε τις θέσεις σε 6.000), 

νοµοθετήθηκε (στο 2ο εδάφιο αυτού) απαγόρευση ίδρυσης νέων Ενοριών 

για µια πενταετία, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι ο νοµοθέτης 
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συµµεριζόταν την εκκλησιολογική αρχή ότι η ίδρυση Ενοριακού Ναού 

σηµαίνει και σύσταση θέσεως εφηµερίου.  

Πλέον ο νέος νόµος αδιαφορεί για την αρχή αυτή, παρέχει σε κάθε 

Μητρόπολη ορισµένες οργανικές θέσεις, και είναι καθήκον και 

αντικείµενο µέριµνας του Μητροπολίτη να τις κατανείµει ώστε να 

τοποθετηθούν οι ήδη υπηρετούντες, γεγονός που σηµαίνει ότι οι άνευ 

εφηµερίου Ενοριακοί Ναοί θα µείνουν χωρίς (κενή) οργανική θέση, σε 

περίπτωση που δεν αποµένουν κενές θέσεις µετά την κατανοµή των 

διατιθέµενων θέσεων για τους εµµίσθους εφηµερίους που υπηρετούν ήδη 

σε Ναούς.  

Ως λύση προτείνεται η τροποποίηση του Κανονισµού 305/2018 και να 

προβλεφθεί πλέον ότι σε κάθε κενή Ενορία, που δεν έχει κατανεµηθεί 

µόνιµη θέση εφηµερίου υφίσταται οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου (αφού η παρ. 12 επιτρέπει κατ’ αρχήν την πρόσληψη 

κληρικών µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και είναι 

ευνόητο ότι πρέπει να υπάρχει οργανική θέση για προσωπικό αορίστου 

χρόνου), ή, επειδή το ανωτέρω κριτήριο οδηγεί σε µεταβλητά 

αποτελέσµατα, είναι προτιµότερο να προβλεφθεί στον Κανονισµό ότι 

όλες οι Ενορίες διαθέτουν θέση εφηµερίου µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου.  

Επίσης στην παρ. 7 επιτρέπεται µε απόφαση του επιχωρίου Μητροπολίτη 

οι εφηµέριοι και οι διάκονοι να καλύπτουν τις λατρευτικές, τις 

ποιµαντικές και τις προνοιακές ανάγκες και άλλων Ναών, στους οποίους 

δεν ανήκει η οργανική τους θέση. ∆εν έχει προβλεφθεί στην παρ. 7 η 

δυνατότητα να καλύπτουν και τις διοικητικές ανάγκες δηλ. οι εφηµέριοι 

να είναι πρὀστάµενοι Ναού –αυτό αναφέρεται πάντως στον Κανονισµό 

305/2018.  

Με την παρ. 8 ουσιαστικά επαναλαµβάνεται ότι µια οργανική θέση που 

κενώνεται δεν µπορεί να καλυφθεί άµεσα, αλλά θα πρέπει να χορηγηθεί 

πίστωση κατά το επόµενο έτος µε βάση τον Ετήσιο Προγραµµατισµό 

προσλήψεων του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο παραχωρεί 

πιστώσεις στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. Πρὁπόθεση 

επίσης εγκρίσεως πιστώσεων για µια Μητρόπολη κατά το οικείο έτος, 

είναι η ύπαρξη κενής οργανικής θέσεως κληρικού ή εκκλ. Υπαλλήλου µε 

βάση το π.δ/µα - οργανόγραµµα της παρ. 3  και όχι το οργανόγραµµα 

που είχε δηµοσιεύσει στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΕτΚ) κατ’ 

επίκληση του άρθρου 29 ΚΧΕΕ και του Κανονισµού 305/2018. Τα 
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οργανογράµµατα των Ι. Μητροπόλεων και προβλέπουν µόνιµες 

οργανικές θέσεις και δηµοσιεύθηκαν στην ΕτΚ πρέπει να ανακληθούν 

από τη ∆.Ι.Σ. (εξ άλλου δεν θεωρούνταν από από το ΥΠΑΙΘ δεσµευτικά 

για τον προγραµµατισµό προσλήψεων). Συνεπώς, παρ’ ότι πολλές 

Μητροπόλεις κατά τα µέχρι σήµερα οργανογράµµατά τους (που είχαν 

δηµοσιεύσει στην ΕτΚ) έχουν οργανικά κενά λόγω κενών θέσεων 

Ενοριακών Ναών, πλέον θα έχουν οργανικά κενά που παράγουν 

υποχρέωση κρατικής µισθοδοσίας µόνον εφ’ όσον υπάρχει κενή οργανική 

θέση στο π.δ./µα - οργανόγραµµα της παρ. 3.  

Η παρ. 9 εισάγει κανόνα που δυσκολεύει τη δυνατότητα τροποποιήσεως 

του π.δ/τος κατανοµής θέσεων της παρ. 3. Ορίζει ειδικότερα ότι για να 

µεταφερθεί κενή οργανική θέση προσωπικού µιας Μητρόπολης σε άλλη 

Μητρόπολη µε σύµφωνη γνώµη των 2 Μητροπόλεων, απαιτείται να 

ψηφισθεί νόµος και δεν µπορεί να εκδοθεί διάταγµα που θα τροποποιεί 

το διάταγµα -οργανόγραµµα κατανοµής θέσεων της παρ. 3. Η δυσκολία 

αυτή είχε επισηµανθεί στο ΥΠΑΙΘ, καθώς είναι αδικαιολόγητη, αφού 

πάντως έχει τεθεί ο όρος συµφωνίας των 2 Μητροπόλεων και δεν είναι 

κατανοητό σε τι αποβλέπει η απαγόρευση να εκδίδεται τροποποιητικό 

διάταγµα για την αναθεώρηση του π.δ/τος της παρ. 3, και να απαιτείται 

να απασχοληθεί η Βουλή αφού το οργανόγραµµα των Μητροπόλεων έχει 

µορφή προεδρικού διατάγµατος.  

Στην παρ. 10 διευκρινίζεται ότι η αύξηση του αριθµού Ενοριών δεν 

συνεπάγεται την αυτοδίκαιη σύσταση νέων οργανικών εµµίσθων θέσεων 

εκτός αν συµβεί σύσταση νέας Μητροπόλεως, οπότε συνιστάται µόνο νέα 

θέση Μητροπολίτη. Η ρήτρα αυτή σηµατοδοτεί, αυτό που επισηµάνθηκε 

ανωτέρω, ότι ο νοµοθέτης αποσυνδέει σε ό,τι αφορά τις µισθοδοτικές 

υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου, την ύπαρξη Ενορίας από την ύπαρξη 

οργανικής θέσεως που µισθοδοτεί το Κράτος. Συνεπώς, απαιτείται 

τροποποίηση του Κανονισµού 305/2018, ώστε  να µην αποµείνουν οι 

κενές Ενορίες χωρίς προβλεπόµενη οργανική θέση εφηµερίου, έστω µε 

σύµβαση ιδιωτικού δικαίου.  

Η παρ. 11 ορίζει ότι κληρικός της Εκκλησίας της Ελλάδος που εκλέγεται 

βοηθός Επίσκοπος από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας χωρίς να 

υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση, λαµβάνει µόνο τις αποδοχές 

της θέσης, από την οποία προέρχεται. Η παρ. 11 έχει λάβει υπ' όψιν της 

τις αποφάσεις 588-589/2021 του Συµβουλίου της Επικρατείας (εκλογή 

τιτουλάριου και βοηθού Επισκόπου στην Ι. Μητρόπολη Γλυφάδας), που 

έκριναν ότι η Ι.Σ.Ι. δικαιούται να εκλέγει παραπάνω βοηθούς 
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Επισκόπους από τις νοµοθετηµένες οργανικές θέσεις βοηθών Επισκόπων, 

που προβλέπει ο ΚΧΕΕ (άρθρο 27) και οι λοιπές διατάξεις (ν. 2817/2000, 

ν. 4521/2018) ορίζοντας ότι δεν δικαιούνται µισθού Επισκόπου, αλλά του 

προ της εκλογής τους µισθού.   

Η παρ. 12 επιτρέπει την πρόσληψη κληρικών από πόρους των 

Μητροπόλεων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή 

ορισµένου χρόνου µε αντικείµενο την απασχόληση του κληρικού ως 

εφηµερίου, όπως και την σύναψη συµβάσεως έργου για συγκεκριµένη 

λειτουργική απασχόληση. Η παραπάνω δυνατότητα δεν προβλέπεται 

µόνο για τις κενές Ενορίες, αλλά -του νόµου µη διακρίνοντος- και για τις 

Ενορίες που διαθέτουν κληρικό κάτοχο µόνιµης οργανικής θέσεως. Για 

τους συνδεόµενους µε σύµβαση εργασίας, ο µισθός προφανώς θα είναι 

διαφορετικός από τον µισθό των εφηµερίων που κατέχουν µόνιµη θέση, 

και προβλέπεται γι αυτούς ο µισθός του δηµοσίου υπαλλήλου (ενιαίο 

µισθολόγιο ν. 4354/2015). Ο κληρικός που διακονεί µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου θα µισθοδοτείται µε όποιο µισθό προβλέπει η ατοµική 

σύµβαση εργασίας του και µε κατώτατο όριο τον ελάχιστο µισθό της 

εκάστοτε Εθνικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας. Κλαδική συλλογική 

σύµβαση εργασίας για τον µισθό των κληρικών µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου δεν υπάρχει, γιατί µέχρι τώρα δεν προβλεπόταν στον 

νόµο τέτοια κατηγορία κληρικών. Ο κληρικός µε σύµβαση έργου 

αποτελεί διαφορετική κατηγορία δεν είναι εργαζόµενος, αλλά παροχεύς  

υπηρεσιών. Επειδή όµως η φορολογική του µεταχείριση (φορολογικά θα 

έπρεπε να εκδίδει παραστατικά και να φορολογείται ως ελεύθερος 

επαγγελµατίας –επιτηδευµατίας) απάδει στην ιερατική του ιδιότητα, δεν 

νοµίζω ότι µπορεί να τύχει ευρείας χρήσεως η λύση αυτή. Κατ' εξαίρεση 

για περιπτωσιακή απασχόληση µέσα στο έτος και µε συνολική αµοιβή 

που δεν υπερβαίνει ποσό 10.000 ευρώ (µεικτά) εντός του ιδίου έτους, θα 

µπορεί να αµείβεται µε τίτλο κτήσεως, δηλαδή υπογράφοντας απόδειξη 

που εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη. Προφανώς γι' αυτήν την κατηγορία 

πρέπει να γίνουν προσθήκες στον Κανονισµό 305/2018, ο οποίος χρήζει 

αναθεωρήσεως.  

Είναι εσφαλµένο και αντισυνταγµατικό το τελευταίο εδάφιο της παρ. 12 

που απαγορεύει σε κληρικό µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου να είναι 

πρόεδρος Εκκλησιαστικού Συµβουλίου δηλαδή πρὀστάµενος Ναού ή 

µέλος Μητροπολιτικού Συµβουλίου. Η διάταξη δεν αφορά τους 

αµίσθους, αλλά τους εµµίσθους (από πόρους των Ι. Μητροπόλεων) 

κληρικούς. Από την στιγµή που εφηµέριος συνδέεται µε έννοµη σχέση µε 
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Ι. Μητρόπολη και έχει προσληφθεί σε Ενοριακό Ναό, η προέλευση του 

µισθού του δεν µπορεί να έχει καµία επιρροή στη δυνατότητα του 

Μητροπολίτη να του αναθέσει και διοικητικά καθήκοντα διορίζοντας 

τον ως πρὀστάµενο Ναού ή µέλος Μητροπολιτικού Συµβουλίου. 

Επιπλέον η διάταξη αυτή καθιστά άνευ αξίας συνολικά την παράγραφο 

12, αφού κανένας Μητροπολίτης δεν έχει λόγο να προσλάβει κληρικό µε 

σύµβαση ιδιωτικού δικαίου σε Ενορία, που στερείται εφηµερίου, αν 

απαγορεύεται να τον διορίσει πρόεδρο του Εκκλ. Συµβουλίου της. Ούτε 

αναµένεται ότι θα δεχθεί εφηµέριος πλησιόχωρης Ενορίας να είναι 

πρόεδρος Εκκλ. Συµβουλίου Ενορίας, στην οποία υπηρετεί άλλος 

εφηµέριος µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ότι θα υπογράφει 

οικονοµικές καταστάσεις της. Η θέσπιση δύο ταχυτήτων κληρικών σε ό,τι 

αφορά τη συµµετοχή στα διοικητικά όργανα Ενοριών και Ι. 

Μητροπόλεων είναι αντισυνταγµατική.    

Η παρ. 13 αποσαφηνίζει ότι όπου στην νοµοθεσία γίνεται λόγος για 

οργανικές θέσεις Μητροπολιτών, Βοηθών Επισκόπων, Ιεροκηρύκων, 

Εφηµερίων, ∆ιακόνων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων νοούνται πλέον 

οι θέσεις του π.δ/τος –οργανογράµµατος της παρ. 3. Αυτό προφανώς 

αφορά την κρατικής προελεύσεως νοµοθεσία και όχι τους κανονισµούς 

της Ιεράς Συνόδου, που κατ’ εξουσιοδότηση του ΚΧΕΕ ρυθµίζουν το 

καθεστώς του προσωπικού των παραπάνω κατηγοριών.  

Η παρ. 14 απαριθµοί ποινικά αδικήµατα, ως προς τα οποία ο νοµοθέτης 

θεωρεί την αµετάκλητη καταδίκη λόγο αρνήσεως µισθοδοσίας 

νεοδιοριζόµενου κληρικού (σε συνδυασµό µε την ανωτέρω παρ. 6) ή 

διακοπής της µισθοδοσίας υπηρετούντος κληρικού και ότι «εκδίδεται 

διαπιστωτική πράξη κένωσης της οργανικής θέσης που κατέχουν» (δεν 

ορίζει από ποιον, προφανώς από τον Μητροπολίτη που διορίζει) κατά 

την παρ. 16 ή, σε περίπτωση ασκήσεως ποινικής διώξεως, λόγο 

αναστολής καταβολής ποσοστού 50% του µισθού, ενώ σε περίπτωση 

απαλλαγής το µη καταβληθέν ποσοστό αποδοχών αποδίδεται στον 

κληρικό κατά την παρ. 15.  

Τα κωλυτικά της µισθοδοσίας αδικήµατα της παρ. 14 είναι : α) κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 

δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, 

συκοφαντική δυσφήµηση, οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 

σωµατική βλάβη εµβρύου ή νεογνού, τα αδικήµατα του ν. 3500/2006 (Α’ 

232) για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, αρπαγή 
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ανηλίκων, παράνοµη κατακράτηση, παράνοµη βία, αυτοδικία, απειλή, 

διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων, β) βία κατά υπαλλήλων και 

δικαστικών προσώπων, αθέµιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς, 

διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, διατάραξη δικαστικών 

συνεδριάσεων, απείθεια, στάση, αντιποίηση, παραβίαση σφραγίδων που 

έθεσε η αρχή, παραβίαση φύλαξης της αρχής, γ) διέγερση σε ανυπακοή, 

διέγερση σε διάπραξη εγκληµάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, πρόσκληση 

και προσφορά για την τέλεση εγκλήµατος, εγκληµατική οργάνωση, 

τροµοκρατικές πράξεις-τροµοκρατική οργάνωση, αξιόποινη υποστήριξη, 

διατάραξη κοινής ειρήνης, απειλή διάπραξης εγκληµάτων, διασπορά 

ψευδών ειδήσεων, προσβολή συµβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή 

θρησκευτικής σηµασίας, δ) τα αδικήµατα του ν. 927/1979 (Α΄ 139) 

(ρητορική µίσους- υποκίνησης εγκληµάτων µε ρατσιστικά κίνητρα), ε) 

προσηλυτισµό του άρθρου 4 του α.ν. 1363/1938 (Α΄305). 

Επειδή έχει γίνει συνήθης στην πράξη η άσκηση διώξεως για ορισµένα 

από τα παραπάνω αδικήµατα (π.χ. ενδοοικογενειακή βία, ρητορική 

µίσους) είναι προβληµατική η αυτοδίκαιη αναστολή ποσοστού 50% 

µισθοδοσίας µε µόνη την άσκηση διώξεως.  

Κατά την παρ. 17 ο Εισαγγελέας και η γραµµατεία του ποινικού 

δικαστηρίου αυτεπαγγέλτως ενηµερώνουν τον επιχώριο Μητροπολίτη σε 

περίπτωση ασκήσεως διώξεως κατά κληρικού ή αµετάκλητης καταδίκης 

κληρικού για τα ανωτέρω αδικήµατα αντίστοιχα.  

Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω αδικήµατα είναι κώλυµα µισθοδοσίας για 

κληρικούς, αλλά όχι για εκκλησιαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι δεν 

αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις.  

Με την παρ. 19 επιτρέπεται επίσης η απόσπαση χειροτονηθέντων 

υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβερνήσεως σε Μητροπόλεις για 1 έτος 

µε δυνατότητα παρατάσεως για 2 έτη, και η µισθοδοσία καταβάλλεται 

από τον φορέα προελεύσεώς τους. Οι υπάλληλοι αυτοί µπορούν να 

ζητήσουν, µετά την λήξη της αποσπάσεώς τους, µετάταξη, η οποία 

γίνεται δεκτή µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) ΥΠΑΙΘ και του 

συναρµοδίου Υπουργού εφ' όσον διατυπώνεται σύµφωνη γνώµη του 

επιχωρίου Μητροπολίτη και της Ιεράς Συνόδου και µετατάσσεται είτε σε 

κενή θέση είτε σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται µε την Κ.Υ.Α. 

µετατάξεως. Αφού πρόκειται για προσωποπαγή θέση, αυτή καταργείται 

σε περίπτωση καθ'  οιονδήποτε τρόπο κενώσεώς της. Για την απόσπαση ή 

τη µετάταξη χειροτονηµένου υπαλλήλου από φορέα Γενικής 
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Κυβερνήσεως σε Μητρόπολη δεν απαιτείται γνώµη του οικείου 

υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα προελεύσεως.  

Τέλος µε την παρ. 20 επιτρέπεται προς τον σκοπό κωδικοποιήσεως και 

µετά από γνώµη της ∆.Ι.Σ. να καταργηθούν µε προεδρικό διάταγµα οι 

διατάξεις των πολλών νοµοθετηµάτων που θεσπίζουν οργανικές θέσεις 

εφηµερίων, διακόνων, ιεροκηρύκων, βοηθών Επισκόπων και 

εκκλησιαστικών υπαλλήλων στην Εκκλησία της Ελλάδος, στην Ιερά 

Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της 

Ελλάδος και να θεσπισθούν εκ νέου µε το ίδιο προεδρικό διάταγµα που 

τις καταργεί. Πρακτικά µπορεί να εκδοθεί ένα π.δ/µα κατά τις παρ. 3, 

παρ. 4 και παρ. 20, και η λύση αυτή συστήνεται ως προτιµητέα, 

προκειµένου να υπάρχει πλέον ένα κείµενο διατάγµατος που α) θα 

περιέχει όλες τις έµµισθες από το ∆ηµόσιο οργανικές θέσεις κάθε 

κατηγορίας και κλάδου κληρικών και λἀκού προσωπικού των 

παραπάνω εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων της Εκκλησίας της 

Ελλάδος, β) θα ορίζει κλάδο και κατηγορία θέσεων των εκκλισαστικών 

υπαλλήλων, γ) θα καταργεί τις προγενέστερες διατάξεις, που θέσπιζαν 

τις θέσεις αυτές και θα τις συστήνει εξ αρχής.  

Αθήνησι, τη 17η Ιουλίου 2022 

Μετά βαθυτάτου σεβασµού 

 


