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Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοι−

νοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματεί−
ας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1
Έννοια Θρησκευτικής Κοινότητας

Θρησκευτική κοινότητα είναι ικανός αριθμός φυσι−
κών προσώπων με συγκεκριμένη θρησκευτική Ομολογία 
γνωστής θρησκείας, μόνιμα εγκατεστημένων σε ορισμέ−
νη γεωγραφική περιοχή, με σκοπό την κοινή άσκηση 
της λατρείας της και την τέλεση των καθηκόντων που 
απαιτούνται από την κοινή Ομολογία των μελών της.

Άρθρο 2
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο

Ένωση προσώπων της αυτής θρησκευτικής κοινότη−
τας, η οποία επιδιώκει τη συστηματική και οργανωμένη 
άσκηση της λατρείας της και τη συλλογική εκδήλωση 
των θρησκευτικών πεποιθήσεων των μελών της, αποκτά 
προσωπικότητα, όταν εγγραφεί σε ειδικό δημόσιο βιβλίο 
(Θρησκευτικών Νομικών Προσώπων) που τηρείται στο 
πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί θρησκευ−
τικό νομικό πρόσωπο χρειάζονται τριακόσια τουλάχι−
στον πρόσωπα, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον είναι 
ο θρησκευτικός λειτουργός, ιερουργός ή ποιμένας της 
θρησκευτικής κοινότητας, στον οποίο έχει ανατεθεί η 
τέλεση των θρησκευτικών τελετών, ο οποίος πρέπει να 
είναι Έλληνας ή πολίτης κράτους − μέλους της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης ή αλλοδαπός νόμιμα διαμένων στην Ελλάδα.

Άρθρο 3
Διαδικασίες και διατυπώσεις σύστασης

1. Για την εγγραφή του θρησκευτικού νομικού προσώ−
που στο βιβλίο, η διοίκησή του υποβάλλει αίτηση στο 
αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο, η οποία εκδικάζεται 
κατά την εκούσια δικαιοδοσία και στην οποία επισυνά−

πτονται η συστατική πράξη υπογεγραμμένη από όλους 
τους ιδρυτές − μέλη του με τα πλήρη στοιχεία ταυτότη−
τας και κατοικίας τους, η Ομολογία πίστης, τα ονόματα 
των μελών της διοίκησης, στην οποία περιλαμβάνεται 
απαραίτητα και ο θρησκευτικός λειτουργός της κοινό−
τητας, πλήρες βιογραφικό σημείωμα του τελευταίου, 
από το οποίο θα προκύπτουν οι τυχόν θρησκευτικές 
σπουδές του, ο τρόπος και ο χρόνος ανάδειξης, εκλο−
γής ή επιλογής του στη θέση αυτή, κατάλογος με τους 
λατρευτικούς χώρους του και ο κανονισμός του, με τις 
υπογραφές των μελών του και με ημεροχρονολογία. 
Το μέλος δεν μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα σε 
άλλο θρησκευτικό νομικό πρόσωπο, της αυτής ή άλλης 
θρησκείας ή δόγματος. Το δικαστήριο υποχρεωτικά δι−
ατάσσει με πράξη του την εισαγωγή της υπόθεσης στο 
ακροατήριο προς συζήτηση. Αντίγραφο της αίτησης με 
την πράξη ορισμού δικασίμου και όλα τα δικαιολογητικά 
επιδίδονται, με επιμέλεια των αιτούντων, δεκαπέντε 
τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο στον Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και στον αρμόδιο Εισαγ−
γελέα Πρωτοδικών.

2. Τα στοιχεία ταυτότητας των μελών − ιδρυτών του 
θρησκευτικού νομικού προσώπου, πλην των μελών της 
διοίκησης που υπογράφουν την αίτηση, δεν γνωστο−
ποιούνται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους ούτε 
περιλαμβάνονται στο τηρούμενο βιβλίο θρησκευτικών 
νομικών προσώπων.

3. Τα υπό σύσταση θρησκευτικά νομικά πρόσωπα που 
υπάγονται πνευματικά και διοικητικά σε εκκλησιαστικό 
νομικό πρόσωπο, υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινή αίτη−
ση με το τελευταίο.

Άρθρο 4
Κανονισμός

Ο κανονισμός για να είναι έγκυρος πρέπει να μην 
έρχεται σε αντίθεση προς τη δημόσια τάξη και τα χρη−
στά ήθη και πρέπει να καθορίζει: α) την επωνυμία, η 
οποία περιέχει οπωσδήποτε τη βασική προσδιοριστική 
της θρησκείας λέξη στην ελληνική γλώσσα ή την πι−
στή απόδοσή της με ελληνικούς χαρακτήρες και την 
ένδειξη «Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», β) την έδρα, 
γ) την εσωτερική οργανωτική δομή του, δ) τα όργα−
να της διοίκησης, τους όρους ανάδειξης ή διορισμού 
και παύσης τους και τους κανόνες λειτουργίας τους, 
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ε) τους όρους ανάδειξης, εκλογής ή επιλογής των θρη−
σκευτικών λειτουργών, στ) τον τρόπο της δικαστικής 
και εξώδικης αντιπροσώπευσης, ζ) τους όρους εισόδου, 
αποχώρησης και αποβολής των μελών του, καθώς και τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, η) τους όρους με 
τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει 
το ανώτατο συλλογικό όργανο, θ) τους πόρους του 
και την προέλευσή τους, ι) τις τυχόν σχέσεις, αλληλε−
ξαρτήσεις, πνευματικούς και διοικητικούς δεσμούς με 
ημεδαπό εκκλησιαστικό πρόσωπο, καθώς και με θρη−
σκευτικές κοινότητες ή οργανώσεις της αλλοδαπής, ια) 
τους όρους τροποποίησης του κανονισμού και ιβ) τους 
όρους για τη διάλυση του νομικού προσώπου. Στον κα−
νονισμό ορίζεται με σαφήνεια η θρησκεία, το δόγμα και 
η Ομολογία πίστεως, την οποία υπηρετεί το νομικό πρό−
σωπο, περιγράφονται οι διδασκαλίες και οι λατρευτικές 
εκδηλώσεις τους και αναφέρονται όλα τα ιερά κείμενα 
και οι κανόνες, οι οποίοι συγκροτούν το θρησκευτικό και 
οργανωτικό περιεχόμενό της και το δεσμεύουν.

Άρθρο 5
Εγγραφή στο βιβλίο και απόκτηση

 νομικής προσωπικότητας

Αν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, το πρωτοδικείο δέ−
χεται την αίτηση και διατάζει: α) να δημοσιευθεί στον 
τύπο η Ομολογία πίστεως και περίληψη του κανονι−
σμού με τα ουσιώδη στοιχεία του και β) να εγγραφεί 
το νομικό πρόσωπο στο βιβλίο Θρησκευτικών Νομικών 
Προσώπων. Η εγγραφή αυτή είναι ημεροχρονολογημένη 
και περιλαμβάνει την επωνυμία και την έδρα του, την 
Ομολογία πίστεως, τη χρονολογία του κανονισμού, τα 
μέλη της διοικήσεως και τον θρησκευτικό λειτουργό, 
καθώς και τους όρους που περιορίζουν αυτούς. Ο κανο−
νισμός επικυρώνεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, 
κοινοποιείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών και κατα−
τίθεται στο αρχείο του πρωτοδικείου. Το θρησκευτικό 
πρόσωπο αποκτά προσωπικότητα από τη στιγμή που θα 
εγγραφεί στο βιβλίο και η εγγραφή γίνεται αμέσως μετά 
την έκδοση της απόφασης. Οι δικονομικές προθεσμίες 
άρχονται για το Δημόσιο από της κοινοποιήσεως της 
απόφασης στον εισαγγελέα, για τους τρίτους από την 
επόμενη της δημοσίευσης στον τύπο.

Άρθρο 6
Παρεμβάσεις και ένδικα μέσα

1. Τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων 
μπορεί να ασκήσει μόνο κύρια παρέμβαση κατά τη συ−
ζήτηση της αίτησης, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Δικαίωμα 
πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του αιτούντος έχει το 
κατ’ άρθρο 12 του παρόντος εκκλησιαστικό νομικό πρό−
σωπο που πρεσβεύει την ίδια θρησκεία και στο οποίο 
εντάσσεται διοικητικά το υπό σύσταση νομικό πρόσωπο 
ή, εφόσον δεν υφίσταται ήδη ομόδοξο εκκλησιαστικό 
νομικό πρόσωπο, άλλα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα 
της αυτής θρησκείας και δόγματος.

2. Τα δικαιώματα αυτά έχει και ο αρμόδιος εισαγγε−
λέας πρωτοδικών αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 7
Περιουσία νομικού προσώπου

1. Η περιουσία του θρησκευτικού νομικού προσώπου 
προέρχεται από τακτικές ή έκτακτες εκούσιες εισφορές 

των μελών του, δωρεές ή κληρονομίες, από ενισχύσεις 
συνδεδεμένων με αυτό ημεδαπών νομικών προσώπων 
της αυτής εκκλησίας ή θρησκείας και από τις προ−
σόδους αυτής της περιουσίας. Δύναται να λαμβάνει 
δάνεια από νομίμως λειτουργούντα τραπεζικά ιδρύμα−
τα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς επίσης και 
να διενεργεί εράνους, κατά τις κείμενες διατάξεις, για 
συγκεκριμένους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δεν δύναται 
να κατέχει εταιρικές μερίδες σε προσωπικές εταιρίες, 
δύναται όμως να κατέχει μετοχές σε κεφαλαιουχικές 
εταιρίες, εισηγμένες ή μη, σε ποσοστό, το οποίο δεν 
υπερβαίνει το εκάστοτε ποσοστό της μεγάλης μειοψη−
φίας, χωρίς δικαίωμα διορισμού ή ειδικότερου ελέγχου 
των μελών της διοίκησής του.

2. Η περιουσία του θρησκευτικού νομικού προσώπου 
ούτε διανέμεται ούτε μεταβιβάζεται στα μέλη του για 
οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση διάλυσής του, η 
περιουσία του μπορεί να περιέρχεται σε άλλο θρη−
σκευτικό νομικό πρόσωπο της αυτής Ομολογίας ή σε 
συνεστημένη Εκκλησία της αυτής θρησκείας ή Ομολο−
γίας, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στον κανονισμό 
του. Άλλως, περιέρχεται στο Δημόσιο και διατίθεται 
κατά τις διατάξεις περί εθνικών κληροδοτημάτων, για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς στην περιοχή όπου το νομικό 
πρόσωπο είχε την έδρα του.

Άρθρο 8
Διοίκηση και γενική συνέλευση

1. Το θρησκευτικό νομικό πρόσωπο διοικείται, σύμφωνα 
με τον κανονισμό του από τον θρησκευτικό λειτουργό 
του ή από πολυμελές όργανο στο οποίο αυτός μετέχει 
αναγκαστικά. Το όργανο ούτε συγκαλείται ούτε συνεδρι−
άζει νομίμως εάν απουσιάζει ο θρησκευτικός λειτουργός. 
Σε περίπτωση που συντρέχει περίπτωση έκλειψης του 
θρησκευτικού λειτουργού, το όργανο διοίκησης συνεδρι−
άζει και αποφασίζει νομίμως μέχρι την αντικατάσταση 
του εκλείποντος μέλους του, για θέματα που αφορούν 
στην εύρυθμη λειτουργία του νομικού προσώπου.

2. Ο κανονισμός του θρησκευτικού νομικού προσώπου 
μπορεί να ορίζει ως ανώτατο όργανό του τη συνέλευ−
ση των μελών του, η οποία μπορεί να αποφασίζει για 
κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιό−
τητα άλλου οργάνου. Η συνέλευση, αν ο κανονισμός 
δεν ορίζει διαφορετικά, ιδίως εκλέγει τα πρόσωπα της 
διοίκησης, εγκρίνει τα οικονομικά και αποφασίζει για τη 
διάλυση του νομικού προσώπου. Ο κανονισμός ρυθμίζει 
τουλάχιστον τους όρους με τους οποίους συγκαλείται, 
συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευση και ελεύθερα 
κάθε άλλο ζήτημα, το οποίο αφορά στο όργανο αυτό, 
τις αρμοδιότητες και στο έργο του.

Άρθρο 9
Ίδρυση ευκτήριων οίκων και ησυχαστηρίων

Τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δικαιούνται κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις, να ιδρύουν, να οργανώνουν και να 
λειτουργούν οπουδήποτε εντός της Επικράτειας, επ’ 
ονόματί τους και ως παραρτήματά τους, ευκτήριους 
οίκους, ησυχαστήρια και γενικότερα χώρους λατρείας 
για συναθροίσεις με θρησκευτικούς σκοπούς, υπό τη δι−
οικητική και πνευματική τους εποπτεία. Επίσης, δύνανται 
να ιδρύουν και να λειτουργούν, κατά τις κείμενες διατά−
ξεις, κατασκηνώσεις, ιδιωτικά σχολεία, εκπαιδευτήρια, 
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ραδιοφωνικούς σταθμούς, φιλανθρωπικά ιδρύματα, Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για 
την ανάπτυξη της προσφοράς τους και την προώθηση 
σχετικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 10
Διάλυση θρησκευτικού νομικού προσώπου

1. Το θρησκευτικό νομικό πρόσωπο διαλύεται στις πε−
ριπτώσεις που προβλέπει ο κανονισμός του και σε περί−
πτωση που τα μέλη του μείνουν λιγότερα από εκατό. Με 
απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου, το θρησκευτι−
κό νομικό πρόσωπο μπορεί να διαλυθεί αν το ζητήσει η 
διοίκησή του για οποιονδήποτε λόγο και αν το ζητήσει 
η εποπτεύουσα αρχή ή ο αρμόδιος εισαγγελέας: α) αν 
δεν έχει τουλάχιστον έναν θρησκευτικό λειτουργό για 
διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, β) αν στην πραγ−
ματικότητα επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από αυτόν που 
ορίζει ο νόμος και γ) αν η λειτουργία του έχει καταστεί 
παράνομη ή ανήθικη ή αντίθετη προς τη δημόσια τάξη. 
Η αίτηση εκδικάζεται κατά την εκουσία δικαιοδοσία.

2. Η εποπτεύουσα αρχή μπορεί να προβαίνει σε τα−
κτικούς ή έκτακτους ελέγχους για τη διακρίβωση της 
νόμιμης λειτουργίας του νομικού πρόσωπου, οι οποίοι 
περιορίζονται αποκλειστικά στη συνδρομή ή μη των 
λόγων διάλυσής του.

Άρθρο 11
Αναστολή λειτουργίας νομικού προσώπου

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον εφόσον συ−
ντρέχουν λόγοι διάλυσης του θρησκευτικού νομικού 
προσώπου ή κίνδυνος διασάλευσης της δημόσιας τάξης, 
κατόπιν αιτήσεως της εποπτεύουσας αρχής ή του αρ−
μόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών, δύναται, να ανασταλεί 
η λειτουργία του θρησκευτικού νομικού προσώπου, να 
σφραγιστούν προσωρινά οι εγκαταστάσεις του και να 
ληφθούν τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα, με από−
φαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας του, 
το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 
Κ.Πολ.Δ. Η ισχύς της δικαστικής απόφασης δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους έξι μήνες, ενώ οι διατάξεις του άρ−
θρου 693 Κ.Πολ.Δ. δεν εφαρμόζονται. Στην περίπτωση 
συνδρομής λόγων διάλυσης του νομικού προσώπου, η 
εποπτεύουσα αρχή ή ο αρμόδιος εισαγγελέας οφείλουν 
να καταθέσουν αμελλητί ενώπιον του αρμοδίου δικα−
στηρίου τη σχετική αίτηση περί διάλυσής του, η οποία 
υποχρεωτικά προσδιορίζεται και συζητείται εντός του 
χρονικού διαστήματος της ισχύος της αναστολής.

Άρθρο 12
Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο

1. Εκκλησία είναι η ένωση τουλάχιστον τριών θρη−
σκευτικών νομικών προσώπων της αυτής θρησκείας, 
η οποία έχει επισκοπική ή συνοδική ή άλλη κεντρική 
δομή, λειτουργεί βάσει του κανονισμού της και διοικεί−
ται από εκλεγμένα ή διορισμένα, ατομικά ή συλλογικά 
όργανα. Για την απόκτηση νομικής προσωπικότητας 
και την εγγραφή της στο ειδικό βιβλίο, απαιτείται η 
κατάθεση κοινής αίτησης των θρησκευτικών νομικών 
προσώπων στο πρωτοδικείο της έδρας της Εκκλησίας, 
στην οποία επισυνάπτονται η συστατική πράξη, οι Ομο−
λογίες πίστεως και των τριών θρησκευτικών προσώπων, 

τα ονόματα των μελών της διοίκησης, η οποία αποτε−
λείται απαραίτητα και από θρησκευτικούς λειτουργούς 
των μελών της και ο κανονισμός της. Οι διατάξεις που 
ισχύουν για τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα εφαρμό−
ζονται ανάλογα και για τις Εκκλησίες. Η επωνυμία της 
περιέχει οπωσδήποτε και την ένδειξη «Εκκλησιαστικό 
Νομικό Πρόσωπο».

2. Θρησκευτικές κοινότητες που δεν φέρουν τα χαρα−
κτηριστικά της πρώτης παραγράφου, έστω και χωρίς 
νομική προσωπικότητα, μπορούν να χρησιμοποιούν τον 
όρο «Εκκλησία» στην επωνυμία τους, εφόσον όμως δεν 
αντιποιούνται την επωνυμία των εκκλησιαστικών νομι−
κών προσώπων.

Άρθρο 13
Αναγνώριση νομικής προσωπικότητας 
της εν Ελλάδι Καθολικής Εκκλησίας, 

λοιπών υφιστάμενων Εκκλησιών 
και νομικών προσώπων τους

1. Αναγνωρίζονται ως ίδια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς την 
τήρηση των διαδικασιών που ορίζονται στα άρθρα 3 
και 12, έστω και αν δεν υφίστανται οι ελάχιστοι αριθμοί 
πιστών ή θρησκευτικών νομικών προσώπων που προ−
βλέπονται στα προηγούμενα άρθρα, ως εκκλησιαστικό 
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου η «Καθολική Εκκλησία 
στην Ελλάδα» που εδρεύει στην Αθήνα και έχει ως ανώ−
τατη αρχή την «Ιερά Σύνοδο της Καθολικής Ιεραρχίας 
Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.)» και ως θρησκευτικά νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου οι θρησκευτικές κοινότητες (Επισκο−
πές, Ενορίες, Μονές) με τις κάτωθι επωνυμίες, οι οποί−
ες είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την Καθολική 
Εκκλησία και των οποίων η εσωτερική οργάνωση και 
λειτουργία διέπεται από το κανονικό δίκαιό της:

A) Στην Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου, Τήνου, Άνδρου, 
Μυκόνου:

1) «Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου−Τήνου−Άνδρου−Μυ−
κόνου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στη 
Νάξο.

2) «Ιερά Μητρόπολη Καθολικών Θρησκευτικό Νομικό 
Πρόσωπο» που εδρεύει στο Κάστρο Νάξου.

3) «Ιερός Μοναστηριακός Καθολικός Ναός του Αγίου 
Αντωνίου της Παδούης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» 
που εδρεύει στο Κάστρο της Νάξου.

4) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Αντωνίου Αββά Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στη Χώρα Νά−
ξου.

5) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Αντωνί−
ου της Παδούης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που 
εδρεύει στην Παροικία Πάρου.

6) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Γεωργίου 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Νά−
ουσα Πάρου.

7) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Παναγίας του 
Ροδαρίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στη Μύκονο.

8) «Καθεδρικός Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του 
Ροδαρίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στην Ξινάρα Τήνου.

9) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Νικολάου 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Χώρα 
Τήνου.

10) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγία η Πονεμένη Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Χώρα 
Τήνου.
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11) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Νικολάου 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Στενή 
Τήνου.

12) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Στενή.

13) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτό−
κου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη 
Φανερωμένη Τήνου.

14) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ευαγγελιστρί−
ας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη 
Μυρσίνη Τήνου.

15) «Ιερός Καθολικός Ναός Κοιμήσεως και Μεταστάσε−
ως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στη Μυρσίνη Τήνου.

16) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτό−
κου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη 
Λειβάδα Τήνου.

17) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Παναγίας του 
Καρμήλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στην Ποταμιά Τήνου.

18) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας της Πονεμένης 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Πο−
ταμιά Τήνου.

19) «Ιερός Καθολικός Ναός Κυρίας των Αγγέλων (Κι−
ουράς των Αγγέλων) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», 
που εδρεύει στην Ποταμιά Τήνου.

20) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Παναγίας του 
Ελέους (Ξεσκλαβώστρας) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσω−
πο», που εδρεύει στον Κέχρο Τήνου.

21) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίων Αναργύρων Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κέχρο 
Τήνου.

22) «Ιερός Καθολικός Ναός Αναστάσεως του Κυρίου 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κέ−
χρο Τήνου.

23) «Ιερός Μοναστηριακός Καθολικός Ναός του Αγίου 
Φραγκίσκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύ−
ει στη Μέση Τήνου.

24) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Αγαπη−
τού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο 
Αγάπη Τήνου.

25) «Ιερός Καθολικός Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Αγάπη 
Τήνου.

26) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Ροδαρίου 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Σκλα−
βοχώρι Τήνου.

27) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννη 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Σκα−
λάδο Τήνου.

28) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτό−
κου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο 
Σκαλάδο Τήνου.

29) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Καρμήλου 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Σκα−
λάδο Τήνου.

30) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίων Αποστό−
λων Πέτρου και Παύλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», 
που εδρεύει στην Ξινάρα Τήνου.

31) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευ−
τικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ξινάρα Τήνου.

32) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευ−
τικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ξινάρα Τήνου.

33) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταμορφώσε−
ως του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στον Κουμάρο Τήνου.

34) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Άγγελας Θρησκευτι−
κό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κουμάρο Τήνου.

35) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτι−
κό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κουμάρο Τήνου.

36) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Γεννήσεως της 
Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στο Βωλάξ Τήνου.

37) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Μάρκου Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βωλάξ Τήνου.

38) «Ιερός Καθολικός Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κα−
λαμάν Τήνου.

39) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννη 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κώμη 
Τήνου.

40) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ονόματος της 
Παναγίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στην Κώμη Τήνου.

41) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευ−
τικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κώμη Τήνου.

42) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας στη Σπηλιά Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κώμη 
Τήνου.

43) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίων Αναργύρων Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κώμη 
Τήνου.

44) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Μοναστήρια Τήνου.

45) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Γεωργί−
ου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην 
Περάστρα Τήνου.

46) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Αντωνίου της Πα−
δούης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην 
Περάστρα Τήνου.

47) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ευαγγελιστρί−
ας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον 
Κρόκο Τήνου.

48) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευ−
τικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κρόκο Τήνου.

49) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιγνατίου 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Λου−
τρά Τήνου.

50) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Δημητρίου Θρησκευ−
τικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Λουτρά Τήνου.

51) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας Πηγαδιώτισσας 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Λου−
τρά Τήνου.

52) «Ιερός Μοναστηριακός Καθολικός Ναός Αγίου Ιω−
σήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα 
Λουτρά Τήνου.

53) «Ιερός Μοναστηριακός Καθολικός Ναός Ιεράς 
Καρδίας του Ιησού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στα Λουτρά Τήνου.

54) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ζαχα−
ρία Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην 
Καλλονή Τήνου.

55) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωάννη Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καλλονή Τήνου.

56) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίων Αναργύρων Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Λιντάδο 
Τήνου.
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57) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καλλονή 
Τήνου.

58) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Υπακοής Θρησκευτι−
κό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καλλονή Τήνου.

59) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταμορφώσε−
ως του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στον Καρκάδο Τήνου.

60) «Ιερός Καθολικός Ναός του Σωτήρα Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Καρκάδο Τήνου.

61) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταστάσεως 
της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στο Κάτω Κλείσμα Τήνου.

62) «Ιερός Καθολικός Ναός της Αναστάσεως Θρησκευ−
τικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Κάτω Κλείσμα 
Τήνου.

63) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννη 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αε−
τοφωλιά Τήνου.

64) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταμόρφωσης του Σω−
τήρα Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην 
Αετοφωλιά Τήνου.

65) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Γεννήσεως της 
Θεοτόκου (Κιουράς Καρδιανής) Θρησκευτικό Νομικό 
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καρδιανή Τήνου.

66) «Ιερός Καθολικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτό−
κου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην 
Καρδιανή Τήνου.

67) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Τριάδας Θρησκευ−
τικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κάμπο Τήνου.

68) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωάννη Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κάμπο Τήνου.

69) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτό−
κου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον 
Κάμπο Τήνου.

70) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ρωμανού Θρησκευ−
τικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Άγιο Ρωμανό 
Τήνου.

71) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Τιμίου Σταυρού 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κτι−
κάδο Τήνου.

72) «Ιερός Καθολικός Ναός του Αγίου Γεωργίου Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κτικάδο 
Τήνου.

73) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σω−
τήρος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον 
Κτικάδο Τήνου.

74) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας των Χιόνων Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Χατζηράδο 
Τήνου.

75) «Ιερός Καθολικός Ναός του Αγίου Φωτοδότη Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Κιόνια Τή−
νου.

76) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Αντω−
νίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο 
Σμαρδάκιτο Τήνου.

77) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Σιλβέστρου Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Σμαρδά−
κιτο Τήνου.

78) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Μιχαήλ 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Τα−
ραμπάδο Τήνου.

79) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Λουκά Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Ταραμπάδο Τήνου.

80) «Ιερό Προσκύνημα Παναγίας της Βρυσιώτισσας 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βρυσί 
Τήνου.

81) «Ιερό Προσκύνημα της Ιεράς Καρδίας του Ιησού 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Εξώμ−
βουργο Τήνου.

82) «Ιερά Μονή Αγίου Ιωσήφ των Ιησουϊτών Πατέρων 
της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσω−
πο» που εδρεύει στα Λουτρά Τήνου.

83) «Ιερά Μονή Ουρσουλινών Μοναχών της Καθολικής 
Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει 
στο Κάστρο Νάξου.

84) «Ιερά Μονή Ουρσουλινών Μοναχών της Καθολικής 
Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει 
στη Χώρα Τήνου.

85) «Ιερά Μονή Μαριανών Αδελφών της Καθολικής 
Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει 
στην Κολυμπήθρα Τήνου.

Β) Στην Καθολική Αρχιεπισκοπή Κερκύρας, Ζακύνθου, 
Κεφαλληνίας:

1) «Καθολική Αρχιεπισκοπή Κερκύρας, Ζακύνθου − Κε−
φαλληνίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει 
στην Κέρκυρα.

2) «Ιερός Καθολικός Καθεδρικός και Ενοριακός Ναός 
Αγίων Ιακώβου και Χριστοφόρου Θρησκευτικό Νομικό 
Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη της Κέρκυρας.

3) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ιεράς Καρδίας 
του Ιησού, Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στην Κωτσέλλα Κέρκυρας.

4) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας Παντοτινής Βοή−
θειας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην 
Γαρίτσα Κέρκυρας.

5) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Φραγκίσκου της Ασί−
ζης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην 
πόλη της Κέρκυρας.

6) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Καρμήλου 
Τένεδος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στην πόλη της Κέρκυρας.

7) «Ιερός Καθολικός Ναός Άγιος Πίος από την Πιετρελ−
τσίνα Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη 
Μεσογγή Κέρκυρας.

8) «Ιερός Καθολικός Ναός Ιησούς Καλός Ποιμένας 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Άγιο 
Νικόλαο Ποταμού Κέρκυρας.

9) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Νικολάου 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Αρ−
γοστόλι Κεφαλληνίας.

10) «Ιερός Καθολικός Καθεδρικός και Ενοριακός Ναός 
Αγίου Μάρκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στην πόλη Ζακύνθου.

11) «Ναΐδριο Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρό−
σωπο», που εδρεύει στο ομώνυμο νησίδριο στις Βολίμες 
Ζακύνθου.

12) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ανδρέα 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη 
της Πρέβεζας.

13) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίας Οικογέ−
νειας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα 
Ιωάννινα.

14) «Ιερά Μονή Πατέρων Καπουκίνων Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην περιοχή Σολάρι 
Κέρκυρα.
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15) «Ιερά Μονή Μελιταίων Αδελφών Φραγκισκανίδων 
της Ιεράς Καρδίας του Ιησού Θρησκευτικό Νομικό Πρό−
σωπο», που εδρεύει στην περιοχή Κωτσέλλα Κέρκυρας.

16) «Ιερά Μονή Αδελφών Θεϊκής Αγάπης Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην περιοχή Ποταμού 
Κέρκυρας.

17) «Ιερά Μονή Αδελφών Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη της Κέρκυρας.

18) «Ιερά Μονή Αδελφών Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βαθύ Σάμου.

19) «Ιερός Ενοριακός Καθολικός Ναός Ιεράς Καρδίας 
του Ιησού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στο Βαθύ Σάμου.

Γ) Στην Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών:
1) «Ιερά Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών Θρησκευτικό 

Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.
2) «Ιερός Καθεδρικός (και ενοριακός) Ναός Αγίου 

Διονυσίου Αρεοπαγίτου των Καθολικών Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

3) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Παύλου 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Πει−
ραιά.

4) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Λουκά 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ηρά−
κλειο Αττικής.

5) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Θηρεσίας Θρησκευ−
τικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο 
Αττικής.

6) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στην Καλλιθέα Αθηνών.

7) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Χριστού Βασι−
λέως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο 
Παγκράτι Αθηνών.

8) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγ. Ιωάννου Βα−
πτιστού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στο Ψυχικό Αθηνών.

9) «Ιερός Καθολικός Ναός Αποστόλου Παύλου Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κηφισιά.

10) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγ. Ιωσήφ Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ακαδημία 
Πλάτωνος.

11) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγ. Γεωργίου 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Αι−
γάλεω Αττικής.

12) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Ιεράς Καρδί−
ας του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στην Αθήνα.

13) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Φραγκί−
σκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στους 
Αγίους Αναργύρους Αττικής.

14) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Θηρεσί−
ας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην 
Αθήνα.

15) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Βαρβά−
ρας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο 
Λαύριο Αττικής.

16) «Ιερός Καθολικός Ναός Ιεράς Καρδίας Θρησκευτι−
κό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καμάριζα (Άγ. 
Κωνσταντίνο) Λαυρίου.

17) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Καρμήλου 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Πλάκα 
Κερατέας.

18) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίων Αποστόλων Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Βούλα.

19) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Παναγίας της 
Φανερωμένης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στον Πειραιά.

20) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Αντωνίου της Πα−
δούης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον 
Καραβά (Νίκαια) Πειραιώς.

21) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Παλ−
λήνη Αττικής.

22) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέ−
ου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην 
Πάτρα.

23) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Μεταμορφώσε−
ως του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στο Ναύπλιο.

24) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Μιχαήλ 
γερμανόφωνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στην Κηφισιά.

25) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίων Φραγκίσκου και Κλά−
ρας ιταλοφώνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στην Αθήνα.

26) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Άσπρα Σπίτια (Πα−
ραλία Διστόμου) Βοιωτίας.

27) «Ιερά Μονή των Πατέρων της Μεταστάσεως της 
Θεοτόκου (Ασσομψιονιστών) Θρησκευτικό Νομικό Πρό−
σωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

28) «Iερά Μονή Αγίου Φραγκίσκου των μοναχών Φρα−
γκισκανών Καπουκίνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», 
που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Αττικής.

29) «Ιερά Μονή Πατέρων Ιησουιτών (ή Ι. Μονή του Τάγ−
ματος του Ιησού) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στην Αθήνα.

30) «Ιερά Μονή Δομινικανών Θρησκευτικό Νομικό Πρό−
σωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

31) «Ιερά Μονή του Τάγματος του Ενσαρκωμένου Λό−
γου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην 
Κηφισιά.

32) «Κοινότης των εν Ελλάδι Μαριανών Αδελφών ή 
Μαριστών των Σχολών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», 
που εδρεύει στην Αθήνα.

33) «Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Τάγματος των Αδελ−
φών των χριστιανικών Σχολών «Δελασάλ» της Καθολικής 
Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στον Πειραιά.

34) «Ιερά Μονή Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικε−
ντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτι−
κό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Πεύκη Αττικής.

35) «Ιερά Μονή Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικε−
ντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευ−
τικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

36) «Ιερά Μονή του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως της 
Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», 
που εδρεύει στην Αθήνα.

37) «Ιερά Μονή του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως της 
Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», 
που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής.

38) «Ιερά Μονή του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως της 
Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», 
που εδρεύει στον Πειραιά.
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39) «Ιερά Μονή Ουρσουλινών Θρησκευτικό Νομικό Πρό−
σωπο», που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό.

40) «Ιερά Μονή Αδελφών Ιεραποστόλων της Αγάπης 
(Μητέρας Τερέζας της Καλκούτας) Θρησκευτικό Νομικό 
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

41) «Ιερά Μονή Αδελφών Ιεραποστόλων της Αγάπης 
(Μητέρας Τερέζας της Καλκούτας) Θρησκευτικό Νομικό 
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

42) «Ιερά Μονή των Αδελφών Ιεραποστόλων του Χρι−
στού Βασιλέως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στην Αθήνα.

43) «Ιερά Μονή των Αδελφών του Τιμίου Σταυρού 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αγία 
Παρασκευή Αττικής.

44) «Ιερά Μονή Αδελφών του Καρμήλου Αγίας Τριά−
δος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο 
Ηράκλειο Αττικής.

45) «Θρησκευτικό κίνημα (Αδελφότητα) «Focolare» 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ηρά−
κλειο Αττικής.

46) «Ιερά Μονή Ουρσουλινών Θρησκευτικό Νομικό 
Πρόσωπο», που εδρεύει στα Ανάβρυτα.

47) «Θρησκευτική Κοινότητα Πάπα Ιωάννη 23ου Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Νέο Κό−
σμο − Αθήνα.

Δ) Στην Καθολική Αρχιεπισκοπή Ρόδου:
1) «Καθολική Αρχιεπισκοπή Ρόδου (Δωδεκανήσου) 

Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο.
2) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Παναγίας της 

Νίκης (Santa Maria) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στη Ρόδο.

3) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Φραγκί−
σκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη 
Ρόδο.

4) «Καθολικός Ιερός Ναός Αγίας Άννας Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο.

5) «Καθολικός Ιερός Ναός Ιεράς Καρδίας Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο.

6) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού, 
Ενορίας «Αμνού του Θεού», Θρησκευτικό Νομικό Πρό−
σωπο», που εδρεύει στην Κω.

7) «Ιερά Μονή Παναγίας της Νίκης (Santa Maria) Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο.

8) «Ιερά Μονή Αγίου Φραγκίσκου Θρησκευτικό Νομικό 
Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο.

9) «Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο.

Ε) Στην Καθολική Επισκοπή Σύρου:
1) «Καθολική Επισκοπή Σύρου Θρησκευτικό Νομικό 

Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο.
2) «Καθεδρικός και Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός 

Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στην Άνω Σύρο.

3) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Σεβαστια−
νού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην 
Άνω Σύρο.

4) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ευαγγελιστρί−
ας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην 
Ερμούπολη.

5) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αμιάντου Συλ−
λήψεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», 
που εδρεύει στη Βάρη.

6) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Πέτρου 
Αποστόλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στην Ποσειδωνία.

7) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταστάσεως 
της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στον Πάγο.

8) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Παναγίας Φανε−
ρωμένης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στα Χρουσά.

9) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ιεράς Καρδιάς 
του Ιησού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στο Γαλησσά.

10) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταστάσε−
ως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στο Μάννα.

11) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταστάσεως 
της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στο Κίνι.

12) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Παντε−
λεήμονος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στο Φοίνικα.

13) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωσήφ 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βήσσα.

14) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιακώβου 
Αποστόλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στην Πέτρα.

15) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίας Θηρεσίας 
του Βρέφους Ιησού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στο Δανακό.

16) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταστάσεως 
της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στο Πισκοπειό.

17) «Ιερός Μοναστηριακός Καθολικός Ναός Αγίου Ιω−
άννου Βαπτιστή των Πατέρων Καπουκίνων Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο.

18) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Καρμήλου 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω 
Σύρο.

19) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Αντωνίου Αββά Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο.

20) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Φραγκίσκου της 
Ασσίζης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στην Αζόλιμνο.

21) «Ιερό Προσκύνημα των Αγίων Αναργύρων Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Λυγερό.

22) «Ιερός Καθολικός Ναός η Παναγία των Ρόδων Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Πλάκα 
της Μήλου.

23) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευ−
τικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Αδάμαντα 
της Μήλου.

24) «Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού των 
Πατέρων Καπουκίνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», 
που εδρεύει στην Άνω Σύρο.

25) «Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου των Αδελφών των 
Χριστιανικών Σχολών «Δελασάλ» της Καθολικής Εκκλη−
σίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην 
Ερμούπολη.

26) «Ιερά Μονή των Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βι−
κεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευ−
τικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ερμούπολη.

27) «Ιερά Μονή Πατέρων Ιησουϊτών Θρησκευτικό Νο−
μικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Τάλαντα.



7338 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

ΣΤ) Στην Καθολική Επισκοπή Θήρας:
1) «Καθολική Επισκοπή Θήρας Θρησκευτικό Νομικό 

Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά της νήσου Θήρας.
2) «Ιερός Καθεδρικός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωάννη 

Βαπτιστή Καθολικών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», 
που εδρεύει στα Φηρά της νήσου Θήρας.

3) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Αντωνίου Θρησκευτι−
κό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά της νήσου 
Θήρας.

4) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτι−
κό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά της νήσου 
Θήρας.

5) «Ιερός Καθολικός Ναός Αμιάντου Συλλήψεως της 
Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στα Φηρά της νήσου Θήρας.

6) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Άννας Θρησκευτι−
κό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Καρτεράδο της 
νήσου Θήρας.

7) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Μάρκου Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά της νήσου 
Θήρας.

8) «Ιερός Καθολικός Ναός της «Παναγία των Αγίων 
Θεοδώρων» Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στο Φηροστεφάνι της νήσου Θήρας.

9) «Ιερά Μονή Δομινικανίδων Αγία Αικατερίνη Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά της 
νήσου Θήρας.

Ζ) Στην Καθολική Επισκοπή Κρήτης:
1) «Καθολική Επισκοπή Κρήτης Θρησκευτικό Νομικό 

Πρόσωπο», που εδρεύει στα Χανιά της νήσου Κρήτης.
2) «Ιερός Καθεδρικός Καθολικός Ναός Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στα Χανιά της νήσου Κρήτης.

3) «Ιερός Καθολικός Ναός των Εισοδείων της Θεοτό−
κου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα 
Χανιά της νήσου Κρήτης.

4) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Αντωνί−
ου της Παδούης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στο Ρέθυμνο της νήσου Κρήτης.

5) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννου 
Βαπτιστή Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στο Ηράκλειο της νήσου Κρήτης.

6) «Ιερά Μονή Πατέρων Καπουκίνων Μοναχών Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Χανιά της 
νήσου Κρήτης.

7) «Ιερά Μονή Πατέρων Καπουκίνων Θρησκευτικό Νο−
μικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ηράκλειο της νήσου 
Κρήτης.

8) «Καθολικό Ποιμαντικό Κέντρο του Αγίου Παύλου 
του Αποστόλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στην Ιεράπετρα της νήσου Κρήτης.

Η) Στην Καθολική Επισκοπή Χίου:
1) «Καθολική Επισκοπή Χίου (Λέσβου − Σάμου) Θρη−

σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Νάξο.
2) «Καθεδρικός και Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός 

Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στην πόλη της Χίου.

3) «Ιερός Καθολικός Ιερός Ναός Αμιάντου Συλλήψε−
ως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στη Χίο.

4) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ισιδώρου Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Τάλαρο Χίου.

5) «Μοναστηριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ευτυ−
χίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην 
πόλη της Χίου.

6) «Μοναστηριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ιω−
σήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην 
πόλη της Χίου.

7) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτό−
κου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη 
Μυτιλήνη της Λέσβου.

8) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτό−
κου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο 
Βαθύ Σάμου.

9) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας Θρησκευτικό Νο−
μικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βαθύ Σάμου.

Θ) Στο Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης:
1) «Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης της Καθο−

λικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στο Δήμο Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκης.

2) «Ιερός Καθολικός Καθεδρικός και Ενοριακός Ναός 
της Αμιάντου Συλλήψεως της Παναγίας της Καθολικής 
Εκκλησίας Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσω−
πο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

3) «Ιερά Μονή Λαζαριστών του Αγίου Βικεντίου του 
Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσσα−
λονίκη.

4) «Ιερά Μονή των Αδελφών των Χριστιανικών Σχο−
λών «Δελασάλ» της Καθολικής Εκκλησίας Θεσσαλονί−
κης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη.

5) «Ιερά Μονή Σωτήρος Χριστού των Αδελφών του 
Ελέους του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής 
Εκκλησίας Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσω−
πο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

6) «Ιερά Μονή Αδελφών Ιεραποστόλων της Αγάπης 
της Καθολικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

7) «Ιερά Μονή των Αδελφών του Ελέους του Αγίου 
Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Θεσ−
σαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στη Θεσσαλονίκη.

8) «Ιερά Μονή Λαζαριστών του Αγίου Βικεντίου του 
Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Καβάλας Θρησκευτι−
κό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καβάλα.

9) «Ιερός Ναός Αγίου Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας 
Καβάλας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στην Καβάλα.

10) «Εν Ελλάδι Ίδρυμα των Αδελφών του Ελέους του 
Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησί−
ας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην 
Καβάλα.

11) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός της Αμιάντου 
Συλλήψεως της Παναγίας της Καθολικής Εκκλησίας Βό−
λου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο 
Βόλο.

12) «Ιερά Μονή Αδελφών Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως 
της Καθολικής Εκκλησίας Βόλου Θρησκευτικό Νομικό 
Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βόλο.

13) «Ιερός Ναός Αγίου Ιωσήφ της Καθολικής Εκκλησίας 
Αλεξανδρουπόλεως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη.

14) «Ιερά Μονή Κοινοβιακών Φραγκισκανών Μοναχών 
Αλεξανδρουπόλεως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη.
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15) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός της Ιεράς Καρ−
δίας του Ιησού της Καθολικής Εκκλησίας Λάρισας Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Λάρισα.

16) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωσήφ, 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ξάνθη.

Ι) Για την Ελληνική Καθολική Εξαρχία:
1) «Ελληνική Καθολική Εξαρχία Θρησκευτικό Νομικό 

Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.
2) «Καθεδρικός και Ενοριακός Ιερός Ελληνόρρυθμος 

Καθολικός Ναός Αγίας Τριάδος Θρησκευτικό Νομικό 
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

3) «Ιερός Ενοριακός Καθολικός Ναός Αγίων Αποστό−
λων Πέτρου και Παύλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», 
που εδρεύει στα Γιαννιτσά νομού Πέλλας.

4) «Ιερός Καθολικός Ναός του Σωτήρος Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Νέα Μάκρη Αττικής.

5) «Ιερός Καθολικός Ναός του Σωτήρος Χριστού Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο.

6) «Ιερά Μονή της «Παμμακαρίστου Θεοτόκου» Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

7) «Ιερά Μονή των Καθολικών Ουκρανών Βασιλειανών 
Αδελφών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στην Αθήνα.

ΙΑ) Για την Εξαρχία των εν Ελλάδι Αρμενίων Καθο−
λικών:

1) «Εξαρχία των εν Ελλάδι Αρμενίων Καθολικών Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

2) «Ιερός Καθολικός Καθεδρικός και Ενοριακός Ναός 
Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή Θρησκευτικό Νομικό Πρό−
σωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

3) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Θηρεσίας Θρησκευτι−
κό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Παλαιά Κοκκινιά 
στον Πειραιά.

2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από 
δημοσιεύσεως του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως, τα ως άνω νομικά πρόσωπα οφείλουν να 
υποβάλουν, δια του Προέδρου της Ιεράς Συνόδου της 
Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος, σχετική αίτηση με τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 και 12 
στο πρωτοδικείο της έδρας τους, καθώς και περιγραφή 
της εδαφικής αρμοδιότητας κάθε νομικού προσώπου, 
προκειμένου να εγγραφούν αυτόματα στο οικείο βιβλίο 
θρησκευτικών νομικών προσώπων. Συστατική πράξη και 
κανονισμός υπογεγραμμένος από τα μέλη των νομικών 
προσώπων υποβάλλονται, μόνον εφόσον υπάρχουν.

Η εγγραφή γίνεται με πράξη του προϊσταμένου του 
δικαστηρίου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυ−
τής, καμία δημόσια υπηρεσία δεν συναλλάσσεται με 
τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα εάν δεν έχουν εγγραφεί 
στο οικείο βιβλίο.

3. Υφιστάμενοι ναοί, ευκτήριοι οίκοι, μονές, ησυχαστή−
ρια, παρεκκλήσια, εξωκκλήσια και γενικότερα χώροι λα−
τρείας της Καθολικής Εκκλησίας που δεν περιλαμβάνο−
νται στο παρόν άρθρο, καθώς και χώροι λατρείας που η 
τελευταία θα ιδρύσει στο μέλλον, δύνανται να θεωρού−
νται ως παραρτήματα των αντίστοιχων θρησκευτικών 
ή εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, να διοικούνται 
και να εκπροσωπούνται από αυτά και η εσωτερική ορ−
γάνωση και λειτουργία τους διέπεται από το κανονικό 
δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας. Εντός προθεσμίας δύο 
ετών, οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των νομίμως 
λειτουργούντων χώρων λατρείας επανεκδίδονται στο 

όνομα του οικείου θρησκευτικού ή του εκκλησιαστικού 
νομικού προσώπου της Καθολικής Εκκλησίας, μετά από 
αίτησή του, την οποία προσυπογράφει και ο θρησκευ−
τικός λειτουργός που διαποιμαίνει το χώρο λατρείας 
χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς την υποβολή 
λοιπών δικαιολογητικών.

4. Θρησκευτικές κοινότητες που λειτουργούν υφιστά−
μενους ναούς, ευκτηρίους οίκους, μονές, ησυχαστήρια 
και γενικότερα χώρους λατρείας της Καθολικής Εκκλη−
σίας που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, καθώς 
και θρησκευτικές κοινότητες που θα ιδρύσουν στο μέλ−
λον ναούς, ευκτήριους οίκους, μονές, ησυχαστήρια και 
γενικότερα χώρους λατρείας, σύμφωνα με το κανονικό 
δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας, δύνανται να αποκτούν 
την ιδιότητα του θρησκευτικού νομικού προσώπου κατά 
τις διατάξεις των άρθρων 3 επ., υποβάλλοντας τα δικαι−
ολογητικά της παραγράφου 1β. Ως προς την εσωτερική 
οργάνωση και λειτουργία τους θα διέπονται από το 
κανονικό δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας.

5. Αναγνωρίζονται ως ίδια θρησκευτικά ή εκκλησι−
αστικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, χωρίς την 
προηγούμενη τήρηση των διαδικασιών που ορίζονται 
στα άρθρα 3 και 12, έστω και αν δεν υφίστανται οι ελάχι−
στοι αριθμοί πιστών ή θρησκευτικών νομικών προσώπων 
που προβλέπονται στα προηγούμενα άρθρα, οι κάτωθι 
θρησκευτικές κοινότητες:

α) Η Αγγλικανική Εκκλησία, ως θρησκευτικό νομικό 
πρόσωπο υπό την επωνυμία: «Αγγλικανική Εκκλησία 
στην Ελλάδα Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που 
εδρεύει στην Αθήνα.

β) Η Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία ως θρησκευτικό νο−
μικό πρόσωπο υπό την επωνυμία: «Αιθιοπική Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Αθήνας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», 
που εδρεύει στην Αθήνα.

γ) Η Κοπτορθόδοξη Εκκλησία ως εκκλησιαστικό νο−
μικό πρόσωπο υπό την επωνυμία: «Αιγυπτιακή Κοπτορ−
θόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος Εκκλησιαστικό Νομικό 
Πρόσωπο», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής και ως 
θρησκευτικά νομικά πρόσωπα οι ενορίες της με τις 
επωνυμίες: (γα) «Κοπτορθόδοξη Ενορία της Παρθένου 
Μαρίας και του Απόστολου Μάρκου Θρησκευτικό Νομικό 
Πρόσωπο», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής και (γβ) 
«Κοπτορθόδοξη Ενορία Απόστολου Μάρκου και Αγίου 
Αντωνίου Ηλιουπόλεως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», 
που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής.

δ) Η Εκκλησία των Ορθόδοξων Αρμενίων ως εκκλησι−
αστικό νομικό πρόσωπο υπό την επωνυμία: «Μητρόπολη 
Ορθοδόξων Αρμενίων Ελλάδος Εκκλησιαστικό Νομικό 
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα και ως θρησκευτικά 
νομικά πρόσωπα οι ενορίες της με τις επωνυμίες: (δα) 
«Ιερός Ναός Αγίου Γρηγορίου Φωτιστού Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα, (δβ) «Ιερός 
Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Θρησκευτικό Νομικό 
Πρόσωπο», που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής, (δγ) «Ιε−
ρός Ναός Αγίου Ιακώβου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», 
που εδρεύει στον Πειραιά, (δδ) «Ιερός Ναός Παναγίας 
Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στη Θεσσαλονίκη, (δε) «Ιερός Ναός Αγίου Γρηγορίου 
Φωτιστού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει 
στην Κομοτηνή, (δστ) «Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καβάλα, 
(δζ) «Ιερός Ναός Αγίας Παναγίας Θεοτόκου Θρησκευ−
τικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ξάνθη, (δη) 
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«Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, 
(δθ) «Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό 
Πρόσωπο», που εδρεύει στο Διδυμότειχο.

ε) Η Ευαγγελική Εκκλησία των γερμανόγλωσσων ως 
θρησκευτικό νομικό πρόσωπο υπό την επωνυμία: «Ευ−
αγγελική Εκκλησία Γερμανόγλωσσων εν Ελλάδι Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στην Αθήνα.

στ) Η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία ως εκκλησιαστικό 
νομικό πρόσωπο υπό την επωνυμία: «Ευαγγελική Εκ−
κλησία της Ελλάδος Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο», 
που εδρεύει στην Αθήνα και ως θρησκευτικά νομικά 
πρόσωπα οι ενορίες της με τις επωνυμίες: (στα) «Ελ−
ληνική Ευαγγελική Εκκλησία Αθηνών Α΄ Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα, (στβ) «Ελ−
ληνική Ευαγγελική Εκκλησία Αθηνών Β΄ Θρησκευτικό 
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα (Κουκάκι),
(στγ) «Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Κατερίνης Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κατερίνη 
και (στδ) «Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Θεσσαλονίκης 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσ−
σαλονίκη, (στε) «Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Βόλου 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βόλο, 
(στστ) «Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Ιωαννίνων Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Ιωάννινα, 
(στζ) «Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Κερκύρας Θρη−
σκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κέρκυρα, 
(στη) «Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Αλεξανδρούπολης 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αλε−
ξανδρούπολη.

ζ) Η Ορθόδοξη Εκκλησία των Ασσυρίων ως θρησκευ−
τικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: «Χριστιανική 
Ασσυριακή Εκκλησία στην Ελλάδα Θρησκευτικό Νομικό 
Πρόσωπο», που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής.

η) Η Αρμενική Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος ως 
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Αρμε−
νική Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος», που εδρεύει 
στον Πειραιά.

6. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από 
της δημοσιεύσεως του παρόντος στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, τα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης 
παραγράφου οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση 
με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 3 
και 12 στο πρωτοδικείο της έδρας τους προκειμένου να 
εγγραφούν αυτόματα στο οικείο βιβλίο θρησκευτικών 
νομικών προσώπων. Συστατική πράξη και κανονισμός 
υπογεγραμμένος από τα μέλη των νομικών προσώπων 
υποβάλλονται, μόνον εφόσον υπάρχουν. Τα θρησκευτικά 
νομικά πρόσωπα που υπάγονται πνευματικά και διοι−
κητικά σε εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο, υποβάλουν 
υποχρεωτικά κοινή αίτηση με το τελευταίο. Η εγγραφή 
γίνεται με πράξη του προϊσταμένου του δικαστηρίου. 
Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, καμία δημόσια 
υπηρεσία δεν συναλλάσσεται με τα ανωτέρω νομικά 
πρόσωπα εάν δεν έχουν εγγραφεί στο οικείο βιβλίο.

7. Υφιστάμενοι ναοί, ευκτήριοι οίκοι, μονές, ησυχαστή−
ρια και γενικότερα χώροι λατρείας των θρησκευτικών 
κοινοτήτων της παραγράφου 5 που δεν περιλαμβάνο−
νται στο παρόν άρθρο, καθώς και χώροι λατρείας που 
οι τελευταίες θα ιδρύσουν στο μέλλον, δύνανται να 
θεωρούνται ως παραρτήματα των αντίστοιχων θρη−
σκευτικών ή εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, να 
διοικούνται και να εκπροσωπούνται από αυτές και, 
σύμφωνα με τον κανονισμό τους. Εντός προθεσμίας 

δύο ετών, οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των νομί−
μως λειτουργούντων χώρων λατρείας επανεκδίδονται 
στο όνομα του θρησκευτικού ή εκκλησιαστικού νομικού 
προσώπου της συγκεκριμένης θρησκείας, μετά από αί−
τησή του, την οποία προσυπογράφει και ο θρησκευτικός 
λειτουργός που διαποιμαίνει το χώρο λατρείας χωρίς 
καμία άλλη διατύπωση και χωρίς την υποβολή λοιπών 
δικαιολογητικών.

Άρθρο 14
Μητρώο νομικών προσώπων 
και θρησκευτικών λειτουργών

1. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τηρείται 
ηλεκτρονικό μητρώο θρησκευτικών και εκκλησιαστικών 
νομικών προσώπων, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα 
νομικά πρόσωπα του παρόντος νόμου, η δικαστική από−
φαση που έκανε δεκτή την αίτηση, η συστατική πράξη, η 
Ομολογία πίστεως και ο κανονισμός τους. Επίσης, τηρεί−
ται ηλεκτρονικό μητρώο των θρησκευτικών λειτουργών 
που τελούν ιερολογίες με αστικές συνέπειες είτε αυτοί 
ανήκουν σε θρησκευτική κοινότητα οργανωμένη καθ’ 
οποιονδήποτε νομικό τύπο είτε ανήκουν σε κοινότητα 
χωρίς νομική προσωπικότητα. Η καταχώρηση του κάθε 
θρησκευτικού λειτουργού, με τα στοιχεία ταυτότητάς 
του και την θρησκευτική κοινότητα στην οποία ανήκει, 
γίνεται με επιμέλεια της τελευταίας, κατόπιν σχετικής 
αίτησης, όπου επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα του 
λειτουργού και οι τίτλοι θρησκευτικών σπουδών που 
τυχόν διαθέτει. Οι θρησκευτικές κοινότητες με ή χωρίς 
νομική προσωπικότητα και οι θρησκευτικοί λειτουργοί 
τους υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμελλητί τις αλ−
λαγές στα τηρούμενα στοιχεία, ώστε να ενημερώνονται 
άμεσα τα τηρούμενα μητρώα και ιδίως να διαγράφονται 
σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητάς τους.

2. Το μητρώο θρησκευτικών λειτουργών συνιστά για 
τα κατά τόπον αρμόδια ληξιαρχεία και για τις πράξεις 
που εγγράφουν στα βιβλία τους, επίσημη πηγή πληρο−
φόρησης της ιδιότητας του θρησκευτικού λειτουργού 
και είναι ελευθέρως προσβάσιμο από αυτά μέσω της 
ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά−
των, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο άμεσος έλεγ−
χος της συνδρομής της ιδιότητας αυτής στα πρόσωπα 
που συντάσσουν τη σχετική πράξη κατ’ άρθρο 1367 ΑΚ.

3. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται 
να αναρτήσει στο διαδίκτυο ελευθέρως προσβάσιμη στο 
κοινό, ηλεκτρονική εφαρμογή που να επιτρέπει την επι−
βεβαίωση της εγγραφής συγκεκριμένου προσώπου στο 
μητρώο θρησκευτικών λειτουργών και της θρησκευτικής 
κοινότητας στην οποία αυτό ανήκει.

Άρθρο 15
Ικανότητα Διαδίκου

Θρησκευτικές κοινότητες που δεν έχουν αποκτήσει 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο νομική προσωπικότητα, μπο−
ρούν να είναι διάδικοι ενώπιον αστικού και διοικητικού 
δικαστηρίου.

Άρθρο 16
Διατήρηση ειδικότερων νομικών καθεστώτων

Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται: (α) για 
τους θρησκευτικούς λειτουργούς και την οργάνωση 
των θρησκευτικών κοινοτήτων, που ανήκουν στην κα−
νονική δικαιοδοσία και κλίμα της κατά το άρθρο 3 του 
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Συντάγματος Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος ή των 
λοιπών, εντός ή εκτός Ελλάδος, ομόδοξων Εκκλησιών 
του Χριστού, Πατριαρχείων, Μητροπόλεων ή Μονών, που 
είναι ενωμένες δογματικώς με τη Μεγάλη του Χριστού 
Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και τηρούν, όπως 
και εκείνη, απαρασαλεύτως τους Ιερούς Αποστολικούς 
και Συνοδικούς Κανόνες και τις Ιερές Παραδόσεις, (β) για 
τους θρησκευτικούς λειτουργούς και την οργάνωση των 
θρησκευτικών κοινοτήτων που πιστεύουν στον ιουδαϊσμό, 
για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ισραηλιτι−
κών κοινοτήτων και (γ) για τους θρησκευτικούς λειτουρ−
γούς και την οργάνωση θρησκευτικών κοινοτήτων μου−
σουλμάνων στις εδαφικές περιφέρειες των μουφτειών.

Άρθρο 17
Τεκμήριο γνωστής θρησκείας

Τεκμαίρεται ως γνωστή θρησκεία κάθε θρησκεία και 
δόγμα που για την άσκηση της δημόσιας λατρείας της, 
τελεί σε ισχύ σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
ναού ή ευκτήριου οίκου της.

Άρθρο 18
Μεταβίβαση περιουσίας 

από υφιστάμενα νομικά πρόσωπα

1. Σωματεία, ιδρύματα ή αστικές εταιρίες μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί από θρησκευ−
τικές κοινότητες και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση 
του παρόντος νόμου, μπορούν να μεταβιβάσουν λόγω 
δωρεάς, την ακίνητη περιουσία τους στα θρησκευτικά 
νομικά πρόσωπα που θα συστήσουν οι αυτές θρησκευ−
τικές κοινότητες, ακόμα και αν το καταστατικό τους 
ορίζει διαφορετικά, υπό την προϋπόθεση της λήψης 
σχετικής ομόφωνης απόφασης όλων των μελών τους, 
σε συνέλευση που θα συνέλθει ειδικά για το θέμα αυτό. 
Εφόσον η μεταβίβαση λόγω δωρεάς του προηγούμενου 
εδαφίου λάβει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
ενός έτους από την απόκτηση της νομικής προσωπικό−
τητας του θρησκευτικού νομικού προσώπου και, πάντως, 
όχι πέραν αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν υπόκειται 
σε φορολογική επιβάρυνση.

2. Εκκλησίες που αναγνωρίζονται δυνάμει του άρθρου 
13, δύνανται να μεταβιβάσουν, σύμφωνα με τις ειδικό−
τερες προβλέψεις του κανονισμού τους, περιουσιακά 
στοιχεία τους σε άλλα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα 
που υπάγονται σε αυτές πνευματικά ή διοικητικά. Εφό−
σον η μεταβίβαση του προηγούμενου εδαφίου λάβει 
χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από 
την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας του θρη−
σκευτικού νομικού προσώπου και, πάντως, όχι πέραν 
αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου, δεν υπόκειται σε φορολο−
γική επιβάρυνση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 19
Ρυθμίσεις για την Εκκλησία της Κρήτης

1. Προστίθεται ενδέκατη παράγραφος στο άρθρο 10 
του ν. 4149/1961 (Α΄ 41), η οποία έχει ως εξής:

«11. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρή−
της δύναται, κατόπιν σχετικής πρότασης του Αρχιεπι−
σκόπου ή του επιχωρίου Μητροπολίτη, να συστήνει με 
αποφάσεις της, εκκλησιαστικά Ιδρύματα για την προα−
γωγή 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 οπωσδήπο−
τε 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 διά−
λυσής του. Σε περίπτωση διάλυσης του εκκλησιαστικού 
Ιδρύματος, η περιουσία του περιέρχεται αυτοδικαίως 
στο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, 
τους σκοπούς του οποίου επικουρεί. Εκκλησιαστικό Ίδρυ−
μα που συστήθηκε για τη θεραπεία ορισμένου σκοπού 
και διαχειρίζεται περιουσία, η οποία διατέθηκε, εν 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 κείμε−
νης νομοθεσίας για τα κοινωφελή ιδρύματα, αναλόγως 
εφαρμοζόμενης στην περίπτωση αυτή στα εκκλησιαστικά 
ιδρύματα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρ−
μόζονται αναλόγως στα εκκλησιαστικά μουσεία και στα 
Ιερά Προσκυνήματα της Εκκλησίας της Κρήτης.»

2. Η ισχύς της προηγούμενης ρύθμισης για τα προ−
ϋφιστάμενα του παρόντος εκκλησιαστικά Ιδρύματα 
ανατρέχει στο χρόνο δημοσίευσης κάθε Κανονισμού 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από τον οποίο χρόνο 
θεωρείται ότι αυτά έχουν αποκτήσει νομική προσωπι−
κότητα. Κανονισμοί εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων, που δεν 
πληρούν τους παραπάνω όρους οφείλουν να προσαρ−
μοσθούν με αποφάσεις της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου 
της Εκκλησίας της Κρήτης, κατά τα ανωτέρω, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους, διαφορετικά 
συνεχίζουν να λειτουργούν ως αποκεντρωμένη υπηρε−
σία του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου που επικουρούν. Οι διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στα εκκλησι−
αστικά μουσεία και τα Ιερά Προσκυνήματα της Εκκλησί−
ας 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 (Α΄ 41) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως ακο−
λούθως:

«Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του α.ν. 1539/1938 
«Περί προστασίας των Δημοσίων Κτημάτων», όπως αυ−
τός μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθη−
κε, 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.»
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Άρθρο 56
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Οργάνωση της νοµικής µορφής
των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής
Γραµµατείας Θρησκευµάτων»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τον προτεινόµενο νόµο θεσµοθετείται για πρώτη

φορά η έννοια του θρησκευτικού νοµικού προσώπου,
µιας νέας µορφής νοµικού προσώπου που προσιδιάζει
στο σωµατείο του Αστικού Κώδικα, προτείνοντας ωστό-
σο σηµαντικές διαφορές από τον τύπο αυτό, προκειµέ-
νου να ρυθµίσει µε τον καλύτερο τρόπο - και µε ταυτό-
χρονη προστασία και σεβασµό του θεµελιώδους ατοµι-
κού δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας, έκφανση
της οποίας είναι και η ελεύθερη λατρεία- το ευαίσθητο
θέµα της οργάνωσης και της απόκτησης νοµικής µορφής
θρησκευτικών οµάδων που επιθυµούν να λειτουργούν
περισσότερο οργανωµένα και µε έναν εξωτερικό νοµικό
τύπο που να αντιλαµβάνεται το εσωτερικό δίκαιο. Έτσι, η
ρύθµιση της οργάνωσης της θρησκευτικής κοινότητας µε
συγκεκριµένο νοµικό τύπο, αποσκοπώντας στο να διευ-
κολύνει τη δράση και τη λειτουργία της κοινότητας και
παράλληλα προστατεύοντας την ιδιαιτερότητα της φύ-
σεως και της αποστολής των θρησκευτικών φορέων, ιδι-
αιτερότητα που δεν αµφισβητείται (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΛΗΣ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Οι σχέσεις Εκ-
κλησίας - Κράτους υπό το πρίσµα της υπαγωγής της
πρώτης στην έννοια του «ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»
και στους κανόνες περί «διαπλοκής»», ΕΔΔΔΔ 4/2001
σελ. 660), επιλύει προβλήµατα δεκαετιών που η Ελληνι-
κή Πολιτεία άφησε αρρύθµιστα και δεν επέδειξε το σθέ-
νος να τα αντιµετωπίσει (π.χ. έλλειψη νοµικής προσωπι-
κότητας σε ιστορικές εκκλησίες και κοινότητες µε µεγά-
λο αριθµό πιστών), αναγκάζοντας τους ενδιαφερόµε-
νους να χρησιµοποιούν, κατ’ ανάγκη και αδόκιµα, τις
γνωστές µορφές του ιδιωτικού δικαίου (αστική µη κερδο-
σκοπική εταιρία, σωµατείο), µε συνακόλουθες δυσλει-
τουργίες αλλά και αρνήσεις εκκλησιών να υπαχθούν σε
ένα τέτοιο καθεστώς (θεωρώντας ότι τέτοια νοµική µορ-
φή υποβαθµίζει το σκοπό αλλά και το κύρος τους, που το
εδράζουν στη µακραίωνη ζωή τους, και µάλιστα υπό δια-
φορετικές κρατικές µορφές και καθεστώτα). Δεν αµφι-
σβητείται ότι τα δικαιώµατα του συνέρχεσθαι και του συ-
νεταιρίζεσθαι για θρησκευτικούς σκοπούς είναι θεµελιώ-
δη ατοµικά δικαιώµατα που απορρέουν από την ελευθε-
ρία άσκησης της θρησκείας, κατ’ άρθρο 13 παρ.2Σ (ΠΡΟ-
ΔΡΟΜΟΣ ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, «Ατοµικά Δικαιώµατα», Αθήνα
2012, σελ. 393 επ.), ασκούνται συλλογικά και εξυπηρε-
τούν την έκφραση και την εξωτερίκευση του (ενδιάθε-
του) θρησκευτικού φρονήµατος. Παρόµοια θέση έχει και
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
(ΕΔΔΑ), ιδίως τα τελευταία έτη, αφού όταν πλέον κρίνει
σχετικά ζητήµατα θρησκευτικής ελευθερίας και συλλογι-
κής έκφρασής της, δεν περιορίζεται µόνο στην εξέταση

της προσφυγής υπό το πρίσµα και το περιεχόµενο του
σχετικού άρθρου 9 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµά-
των του Ανθρώπου αλλά σε συνδυασµό του µε το άρθρο
11 περί της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι. Το ζήτηµα
της απόδοσης νοµικής προσωπικότητας σε θρησκευτι-
κούς οργανισµούς έχει θίξει και ο Οργανισµός για την Α-
σφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε) σε
συνεργασία µε την Επιτροπή για τη Δηµοκρατία µέσω
της Εφαρµογής του Νόµου (Venice Commission) του
Συµβουλίου της Ευρώπης σε σχετικό εγχειρίδιο του µε
τίτλο «Guidelines for review of legislation pertaining to
religion or belief» (πηγή: http://www.osce.org/odihr/13993),
µε το οποίο έθεσε κάποιους κανόνες που θα πρέπει τα
κράτη να τηρούν, προκειµένου να νοµοθετούν στο ευαί-
σθητο πεδίο της θρησκευτικής ελευθερίας, χωρίς φυσικά
να αναιρείται το κυριαρχικό δικαίωµά τους να θέτουν αυ-
τά το νοµικό σύστηµα, τους όρους και τη διαδικασία α-
πόκτησης της νοµικής προσωπικότητας µίας θρησκευτι-
κής κοινότητας (ήτοι της ικανότητας δικαίου, ώστε να α-
χθούν σε αυτοτελείς φορείς δικαιωµάτων και υποχρεώ-
σεων και να προσλάβουν αυθύπαρκτη στο χώρο και συ-
νεχή στο χρόνο οντότητα). 
Πρέπει να τονιστεί ότι η δυνατότητα θέσπισης νέων

µορφών νοµικών προσώπων ανήκει φυσικά στη νοµοθε-
τική αρµοδιότητα της Βουλής (άρθρο 26Σ), η οποία µπο-
ρεί να ρυθµίσει κατά κανόνα κάθε ζήτηµα, µε όρια και πε-
ριορισµούς της φυσικά το Σύνταγµα, τους Διεθνείς Κα-
νόνες και Συµβάσεις και τους νόµους υπέρτερης νοµο-
θετικής ισχύς (π.χ. νόµους άπαξ εκδιδόµενους, όπως αυ-
τούς περί προστασίας των κεφαλαίων εξωτερικού). Ο Α-
στικός Κώδικας βέβαια προβλέπει συγκεκριµένες µορ-
φές νοµικών προσώπων (σωµατείο, ίδρυµα, αστική εται-
ρία), όπως φυσικά και ο Εµπορικός Νόµος έχει προβλέ-
ψει συγκεκριµένες µορφές εταιριών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ).
Η τυπολογία αυτή όµως δεσµεύει τους ιδιώτες, οι οποίοι
δεν µπορούν, στα πλαίσια της ελευθερίας των συµβάσε-
ων και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, να παρεκκλίνουν α-
πό αυτές σε τέτοιο βαθµό ώστε να αλλοιώνουν τα θεµε-
λιώδη χαρακτηριστικά που ο νόµος απαιτεί για τη λει-
τουργία τους (βέβαια έχουν ένα σηµαντικό βαθµό αυτορ-
ρύθµισης µε τα καταστατικά τους). Από την άλλη, ο νο-
µοθέτης πολλάκις έχει θεσµοθετήσει νέες µορφές νοµι-
κών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (νέες µορφές εταιριών,
διάφοροι συνεταιρισµοί) ώστε δεν δεσµεύεται (από κα-
µία διάταξη υπέρτερης ισχύος) να ρυθµίζει µία νέα µορ-
φή νοµικού προσώπου και να δίδει τη δυνατότητα οργά-
νωσης σε ενώσεις που µπορεί να προκύπτουν από τις
σύγχρονες ανάγκες. Με άλλα λόγια, «τίποτα όµως δεν
παρεµποδίζει τελικά τον κοινό νοµοθέτη ..... να διαµορ-
φώσει µια νέα ειδικότερη κατηγορία νοµικών προσώπων,
τα εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα» (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΣ, «Σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας», σελ. 200). Ε-
πίσης, το Ε΄ Τµήµα του ΣτΕ, σε πρόσφατο Πρακτικό Ε-
πεξεργασίας προεδρικού διατάγµατος περί της εγκρίσε-
ως του κανονισµού της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών
(171/2010) δεν ήταν αντίθετο στη θέσπιση ενός συστή-
µατος απόδοσης νοµικής προσωπικότητας ιδιωτικού δι-
καίου στις θρησκευτικές κοινότητες.
Η συγκεκριµένη επιλογή φιλοδοξεί να επιλύσει ζητή-

µατα που εκκρεµούν για χρόνια µεταξύ της πολιτείας και
διάφορων θρησκευτικών κοινοτήτων, αµφισβητήσεις και
διαφορές που µεταφέρθηκαν τόσο στη νοµική θεωρία
(που έφθασε στο σηµείο να θεωρήσει συγκεκριµένες Εκ-
κλησίες ως ίδρυµα ή έτι περαιτέρω ως νοµικά πρόσωπα



δηµοσίου δικαίου π.χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, «Το
νοµικό καθεστώς των Διαµαρτυροµένων Εκκλησιών
στην Ελλάδα» in Πολιτεία, Ορθόδοξη Εκκλησία και Θρη-
σκεύµατα στην Ελλάδα, Κατερίνη 2006, σελ. 176 επ.,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ «Περί του καθεστώτος
ορθόδοξου ιδιωτικού ναού ως «εκτός συναλλαγής»»,
ΑΡΜ 1999/1309 όσο και στην ελληνική δικαιοσύνη (η ο-
ποία αποσπασµατικά και χωρίς αυτό να αποτελέσει την
κρατούσα άποψη, είτε έκρινε υπέρ της ύπαρξης αυτοτε-
λούς νοµικής προσωπικότητας συγκεκριµένων Εκκλη-
σιών -χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό της µορφής και
του δικαίου που τις διέπει - είτε δέχθηκε ότι αποτελούν
Ν.Π.Ι.Δ. και συγκεκριµένα ίδρυµα π.χ. η µε αριθµό
1558/1974 ΣτΕ για την Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία
Θεσσαλονίκης, είτε περαιτέρω δέχθηκε - εξ αφορµής
φορολόγησης της δωρεάς ακινήτου- ότι πράγµατι έχουν
νοµική προσωπικότητα ιδρύµατος και µάλιστα ότι η µε-
ταβίβαση έλαβε χώραν «..κατά την ορθοτέραν γνώµην
προς νοµικόν πρόσωπον δηµοσίου δικαίου» ΦολΠρωτ Α-
λεξανδρούπολης 28/1972, ΝοΒ 21/554), χωρίς όµως να
θέτει ως λύση την αυτόµατη αναγνώριση των υφιστάµε-
νων ή των µελλοντικών θρησκευτικών φορέων. Εδώ ί-
σως θα έπρεπε να θυµίσουµε µια περίπτωση της ηµεδα-
πής νοµικής πραγµατικότητας που εµφανίζει κάποιες ο-
µοιότητες µε την περίπτωση των θρησκευτικών συσσω-
µατώσεων, ήτοι το ζήτηµα περί της ύπαρξης ή µη νοµι-
κής προσωπικότητας στα πολιτικά κόµµατα. Είναι αλή-
θεια ότι επικράτησε έντονη διαφωνία περί τούτου στη
συνταγµατική θεωρία, τουλάχιστον µέχρι την οριστική ε-
πίλυσή του από τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρ-
θρου 29 του ν. 3023/2002, η οποία θέσπισε ρητώς τη νο-
µική προσωπικότητα για τις συλλογικότητες αυτές (οι ο-
ποίες χαίρουν συνταγµατικής θεσµοποίησης, δυνάµει
του άρθρου 29 παρ.1α΄Σ), έστω και χωρίς να προσδιορί-
ζει ειδικότερα το είδος τους ως Ν.Π.Ι.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ. (Α-
ΠΟΣΤ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: «Τα δικαιώµατα ίδρυσης
και συµµετοχής σε πολιτικά κόµµατα στο Σύνταγµα, την
Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
και την κοινή νοµοθεσία» Το µέλλον των πολιτικών κοµ-
µάτων, Αθήνα 2003). 
Έτι περαιτέρω, είναι ξένη ως προς την ιστορία µας και

το νοµικό πολιτισµό µας (σε αντίθεση π.χ. µε το ιταλικό
κράτος που προβλέπει κάτι τέτοιο ρητά στο Σύνταγµα
του) η σύµβαση του κράτους µε εκκλησίες για την ρύθµι-
ση τέτοιων σχέσεων (όπως για παράδειγµα τα κονκορ-
δάτα, ήτοι οι διεθνείς συµφωνίες που συνάπτει η Αγία Έ-
δρα -ως αυτοτελής και αναγνωρισµένη κρατική οντότη-
τα- µε τα διάφορα κράτη), σύµβαση η οποία αλλοιώνει το
χαρακτήρα των συνταγµατικών δικαιωµάτων και µειώνει
τη θέση του κράτους, αφού από εγγυητή και προστάτη
όλων των πολιτών και των συνταγµατικών δικαιωµάτων
τους, το τοποθετεί σε θέση διαπραγµατευόµενου και τε-
λικώς αντισυµβαλλόµενου, τουλάχιστον για µία συγκε-
κριµένη θρησκευτική οµάδα αυτών, περιστέλλοντας έτσι
το θεσµικό ρόλο του και τον πυρήνα των συνταγµατικών
διατάξεων και δη της θρησκευτικής ελευθερίας, έστω και
αν η συµφωνία αυτή αφορά σε επιµέρους ζητήµατα και
εκδηλώσεις της, (βέβαια δεν πρέπει να λησµονείται ότι η
Ειδική Επιτροπή για τη µελέτη θεµάτων σχέσεων Πολι-
τείας - Εκκλησίας, η οποία συγκροτήθηκε το 1987 και υ-
πό το βάρος του ν. 1700/1987, εισηγήθηκε τότε την εισα-
γωγή ενός νέου συστήµατος ρυθµίσεως των σχέσεων
µεταξύ των δύο θεσµών, σύστηµα που προέβλεπε την α-
ποτύπωση των θεµελιωδών ρυθµίσεων του σε µία «Συµ-

φωνία Πολιτείας και Εκκλησίας», βάσει των αρχών του
αµοιβαίου σεβασµού και της αναγνωρίσεως της αυτοτέ-
λειας τους εκατέρωθεν, πρόταση που τελικώς δεν έλαβε
καµία συνέχεια. Στα πλαίσια του σχετικού διαλόγου,
προβλήθηκαν και άλλες παρόµοιες απόψεις, ωστόσο ως
προς την πρόσδοση στην Εκκλησία νοµικής προσωπικό-
τητας, αυτή θα έπρεπε να ρυθµιστεί µε νόµο {βλ. διεξο-
δικά ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΙΔΑΡΗ «Η διαπάλη νοµιµότητας και
κανονικότητας και η θεµελίωση της εναρµονίσεώς
τους», Αθήνα 1994, σελ. 204 επ.). Μάλιστα, µία ανάλογη
επιλογή αποµακρύνεται ακόµα περισσότερο από την η-
µεδαπή νοµική πραγµατικότητα, αφού δεν φαίνεται δυ-
νατή µια οµαλή ένταξη της και συµφωνία της µε το ι-
σχύον συνταγµατικό σύστηµα των σχέσεων µεταξύ Πο-
λιτείας και Εκκλησίας, είτε αυτό είναι το σύστηµα της
νόµω κρατούσης πολιτείας (κατά την κρατούσα άποψη
που δέχεται το µεγαλύτερο µέρος της νοµικής συνταγ-
µατικής θεωρίας, Δ. Τσάτσος, Κ. Μαυριάς, Σ. Τρωϊάνος,
Γ. Πούλης, Χ. Παπαστάθης, Κ. Ράλλης, Α. Μαρίνος
κ.λπ.), είτε αυτό ευρίσκεται στο «µεταίχµιο µεταξύ του
συστήµατος της νόµω κρατούσης πολιτείας και ενός κα-
θεστώτος συναλληλίας» (Α. Μάνεσης - Κ. Βαβούσκος)
είτε αυτό είναι το σύστηµα των συνταγµατικά ρυθµισµέ-
νων σχέσεων (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, «Οι σχέσεις
κράτους και εκκλησίας», Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 59
επ.), ο οποίος ειδικά αναφέρει τα εξής: «Πρώτον, η σύ-
ναψη µιας τέτοιας σύµβασης παραπέµπει -συνειρµικά
τουλάχιστον- στα κογκορδάτα ως µορφή και µέθοδο
ρύθµισης των σχέσεων κράτους και ρωµαιοκαθολικής
εκκλησίας. Από την άποψη αυτή, µια τέτοια προσέγγιση
ξενίζει, γιατί βρίσκεται µακριά από την πολιτειολογική
αλλά και την εκκλησιαστική αντίληψη που έχει επικρατή-
σει ως προς τις σχέσεις κράτους και ορθόδοξης εκκλη-
σίας… Δεύτερον, η σύναψη µιας τέτοιας σύµβασης δια-
µορφώνει µια έµµεση και δευτερογενή οµοταξία, που
δεν προβλέπεται στο Σύνταγµα» (Βενιζέλος, ο.π. σελ.
196). Αυτά ισχύουν ακόµα και αν δεχθούµε ότι εν τέλει η
όποια προσπάθεια συστηµατικής κατάταξης του συστή-
µατος αυτού «προσκρούει στην πολυµορφία της ιστορι-
κής πραγµατικότητας, η οποία δεν είναι δυνατόν να υπα-
χθεί αβιάστως σε ένα µικρό αριθµό σχηµάτων» (ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, «Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαί-
ου», Αθήνα 2011, σελ. 43 επ.). Τέλος, δεν πρέπει να µας
διαφεύγει ότι το ελληνικό νοµικό σύστηµα δεν αναγνω-
ρίζει ούτε επιτρέπει αυτόνοµη κανονιστική αρµοδιότητα,
ανεξάρτητη από ειδική νοµοθετική εξουσιοδότηση (ούτε
και για τους ρητά αναγνωριζόµενους κατά το Σύνταγµα
αυτοδιοικούµενους οργανισµούς (Α.Ε.Ι, Ο.Τ.Α), καθώς
και για την Εκκλησία της Ελλάδος, για την οποία γίνεται
δεκτό ότι το συνταγµατικό θεµέλιο της κανονιστικής αρ-
µοδιότητάς της είναι το άρθρο 43 παρ.2 Σ (Σ. ΤΡΩΙΑΝΟΣ
- Γ. ΠΟΥΛΗΣ, «Εκκλησιαστικό Δίκαιο» Αθήνα 2003 σελ.
42, ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, ό.π. σελ. 9). Δεν είναι λοιπόν δυνατό
να αναγνωρίζεται άνευ ετέρου η νοµική υπόσταση ενός
φορέα που έχει ιδρυθεί ή εξαρτάται από άλλη δικαιική
σφαίρα (π.χ. το κανονικό δίκαιο µίας εκκλησίας), χωρίς
αυτό να ενδύεται ένα νοµικό µανδύα που αναγνωρίζει η
έννοµη τάξη του κράτους (φυσικά στο εσωτερικό του
δύναται να απολαµβάνει το µέγιστο της αυτοοργάνωσης
και της αυτονοµίας). Και µάλιστα, στην περίπτωση της
Καθολικής Εκκλησίας, να αναγνωρίζεται αυτοµάτως η
νοµική υπόσταση του, µε µόνη την απόφαση του αρµοδί-
ου εκκλησιαστικού οργάνου - συνήθως του οικείου Επι-
σκόπου κατόπιν Παπικής εγκρίσεως -, σύµφωνα µε το
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Κανονικό Δίκαιο της και χωρίς την ελάχιστη εµπλοκή του
ηµεδαπού δικαίου, πράγµα που θα συνεπαγόταν την α-
νέλεγκτη και κυριαρχική ίδρυση νοµικών προσώπων ε-
ντός της ελληνικής επικράτειας, από µια άλλη δικαιοτα-
ξία (εκκλησιαστική και µάλιστα αλλοδαπή), δυνατότητα
που δεν ισχύει για καµία θρησκευτική κοινότητα στην
Ελλάδα. Έτσι, παρά την ιδιαίτερη έννοµη τάξη που εγκα-
θιδρύεται δια του κανονικού δικαίου (πολλές φορές µε ι-
σχυρούς δεσµούς και αλληλεπιδράσεις και στο πολιτεια-
κό δίκαιο), αυτή περιορίζεται στις εκκλησίες και τα µέλη
τους, αφού «...κανένα κράτος από την εποχή που υπάρ-
χουν κυρίαρχα κράτη, δηλαδή την εποχή της θρησκευτι-
κής Μεταρρύθµισης απέναντι στον καθολικισµό στην Ευ-
ρώπη, δεν αποδέχθηκε την ανωτερότητα και άµεσο ισχύ
του κανονικού δικαίου εντός των ορίων της επικράτειας
του...» (ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, «Περί της προβλη-
µατικής του υπό εκκλησιαστική κηδεµονία εδάφους», Α-
θήνα 2004, σελ. 365 επ.). 
Η νοµική µορφή τέτοιων φορέων έχει να κάνει κυρίως

µε τις εξωτερικές σχέσεις τους, ως εκ τούτου πρέπει να
συµβαδίζει µε το γενικό νοµικό πλαίσιο στο οποίο λει-
τουργούν. Άλλωστε, η -πρόσφατη στο δικαιικό χώρο- κα-
τασκευή (κατά πλάσµα δικαίου) της έννοιας της νοµικής
προσωπικότητας, δεν είναι άγνωστη πλέον ακόµα και
στο κανονικό δίκαιο ιστορικών Εκκλησιών αλλά και στον
τρόπο που το κράτος, τους πρώτους µεταχριστιανικούς
αιώνες, αντιµετώπιζε αυτές τις συσσωµατώσεις, αντι-
λαµβανόµενων των χριστιανικών εκκλησιών, ήδη από
την εποχή του Μ. Κωνσταντίνου, ως υποκείµενα δικαίου,
έστω και αν οι νοµικοί της Ρωµαϊκής και κατόπιν της Βυ-
ζαντινής Αυτοκρατορίας δεν είχαν ακόµα σχηµατοποιή-
σει τη νοµική έννοια της νοµικής προσωπικότητας (ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, «Νοµική θεώρηση των µοναστη-
ριακών τυπικών», Αθήνα 2003, σελ. 165-166 επ. ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΛΛΙΓΑΣ, «Σύστηµα Ρωµαϊκού Δικαίου καθά εν Ελλάδι
πολιτεύεται πλήν των Ιονίων Νήσων» Αθήνα 1878, σελ.
309 επ.). Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό της Κα-
θολικής Εκκλησίας, η οποία στα άρθρα 113 επ. του Κώδι-
κα του Κανονικού Δικαίου του 1983 αναγνωρίζει τη διά-
κριση µεταξύ φυσικών και νοµικών (και περαιτέρω ηθι-
κών) προσώπων, υιοθετώντας την ορολογία και την
τυπολογία του ηπειρωτικού ευρωπαϊκού δικαιϊκού συ-
στήµατος: «114 παράγραφος 1: Juridic persons are
constituted either by the prescript of law or by special grant
of competent authority given through a decree»
(http://www.vatican.va/archive/ENG1104/_INDEX.HTM).
Περαιτέρω, την ιδιότητα του νοµικού προσώπου (και µά-
λιστα ως έχον ιδιότητα διεθνούς νοµικής προσωπικότη-
τας) δεν την αρνείται ούτε η ίδια η Καθολική Εκκλησία,
αποτελούσα µάλιστα κατά την άποψη της «ιδίω δικαίω
νοµικόν πρόσωπον διεθνούς δικαίου» (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑ-
ΛΑΧΑΣ, «Η νοµική θέσις της Καθολικής Εκκλησίας εν τη
Ελληνική Επικράτεια» Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα
1978 σελ. 11 επ.), χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι απο-
τελεί αυτοµάτως και νοµικό πρόσωπο κατά τους κανόνες
του Διεθνούς Δικαίου (βεβαίως σηµειώνεται ότι είναι
διάφορη η νοµική προσωπικότητα της Αγίας Έδρας της
Πόλης του Βατικανού και της Καθολικής Εκκλησίας, δη-
µιουργώντας ένα πλέγµα από διαφορετικές, ωστόσο
στενά συµπλεκόµενες, οντότητες). Ωστόσο παραµένει
αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι και η Αγία Έδρα χρησιµο-
ποιεί εν τέλει τα κοσµικά - νοµικά εργαλεία για να προσ-
διορίζεται διεθνώς, αναγνωριζόµενη ως ξεχωριστή κυ-
ρίαρχη και ανεξάρτητη κρατική οντότητα τόσο εντός της

κρατικής γεωγραφικής περιφέρειας στην οποία βρίσκε-
ται (Ιταλία) όσο και σε σχέση µε τις άλλες διεθνείς οντό-
τητες (κράτη) και οργανισµούς (ΟΗΕ κ.λπ.), στα οποία η
Πόλη του Βατικανού αποστέλλει διπλωµατικούς ακολού-
θους, αναπτύσσει ξεχωριστές σχέσεις κ.λπ.. Μάλιστα, οι
κάτοικοι της Πόλης του Βατικανού έχουν διπλή ιθαγέ-
νεια, ήτοι και υπηκοότητα Βατικανού (εκτός της ιταλι-
κής), µε αποτέλεσµα να έχουν ιδιαίτερα διαβατήρια. Συ-
νεπώς, χωρίς να παραγνωρίζεται η φύση, ο χαρακτήρας,
η ιστορία και η παγκόσµια αποστολή της -που χωρίς αµ-
φιβολία ξεπερνάνε τα κοσµικά πλαίσια και το θεσµό του
κράτους όπου αρχικώς διαµορφώθηκε και επικράτησε,
γεγονός είναι ότι απευθύνεται στη διεθνή κοινότητα και
µετέχει στα διεθνή όργανα ως ιδιαίτερη κρατική - κοσµι-
κή οντότητα και όχι ως εξωκοσµικός θεσµός. Έτσι, αν και
το καθεστώς του Κράτους του Βατικανού έχει αµφισβη-
τηθεί πολλές φορές, αποτελώντας sui generis περίπτω-
ση στη διεθνή κοινότητα (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ - ΚΩΝΣΤ/ΤΙΝΟΣ ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ, «Το Δίκαιο της
Διεθνούς Κοινωνίας» Αθήνα 2011, σελ. 108 επ.), ειδικά
διότι υποστηρίζεται ότι στερείται της κρατικής κυριαρ-
χίας, ως αναγκαίο χαρακτηριστικό στοιχείο µίας κρατι-
κής οντότητας (Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Χ. ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΙΔΗΣ - Μ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, «Θεµελιώδεις Έννοιες στο
Διεθνές Δηµόσιο Δίκαιο», Αθήνα 2103, σελ. 143), η ανα-
ντίρρητη ιστορική πραγµατικότητα (µάλιστα µέχρι το
1870 ο Πάπας ήταν ταυτόχρονα αρχηγός της καθολικής
εκκλησίας και αρχηγός των παπικών κρατών - η Πόλη
της Ρώµης και οι επαρχίες της Marchia και της Umbria-
εκπροσωπούµενος και υπό τις δύο ιδιότητες) αρκεί για
το διεθνές δίκαιο ώστε να αναγνωρίζεται από µεγάλο α-
ριθµό κρατών που ανταλλάσουν µαζί του διπλωµατικούς
αντιπροσώπους και συµβάλλονται σε διεθνείς συνθήκες
(ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ, Δηµόσιο Διεθνές Δίκαιο,
Αθήνα 2011, σελ. 208 επ.). Όλα αυτά όµως δεν αναιρούν
το γεγονός ότι «η αναγνώριση της νοµικής προσωπικό-
τητας της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία σε κάθε περί-
πτωση παραχωρείται αποκλειστικά από την Πολιτεία α-
φορά µόνον στα εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα δηµοσί-
ου ή ιδιωτικού δικαίου…», ΝΙΚΟΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ, «Η Ρω-
µαιοκαθολική Εκκλησία και το Κράτος στην Ελλάδα. Μία
Νοµοκανονική Προσέγγιση» in Πολιτεία, Ορθόδοξη Εκ-
κλησία και Θρησκεύµατα στην Ελλάδα, Κατερίνη 2006,
σελ. 146). 
Εν τέλει, όπως έκρινε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (υπόθεση Καθολική Εκκλη-
σίας των Χανίων κατά Ελλάδας 16.12.1997), δεν θα µπο-
ρούσε αυτό να αποφανθεί σχετικά µε την επιλογή της
κατάλληλης µορφής (ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου) για
την απόδοση νοµικής προσωπικότητας στις θρησκευτι-
κές κοινότητες στην Ελλάδα, ούτε θα µπορούσε να πα-
ροτρύνει την Ελληνική Κυβέρνηση περί της λήψεως κα-
τάλληλων δράσεων, προκειµένου να απονεµηθεί νοµική
προσωπικότητα της µίας ή της άλλης µορφής. 
Έτι περαιτέρω, η µορφή του νοµικού προσώπου, ως

εργαλείου νοµικής οργάνωσης, δεν είναι κατ’ ανάγκη α-
σύµβατη µε µη χριστιανικές θρησκείες. Μπορεί, σύµφω-
να µε την παραδοσιακή και επίσηµη θέση των νοµοµα-
θών του Ισλάµ, (µιας κατ’ εξοχήν νοµικής θρησκείας ΝΙ-
ΚΗΤΑΣ ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ «Το νοµικό σχήµα στις θρησκείες
και η χριστιανική πίστη» in Γενέθλιον Απόστολου Γεωρ-
γιάδη, Αθήνα 2006, σελ. 2652, στην οποία «πυρήν της
νοµοθεσίας είναι η θρησκεία» ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ -
ΠΑΤΡΑΓΑΣ, «Η ανατροπή των τυράννων εν τη Ανατολική
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Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία και τω Ισλάµ», Αθήνα 2013, σελ.
15 και συνεπώς δεν υφίσταται «διάκρισις µεταξύ θρη-
σκείας και πολιτείας, µεταξύ θείου και ανθρωπίνου νό-
µου» ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΙΑΚΑΣ, «Ιστορία των Θρησκευµάτων
τόµ. Β΄ Το Ισλάµ» Θεσσαλονίκη 1998, σελ.371επ., αντι-
θέτως το ιδεώδες «…είνε να υπάρχει πλήρης ταύτισης
µεταξύ ισλαµικής κρατικής οντότητος και ισλαµικής κοι-
νωνίας…» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ - ΠΑΤΡΑΓΑΣ, «Περί το καθεστώς της αναδείξεως του
Μουφτή κατά την Ελληνικήν Έννοµον Τάξιν» Ε.Δ.Δ.Δ.Δ.
2/2001 σελ. 283), η ξεχωριστή νοµική προσωπικότητα σε
νοµικά πρόσωπα (ήτοι προσωπικότητα που προσδίδεται
σε µη φυσικά πρόσωπα, σύµφωνα µε το δυτικό σύστηµα
δικαίου, είτε αγγλοσαξονικό είτε ευρωπαϊκό) να είναι ξέ-
νη προς το Ισλαµικό Δίκαιο και να µην βρίσκει καµία ανα-
φορά στο δίκαιο της Σαρία (αφού το δίκαιο αυτό επιβάλει
υποχρεώσεις και αναγνωρίζει δικαιώµατα µόνο σε φυσι-
κά πρόσωπα) αλλά και από το καθ’ ηµάς Οθωµανικό δί-
καιο (Α.Π. 485/2013 Νοµοκανονικά 2014 τεύχος 1 σελ.
152), ωστόσο από πολλούς συγγραφείς έχει υποστηρι-
χθεί η άποψη ότι υφίστανται συγγενικοί θεσµοί ακόµα
και στο δίκαιο αυτό, όπως είναι ο «Al-dhimmah», που ου-
σιαστικά σηµαίνει «εγγύηση». Νεότεροι νοµοµαθείς υ-
ποστηρίζουν ότι µπορεί να γίνει αποδεκτή από το Ισλάµ
η κατασκευή του νοµικού προσώπου, βασιζόµενοι στο
προηγούµενο άλλων Ισλαµικών οργανισµών και πρακτι-
κών, όπως οι: «waqf», «masjid», «baitul mal», ειδικότερα
δε ο «waqf» (ή κατά την τούρκικη απόδοση του στο γνώ-
ριµο σε εµάς θεσµό του «Βακούφ»), είναι ένας νοµικός
και θρησκευτικός οργανισµός, στο οποίο ένα φυσικό
πρόσωπο έχει αφιερώσει περιουσία για θρησκευτικό ή
φιλανθρωπικό σκοπό, διακρινόµενος πλέον από τον δω-
ρητή και την λοιπή περιουσία του και δυνάµενος να είναι
ο ίδιος υποκείµενο περιουσιακών δικαιωµάτων. Σήµερα
πάντως, τέτοιοι θεσµοί (κυρίως εταιρικά νοµικά πρόσω-
πα) έχουν εισαχθεί και λειτουργούν και σε µουσουλµανι-
κές χώρες (περισσότερα για τα τρία είδη των βακουφίων
στο Ισλάµ, ανάλογα µε τους αποδέκτες της παραχώρη-
σης ή τα παραχωρούντα πρόσωπα, ήτοι το αλ-χάιρη,
το αλ-δόρη και το αλ-ερσσάντ δηµόσιο θησαυροφυλά-
κειο αλλά και γενικότερα για το θεσµό αυτό ιδίως σε:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΑΤΡΑΓΑΣ, «Ο θεσµός των Βα-
κουφίων κατά το Ισλαµικόν Δίκαιον», Αθήνα 2013) και Ε-
γκυκλοπαίδεια Μείζονος ελληνισµού, Χριστιανικά Βα-
κούφια της Κωνσταντινούπολης, στην ιστοσελίδα:
http://constantinople.ehw.gr/Forms/fLemmaBody.aspx
?lemmaid=10983 αλλά και ZAINAL A. ZURYATI,
MOHAMED YUSOFF, AHMAD N. AZRAE «Separate legal
entity under Syariah law and its application on Islamic
banking in Malaysia: A note» in "International Journal of
Banking and Finance" vol 6/2009 τεύχος 2, MAHMOOD
SANUSI: «The Concept of Artificial Legal Entity
and Limited Liability in Islamic Law» in «Critical
issues on Islamic banking and financial markets:
Islamic economics, banking and finance, invesrments,
Takaful and financial planning», Dinamas Publications,
Κουάλα Λαµπούρ - Μαλαισία 2005, στην ιστοσελίδα:
http://www.kantakji.com/fiqh/files/fatawa/w228.doc,
TIMUR KURAN «The Absence of the Corporation
in Islamic Law: Origins and Persistence», σε:
http://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10
161/2546/Kuran_The_Absence_of.pdf;jsessionid=E03838
362250947A38DEC034FF30673E?sequence=1. Ειδικό-
τερα, όσον αφορά τη νοµική φύση και τις κατηγορίες του

θεσµού αυτού στο Οθωµανικό Δίκαιο σε: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑ-
ΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ, «Η Διεκδικητική Αγωγή», Αθήνα 2014,
σελ. 181 επ).
Σε κάθε περίπτωση, ο νόµος επιδιώκει να είναι γενικός

και να αφορά σε όλες τις θρησκευτικές κοινότητες και
θρησκείες, άρα είναι αρκετά αφαιρετικός και «ευρύχω-
ρος» ώστε να επιτρέψει σε όλους τους θρησκευόµενους
να τον χρησιµοποιήσουν, χωρίς να υιοθετεί ευνοϊκές ή ε-
ξαιρετικές ρυθµίσεις για συγκεκριµένες εκκλησίες ή
θρησκείες, εκτός των προβλέψεων του άρθρου 13Σ. Ει-
δικά για τα νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στις ρυθµί-
σεις των µεταβατικών διατάξεων του άρθρου 13 ΕισΝΑΚ
που προβλέπει: «Τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συστα-
θεί νόµιµα κατά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα εξα-
κολουθούν να υπάρχουν, σχετικά µε την ικανότητα και
τη διοίκηση ή λειτουργία τους εφαρµόζονται σ’ αυτά οι
σχετικές διατάξεις του Κώδικα» και του άρθρου 33 του
ν. 2731/1999 (Α΄ 138) που ορίζει: «Στα νοµικά πρόσωπα
που έχουν διατηρηθεί σε ισχύ µε το άρθρο 13 ΕισΝΑΚ,
συµπεριλαµβάνονται και τα προ της 23.2.1946 συσταθέ-
ντα ή λειτουργούντα καθιδρύµατα της Καθολικής Εκκλη-
σίας στην Ελλάδα», διευκρινίζεται ότι δεν επηρεάζονται
από τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, αφού ήδη η νοµική
προσωπικότητα τους έχει νοµοθετικώς αναγνωριστεί και
ρυθµιστεί από το ιδιωτικό δίκαιο (τις διατάξεις 61 επ του
Αστικού Κώδικα), επιλογή που έχει κριθεί θετικά που
πλήθος δικαστικών αποφάσεων (ΕφΘες 1161/1983, ΑΡΜ
37/1983 σελ. 965, ΕφΑιγ 101/1979, ΝοΒ 29/1981, σελ.
129, ΤριµΦορΕφΠειρ 452/1969 ΔΦΝ 23/1969, σελ. 665,
ΣτΕ 1141/1961). Ωστόσο δεν εµποδίζονται, εάν αυτά κρί-
νουν ότι εξυπηρετείται πληρέστερα ο σκοπός και η απο-
στολή τους, να επιλέξουν την εισαγόµενη δια του παρό-
ντος νοµική οργάνωση. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε τις προτεινόµενες διατά-

ξεις δεν εισάγεται κάποιος προληπτικός περιορισµός
του συνταγµατικού δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευ-
θερίας και ειδικότερα της ελευθερίας της λατρείας (ό-
πως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΟΣ ΜΑΡΙ-
ΝΟΣ, «Η ελευθερία της λατρείας αποτελεί την σπουδαι-
οτέραν εκδήλωσιν της ελευθερίας της θρησκευτικής συ-
νειδήσεως, εις τρόπον ώστε να µην είναι νοητή η δευτέ-
ρα άνευ της πρώτης … δεδοµένου ότι το Σύνταγµα δεν
καθιεροί απλώς ανεξιθρησκίαν αλλά θρησκευτικήν ελευ-
θερίαν…» «Εκκλησία και Δίκαιο» Αθήνα 2000, σελ. 20),
αφού οι πιστοί οποιασδήποτε γνωστής θρησκείας, είτε
αυτοί αποτελούν µία µικρή θρησκευτική οµάδα (π.χ. ολί-
γων ατόµων) είτε συνιστούν θρησκευτική κοινότητα -µε
την έννοια που προσδίδεται στο παρόν- µπορούν ανε-
µπόδιστα να ασκήσουν όχι µόνο ατοµικά αλλά και συλ-
λογικά τη λατρεία τους κατά τις κείµενες διατάξεις, δη-
λαδή µε την ίδρυση και λειτουργία ευκτήριου οίκου (έ-
στω χωρίς νοµική προσωπικότητα) υπό το σηµερινό κα-
θεστώς αδειοδότησης των ν.1363/1938 και 1672/1939,
καθεστώς που, όπως κρίθηκε από τα Ελληνικά Δικαστή-
ρια (πιο χαρακτηριστική η ΣτΕΟλ1444/1991 αλλά και η
ΑΠ 20/2001) είναι συνταγµατικώς συµβατό ανεκτό, αφού
οι διατάξεις τους «…έχουν δε την έννοια ότι η προβλε-
πόµενη διαδικασία θεσπίζεται για την εξακρίβωση της
θρησκευτικής δοξασίας ως γνωστής και όχι κρύφιας τη
µη προσβολή της δηµόσιας τάξης ή των χρηστών ηθών
και τη µη άσκηση προσηλυτισµού, δηλαδή των προϋπο-
θέσεων υπό τις οποίες, κατά την έννοια του άρθρου 13
παρ. 2 του Συντάγµατος, κατοχυρώνεται το ατοµικό δι-
καίωµα των οπαδών των διαφόρων θρησκευτικών δοξα-
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σιών να ασκούν ελευθέρως τη λατρεία», ώστε η αδειο-
δότηση του να είναι υποχρεωτική, εφόσον διαπιστωθεί η
πλήρωση των τριών ως άνω συνταγµατικών προϋποθέ-
σεων, εγκαθιδρύοντας έτσι δέσµια αρµοδιότητα του Υ-
πουργού και όχι διακριτική ευχέρεια του (ΣτΕ
5572/1996). Φυσικά, οι λοιπές απαιτήσεις που έθεταν οι
διατάξεις περί αδείας του επιχώριου Μητροπολίτη ή ο ε-
λάχιστος αριθµός των αιτούντων την αδειοδότηση έ-
χουν προ καιρού καταπέσει (ΟλΣτΕ 2274/1962 και ΣτΕ
1842/1992, οι οποίες έκριναν ότι οι µικροί αριθµοί των ο-
κτώ και επτά οπαδών αντίστοιχα, είναι επαρκείς για χο-
ρήγηση άδειας ιδρύσεως ευκτήριου οίκου) αλλά και κα-
ταργηθεί νοµοθετικά (άρθρο 27 του ν. 3467/2006). Συνε-
πώς και όσον αφορά στην ίδρυση των λατρευτικών χώ-
ρων των θρησκευτικών κοινοτήτων, συνεχίζουν να ισχύ-
ουν οι κείµενες διατάξεις και διοικητικές διαδικασίες που
ήδη εφαρµόζονται σήµερα (οι νόµοι του 1938/1939 και οι
λοιπές διατάξεις δηµοσίας τάξεως, όσον αφορά κυρίως
στο ακίνητο που θα χρησιµοποιηθεί για το σκοπό αυτό,
σε συνδυασµό µε τη σχετική νοµολογία του ΣτΕ), είτε οι
κοινότητες αυτές οργανωθούν σε νοµικά πρόσωπα είτε
όχι. Επαναλαµβάνεται, προς αποφυγή συγχύσεως, ότι η
απόδοση της νοµικής προσωπικότητας αφορά αποκλει-
στικά και µόνο στην θρησκευτική κοινότητα, ήτοι την έ-
νωση πιστών (όπως, κατ’ άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 590/1977,
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας της Ελλάδας αποτελεί η ενορία µετά του ενο-
ριακού ναού της). Ως εκ τούτου, δεν λαµβάνει νοµική
προσωπικότητα ο ίδιος ο ευκτήριος οίκος ή ο ναός που
λειτουργεί η κοινότητα αυτή προκειµένου να εξυπηρετή-
σει τις λατρευτικές ανάγκες της. Δυστυχώς, η σύγχυση
αυτή παρατηρείται συχνά λόγω του γεγονότος ότι, στο
ελληνικό νοµικό σύστηµα και στη διαµορφωµένη τυπο-
λογία των σχέσεων Πολιτείας - θρησκευτικών κοινοτή-
των, ο λατρευτικός χώρος είθισται να αποτελεί το βασι-
κό - κεντρικό στοιχεία που εξυπηρετεί την οργανωµένη
συλλογική λατρεία, αφού προβλέπεται ειδική άδεια για
την ίδρυση και λειτουργία του. Άδεια, η οποία µόνον εµ-
µέσως συνεπάγεται την «αναγνώριση», ως συνταγµατι-
κά προστατευόµενης, της θρησκείας της αιτούµενης
θρησκευτικής κοινότητας, αφού δεν υφίσταται κάποιο
άλλο επίσηµο σύστηµα έκδοσης διοικητικής ή άλλης
πράξης, ώστε να θεωρηθεί («αναγνωριστεί») µια θρη-
σκεία γνωστή και συνταγµατικώς προστατευόµενη (Ε-
φΑθ 5018/2011 ΤΝΠ ΔΣΑ), για την οποία προστασία εί-
ναι αδιάφορη η ύπαρξη ή µη ειδικών χώρων λατρείας, εκ-
κλησιαστικών αρχών ή ακόµα και ιερωµένων (πράγµα
που γίνεται ευκόλως κατανοητό για θρησκευτικές οµά-
δες που δεν αναγνωρίζουν ιερατείο ή που οι λατρευτι-
κές ανάγκες τους δεν χρήζουν ιδιαίτερων χώρων λα-
τρείας, αφού κανείς δεν µπορεί να αποκλείσει µια θρη-
σκευτική οµάδα από τυχόν λατρευτικές εκδηλώσεις
στην ύπαιθρο, αν φυσικά δεν παραβιάζονται άλλοι κανό-
νες δηµόσιας τάξης). 
Το άρθρο 9 του σχεδίου νόµου απλώς δίδει ρητά το δι-

καίωµα ίδρυσης (µε τις υφιστάµενες διαδικασίες) τέτοι-
ου χώρου και στα θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα, για να
αποφευχθεί κάθε αµφισβήτηση, χωρίς να αλλάζει τις ση-
µερινές διαδικασίες ή να τροποποιεί το υφιστάµενο νοµι-
κό πλαίσιο. Ίσως οι διατάξεις του 1938 χρειάζονται επι-
καιροποίηση και µία νέα θεώρηση, αυτό όµως είναι ανε-
ξάρτητο από τη νοµική οργάνωση των θρησκευτικών κοι-
νοτήτων, αφού ακόµα και µία οµάδα που δεν θα έχει τις

προϋποθέσεις ή τη βούληση να οργανωθεί ως Ν.Π.Ι.Δ.
θα µπορεί (όπως σήµερα) να ιδρύει ένα χώρο λατρείας
για να ασκεί τα συνταγµατικά δικαιώµατα της.
Η όλη διαδικασία ανατίθεται στη δικαστική κρίση του

αρµοδίου πρωτοδικείου και δεν ανατίθεται ως νέα διοι-
κητική αρµοδιότητα, κρίνοντας τη λύση αυτή ως καταλ-
ληλότερη για την εξασφάλιση τέτοιων θεµελιωδών δι-
καιωµάτων και τη νοµιµότητα τους, σύµφωνα µε τους
τρεις όρους που το ίδιο το Σύνταγµα θέτει: (α) γνωστή
θρησκεία, µη κρυφίες δοξασίες, (β) µη άσκηση προσηλυ-
τισµού, (γ) συµφωνία µε τη δηµόσια τάξη και τα χρηστά
ήθη. Εν τέλει, η δικαστική κρίση συνδυάζει τα αναγκαία
εχέγγυα ελέγχου, την κατάρτιση του κριτή σε ανθρώπι-
να δικαιώµατα, την αµεροληψία και την προσωπική και
λειτουργική ανεξαρτησία του, πόσω µάλλον όταν για την
ίδρυση απλών σωµατείων και συλλόγων ακολουθείται
αυτή η οδός. 

Α.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
Καταρχάς, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός

ότι στον Ευρωπαϊκό χώρο παρατηρείται µεγάλη ποικιλία
στη νοµική αντιµετώπιση των θρησκευτικών κοινοτήτων
από το κράτος και στα συστήµατα οργάνωσης που έχουν
θεσπιστεί, χωρίς να υπάρχει ένα κοινό σύστηµα ή έστω
ένα εναρµονισµένο νοµικό πλαίσιο. Έτσι, το κάθε κρά-
τος, ανάλογα και µε τις ιστορικές και κοινωνικές συνθή-
κες που επικράτησαν κατά τη διαµόρφωση του- µεταχει-
ρίζεται µε διαφορετικό τρόπο τις θρησκευτικές κοινότη-
τες, όχι µόνο σε σύγκριση µε τα άλλα κράτη αλλά ακόµα
και εντός της επικράτειάς του. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι
πολλά νοµικά συστήµατα απαιτούν διάφορες προϋποθέ-
σεις για την κτήση της νοµικής προσωπικότητας όπως έ-
ναν ελάχιστο αριθµό πιστών, έναν ελάχιστο χρόνο δρά-
σης και παρουσίας της θρησκευτικής οργάνωσης στη
χώρα, ένα ελάχιστο αριθµό τοπικών εκκλησιασµάτων, έ-
να ελάχιστο ύψος οικονοµικής σταθερότητας (ή ακόµα
και προϋποθέσεις πιο αόριστες, όπως αυτή του αυστρια-
κού συστήµατος που απαιτεί από τη θρησκευτική κοινό-
τητα «θετική στάση» προς το κράτος και την κοινωνία).
Μάλιστα είναι συνήθης η - εντός της αυτής δικαιοταξίας
(κράτους) και νοµικού συστήµατος - διαφορετική µετα-
χείριση µεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων (ένας εύ-
λογος βαθµός διαφοροποίησης, που βασίζεται κυρίως
στις ιστορικές και θρησκευτικές ρίζες της συγκεκριµένης
κοινότητας στη συγκεκριµένη κοινωνία), έχοντας φυσικά
εξασφαλίσει σε όλες τα ίδια θεµελιώδη δικαιώµατα (L
FRIEDNER, «Churches and other religious organisations
as legal persons» Peeters Leuven 2007, passim και ιδίως
σελ. 7 επ). Για παράδειγµα, στην Πορτογαλία απαιτείται
η παρουσία της κοινότητας για τριάντα τουλάχιστον
χρόνια, προκειµένου να απολαµβάνει το υψηλότερο
status της παγιωµένης θρησκείας. Γενικότερα, οι ρυθµί-
σεις της κατάστασης των θρησκευτικών κοινοτήτων δια-
φέρουν από χώρα σε χώρα, ρυθµίσεις οι οποίες είναι α-
πολύτως συνδεδεµένες µε την εν γένει λειτουργικότητα
του εθνικού νοµικού συστήµατος (ISCOMET - Institute for
Ethnic and Regional Studies, «Legal Position of Churches
and Religious Communities in South - Eastern Europe»
Ljubljana 2004, σελ. 19 επ.). 
Στη Γερµανία (όπου δεν υφίσταται κρατική εκκλησία),

κάθε θρησκευτική κοινότητα είναι αυτόνοµη και δύναται
να οργανώνει και να ρυθµίζει κατά το δοκούν τις εσωτε-
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ρικές υποθέσεις της, µπορεί δε να προσλάβει νοµική
προσωπικότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί σωµατεί-
ων (Ν.Π.Ι.Δ.), ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί ότι συνεχί-
ζουν να διατηρούν την ιδιότητα του νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου όσες την είχαν κατά τη ψήφιση του Συ-
ντάγµατος της Βαϊµάρης του 1919 (τα σχετικά άρθρα
διατηρήθηκαν σε ισχύ δυνάµει του άρθρου 140 του ι-
σχύοντος Γερµανικού Συντάγµατος), ήτοι τότε η Καθολι-
κή και η Ευαγγελική - Προτεσταντική Εκκλησία. Ωστόσο,
µπορούν να θεωρηθούν Ν.Π.Δ.Δ. και να αναγνωριστούν
µε διοικητική πράξη ως τέτοια, κατόπιν σχετικής αίτη-
σης, και όσες κοινότητες, βάσει του οργανισµού και του
αριθµού των µελών τους, παρέχουν «εγγυήσεις διαρκεί-
ας» (Grosse Kirchen), κριτήρια της οποίας αποτελούν η
γενικότερη κατάσταση της κοινότητας και ο αριθµός των
µελών της κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτη-
σης προς το Κράτος, ήτοι πρέπει να αποδείξουν ότι συνι-
στούν πράγµατι µόνιµη κοινότητα. Τέτοια αναγνώριση έ-
χουν επιτύχει πολλές κοινότητες (πρέπει να σηµειωθεί
ότι µέχρι σήµερα, µόνο µία θρησκευτική κοινότητα -οι
µάρτυρες του Ιεχωβά - αιτήθηκε την µετατροπή της σε
Ν.Π.Δ.Δ. και το αίτηµά τους απορρίφθηκε σε πρώτο βαθ-
µό και τελικά η υπόθεση τους έφθασε στο Συνταγµατικό
Δικαστήριο. Η Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη της Γερ-
µανίας (η οποία έχει παρουσία εκεί τουλάχιστον από το
1828), προσέλαβε την αναγνώριση της ως Ν.Π.Δ.Δ. µε
διαδοχικές ξεχωριστές αιτήσεις της στα διάφορα κράτη -
µέλη της Οµοσπονδιακής Γερµανίας, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της δεκαετίας του ‘70, καίτοι η πρώτη αίτηση της για
την περιοχή της Βαυαρίας αρχικώς απορρίφθηκε (οράτε
σχετικά και την ΓνωµΕισΑΠ 2/1992, Τ.Ν.Π ΔΣΑ). Φυσικά,
δεν πρέπει να παραγνωριστεί ότι οι θρησκευτικές κοινό-
τητες δεν θεωρούνται κρατικά όργανα ούτε φυσικά εν-
σωµατώνονται στον κρατικό οργανισµό, ακόµα και αν έ-
χουν προσλάβει (προφανώς δια ρητής διάταξης νόµου)
µορφή και νοµική προσωπικότητα δηµοσίου δικαίου, (α-
ναλυτικά γι’ αυτό ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ, «Το ζήτηµα της
συνταγµατικής προστασίας της ιδιοκτησίας των δηµό-
σιων νοµικών προσώπων» in Τόµος Τιµητικός του ΣτΕ
1929-1979 σελ. 438 επ.), έχουν ωστόσο το δικαίωµα να
επιβάλλουν φόρο στα µέλη τους, προκειµένου να ενι-
σχύουν τα έσοδα τους. (οράτε: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΟΥΝΤΕ-
ΔΑΚΗ, «Σχέσεις κράτους και εκκλησίας στον ευρωπαϊκό
χώρο», ΤοΣ 4-5/2000 σελ. 647επ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΠΠΑΣ
«Σχέσεις Εκκλησίας Πολιτείας εις τα χώρας της Ευρω-
παϊκής Ενώσεως (παλαιάς και νεοεισελθούσας το έτος
2004)», Εκκλησία 2/2006 σελ. 134επ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΙ-
ΔΑΡΗΣ, «Η Ελληνική Ορθόδοξος Μητρόπολις Γερµανίας
και ο Καταστατικός αυτής Χάρτης», Θεολογία 1/1979
σελ. 71 επ.). 
Στην Αυστρία ισχύει το σύστηµα της αναγνωρισµένης

θρησκείας, ήτοι απαιτείται η αναγνώριση, δια σχετικού
διατάγµατος, της οργάνωσης της ως θρησκευτικής και
της πρόσληψης νοµικής προσωπικότητας (εφόσον αυτές
πληρούν κάποιες προϋποθέσεις όπως συγκεκριµένη ο-
µολογία πίστεως, καταστατικό σύµφωνο µε τους νόµους
και τα χρηστά ήθη, µόνιµο τόπο συνάθροισης, ελάχιστος
αριθµός πιστών), ωστόσο υπάρχουν προβλέψεις και για
τις λοιπές µορφές συλλογικής θρησκευτικής εκδήλω-
σης. Έτσι, οι ιστορικές Εκκλησίες (η Καθολική, η Προτε-
σταντική, η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ιουδαϊκή
Κοινότητα, διάφορες µουσουλµανικές κοινότητες) έ-
χουν αναγνωριστεί µε τη µορφή του Ν.Π.Δ.Δ. sui
generis. Προβλέπεται επίσης, µε το νόµο περί του νοµι-

κού καθεστώτος των θρησκευτικών οµολογιών του 1998,
η δυνατότητα θρησκευτικών κοινοτήτων που δεν πλη-
ρούν τις αυστηρότερες προϋποθέσεις για τις ιστορικές
εκκλησίες να καταχωρίζονται κατά τον Αστικό Κώδικα
και να λαµβάνουν το καθεστώς του νοµικού προσώπου ι-
διωτικού δικαίου. Βέβαια, ο πρόσφατος νόµος του 1998
θέτει κάποιες προϋποθέσεις για την καταχώρηση αυτή,
εκ των οποίων απαιτείται ένας ελάχιστος αριθµός του-
λάχιστον τριακοσίων πιστών, κατοίκων Αυστρίας που
δεν είναι µέλη άλλης θρησκευτικής κοινότητας, η ύπαρ-
ξη της κοινότητας για τουλάχιστον είκοσι έτη, η ανάλυ-
ση των δογµάτων της και των οικονοµικών πηγών της.
Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα για µια κοινότητα να λει-
τουργήσει µε τη µορφή συλλόγου, χωρίς ωστόσο να έχει
τα δικαιώµατα που έχουν οι αναγνωρισµένες και κατα-
χωρισµένες κοινότητες. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µία
θρησκευτική οργάνωση µπορεί να διαλυθεί και µε απλή
διοικητική πράξη, χωρίς να απαιτείται η έκδοση δικαστι-
κής απόφασης. (Γ. ΚΡΙΠΠΑΣ, όπου παραπάνω, Εκκλησία
3/2006 σελ. 198επ, ΑΛΤΑΝΑ ΦΙΛΟΥ - ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑ «Η
νοµική προσωπικότητα των θρησκευτικών κοινοτήτων σε
χώρες της Ευρώπης», ΕφηµΔΔ 4/2012 σελ. 563 επ.,
GERHARD ROBBERS (επιµέλεια) µε επιστηµονική από-
δοση στην Ελληνική από τον Κυριάκο Κυριαζόπουλο,
«Κράτη και Θρησκεύµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Α-
θήνα 2007, σελ. 6 επ.). 
Στη Γαλλία, στην οποία θεωρείται ότι υπάρχει το πιο α-

ντιπροσωπευτικό παράδειγµα καθεστώτος πλήρους χω-
ρισµού κράτους και εκκλησίας (θεµελιώθηκε ήδη από το
1905 µε ειδικό νόµο), κάθε θρησκευτική κοινότητα δικαι-
ούται να αιτηθεί νοµική προσωπικότητα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κοινού - ιδιωτικού δικαίου, προβλέποντας
την ίδρυση των θρησκευτικών σωµατείων (associations
cultuelles), που υπάγονται στον κοινό για όλα τα σωµα-
τεία νόµο (της 1.7.1901), αφού το κράτος δεν υποχρεού-
ται να χορηγήσει κάποια ειδική νοµική υπόσταση στις
διάφορες θρησκείες, πέραν αυτής που προβλέπεται από
το νόµο για τις κάθε είδους ενώσεις του ιδιωτικού δικαί-
ου. Ωστόσο, σε δύο συγκεκριµένες περιοχές της γαλλι-
κής επικράτειας, την Αλσατία και τη Λωρραίνη (οι οποίες
εντάχθηκαν στην γαλλική επικράτεια µετά την υιοθέτη-
ση του καθεστώτος πλήρους χωρισµού), έχει κατοχυρω-
θεί η αναγνώριση τεσσάρων συγκεκριµένων θρησκευτι-
κών κοινοτήτων (η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία, η Εβραϊκή
Κοινότητα και δύο Προτεσταντικές Εκκλησίες) µε τη
µορφή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, όλες οι υ-
πόλοιπες µπορούν να καταχωρισθούν ως σωµατεία, κα-
τά το αστικό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση, το θρησκευτικό
σωµατείο πρέπει να έχει αποκλειστικά θρησκευτικούς
σκοπούς, προϋπόθεση που ελέγχεται από τα αρµόδια δι-
καστήρια, τα οποία µπορούν να διατάξουν τη διάλυση ε-
νός τέτοιου νοµικού προσώπου, αν διαπιστωθεί ότι οι
δραστηριότητες του παρουσιάζουν ορισµένους κινδύ-
νους (GERHARD ROBBERS, ο.π σελ. 65 επ., ΑΛΤΑΝΑ
ΦΙΛΟΥ - ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑ ο.π σελ. 554). 
Στην Ιταλία, οι διατάξεις του άρθρου 8 του Συντάγµα-

τος προβλέπουν για όλες τις θρησκείες τη δυνατότητα
αυτοοργάνωσης κατά το καταστατικό τους, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι αυτό δεν είναι αντίθετο µε τους νόµους.
Μάλιστα, οι σχέσεις τους µε το κράτος µπορούν να ρυθ-
µίζονται µε νόµο, βασισµένο σε διµερή σύµβαση που συ-
νάπτουν µεταξύ τους, αποκτώντας έτσι νοµική προσωπι-
κότητα, το είδος της οποίας διαφέρει κατά περίπτωση
και ανάλογα µε το περιεχόµενο της σύµβασης (Art. 8: All
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religious denominations are equally free before the law.
Denominations other than Catholicism have the right to
self-organization according to their own statutes, provided
these do not conflict with Italian law. Their relations with
the State are regulated by law, based on agreements with
their respective representatives.). Επιπλέον, υπάρχουν και
θρησκευτικές κοινότητες που δεν έχουν συνάψει καµία
συµφωνία µε το Ιταλικό Κράτος, για τις οποίες ισχύουν
οι διατάξεις του νόµου 1159/1929, σύµφωνα µε τις οποί-
ες µπορούν να αποκτήσουν νοµική προσωπικότητα κατά
τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα (είτε ως µη αστικές
εταιρίες - associazione non riconosciuta- είτε ως σωµα-
τεία - associazione riconosciute). Όσον αφορά στη σχέση
Κράτους και Καθολικής Εκκλησίας, το άρθρο 7 του Ιταλι-
κού Συντάγµατος ορίζει ότι και τα δύο είναι ανεξάρτητα
και κυρίαρχα, καθένα εντός της σφαίρας δράσης τους.
Περαιτέρω, µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 κατοχυρώθηκε
συνταγµατικά η Σύµβαση του Λατερανού του 1929, µε
την οποία ιδρύθηκε το Κράτος της Πόλης του Βατικανού
και προσδόθηκε στην Αγία Έδρα καθεστώς ανεξάρτητης
κυριαρχίας, καθορίζονται και ρυθµίζονται οι λεποµέρειες
αυτής της σχέσης π.χ. προνόµια, ιδιοκτησιακά δικαιώµα-
τα, φορολογικές συµφωνίες κ.λπ.. (Art. 7: The State and
the Catholic Church are independent and sovereign, each
within its own sphere. Their relations are regulated by the
Lateran pacts. Amendments to such Pacts which are
accepted by both parties shall not require the procedure of
constitutional amendments.). 
Στο Ηνωµένο Βασίλειο, εκτός από την Εκκλησία της

Αγγλίας (επίσηµη εκκλησία του κράτους) και την Εκκλη-
σία της Σκωτίας, οι θρησκευτικές κοινότητες λειτουρ-
γούν ως ενώσεις προσώπων (κυρίως ως σύλλογοι), ήτοι
ως «private societies» (associations) χωρίς κάποιο ιδιαίτε-
ρο σύστηµα κανόνων, ειδικό καθεστώς ή µητρώο, ώστε
έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε οποιαδήποτε άλλη εκούσια
συνένωση. Εφαρµόζονται οι γενικές αρχές και διατάξεις
που αφορούν στα φιλανθρωπικά ιδρύµατα και trusts. Ω-
στόσο προβλέπεται η καταχώρηση τόπων λατρείας (ως
τόποι ιερών τελετών), εφόσον φυσικά οι αιτούντες απο-
τελούν θρησκευτική κοινότητα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι
ο εσωτερικός κανονισµός µε τον οποίο λειτουργούν και
οργανώνονται οι εκκλησίες, αντιµετωπίζεται από το αγ-
γλικό δίκαιο ως ένα ιδιωτικό συµβόλαιο µεταξύ των µε-
λών της εκκλησίας (ΑΛΤΑΝΑ ΦΙΛΟΥ - ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑ ο.π
σελ. 566, GERHARD ROBBERS, ο.π σελ. 191 επ.), άλ-
λωστε η έννοια του Ν.Π.Δ.Δ. που επικρατεί στο ηπειρω-
τικό ευρωπαϊκό δίκαιο είναι ξένη προς το αγγλοσαξονι-
κό δικαιϊκό σύστηµα. 
Στις Κάτω Χώρες, το καθεστώς των εκκλησιών (έννοια

η οποία δεν προσδιορίζεται) ρυθµίζεται από τον Αστικό
Κώδικα και αυτές θεωρούνται ως νοµικά πρόσωπα sui
generis, διακρινόµενες από τα λοιπά Ν.Π.Ι.Δ. (π.χ. σωµα-
τεία, ιδρύµατα). 
Στη Δανία οι θρησκευτικές κοινότητες, εκτός αυτής

της Λαϊκής Εκκλησίας που το νοµικό πλαίσιο της αποτε-
λεί µέρος του δηµοσίου δικαίου και προσοµοιάζει µε
κρατική υπηρεσία, διακρίνονται σε: (α) στις αναγνωρι-
σµένες µε ειδικούς νόµους όπως οι Ευαγγελικές, η Βα-
πτιστική Εκκλησία, η Φιλανδική, η Ισλανδική, η Μεταρ-
ρυθµιστική Εκκλησία της Δανίας, (β) οι κοινότητες που έ-
χουν το δικαίωµα να τελούν την ιεροτελεστία του γά-
µου, δικαίωµα που το αποκτούν υπό προϋποθέσεις όπως
οµολογία πίστεως, τελετουργικό συµβατό µε τους κανό-
νες δηµόσιας τάξεως και τα χρηστά ήθη, σαφής θρη-

σκευτικός χαρακτήρας της κοινότητας µε διαρθρωµένη
οργάνωση και καθορισµένη εκπροσώπηση, επαρκή µέλη
και (γ) οι κοινότητες χωρίς αναγνώριση, το καθεστώς
των οποίων ρυθµίζεται από το ιδιωτικό δίκαιο (ΑΛΤΑΝΑ
ΦΙΛΟΥ - ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑ ο.π σελ. 567). 
Στη Σουηδία ισχύει σύστηµα αρχείου όπου εγγράφο-

νται οι αναγνωρισµένες θρησκευτικές οργανώσεις στο
ειδικό µητρώο, εφόσον πληρούν συγκεκριµένες αντικει-
µενικές προϋποθέσεις (π.χ. ο θρησκευτικός - λατρευτι-
κός σκοπός τους, ικανός αριθµός µελών), αποκτώντας έ-
τσι νοµική προσωπικότητα, χωρίς φυσικά αυτό να είναι
υποχρεωτικό για να λειτουργήσει µία θρησκευτική κοινό-
τητα. Η εγγραφή όµως προσδίδει δικαιώµατα όπως η
κρατική οικονοµική στήριξη και η τέλεση γάµων µε έννο-
µες συνέπειες στην πολιτική κατάσταση του ατόµου.
(ΑΛΤΑΝΑ ΦΙΛΟΥ - ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑ ο.π σελ. 565).
Στην Ουγγαρία ισχύει η αναγνώριση της κάθε θρη-

σκευτικής κοινότητας, κατόπιν ειδικής δικαστικής διαδι-
κασίας, όµοιας µε την αναγνώριση των σωµατείων, και
εγγραφής τους σε ειδικό βιβλίο. Στην Εσθονία επίσης
για την απόκτηση νοµικής προσωπικότητας απαιτείται η
έγκριση του αρµοδίου Υπουργείου Εσωτερικών (και γνώ-
µη επιτροπής ειδικών) και η εγγραφή σε ειδικό βιβλίο.
Στην Τσεχία βασική προϋπόθεση αναγνώρισης είναι η
εκκλησία να έχει τουλάχιστον δέκα χιλιάδες µέλη ή του-
λάχιστον πεντακόσια, εφόσον στην τελευταία περίπτω-
ση η εκκλησία είναι µέλος του Παγκόσµιου Συµβουλίου
Εκκλησιών. Αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται στην Πο-
λωνία, όπου η έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών δί-
δεται υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις (αίτηµα τουλά-
χιστον εκατό πολιτών, υποβολή πληροφοριών για το
δόγµα, το καταστατικό, της έδρα της θρησκευτικής ορ-
γάνωσης κ.λπ.. Στην Λεττονία επικρατεί αντίστοιχο σύ-
στηµα από το 1995 και η απόκτηση νοµικής προσωπικό-
τητας, που προϋποθέτει την έγκριση της αρµόδιας κρατι-
κής υπηρεσίας και την καταχώρηση στο ειδικό µητρώο,
χορηγείται εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις
(π.χ. ελάχιστος αριθµός µελών άνω των πενήντα πολι-
τών), µάλιστα µόνο οι εγκεκριµένοι θρησκευτικοί οργανι-
σµοί έχουν δικαίωµα να ανεγείρουν ναούς, να ιδρύουν
µονές και να παρέχουν θρησκευτικές υπηρεσίες εντός
κρατικών υπηρεσιών (στρατός, νοσοκοµεία, φυλακές
κ.λπ.). 
Στην Οµοσπονδία της Ρωσίας, σύµφωνα µε τον Ειδικό

Οµοσπονδιακό Νόµο του 1997, διακρίνονται οι θρησκευ-
τικές οµάδες, οι οποίες δεν αποκτούν νοµική προσωπι-
κότητα και οι θρησκευτικοί οργανισµοί που καταχωρού-
νται ως νοµικά πρόσωπα, τα οποία µπορούν να ιδρύσουν
πολίτες ή µη της ρωσικής Οµοσπονδίας, εφόσον αυτοί
κατοικούν µόνιµα και νόµιµα στην επικράτεια της. Η διά-
κριση αυτή είναι ουσιώδης, αφού ο νόµος αναγνωρίζει
λιγότερα δικαιώµατα στις άτυπες θρησκευτικές οµάδες
(π.χ. δεν µπορούν να ιδρύουν µέσα µαζικής ενηµέρω-
σης, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ιδρύµατα εκπαίδευσης των
θρησκευτικών λειτουργών και του θρησκευτικού προσω-
πικού τους). Οι οργανισµοί αυτοί, που λειτουργούν, σύµ-
φωνα µε το καταστατικό τους, διακρίνονται σε τοπικούς
και συγκεντρωτικούς. Οι τοπικοί οργανισµοί αποτελού-
νται από δέκα τουλάχιστον µέλη, µόνιµους κατοίκους
του ίδιου τόπου ή της ίδιας περιοχής. Αντί της δικής µας
έννοιας περί γνωστής θρησκείας, η ίδρυση ενός τέτοιου
οργανισµού απαιτεί ένα ειδικό πιστοποιητικό (που εκδί-
δει η τοπική διοίκηση) από το οποίο να προκύπτει ότι η
συγκεκριµένη θρησκευτική οµάδα υπάρχει στη συγκεκρι-
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µένη περιοχή επί τουλάχιστον δέκα πέντε έτη, άλλως ό-
τι η οµάδα αυτή είναι µέλος ενός συγκεντρωτικού ευρύ-
τερου θρησκευτικού οργανισµού. Προβλέπεται η δυνα-
τότητα αναγκαστικής διάλυσης του οργανισµού, ύστερα
από αίτηση της εισαγγελικής ή της διοικητικής αρχής, ε-
φόσον ο οργανισµός επανειληµµένα ή µαζικά παραβιά-
ζει το Σύνταγµα και τους νόµους ή αναπτύσσει συστηµα-
τικά δραστηριότητες αντίθετες από τους καταστατικούς
σκοπούς του. Βέβαια πρέπει να προσθέσουµε ότι το σύ-
στηµα αυτό υφίσταται κριτική για τη συνταγµατικότητα
διάφορων ρυθµίσεων του (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, «Κράτος και θρησκεύµατα στην Οµοσπονδία
της Ρωσίας», ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ 2/2006).
Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, σύµφωνα µε

την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγµατος, η οποία συ-
µπληρώνεται από την πλούσια νοµολογία του Ανωτάτου
Δικαστηρίου (στο χώρο του αγγλο-αµερικάνικου νοµικού
συστήµατος, βασική πηγή του δικαίου είναι τα δικαστικά
προηγούµενα) και την ερµηνεία, δεν επιτρέπεται η επέµ-
βαση του κράτους στα εσωτερικά των εκκλησιών ή των
λοιπών θρησκευτικών οργανισµών, τους οποίους δέχε-
ται ως αυτόνοµες και ανεξάρτητες νοµικές οντότητες
(entities, όχι όµως υπό τη διάκριση που αντιλαµβανόµα-
στε στο ηπειρωτικό ευρωπαϊκό δίκαιο περί νπιδ και
νπδδ) και οι οποίοι όχι µόνο είναι ελεύθεροι να θεσµοθε-
τήσουν τους κανονισµούς λειτουργίας και διοίκησης
τους αλλά µπορούν να θεσµοθετήσουν «δικαστικά όργα-
να» για να επιλύουν διαφορές σχετικά µε αυτά τα ζητή-
µατα, οι αποφάσεις των οποίων δεν µπορούν να ελεγ-
χθούν από την τακτική δικαιοσύνη. Γενικότερα, οι τυπι-
κές κανονιστικές διατάξεις ρυθµίζουν δευτερεύοντα θέ-
µατα, όπως τη φορολογία ή την υγειονοµική κάλυψη του
κλήρου. Οι εκκλησίες και οι θρησκευτικοί οργανισµοί ι-
δρύονται υπό τη µορφή µη κερδοσκοπικού οργανισµού
(nonprofit corporation) χωρίς να απαιτείται άδεια κρατι-
κού οργάνου. (BRETT G. SCHARFFS «The Autonomy of
Church and State» Brigham Young University Law Review
2004, σελ. 1278 , PAUL HORWITZ «Churches as First
Amendment Institutions: Of Sovereignty and Spheres» σε
Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review vol. 44 ). 

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1
Έννοια Θρησκευτικής Κοινότητας

Στο πρώτο άρθρο δίδεται ο ορισµός της θρησκευτικής
κοινότητας, µε εννοιολογικά στοιχεία: (α) τον ικανό α-
ριθµό (φυσικών) προσώπων, χαρακτηριστικό που έχει α-
πασχολήσει επί δεκαετίες τη νοµολογία, επ’ αφορµής
του απαιτούµενου αριθµού ατόµων για την ίδρυση ευ-
κτήριων οίκων, µε αποφάσεις που έκριναν υπέρ της ευ-
µενέστερης ερµηνείας, προκειµένου να διασφαλιστεί η
ελευθερία άσκησης της λατρείας (β) µε κοινή µεταξύ
τους θρησκευτική Οµολογία, ήτοι το γεγονός ότι µοιρά-
ζονται την αυτή πίστη περί (γ) γνωστής θρησκείας, νοµι-
κής έννοιας που προβλέπεται στο Σύνταγµα, έχει παγιω-
θεί στην ελληνική έννοµη τάξη και έχει απασχολήσει επί
χρόνια την νοµολογία, που χαρακτηρίζεται κυρίως από
την ύπαρξη λατρείας, δόγµατος και τελετουργικού (φα-
νερών και όχι κρυφών), αποκλείοντας έτσι φιλοσοφικά
ρεύµατα, θρησκευτικά κινήµατα και οµάδες προβληµατι-
σµού. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υφίσταται ορι-
σµός της έννοιας της θρησκείας καθολικά αποδεκτός (ό-

ταν µάλιστα αποτελεί αντικείµενο πολλών διαφορετικών
επιστηµών όπως η θεολογία και θρησκειολογία, η φιλο-
σοφία, η ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία), φθάνοντας
στο σηµείο µερικές από τις µεγαλύτερες και γνωστότε-
ρες θρησκείες να αρνούνται ακόµα και αυτό το χαρακτη-
ρισµό για τη δική τους πίστη. Ωστόσο µερικά από τα βα-
σικά στοιχεία της έννοιας αυτής, που την διαχωρίζουν α-
πό απλές φιλοσοφικές, ηθικές ή κοσµοθεωριακές αντι-
λήψεις, είναι η βεβαιότητα (πίστη) για την ύπαρξη µιας υ-
περβατικής δύναµης, η ανάγκη έκφρασης αυτής της πί-
στης µε λατρευτικές εκδηλώσεις και η συµµετοχή του
πιστού σε µια κοινότητα που τελεί υπό τις αυτές υπερβα-
τικές αντιλήψεις (Αρχ. Τιράνων και Πάσης Αλβανίας Α-
ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ) «Ίχνη από την αναζήτηση
του υπερβατικού» Αθήνα 2004, σελ. 27 επ). Έτερο στοι-
χείο µπορεί να είναι ένα δεσµευτικό για τον πιστό ήθος,
ήτοι ένα συγκεκριµένο και οριοθετηµένο τρόπο ζωής
(ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΕΓΖΟΣ, «Θρησκειολογικό Λεξικό» Αθήνα
2000, σελ.242επ. και σε «Φιλοσοφικό - Κοινωνιολογικό
Λεξικό», τόµος Β΄, Αθήνα 1995, λήµµα Θρησκεία, σελ.
278). Άλλως, θρησκεία εννοείται το σύνολο των συναι-
σθηµάτων, των πεποιθήσεων και των κατά παράδοση τε-
λούµενων πράξεων του ατόµου που αναφέρονται στο
θεό (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, «Η θρησκευτική ελευθε-
ρία», Αθήνα 1972, σελ.1). (δ) µόνιµα εγκατεστηµένοι, ή-
τοι αποτελούν µόνιµη και όχι παροδική ή περιφερόµενη
κοινότητα (ε) σε καθορισµένη γεωγραφική περιοχή, η ο-
ποία φυσικά δεν µπορεί να εκτείνεται αυθαίρετα αλλά
προσδιορίζεται από την περιοχή στην οποία κατοικούν ή
διαµένουν τα πρόσωπα της συγκεκριµένης κοινότητας.
Ωστόσο, η ανάγκη του σαφούς προσδιορισµού της γεω-
γραφικής περιοχής δεν µπορεί, από την άλλη, να οδηγή-
σει σε έναν αυθαίρετο περιορισµό της έννοιας της (π.χ.
σε ένα επίπεδο διοικητικής διαίρεσης όπως ο δήµος), κα-
τά τρόπο που ουσιαστικά να αναιρεί το χαρακτήρα (και
τον αυτοπροσδιορισµό) της οµάδας αυτής ως ιδιαίτερη
θρησκευτική κοινότητα, αλλά µπορεί να ανταποκρίνεται
και σε πολύ ευρύτερη περιοχή (νοµός Αττικής, Στερεά
Ελλάδα), αφού στην έννοια της θρησκευτικής κοινότη-
τας µπορεί να περιλαµβάνεται τόσο µια ευρύτερη οµάδα
πιστών που εκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια,
όσο και η τυχόν «µερικότερη» θρησκευτική κοινότητα
που µπορεί να αφορά σε οµάδα ατόµων της ίδιας θρη-
σκείας σε περιορισµένη και καθορισµένη γεωγραφική
περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, οι πιστοί µιας θρησκευτικής
κοινότητας συγκεκριµένης πόλης ή περιοχής της, αποτε-
λούν ταυτόχρονα και µέλη της ευρύτερης θρησκευτικής
κοινότητας της θρησκείας αυτής στην Επικράτεια. (στ)
µε σκοπό την κοινή άσκηση της λατρείας, σκοπός ο ο-
ποίος είναι θεµελιώδης για µία θρησκευτική κοινότητα
(αφού αποτελεί ειδικότερη έκφανση της ελευθερίας εκ-
δήλωσης των θρησκευτικών πεποιθήσεων, πάντα υπό
την επιφύλαξη της δηµόσιας τάξης, των χρηστών ηθών
και της απαγόρευσης του προσηλυτισµού), χωρίς αυτός
φυσικά να αποκλείει τυχόν άλλες εκφάνσεις της θρη-
σκευτικής και - ατοµικής ή συλλογικής - κοινωνικής συ-
µπεριφοράς της, της εκδήλωσης της αγάπης προς τον
άνθρωπο, της φιλευσπλαχνίας, της αγαθοεργίας και της
κοσµοαντίληψής της περί κοσµοθεωρίας π.χ. εκπαιδευτι-
κές, φιλανθρωπικές και γενικότερα κοινωφελείς δραστη-
ριότητες. Ο απαιτούµενος σκοπός της κοινής λατρείας
είναι sine qua non στοιχείο για την πλήρωση του εννοιο-
λογικού περιεχοµένου του ορισµού. Με άλλα λόγια, πι-
στοί µιας συγκεκριµένης θρησκείας που κατοικούν στον
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ίδιο δήµο, δεν αποτελούν κατ' ανάγκην ιδιαίτερη θρη-
σκευτική κοινότητα, όταν και οι ίδιοι δεν αντιλαµβάνο-
νται εαυτούς ως µέλη της, αντίθετα πιστοί ακόµα και διά-
σπαρτοι σε µια ευρύτερη περιοχή (π.χ. Στερεά Ελλάδα),
µπορούν να αποτελέσουν ιδιαίτερη κοινότητα, εφόσον
υφίσταται τέτοια συναντίληψη. 
Η έννοια της «θρησκευτικής κοινότητας», χωρίς όµως

να προσδίδονται τα χαρακτηριστικά της, απαντάται κυ-
ρίως σε ευρωπαϊκά κείµενα, είτε στα βασικά συµβατικά
(άρθρο 17 της Σ.Λ.Ε.Ε) είτε στο παράγωγο κοινοτικό δί-
καιο (π.χ. ΚανΕΚ 1099/2009 του Συµβουλίου «για την
προστασία των ζώων κατά τη θανάτωση τους», Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου «σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης
του χρόνου εργασίας», Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβου-
λίου «για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση
µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία»). Ένα
σαφή ορισµό της έννοιας βρίσκουµε στο 18ο τίτλο του
Κώδικα των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (U.S.C),
ο οποίος αποτελεί µια κωδικοποίηση των κυριότερων γε-
νικών διατάξεων των Η.Π.Α. και ειδικότερα στο στοιχείο
7 της παραγράφου 1093, όπου ορίζεται ότι µε τον όρο
«θρησκευτική κοινότητα» νοείται µια ένωση φυσικών
προσώπων των οποίων η ταυτότητα διακρίνεται από το
κοινό σύστηµα θρησκευτικών ηθικών αξιών, πεποιθήσε-
ων, δοξασιών, πρακτικών ή τελετουργιών ((7) the term:
«religious group» means a set of individuals whose identity
as such is distinctive in terms of common religious creed,
beliefs, doctrines, practices, or rituals). Παρόµοιος ορι-
σµός δίδεται και στο δίκαιο της Μεγάλης Βρετανίας
(Crime and Disorder Act 1998), όπου περιλαµβάνεται
στον ορισµό και η έλλειψη της θρησκευτικής πίστεως, ή-
τοι η αθεΐα ((5)In this section «religious group» means a
group of persons defined by reference to religious belief or
lack of religious belief.)
Ωστόσο, η έννοια αυτή δεν έχει τύχει ευρείας χρήσε-

ως στο ηµεδαπό θετικό δίκαιο, καθόσον αυτή καθ’ αυτή
απαντάται για πρώτη φορά στο ν. 3512/2006 περί της πα-
ραχώρησης της χρήσης του Ισλαµικού Τεµένους Αθηνών
στις µουσουλµανικές θρησκευτικές κοινότητες που δια-
βιούν στην Αττική). Έµµεση αναφορά στα βασικά εννοιο-
λογικά χαρακτηριστικά µίας θρησκευτικής κοινότητας θα
µπορούσε να θεωρηθεί πως κάνει η ισχύουσα µέχρι σή-
µερα διάταξη του άρθρου 1 του ν. 2456/1920 «Περί Ισ-
ραηλιτικών Κοινοτήτων», αφού προβλέπει πως µπορεί
να ιδρυθεί Ισραηλιτική Κοινότητα (η οποία οργανώνεται
ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου) µόνο σε πόλεις
που κατοικεί «µονίµως πλείονες των είκοσι ισραηλιτικών
οικογενειών», προτάσσοντας έτσι ως δύο αναγκαίες
προϋποθέσεις (και sine qua non στοιχεία της έννοιας) α-
φενός µεν τη µόνιµη εγκατάσταση (και προφανώς όχι
την προσωρινή διασύνδεση µίας θρησκευτικής οµάδας
µε το χώρο ή την ελεύθερη περιφορά της ανά περιοχές),
αφετέρου δε έναν ελάχιστο αριθµό µελών, που αφενός
µεν θεµελιώνει την ανάγκη ίδρυσης της κοινότητας, α-
φετέρου διασφαλίζει και την οµαλή λειτουργία και βιωσι-
µότητα της από κάθε άποψη (οικονοµική, βιολογική, κοι-
νωνική). 
Αντίθετα από το θετικό δίκαιο µας, η έννοια αυτή χρη-

σιµοποιείται ευρέως - χωρίς κάποιο ειδικότερο περιεχό-
µενο ή προσδιορισµό - στις αποφάσεις τόσο των ηµεδα-
πών δικαστηρίων (π.χ. ΣτΕ 2188/2010, ΑΠ 1331/2010,
ΑΠ 1777/2006, ΣτΕ 2880/2001, ΕφΑθ 5018/2011) όσο και
του ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, χωρίς µέχρι σήµερα να έ-

χει δοθεί κάποιος ορισµός της, που είναι απαραίτητος
για τον σαφή προσδιορισµό της κοινότητας και τη διάκρι-
σή της από άλλες οµάδες µε θρησκευτικό χαρακτήρα,
που όµως δεν εµφανίζουν τα ίδια σταθερά και παγιωµέ-
να χαρακτηριστικά, όπως αυτό της µονιµότητας, της
σύνδεσης της µε ένα στενότερο ή ευρύτερο χώρο της ε-
πικράτειας (και συνακόλουθα του σταθερού δεσµού της
µε την ηµεδαπή πολιτειακή δικαιοταξία) και του ελαχί-
στου αριθµού µελών. Δηλαδή, η έννοια αυτή -χωρίς να
περιορίζει το συνταγµατικό δικαίωµα των µεµονωµένων
ατόµων ή των οµάδων π.χ. µεταναστών, να ασκήσουν α-
τοµικά ή και συλλογικά τα θρησκευτικά δικαιώµατά τους
και τα λατρευτικά τους καθήκοντα (αφού ακόµα και µία
οµάδα λίγων ατόµων µπορεί να αιτηθεί την ίδρυση και
λειτουργία ευκτήριου οίκου)- επιτρέπει στην πολιτεία να
χαράξει καλύτερα και συστηµατικότερα την πολιτική της
για τις θρησκείες και την οργάνωσή τους, ιδίως σε µία ε-
ποχή που ο χάρτης τους εµφανίζει τεράστιες αλλαγές
µε την ίδρυση νέων θρησκειών και την έντονη κινητικό-
τητα τους σε όλη την υφήλιο. Έτσι, ο ορισµός αυτός, ε-
νώ εξυπηρετεί απολύτως τους στόχους του παρόντος,
αφού η νοµική έννοια της θρησκευτικής κοινότητας απο-
τελεί το βασικό στοιχείο για την οργάνωση και την πρό-
σληψη νοµικής προσωπικότητας από µία ένωση πιστών,
µπορεί να λειτουργήσει οριζόντια, σε όλο το φάσµα του
δικαίου των θρησκευτικών ελευθεριών. Είναι αυτονόητο
ότι, από νοµικής τουλάχιστον απόψεως, είναι τελείως
διαφορετική η έννοια της θρησκευτικής κοινότητας (π.χ.
οµάδα πεντακοσίων ευαγγελικών στο Βόλο) από την έ-
νωση κάποιων µελών αυτής της κοινότητας για δηµιουρ-
γία ενός θρησκευτικού νοµικού προσώπου, γεγονός που
απαιτεί έντονο το στοιχείο του animus για τέτοια οργά-
νωση, δεδοµένη και εκπεφρασµένη βούληση κάποιων α-
πό τα µέλη της θρησκευτικής κοινότητας (µπορεί λιγότε-
ρα από το σύνολό τους αλλά τουλάχιστον ισάριθµα µε
τον προβλεπόµενο αριθµό) να οργανωθούν κατά το νοµι-
κό αυτό τύπο, ώστε να ασκούν συλλογικά τη λατρεία
τους (και) µέσω του συγκεκριµένου Ν.Π.Ι.Δ.. 

Άρθρο 2
Θρησκευτικό Νοµικό Πρόσωπο 

Δεν αµφισβητείται ότι οι θρησκευτικές κοινότητες των
γνωστών θρησκειών µπορούν να ασκούν ανεµπόδιστα
τα λατρευτικά τους καθήκοντα, χωρίς διατυπώσεις (ε-
κτός αυτών που προβλέπονται για την ίδρυση των ευκτη-
ρίων οίκων και ησυχαστηρίων τους που στερούνται ίδιας
νοµικής προσωπικότητας), υπό την επιφύλαξη της δηµό-
σιας τάξης και των χρηστών ηθών. Ωστόσο, η έννοµη τά-
ξη µέχρι σήµερα δεν προέβλεπε την οργανωµένη και συ-
στηµατική άσκηση της λατρείας µέσω τυπικών µορφών
κοινωνικής συνεργασίας, εκτός ενός πολύ συγκεκριµέ-
νου πλέγµατος ρυθµίσεων, που προέκυψαν για λόγους
εθνικούς, ιστορικούς αλλά και λόγω υποχρεώσεων της
Ελληνικής Πολιτείας προερχοµένων από διεθνείς συν-
θήκες. Τέτοιες διατάξεις προβλέπουν την οργάνωση των
Εκκλησιών της Ελληνικής Επικράτειας (Εκκλησία της
Ελλάδος, Εκκλησία της Κρήτης και Ιερές Μητροπόλεις
της Δωδεκανήσου και Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου) και
των νοµικών προσώπων τους (δηµοσίου και ιδιωτικού δι-
καίου), των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων και των Μουφτει-
ών σε συγκεκριµένες περιοχές της επικράτειας. Μάλι-
στα, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η
πρόσληψη της ιδιότητας του νοµικού προσώπου άργησε

9



ακόµα και για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, α-
φού προβλέφθηκε και προσδόθηκε νοµική προσωπικότη-
τα στην κεντρική και περιφερειακές οργανώσεις της δε-
καετίες µετά τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους, ήτοι
το πρώτον στις Ενορίες µόλις το 1910, στις Μητροπό-
λεις το 1931 και στην ίδια την Εκκλησία της Ελλάδος µό-
λις το 1969 µε το άρθρο 1 του ν.δ. 126/1969 περί Κατα-
στατικού Χάρτη της (το προγενέστερο καθεστώς του
ν. 671/1943 στο άρθρο 59, αναγνώριζε ως Ν.Π.Δ.Δ µόνο
την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Μητροπόλεις). Με το
άρθρο αυτό, και προκειµένου να διευκολυνθεί η συλλογι-
κή δράση στο πεδίο της θρησκευτικής ελευθερίας (όπως
άλλωστε τονίζει ο Δ. Τσάτσος «η δράση των µελών µιας
κοινωνίας δεν είναι µόνον ατοµική, είναι δράση κατ’ εξο-
χήν συλλογική», Συνταγµατικό Δίκαιο, Θεµελιώδη δικαι-
ώµατα Γενικό Μέρος, Αθήνα 1988, σελ. 151, 176), προ-
βλέπεται ένα νέου τύπου νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δι-
καίου (εκτός αυτών που προβλέπονται στον Αστικό Κώ-
δικα και στους ειδικότερους νόµους π.χ. σωµατείο, ίδρυ-
µα, αστική εταιρία, συνεταιρισµοί, επαγγελµατικές ορ-
γανώσεις), το θρησκευτικό νοµικό πρόσωπο, το οποίο έ-
χει ως αποκλειστικό σκοπό του την οργανωµένη πλέον
άσκηση της λατρείας από τα θρησκευόµενα πρόσωπα -
µέλη του, υπό την τυπική µορφή ενός νοµικού προσώ-
που, µε τις δυνατότητες αλλά και τις υποχρεώσεις που
φέρει η οργάνωση αυτή. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 3Σ, είναι εντός των πλαισίων της θρη-
σκευτικής ισότητας, συνταγµατικώς ανεκτή και δικαιο-
λογηµένη µια εξαιρετική µεταχείριση της επικρατούσας
θρησκείας (η οποία εν προκειµένω οργανώνεται ως
Ν.Π.Δ.Δ.) που αντανακλά στα πληθυσµιακά µεγέθη των
πιστών της θρησκείας αυτής αλλά και τις ιδιαίτερες ιστο-
ρικές και κοινωνικές καταβολές και συνθήκες, υπό την
αυτονόητη προϋπόθεση ότι η µεταχείριση αυτή δεν οδη-
γεί σε θεσµοθέτηση ανεπίτρεπτων και αδικαιολόγητων
προνοµίων που καθιστούν τη θέση των λοιπών θρησκει-
ών µειονεκτική και δεν παρακωλύει τις δικές τους θρη-
σκευτικές ελευθερίες (σχετικώς η µε αριθµ. πρωτ.
12424/2007 υπόθεση του Συνηγόρου του Πολίτη περί α-
νέγερσης ορθόδοξου ναού σε κοινόχρηστο χώρο νοσο-
κοµείου). Αντίθετα, η θέσπιση ενός ενιαίου συστήµατος
ως προς το νοµικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτή-
των - πέραν των όποιων τυχόν αντιθέτων απόψεων που
σχετίζονται µε τη θέση συγκεκριµένων θρησκευτικών
κοινοτήτων στην ιστορική - κοινωνική πραγµατικότητα
και τις διαφορετικές έννοµες σχέσεις που έχουν ανα-
πτυχθεί µεταξύ αυτών και του Ελληνικού Κράτους κατά
την πάροδο του χρόνου- θα οδηγούσε σε ενιαία αντιµε-
τώπιση ανόµοιων µεταξύ τους καταστάσεων.
Για την απόκτηση της νοµικής προσωπικότητας, προτι-

µάται, ως η πλέον ασφαλής και ανεξάρτητη της κρατικής
εξουσίας λύση, η - κατόπιν δικαστικής απόφασης (και ό-
χι κάποιας διοικητικής άδειας, όταν µάλιστα ρητά το άρ-
θρο 12 παράγραφος 1Σ αναγνωρίζει το αναφαίρετο δι-
καίωµα των Ελλήνων να συστήνουν ενώσεις κάθε εί-
δους, χωρίς αυτό το δικαίωµα τους να εξαρτάται από
προηγούµενη άδεια - εγγραφή της οργάνωσης αυτής σε
ειδικό βιβλίο θρησκευτικών νοµικών προσώπων που θα
τηρούν τα πρωτοδικεία, σύµφωνα µε το σύστηµα της τή-
ρησης των νοµίµων διατυπώσεων (κατά το πρότυπο των
σωµατείων). Έτσι, ενώ αποτελεί έκφραση της θρησκευτι-
κής ελευθερίας η δυνατότητα των θρησκευτικών κοινο-
τήτων να αυτοδιοικούνται, σύµφωνα µε τους κανόνες
της επιλογής τους, ώστε η Πολιτεία υποχρεούται να α-

πέχει από κάθε ανάµιξη της σε θέµατα οργάνωσης, εσω-
τερικής διάρθρωσης και διοίκησής τους (Σ. ΤΡΩΙΑΝΟΣ,
«Η νοµική υπόστασις της Λατινικής Αρχιεπισκοπής των
εν Αθήναις Καθολικών» ΝοΒ 1983/485), ωστόσο αυτό το
δικαίωµα δεν µπορεί να οδηγήσει στην εξαίρεση των συ-
στηµατικά οργανωµένων µορφών των κοινοτήτων αυτών
από τους ισχύοντες νόµους και τη δηµόσια τάξη και την
πλήρη απουσία της από ένα ελάχιστο περιεχόµενο ρύθ-
µισης της οργάνωσης αυτής, όταν µάλιστα αυτές οι µορ-
φές επιδιώκουν να αναπτύξουν σχέσεις και δραστηριό-
τητες που έχουν συνέπεια στην ηµεδαπή έννοµη τάξη.
Ούτε φυσικά µπορεί να υποστηριχθεί ότι η κάθε θρη-
σκευτική κοινότητα µπορεί να αποκτήσει νοµική προσω-
πικότητα ipso iure. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι νοµική
προσωπικότητα απονέµεται στις θρησκευτικές διοική-
σεις και συσσωµατώσεις που έχουν αναλάβει την οργά-
νωση της άσκησης της λατρείας και τη θεραπεία των κο-
σµικών αναγκών των θρησκευτικών κοινοτήτων. Η κάθε
θρησκεία, δόγµα και Οµολογία δεν έχει νοµική προσωπι-
κότητα. 
Η σύστασή του απαιτεί τουλάχιστον τριακόσια πρόσω-

πα (µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα), αριθµός ο οποί-
ος κρίνεται αναγκαίος τόσο για την βιωσιµότητα, την εύ-
ρυθµη λειτουργία και την οικονοµική στήριξη του νοµι-
κού προσώπου - αφού η δηµιουργία ενός νοµικού προ-
σώπου χωρίς ταυτόχρονα τη διασφάλιση της λειτουρ-
γίας του δεν εξυπηρετεί ούτε το σκοπό της διάταξης ού-
τε τις προσδοκίες των µελών του, που αναµένουν από
αυτό να καταστεί βασική µονάδα οργάνωσης της θρη-
σκευτικής ζωής - όσο και για την αντιπροσωπευτικότητα
της συµµετοχής της θρησκευτικής κοινότητας. Έτσι, ο α-
ριθµός αυτός των πιστών κρίνεται ότι µπορεί να στηρίξει
την ανάπτυξη και λειτουργία του νοµικού προσώπου, µε
µικρές και προσιτές σε όλους τους θρησκευόµενους ει-
σφορές (ή και χωρίς εισφορές, αν υπάρχουν έσοδα από
ιδία περιουσία π.χ. προερχόµενη από δωρεά), ώστε να
µην αποκλείονται άτοµα µε µειωµένες οικονοµικές δυνα-
τότητες (φυσικά ο τυχόν καθορισµός χρηµατικών ή άλ-
λων εισφορών των µελών του νοµικού προσώπου καθο-
ρίζεται από το ίδιο, στα πλαίσια της αυτοοργάνωσης
του). Αντίστοιχες άλλωστε αριθµητικές απαιτήσεις ισχύ-
ουν και για την περιφερειακή διοικητική οργάνωση της
Εκκλησίας της Ελλάδας, αφού, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του Καταστατικού Χάρτη της (ν. 590/1977) και του
Κανονισµού 8/1979 (Α΄1/1980), προβλέπεται ως ελάχι-
στος αριθµός για την ίδρυση ενοριών της σε µικρές πό-
λεις οι τριακόσιες τουλάχιστον οικογένειες (οι οποίες
προφανώς διαµένουν µόνιµα στη περιφέρεια της). Η α-
παίτηση αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση µε τη διαµορφω-
µένη νοµολογία του ΣτΕ που εύλογα αρκείται σε πολύ
µικρότερους αριθµούς για την ίδρυση ευκτήριου οίκου
(ΣτΕ 881/1962 που κρίνει την αίτηση πέντε πιστών), α-
φού δεν απαιτείται νοµική προσωπικότητα για την ίδρυ-
ση και λειτουργία µίας θρησκευτικής κοινότητας και την
άσκηση της κοινής λατρείας. 
Αντίστοιχα ή και αυστηρότερα πληθυσµιακά κριτήρια

έχουν θεσπίσει και άλλες έννοµες τάξεις ευρωπαϊκών
χωρών. Σε κάθε περίπτωση, οι νοµικοί τύποι που παρέχει
ο Αστικός Κώδικας δεν αποκλείονται και οι θρησκευτικές
κοινότητες µπορούν να επιλέγουν καµία ή και άλλη µορ-
φή συλλογικής οργάνωσης (π.χ. σωµατείο), που να προ-
σιδιάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 
Απαραίτητο µέλος για τη σύσταση και λειτουργία ενός

θρησκευτικού νοµικού προσώπου είναι ο θρησκευτικός
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λειτουργός της κοινότητας (ιερέας, ποιµένας, ιερουρ-
γός), ο οποίος είναι επιφορτισµένος µε την διαποίµανση
της κοινότητας και ασκεί τα λατρευτικά καθήκοντα, χω-
ρίς τον οποίο το νοµικό πρόσωπο δεν µπορεί να εκπλη-
ρώσει το σκοπό του, ήτοι την οργανωµένη άσκηση της
λατρείας. Έτσι, δεν επιτρέπεται το συλλογικό όργανο δι-
οίκησης να απαρτίζεται µόνο από λαϊκούς, ωστόσο µπο-
ρεί να συµµετέχουν µόνο θρησκευτικοί λειτουργοί, χω-
ρίς κανένα λαϊκό µέλος. 
Σηµειώνεται ότι το δικαίωµα της θρησκευτικής ένωσης

(ερειδόµενο και στις διατάξεις του άρθρου 12Σ) δεν πε-
ριορίζεται µόνο στους ηµεδαπούς (οι οποίοι αποτελούν
και τους ρητά κατονοµαζόµενους φορείς του δικαιώµα-
τος της συγκεκριµένης συνταγµατικής διάταξης) αλλά
και σε αλλοδαπούς, αφού ήδη παγίως η νοµολογία των
δικαστηρίων µας (ΜΠρΑθ 4300/1996 ΝοΒ 1997/253,
ΜΠρΑθ 665/2007 ΝοΒ 2008/1791, ΜΠρΑθ 332/2006,
ΜΠρΘεσ 5251/2004 ΑΡΜ 2004/987, ΜΠρΘεσ
16520/2004 ΑΡΜ 2005/204, αλλά και ΝΣΚ 213/2009) δέ-
χεται, δυνάµει των διεθνών συµβάσεων περί δικαιωµά-
των του ανθρώπου, πως και οι αλλοδαποί -ακόµα και οι
προερχόµενοι από κράτη µη µέλη της Ένωσης- έχουν το
δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι, κατηργηµένης µάλιστα
σιωπηρώς και της σχετικής πρόβλεψης του άρθρου 107
ΑΚ περί υποχρεωτικής διοίκησης σωµατείων µόνο από η-
µεδαπούς. 

Άρθρο 3
Διαδικασίες και διατυπώσεις σύστασης

Για τη σύσταση του θρησκευτικού νοµικού προσώπου
προβλέπεται παρόµοια διαδικασία µε αυτήν που ισχύει
για το σωµατείο, δηλαδή έλεγχος νοµιµότητας από τις
δικαστικές αρχές, οι οποίες, ιδίως τα τελευταία χρόνια,
έχουν ασχοληθεί εκτενώς µε την συλλογική οργάνωση
των διάφορων θρησκευτικών κοινοτήτων, τις εκφάνσεις
της θρησκευτικής ελευθερίας και τα σχετικά ζητήµατα
που αφορούν στο Σύνταγµα και στη δηµόσια τάξη, έχο-
ντας αναπτύξει πλούσια νοµολογία. Η αίτηση δικάζεται
κατά την εκουσία δικαιοδοσία εξαιρετικά ενώπιον
του αρµοδίου µονοµελούς πρωτοδικείου και όχι του ει-
ρηνοδικείου (όπου µεταφέρθηκε το σύνολο σχεδόν της
εκουσίας δικαιοδοσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4055/2012 πλην συγκεκριµένων περιπτώσεων, όπως η
ανακοπή του άρθρου 82 ΑΚ) λόγω της σπουδαιότητας
της υπόθεσης για την απόλαυση θεµελιώδους ατοµικού
δικαιώµατος και η αίτηση εισάγεται πάντα σε ακροατή-
ριο και σε ακροαµατική διαδικασία (ανάλογη ρύθµιση µε
διακριτική εξουσία του δικαστηρίου προβλέπεται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 747 Κ.Πολ.Δ., όταν το δικα-
στήριο µπορεί να δρα και αυτεπαγγέλτως π.χ. διορισµός
επιτρόπου ή δικαστικού συµπαραστάτη), όπου φυσικά ι-
σχύει το ανακριτικό σύστηµα και επιτρέπει στο δικαστή
ευρεία εξουσία για την εξέταση πλήρωσης των νόµιµων
προϋποθέσεων. Επί της αιτήσεως εκδίδεται απόφαση και
δεν αρκεί η διαταγή που εισήγαγε η νέα διαδικασία του
ν. 4055/2012 για τα κοινά σωµατεία. Η αίτηση πρέπει να
υπογράφεται από όλα τα ιδρυτικά µέλη και σε αυτήν επι-
συνάπτονται η συστατική πράξη του νοµικού προσώπου,
η Οµολογία πίστεως (ήτοι οι βασικές δογµατικές αρχές
που συγκροτούν τον πυρήνα της συγκεκριµένης θρη-
σκείας και τη διαχωρίζουν από τις άλλες, όπως για πα-
ράδειγµα είναι το Πιστεύω για την Ορθόδοξη, την Καθο-
λική και την Ευαγγελική Εκκλησία), τα ονόµατα της διοί-

κησης του, ο κανονισµός του µε τις υπογραφές όλων
των αιτούντων - µελών και ηµεροχρονολογία και οι χώ-
ροι που χρησιµοποιεί η κοινότητα για την άσκηση των
λατρευτικών της καθηκόντων. Ειδικά όσον αφορά στην
Οµολογία πίστεως, υπενθυµίζεται ότι στο άρθρο 17 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. ορίζονται τα εξής:
«1. Η Ένωση σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς που έ-
χουν, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο οι εκκλησίες και οι
θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες στα κράτη µέλη. 2. Η
Ένωση σέβεται επίσης το καθεστώς που έχουν, σύµφω-
να µε το εθνικό δίκαιο οι φιλοσοφικές και µη οµολογια-
κές οργανώσεις. 3. Ή Ένωση διατηρεί ανοιχτό, διαφανή
και τακτικό διάλογο µε τις εκκλησίες και τις οργανώσεις
αυτές, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη ταυτότητα και συµ-
βολή τους.» Ώστε και η ίδια η Συνθήκη Λ.Ε.Ε., υπολαµ-
βάνει ως εγγενές και χαρακτηριστικό στοιχείο µιας θρη-
σκείας τον οµολογιακό χαρακτήρα της, διακρίνοντας έ-
τσι τις θρησκευτικές ενώσεις από τις µη οµολογιακές ορ-
γανώσεις ή λοιπές ενώσεις µε κεντρικό συνεκτικό στοι-
χείο αυτό των κοινών πεποιθήσεων. 
Εξυπακούεται πως οι λατρευτικοί χώροι της κάθε θρη-

σκευτικής ένωσης υπόκεινται στις κοινές διατάξεις περί
αδειοδότησης των χώρων λατρείας, χωρίς οι παρούσες
ρυθµίσεις να µεταβάλουν το συγκεκριµένο νοµικό πλαί-
σιο. Επιπλέον, στη διοίκηση πρέπει υποχρεωτικά να περι-
λαµβάνεται και ο θρησκευτικός λειτουργός της κοινότη-
τας, ο οποίος πρέπει να υποβάλει πλήρες βιογραφικό ση-
µείωµα από το οποίο υποχρεωτικά προκύπτει αφενός ο
τρόπος και ο χρόνος µε τον οποίο απέκτησε την ιδιότητα
αυτή (π.χ. εκλογή, διορισµός) εντός της συγκεκριµένης
κοινότητας ή εκτός αυτής, την οποία φυσικά αναγνωρί-
ζει και αποδέχεται η τελευταία, αφετέρου οι τυχόν θρη-
σκευτικές σπουδές του. Η δηµοσιότητα αυτών των στοι-
χείων λειτουργεί εξασφαλιστικά έναντι των υφιστάµε-
νων αλλά και των µελλοντικών µελών της κοινότητας, ώ-
στε να δύνανται να ελέγξουν και να κρίνουν την επαρκή
κτήση της δηλωθείσας ιδιότητας. Ωστόσο σε περιπτώ-
σεις που η συγκεκριµένη θρησκεία δεν αναγνωρίζει τέ-
τοια ιδιότητα, αρκεί η συµµετοχή στη διοίκηση του προ-
σώπου που τα µέλη θεωρούν ως αρχηγό της κοινότητας. 
Προκειµένου να αποφευχθούν περιπτώσεις στρεβλής

ή και καταχρηστικής άσκησης αυτής της δυνατότητας
οργάνωσης, το κάθε µέλος δεν µπορεί να είναι µέλος και
σε άλλο θρησκευτικό νοµικό πρόσωπο (της αυτής ή άλ-
λης θρησκείας ή δόγµατος) ταυτόχρονα, γεγονός που
µπορεί να αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του, η ο-
ποία θα συνοδεύει τα λοιπά δικαιολογητικά. Εξυπακούε-
ται πως το µέλος, στα πλαίσια της τυχόν αλλαγής κατοι-
κίας του, έχει κάθε δικαίωµα να καταστεί µέλος στο θρη-
σκευτικό νοµικό πρόσωπο της αυτής θρησκείας που ε-
δρεύει στην περιοχή κατοικίας του, έτι δε περαιτέρω έ-
χει κάθε δικαίωµα να µεταβάλει τις θρησκευτικές πεποι-
θήσεις του και να αποφασίσει τη συµµετοχή του σε κά-
ποιο άλλο θρησκευτικό νοµικό πρόσωπο, άλλης θρησκεί-
ας ή δόγµατος. Σε αυτές όµως τις περιπτώσεις, οφείλει
προηγουµένως να λύσει το νοµικό δεσµό µε το θρησκευ-
τικό νοµικό πρόσωπο στο οποίο ήδη συµµετείχε και να α-
ποχωρήσει από αυτό, κατά τα προβλεπόµενα στον κανο-
νισµό του.
Την αίτηση προς το δικαστήριο υπογράφουν µόνο τα

µέλη της διοίκησης και όχι όλοι οι ιδρυτές του νοµικού
προσώπου, κατ' οικονοµία της δίκης και προκειµένου να
µην εµφανίζεται ένας τόσο µεγάλος αριθµός φυσικών
προσώπων (τουλάχιστον τριακόσια άτοµα) ως αιτού-
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ντες, ήτοι ως διάδικοι (γεγονός που θα επέφερε διάφο-
ρες δικονοµικές - διαδικαστικές δυσχέρειες). Ωστόσο,
για τον έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων, πρέπει όλοι
οι ιδρυτές - µέλη του θρησκευτικού νοµικού προσώπου
να υπογράψουν, µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ήτοι τα
πλήρη στοιχεία που εµφανίζει ένα δελτίο αστυνοµικής
ταυτότητας ή ένα διαβατήριο, φωτοαντίγραφο της οποί-
ας ταυτότητας ή διαβατηρίου θα πρέπει να κατατίθεται
µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά, ως αποδεικτικό της αί-
τησης έγγραφο) και κατοικίας, τη συστατική πράξη του
ν.π., ώστε να αποδεικνύουν ότι συντρέχει στην ένωση
τους και η εδαφική απαίτηση του πρώτου άρθρου, ήτοι η
σύνδεση των µελών της µε µια ορισµένη γεωγραφική πε-
ριοχή (στην οποία θα δραστηριοποιείται το νοµικό πρό-
σωπο, όχι κατ’ ανάγκη προσδιορισµένη ή περιορισµένη
σε επίπεδο δήµου, αφού κάλλιστα µια θρησκευτική κοι-
νότητα µπορεί να απαρτίζεται από πιστούς που κατοι-
κούν µόνιµα σε διάφορους τόπους, αλλά έχουν επιλέξει
ως κέντρο των θρησκευτικών δραστηριοτήτων τους -ό-
που και η έδρα του νοµικού προσώπου- έναν άλλο τόπο,
ο οποίος ενδεχοµένως να εξυπηρετεί καλύτερα την πρό-
σβαση / µετακίνηση των πιστών ή να καλύπτει τις ανά-
γκες στέγασης λατρευτικού χώρου (ναού ή ευκτήριου οί-
κου). Αυτός ο σύνδεσµος του µέλους µε το έδαφος, εξε-
ταζόµενος αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (στα πλαί-
σια της συστηµατικής λειτουργίας του ορισµού του πρώ-
του άρθρου µε τις λοιπές διατάξεις), µπορεί να αποδει-
κνύεται µε κάθε πρόσφορο δηµόσιο έγγραφο (π.χ. εκκα-
θαριστικό σηµείωµα, βεβαίωση µονίµου κατοικίας του οι-
κείου ΟΤΑ). 
Αναγκαίο στοιχείο της προδικασίας είναι η πρόβλεψη

της επίδοσης επίσηµου αντιγράφου της κατατεθειµένης
αίτησης, µε την πράξη ορισµού της συζήτησής της, µε
συνηµµένα όλα τα δικαιολογητικά που θα τεθούν υπόψη
του δικαστηρίου, στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων και στον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, δέκα
πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν τη δικάσιµο, προκειµέ-
νου να λάβουν γνώση και να ασκήσουν τυχόν παρέµβα-
ση υπέρ της δηµόσιας τάξης. Η λύση αυτή, χωρίς να πα-
ρακωλύει στο ελάχιστο την ελευθερία των θρησκευτι-
κών κοινοτήτων να οργανώνονται µε τη συγκεκριµένη
νοµική µορφή, είναι σύµφωνη µε την υποχρέωση της Πο-
λιτείας να διαφυλάττει την ακώλυτη άσκηση της θρη-
σκευτικής ελευθερίας και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις
όλων των υποκειµένων του ατοµικού αυτού δικαιώµα-
τος, ώστε να προλαµβάνονται απόπειρες εκµετάλλευ-
σης της θρησκευτικής πίστης και της ανθρώπινης ανά-
γκης να εκφρασθεί αυτή. Παράλληλα, εξυπηρετείται η α-
νάγκη µίας ευνοµούµενης πολιτείας να λαµβάνει γνώση
για τα συµβαίνοντα στον ευαίσθητο αυτό χώρο άσκησης
και απόλαυσης τόσο βασικού ατοµικού δικαιώµατος. 

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του
ν. 2472/1999, τα προσωπικά δεδοµένα που αφορούν στις
θρησκευτικές πεποιθήσεις (ήτοι στην επιλογή της θρη-
σκείας ή του δόγµατος που πρεσβεύει ένα άτοµο, η ο-
ποία επιλογή εκδηλώνεται σαφώς και δια της δήλωσης
της βούλησης συµµετοχής του σε θρησκευτικό νοµικό
πρόσωπο της συγκεκριµένης θρησκείας ή δόγµατος) α-
ποτελούν ευαίσθητα δεδοµένα, τα οποία υπόκεινται σε
αυστηρή προστασία, όσον αφορά στην συλλογή, τήρηση
και επεξεργασία τους. Φυσικά, όταν το υποκείµενο των
δεδοµένων επιθυµεί να ασκήσει κάποιο δικαίωµα του,
τότε οικειοθελώς εκδηλώνει και φανερώνει τα δεδοµένα
αυτά, εν προκειµένω µε την υπογραφή της συστατικής

πράξης και του κανονισµού του υπό σύσταση θρησκευτι-
κού νοµικού προσώπου, προκειµένου αυτά να υποβλη-
θούν στο αρµόδιο δικαστήριο, ως έγγραφα της σχετικής
δικογραφίας, πολλώ δε µάλλον όταν η Αρχή Προστασίας
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, µε σειρά αποφάσε-
ων της, έχει κρίνει ότι ο φάκελος της δικογραφίας που έ-
χει προσκοµιστεί ενώπιον δικαστικής ή εισαγγελικής αρ-
χής δεν αποτελεί αρχείο κατά τις διατάξεις του
ν. 2472/1997 (147/2001, 68/2004, 31/2005), έστω και αν
αυτός περιέχει τέτοια δεδοµένα. Η ανακοίνωση όµως
αυτή, ούσα οικειοθελής και στα πλαίσια δικαστικής διαδι-
κασίας, δεν µπορεί να οδηγήσει άνευ ετέρου, έστω και
εµµέσως, σε άρση της προστασίας των δεδοµένων αυ-
τών και σε πρόσβαση τρίτων σε αυτά. Έτσι, ενώ είναι αυ-
τονόητο ότι το δικαστήριο (δικαστικοί λειτουργοί, γραµ-
µατείς), θα έχουν πρόσβαση σ' αυτά τα δεδοµένα, κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους, τα στοιχεία (στοιχεία
ταυτότητας, υπογραφές) που ταυτοποιούν τα πρόσωπα
που υπογράφουν τη συστατική πράξη και τον κανονισµό
ως πιστούς της συγκεκριµένης θρησκείας ή δόγµατος,
δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους ούτε περιλαµβάνονται
στο τηρούµενο βιβλίο θρησκευτικών νοµικών προσώπων.
Οι διοικητικές υπηρεσίες των δικαστηρίων διαφυλάσ-
σουν τα στοιχεία αυτά και δεν τα χορηγούν σε τρίτους,
όταν για παράδειγµα χορηγείται εκ του τηρούµενου αρ-
χείου, αντίγραφο του κανονισµού του νοµικού προσώ-
που. Η απαγόρευση αυτή φυσικά δεν µπορεί να αφορά
στα στοιχεία ταυτότητας των µελών της διοίκησης, α-
φού εκεί κάµπτεται η προστασία λόγω των αναγκών αυ-
ξηµένης δηµοσιότητας (η διοίκηση ασκεί την αίτηση ε-
νώπιον του δικαστηρίου και εκπροσωπεί το υπό σύσταση
νοµικό πρόσωπο).

3. Προκειµένου να εξυπηρετείται η κεντρική δοµή που
τυχόν εµφανίζει η συγκεκριµένη θρησκεία ή δόγµα στη
διοικητική οργάνωση της και παράλληλα να προστατεύε-
ται η ταυτότητα της από αθέµιτες προσβολές και αντι-
ποιήσεις (πράξεις που µπορεί να παρασύρουν και τους
πιστούς), τα υπό σύσταση θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα
που υπάγονται πνευµατικά και διοικητικά σε συγκεκριµέ-
νο εκκλησιαστικό νοµικό πρόσωπο, υποβάλουν υποχρε-
ωτικά κοινή αίτηση µε το τελευταίο.

Άρθρο 4
Κανονισµός

Ο κανονισµός για να είναι έγκυρος πρέπει να έχει ένα
ελάχιστο περιεχόµενο, µε ρητή διατύπωση των βασικών
προβλέψεων, χωρίς να παραπέµπει σε άλλα, θρησκευτι-
κά ή κοσµικά, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, κείµενα και έννοµες
τάξεις, ώστε η λειτουργία και οι νοµικές του σχέσεις να
καθορίζονται από το συστατικό του κείµενο προκειµένου
να είναι εφικτός ο έλεγχος της νοµιµότητας από την δι-
καστική αρχή. Έτσι, πρέπει να καθορίζει τουλάχιστον τα
εξής: α) την επωνυµία, η οποία πρέπει να είναι αµέσως
ενδεικτική της θρησκείας που ακολουθεί το νοµικό πρό-
σωπο, χωρίς να δηµιουργείται καµία σύγχυση για την
ταυτότητα της τελευταίας, ακολουθούµενη πάντα από
την ένδειξη «Θρησκευτικό Νοµικό Πρόσωπο» ώστε να
γνωρίζει ο κάθε συναλλασσόµενος τη νοµική φύση του,
β) την έδρα, γ) την εσωτερική οργανωτική δοµή του, ήτοι
τον τρόπο µε τον οποίο καθορίζεται τόσο η ίδια η οργά-
νωση της άσκησης της λατρείας όσο και οι αναγκαίες,
θρησκευτικές ή µη, δοµές για τη διοικητική υποστήριξη
και επίτευξη του σκοπού της, δ) τα όργανα της διοίκη-

12



σης, τους όρους ανάδειξης ή διορισµού και παύσης τους
και τους κανόνες λειτουργίας τους. Επισηµαίνεται ότι
στο ανώτατο συλλογικό όργανο της διοίκησης µετέχει
οπωσδήποτε ο κύριος θρησκευτικός λειτουργός της κοι-
νότητας, ε) τους όρους ανάδειξης, εκλογής ή επιλογής
των θρησκευτικών λειτουργών, ώστε να είναι διαφανής
ο τρόπος ανάδειξης των ιερουργών και της πνευµατικής
ηγεσίας της κοινότητας αλλά και να γνωρίζουν τα µέλη
τα τυχόν δικαιώµατα ή υποχρεώσεις τους στη διαδικασία
αυτή, στ) τον τρόπο της δικαστικής και εξωδικαστικής α-
ντιπροσώπευσης, ο οποίος φυσικά δεν µπορεί να ανατί-
θεται σε όργανα άλλα πλην της διοικήσεως, ζ) τους ό-
ρους εισόδου, αποχώρησης και αποβολής των µελών
του, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους,
η) τους όρους µε τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει
και αποφασίζει το ανώτατο συλλογικό όργανο, θ) τους
πόρους του και την προέλευση τους, ώστε να αποφευ-
χθούν αθέµιτες εξαρτήσεις, ι) τις τυχόν σχέσεις, αλλη-
λεξαρτήσεις, πνευµατικούς και διοικητικούς δεσµούς µε
υφιστάµενο ηµεδαπό εκκλησιαστικό νοµικό πρόσωπο (ώ-
στε να προκύπτει η τυχόν σύνδεση του µε συγκεκριµένη
Εκκλησία), καθώς και µε θρησκευτικές κοινότητες ή ορ-
γανώσεις της αλλοδαπής, ια) τους όρους τροποποίησης
του κανονισµού και ιβ) τους όρους για τη διάλυση του
νοµικού προσώπου. 
Η πρόβλεψη περί του ελαχίστου περιεχοµένου του κα-

νονισµού, που εξαντλείται ακριβώς στην ανάγκη ρύθµι-
σης των συγκεκριµένων θεµάτων και δεν επεκτείνεται
στην ίδια την ουσία των επιλογών του κανονισµού (π.χ.
οι όροι εισόδου και αποβολής των µελών καθορίζονται
κατ’ απόλυτη ελευθερία και, σύµφωνα µε τη θρησκεία
της κοινότητας, αφού εν προκειµένω δεν µπορούν να ι-
σχύσουν γενικοί κανόνες ελεύθερης εισόδου ή ισότητας
πρόσβασης που µπορεί να απαντώνται σε άλλες συσσω-
µατώσεις), έτσι δεν αναιρείται η βασική αρχή που διέπει
το νοµοθέτηµα περί ελευθερίας της εσωτερικής οργά-
νωσης του νοµικού προσώπου (άλλωστε σχετικές διατά-
ξεις προστασίας των εσωτερικών κανόνων κάθε θρη-
σκευτικής κοινότητας έχουµε και σε βασικά νοµοθετικά
κείµενα π.χ. στο άρθρο 1367 ΑΚ περί τέλεσης της ιερο-
τελεστίας του γάµου κατά το τυπικό και τους κανόνες
της συγκεκριµένης θρησκείας ή στα άρθρα 175-176 ΠΚ
περί της αντιποίησης της ιδιότητας θρησκευτικού λει-
τουργού οποιασδήποτε γνωστής θρησκείας, η οποία φυ-
σικά αποκτάται χωρίς την παραµικρή κρατική παρέµβα-
ση). Όπως κρίθηκε και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αν-
θρωπίνων Δικαιωµάτων σε πλήθος αποφάσεών του, η
κυβέρνηση ενός δηµοκρατικού κράτους δεν πρέπει να α-
ναµιγνύεται στα εσωτερικά των θρησκευτικών κοινοτή-
των, οι οποίες είναι ελεύθερες να επιλέγουν, κατά τους
δικούς τους κανόνες, τη θρησκευτική ηγεσία τους, στα
πλαίσια του θρησκευτικού πλουραλισµού (υπόθεση Αγκά
κατά Ελλάδας της 17.10.2002: «..σε δηµοκρατικές κοι-
νωνίες δεν χρειάζεται το Κράτος να λαµβάνει µέτρα για
να εξασφαλίζει την παραµονή ή την υπαγωγή θρησκευτι-
κών κοινοτήτων σε ενιαία θρησκευτική ηγεσία..», και υ-
πόθεση Σερίφ κατά Ελλάδας της 14.12.1999 «…η τιµω-
ρία ενός προσώπου, αποκλειστικά και µόνον για το γεγο-
νός ότι ενήργησε ως θρησκευτικός ηγέτης µίας οµάδας
που εκούσια τον ακολουθούσε δύσκολα θα µπορούσε να
θεωρηθεί ότι συµβιβάζεται µε τις απαιτήσεις θρησκευτι-
κού πλουραλισµού σε µία δηµοκρατική κοινωνία.»). Ω-
στόσο, το δικαίωµα του αυτοπροσδιορισµού της κάθε
θρησκευτικής κοινότητας (δηλαδή το δικαίωµα της να ο-

ρίζει η ίδια τους εσωτερικούς κανονισµούς και την οργά-
νωση της, τη διοίκηση και τα οικονοµικά) δεν είναι
φυσικά απεριόριστο ούτε µπορεί να ασκείται κατά
τρόπο που να θίγει δικαιώµατα τρίτων προσώπων.
Για παράδειγµα, όσον αφορά στην ελεύθερη επιλογή
της ονοµασίας της, το δικαίωµα αυτό οριοθετείται
από τα δικαιώµατα τυχόν προϋπάρχουσας και ήδη οργα-
νωµένης θρησκευτικής κοινότητας, η οποία µπορεί
να χρησιµοποιεί κάποιον τίτλο ή προσωνυµία επί µακρόν,
ώστε η χρήση του τίτλου αυτής ή συγκεκριµένων λέξεων
της από την έτερη κοινότητα να αποτελεί κίνδυνο
συγχύσεως και παρεξηγήσεως των πραγµατικών
θρησκευτικών πεποιθήσεών της (τόσο το Γερµανικό
Ακυρωτικό Δικαστήριο BGH, µε την απόφαση
της 24.11.1993 (https://www.jurion.de/de/document/show/
0:60163,0/) µόσο και το Γερµανικό Συνταγµατικό Δικα-
στήριο BVerfG µε την απόφαση της 31.3.1994
(https://www.jurion.de/de/document/show/0: 121785,0/)
δέχθηκαν ότι οι όροι «Καθολική» και «Ρωµαιοκαθολική»
προστατεύονται και δύναται να χρησιµοποιούνται µόνον
από την οµώνυµη Εκκλησία). Πρέπει να σηµειωθεί άλλω-
στε ότι η επιλογή του ονόµατος δεν αφορά µόνο στον
αυτοπροσδιορισµό και στην εσωτερική αυτό-οργάνωση
της κοινότητας, αλλά και στις εξωτερικές σχέσεις που η
κοινότητα αυτή αναπτύσσει µε την Πολιτεία και τους λοι-
πούς κοινωνούς (νυν και τυχόν υποψήφια µέλη της, άλ-
λες οµόδοξες ή ετερόδοξες ή ετερόθρησκες κοινότη-
τες). 
Ο σκοπός του νοµικού προσώπου είναι εκ του νόµου

θρησκευτικός (άρα δεν δύναται να αφίσταται αυτού), ή-
τοι η συστηµατική και οργανωµένη άσκηση της λατρείας
της και η συλλογική εκδήλωση των θρησκευτικών πεποι-
θήσεων των µελών της, ώστε δεν απαιτείται να περιέχε-
ται στο κανονισµό του. Στον κανονισµό επίσης ορίζεται
µε σαφήνεια και χωρίς αµφισηµία η θρησκεία, το δόγµα
και η Οµολογία πίστεως που καλείται να υπηρετήσει το
νοµικό πρόσωπο και τα µέλη του, περιγράφονται, τουλά-
χιστον στις βασικές αρχές τους, οι διδασκαλίες και οι
λατρευτικές εκδηλώσεις (βασικό εννοιολογικό στοιχείο
άλλωστε της έννοιας της «γνωστής θρησκείας», σύµφω-
να µε το ΣτΕ είναι η δηµόσια διδασκαλία της και η φανε-
ρή λατρεία της) και µνηµονεύονται όλα τα ιερά κείµενα
και οι κανόνες που συγκροτούν το θρησκευτικό και ορ-
γανωτικό περιεχόµενο της και το δεσµεύουν, έτσι ώστε
όλα τα µέλη του να γνωρίζουν το θρησκειακό και ρυθµι-
στικό πλαίσιο του νοµικού προσώπου στο οποίο µετέ-
χουν. Με τον τρόπο αυτό, διαφυλάττονται οι εσωτερικοί
κανόνες κάθε θρησκείας, οι οποίοι µπορούν να αποτε-
λούν µέρος της έννοµης τάξης που ισχύει στο εσωτερι-
κό του νοµικού προσώπου και αποτελούν το πλαίσιο της
οργάνωσης και λειτουργίας του, ωστόσο ως προς τις νο-
µικές σχέσεις του προς τα έξω εφαρµόζεται ο κανονι-
σµός του (που λαµβάνει την προβλεπόµενη δηµοσιότη-
τα) και η ηµεδαπή δηµόσια τάξη. 

Άρθρο 5
Εγγραφή στο βιβλίο και απόκτηση 

νοµικής προσωπικότητας

Το πρωτοδικείο, εφόσον κρίνει κατά τον έλεγχο νοµι-
µότητας ότι συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις σύ-
στασης, δέχεται την αίτηση και διατάζει την δηµοσίευση
στον τύπο της Οµολογίας πίστεως και περίληψης του κα-
νονισµού και την εγγραφή του νοµικού προσώπου στο
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δηµόσιο βιβλίο. Η εγγραφή αυτή είναι πάντα χρονολογη-
µένη, ήτοι σηµειώνεται η ηµεροµηνία της, ώστε να µην
υπάρχει καµία αµφιβολία για την έναρξη της «ζωής» του
νοµικού προσώπου και περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία
που διακρίνουν το νοµικό πρόσωπο, ήτοι την επωνυµία
και την έδρα του, την Οµολογία πίστεως, τη χρονολογία
του κανονισµού, τα µέλη της διοικήσεως και τον θρη-
σκευτικό λειτουργό (που εκ του νόµου αποτελεί µέλος
της διοίκησης του), καθώς και τους όρους που περιορί-
ζουν αυτούς. Ο κανονισµός επικυρώνεται από τον πρόε-
δρο του δικαστηρίου και κατατίθεται στο αρχείο του,
προκειµένου ο κάθε ενδιαφερόµενος, χωρίς ειδικό έννο-
µο συµφέρον, να έχει ελεύθερη πρόσβαση. Το θρησκευ-
τικό νοµικό πρόσωπο αποκτά προσωπικότητα από τη
στιγµή που θα εγγραφεί στο βιβλίο, η εγγραφή γίνεται
µόλις εκδοθεί η δικαστική απόφαση που τη διατάσσει.
Προς εξασφάλιση της ευρείας δηµοσιότητας που πρέπει
να έχει η σύσταση ενός τέτοιας φύσεως νοµικού προσώ-
που, οι δικονοµικές προθεσµίες για την άσκηση των προ-
βλεπόµενων ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων άρχονται,
για µεν το δηµόσιο από της κοινοποίησης της απόφασης
στον εισαγγελέα, για τους τρίτους από την επόµενη της
δηµοσίευσης στον τύπο, κατά το διατακτικό της απόφα-
σης.

Άρθρο 6
Παρεµβάσεις και ένδικα µέσα

Τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων
µπορεί να ασκήσει µόνον κύρια παρέµβαση κατά τη συ-
ζήτηση της αίτησης, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Ο περιορισµός του δικο-
νοµικού δικαιώµατος παρέµβασης σε µία εκκρεµή δίκη,
µόνο στην κύρια παρέµβαση, προκειµένου να απορρι-
φθεί η αίτηση και αποκλειοµένης της πρόσθετης υπέρ
της αποδοχής της, αποτελεί αναγκαία ρύθµιση για την
προστασία όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων και γενι-
κώς των θρησκευόµενων προσώπων. Θεµελιώδης αρχή
της κάθε θρησκείας είναι η κατοχή της µόνης Αλήθειας,
συνεπώς όσοι θρησκευόµενοι στην περιφέρεια του νοµι-
κού προσώπου έχουν την αυτήν Οµολογία πίστεως, µπο-
ρούν να εκδηλώσουν εµπράκτως το ενδιαφέρον τους
για την αποδοχή της αίτησης αποτελώντας µέλη του.
Στα πλαίσια µίας ευνοµούµενης πολιτείας, άλλα πρόσω-
πα και οργανισµοί που πρεσβεύουν διαφορετική Οµολο-
γία δεν έχουν έννοµο συµφέρον να αιτηθούν την αποδο-
χή της αίτησης για έναν οργανισµό που θα υπηρετεί δια-
φορετική «Αλήθεια». Ωστόσο, δικαίωµα πρόσθετης πα-
ρέµβασης υπέρ της αίτησης έχει το κατ' άρθρο 12 εκκλη-
σιαστικό νοµικό πρόσωπο, ήτοι η Εκκλησία που πρεσβεύ-
ει την ίδια θρησκεία και στην οποία εντάσσεται διοικητι-
κώς το υπό σύσταση νοµικό πρόσωπο, ή, υπό την προϋ-
πόθεση ότι δεν υφίσταται οργανωµένη και συνεστηµένη
οµόδοξη Εκκλησία ώστε να παρέµβει η ίδια, άλλα θρη-
σκευτικά νοµικά πρόσωπα της αυτής θρησκείας και δόγ-
µατος. Τα ίδια δικαιώµατα παρέµβασης και άσκησης τα-
κτικών και έκτακτων ενδίκων µέσων κατά της απόφασης
που δέχεται την αίτηση έχει και ο Υπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων ως εποπτεύουσα αρχή, κατ’ ανάλογη
ρύθµιση µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
787 Κ.Πολ.Δ., καθώς και ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρω-
τοδικών, ανεξαρτήτως αν έχει αποκτήσει την ιδιότητα
του διαδίκου στην πρωτοβάθµια δίκη, λύση που στο πα-

ρελθόν έχει βρει σύµφωνη τη νοµολογία του Αρείου Πά-
γου για τα σωµατεία. 
Εξυπακούεται ότι οι τρίτοι που δεν προσκλήθηκαν ή

δεν έλαβαν µέρος στη δίκη και έχουν έννοµο συµφέρον
(το οποίο νοείται και ως ηθικό συµφέρον ΕφΚρ
345/1987, 509/1985, ΕφΘεσ 2093/1989), µπορούν να
προστατεύσουν τα έννοµα συµφέροντα τους από την ι-
σχύ της απόφασης και τις βλαπτικές δεσµευτικές συνέ-
πειες της (για παράδειγµα χρήση επωνυµίας κατά παρα-
πλανητικό ή καταχρηστικό τρόπο, που δηµιουργεί ε-
σφαλµένες εντυπώσεις στους πιστούς) δια της ασκήσε-
ως των ενδίκων βοηθηµάτων της ανακοπής (583
Κ.Πολ.Δ.) και τριτανακοπής (586 Κ.Πολ.Δ.), τα οποία έν-
δικα βοηθήµατα κατ' αρχήν στερούνται προθεσµίας.

Άρθρο 7
Περιουσία νοµικού προσώπου

Προκειµένου τα θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα να εκ-
πληρώνουν το σκοπό τους, µπορούν να κατέχουν ή να α-
ποκτούν περιουσία, προερχόµενη κυρίως από τα µέλη
τους και την ελεύθερη βούλησή τους να συνδράµουν
στο σκοπό αυτό, η οποία βούληση έχει ήδη εκδηλωθεί µε
τη συµµετοχή του µέλους στο νοµικό πρόσωπο και την
αποδοχή του κανονισµού του. Έτσι, στον κανονισµό
µπορεί να ορίζεται κάποιο σταθερό ποσό ως τακτική ει-
σφορά ή και η επιβολή έκτακτων εισφορών, σύµφωνα µε
τον τρόπο διοίκησης και λήψης αποφάσεων που έχει κα-
θοριστεί, στα πλαίσια της αυτονοµίας του νοµικού προ-
σώπου. Επίσης η περιουσία µπορεί να προέρχεται από
δωρεές φυσικών ή νοµικών προσώπων και κληρονοµίες
και από ενισχύσεις συνδεδεµένων µε αυτό ηµεδαπών
νοµικών προσώπων της αυτής εκκλησίας ή θρησκείας.
Το νοµικό πρόσωπο επίσης µπορεί να λαµβάνει δάνεια α-
πό τραπεζικά ιδρύµατα αλλά και να διενεργεί εράνους,
µόνον όµως για συγκεκριµένους φιλανθρωπικούς (και ό-
χι γενικότερα κοινωφελείς σκοπούς), κατόπιν σχετικής
αδείας και κατά τις προβλεπόµενες διαδικασίες, όπως
αυτές ορίζονται σήµερα στις διατάξεις του ν. 5101/1938.
Τέλος, η περιουσία του µπορεί να προέρχεται και από τις
προσόδους αυτής της περιουσίας (τόκοι καταθέσεων και
οµολόγων, µερίσµατα, αγοραπωλησίες µετοχών εισηγ-
µένων εταιριών κλπ). Προκειµένου να διαφυλαχθεί η φύ-
ση και ο σκοπός του θρησκευτικού νοµικού προσώπου
και να αποφευχθεί η ανάληψη κερδοσκοπικών δραστη-
ριοτήτων, φυσικά µετά των συναφών επιχειρηµατικών
κινδύνων, που ενδέχεται να προτάξουν το λαϊκό στοι-
χείο και να θέσουν σε δεύτερη θέση το θρησκευτικό χα-
ρακτήρα του, δεν µπορεί να λειτουργεί ατοµικές επιχει-
ρήσεις ούτε να κατέχει εταιρικές µερίδες σε προσωπικές
εταιρίες. Επιτρέπεται ωστόσο, για τις ανάγκες αξιοποίη-
σης και ενίσχυσης της περιουσίας του, να συµµετέχει σε
κεφαλαιουχικές εταιρίες, σε περιορισµένο πάντα ποσο-
στό, που δεν θα υπερβαίνει το εκάστοτε ποσοστό της
µεγάλης µειοψηφίας, ούτε θα διορίζει ή άλλως πώς θα ε-
λέγχει αµέσως ή εµµέσως τη διοίκηση του. Με τον τρό-
πο αυτό διασφαλίζεται ότι δεν θα υποκρύπτονται επιχει-
ρηµατικές δραστηριότητες πίσω από την ανάγκη συλλο-
γικής θρησκευτικής έκφρασης. 
Η περιουσία του θρησκευτικού νοµικού προσώπου, ό-

πως άλλωστε και του σωµατείου ή του ιδρύµατος, ουδέ-
ποτε διανέµεται ή µεταβιβάζεται στα µέλη του. Σε περί-
πτωση διάλυσης του, η περιουσία του µπορεί να περιέρ-
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χεται σε άλλο θρησκευτικό νοµικό πρόσωπο ή σε συνε-
στηµένη Εκκλησία της αυτής θρησκείας ή Οµολογίας, ε-
φόσον αυτό προβλέπεται ρητά στον κανονισµό του. Σε
περίπτωση που ο κανονισµός δεν ορίζει σχετικά, η περι-
ουσία περιέρχεται στο Δηµόσιο και διατίθεται κατά τις
διατάξεις περί εθνικών κληροδοτηµάτων, για φιλανθρω-
πικούς (και όχι γενικότερα κοινωφελείς) σκοπούς στην
περιοχή όπου το νοµικό πρόσωπο είχε την έδρα του, ώ-
στε η περιοχή που φιλοξένησε τις δραστηριότητες του
και κατά τεκµήριο διαβιούν τα µέλη του, να απολαύσει
την περιουσία που αφιερώθηκε στο σκοπό του κατά τη
λειτουργία του.

Άρθρο 8
Διοίκηση και γενική συνέλευση

Το θρησκευτικό νοµικό πρόσωπο διοικείται, σύµφωνα
µε τον κανονισµό του από το θρησκευτικό λειτουργό του
ή από πολυµελές όργανο στο οποίο αυτός µετέχει ανα-
γκαστικά. Το όργανο δεν συγκαλείται ούτε συνεδριάζει
νοµίµως εάν απουσιάζει ο θρησκευτικός λειτουργός. Έ-
τσι ίσως καθίσταται αναγκαίο, όχι όµως και υποχρεωτι-
κό, το νοµικό πρόσωπο να έχει περισσότερους από ένα
θρησκευτικούς λειτουργούς, προκειµένου να επιτυγχά-
νεται η άµεση αναπλήρωση ή και η αντικατάσταση και να
αποφεύγεται τυχόν αδυναµία του οργάνου να συνεδριά-
σει, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του βασικού
θρησκευτικού λειτουργού. Η συγκεκριµένη ρύθµιση περί
υποχρεωτικότητας της συµµετοχής του θρησκευτικού
λειτουργού σε κάθε συνεδρίαση του πολυµελούς οργά-
νου διοίκησης µπορεί, prima facie, να οδηγεί σε «υπερε-
ξουσίες» του λειτουργού και δυνατότητα κατάχρησης
της για την αθέµιτη άσκηση πίεση προς τα λοιπά µέλη
της διοίκησης. Ωστόσο, θα ήταν παράδοξο να µπορεί ένα
πολυµελές όργανο διοίκησης σε έναν οργανισµό τέτοι-
ας φύσεως, να λαµβάνει αποφάσεις εν απουσία και χω-
ρίς τη συµµετοχή του θρησκευτικού λειτουργού που δια-
ποιµαίνει τη θρησκευτική κοινότητα, ήτοι χωρίς το βασι-
κό πρόσωπο που εξυπηρετεί το σκοπό του. Άλλωστε, µε
την αναγκαία συµµετοχή του, αυξάνει αντίστοιχα και ο
βαθµός ευθύνης του, κατ’ αρχάς έναντι της θρησκευτι-
κής κοινότητας που υπηρετεί. Εναπόκειται λοιπόν στην
αυτονοµία και στην αυτοδιοίκησή του η ρύθµιση κατά τέ-
τοιο τρόπο της εσωτερικής οργάνωσής του και η υιοθέ-
τηση των αντίστοιχων προβλέψεων στον κανονισµό του,
ώστε να εξασφαλίζεται κάθε φορά η οµαλή λειτουργία
του διοικητικού οργάνου του. Φυσικά, προκειµένου να α-
ποφευχθούν δυσλειτουργίες και έλλειψη διοίκησης σε
περίπτωση που ελλείπει το πρόσωπο του θρησκευτικού
λειτουργού (π.χ. παραίτηση, θάνατος κ.λπ.), δίδεται η α-
παιτούµενη περίοδος αντικατάστασης και έτσι προβλέ-
πεται ότι το όργανο διοίκησης κατά την περίοδο αυτή
συνεδριάζει και αποφασίζει νοµίµως, για θέµατα που α-
φορούν στην εύρυθµη λειτουργία του νοµικού προσώ-
που. Εναπόκειται στην εσωτερική οργάνωση του θρη-
σκευτικού νοµικού προσώπου να ορίσει τους τρόπους α-
ντικατάστασης του θρησκευτικού λειτουργού και τις δια-
δικασίες του, προκειµένου να διεξάγεται οµαλά η λει-
τουργία του. 
Η συνέλευση δεν απαιτείται αλλά µπορεί να αποτελεί

το ανώτατο όργανο του θρησκευτικού νοµικού προσώ-
που, αφού αυτό συστάθηκε για την εξυπηρέτηση της
συλλογικής έκφρασης της λατρείας, εφόσον φυσικά αυ-

τό ορίζεται ρητά από τον κανονισµό του. Προκειµένου
να γίνει σεβαστή η εσωτερική οργάνωση όλων των θρη-
σκευτικών κοινοτήτων και οι παγιωµένοι, ακόµα και επί
αιώνες κανόνες τους, αλλά και να διαφυλαχθεί η υπό-
σταση του θρησκευτικού νοµικού προσώπου από την ει-
σαγωγή ξένων προς το σώµα του ρυθµίσεων, το σχέδιο
νόµου παρεκκλίνει από το γενικό κανόνα που ισχύει στο
δίκαιο των νοµικών προσώπων, σύµφωνα µε τον οποίο η
συνέλευση των µελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του.
Τα µέλη του λοιπόν πρέπει να µετέχουν στη ζωή του νο-
µικού προσώπου ενεργά, ώστε να εκπληρώνεται µε τον
καλύτερο τρόπο ο σκοπός του, χωρίς ωστόσο να καθί-
σταται υποχρεωτική η άσκηση συγκεκριµένης αρµοδιό-
τητας ή καθήκοντος, εάν αυτό δεν προβλέπεται στον κα-
νονισµό του ή αν η παράδοση ή η φύση της διοικητικής
οργάνωσης του νοµικού προσώπου δεν το επιτρέπει. Έ-
τσι, στα πλαίσια της αυτονοµίας του, εναπόκειται στον
κανονισµό να ρυθµίσει όλα τα σχετικά ζητήµατα ή να α-
φήσει άλλα αρρύθµιστα, έχοντας ως ελάχιστο σχετικό
περιεχόµενό του τουλάχιστον τους όρους µε τους οποί-
ους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευ-
ση.

Άρθρο 9
Ίδρυση Ευκτήριων Οίκων και Ησυχαστηρίων 

Τα θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα δικαιούνται να ιδρύ-
ουν, οργανώνουν και λειτουργούν επ’ ονόµατί τους ευ-
κτήριους οίκους και ησυχαστήρια, υπό τη διοικητική και
πνευµατική τους εποπτεία, χωρίς χωρικούς περιορι-
σµούς από την έδρα τους, υπό την αυτονόητη προϋπόθε-
ση ότι τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις. Αυτοί οι χώροι
λατρείας δεν χρειάζεται να περιβληθούν κάποιο ιδιαίτε-
ρο νοµικό τύπο, άλλωστε µέχρι σήµερα, επί εβδοµήντα
και πλέον χρόνια, ο βασικός νόµος περί ιδρύσεως λα-
τρευτικών χώρων (πλην των ναών και µονών της Ορθο-
δόξου Εκκλησίας της Ελλάδος που οργανώνονται ως
Ν.Π.Δ.Δ)  του ν.1363/1938, όπως τροποποιήθηκε µε τις
διατάξεις του ν. 1672/1938 και του ν. 3467/2006, έχει λει-
τουργήσει για όλες τις θρησκευτικές οµάδες γνωστής
θρησκείας, µε έκδοση σχετικής αδείας από το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε βασική προϋπόθεση
την καταλληλότητα του χώρου από πολεοδοµικής από-
ψεως. Με την παρούσα διάταξη, η άδεια ίδρυσης και λει-
τουργίας θα εκδίδεται στο όνοµα του θρησκευτικού νοµι-
κού προσώπου για την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών
αναγκών των µελών του αλλά και όσων άλλων θέλουν
να εκφράσουν τα θρησκευτικά πιστεύω τους στο συγκε-
κριµένο ευκτήριο οίκο. Επίσης, οι οργανισµοί αυτοί, συ-
νήθως δεν περιορίζονται στην άσκηση της λατρείας
τους, αλλά αναπτύσσουν και άλλες δραστηριότητες µέ-
σω των οποίων µπορούν εµπράκτως και ανιδιοτελώς να
προσφέρουν προς το συνάνθρωπο. Έτσι, µε το δεύτερο
εδάφιο του άρθρου ορίζεται ρητώς ότι µπορούν να ιδρύ-
ουν και λειτουργούν, στο όνοµά τους, κατασκηνώσεις, ι-
διωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια, ραδιοφωνικούς
σταθµούς, ιδρύµατα φιλανθρωπικά, Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις και άλλα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σχετικά µε την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων αλληλεγγύης, υπό τις προϋποθέσεις
των ειδικότερων κάθε φορά διατάξεων. 
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Άρθρο 10
Διάλυση θρησκευτικού νοµικού προσώπου

Οι προβλέψεις για τη διάλυση του θρησκευτικού νοµι-
κού προσώπου είναι παρόµοιες µε αυτές περί διαλύσεως
του σωµατείου, ήτοι διαλύεται στις περιπτώσεις που
προβλέπει ο κανονισµός του και σε περίπτωση που τα
µέλη του µείνουν λιγότερα από εκατό, ένας αριθµός που
πλέον δεν διασφαλίζει ούτε την οικονοµική ανεξαρτησία
ούτε και την οµαλή λειτουργία του οργανισµού. Με από-
φαση του πρωτοδικείου το θρησκευτικό νοµικό πρόσωπο
µπορεί να διαλυθεί αν το ζητήσει η διοίκηση του για ο-
ποιοδήποτε λόγο, στα πλαίσια της αυτοδιοίκησής του,
καθώς και αν το ζητήσει η εποπτεύουσα αρχή ή ο αρµό-
διος εισαγγελέας για συγκεκριµένους λόγους, ήτοι: α)
αν δεν έχει τουλάχιστον ένα θρησκευτικό λειτουργό για
διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών, αφού το πρόσωπο
αυτό αναγκαστικά µετέχει στη διοίκηση του και ασκεί τις
λατρευτικές πράξεις, έτσι η έλλειψη του καθιστά το νο-
µικό πρόσωπο αδρανές, β) αν στην πραγµατικότητα επι-
διώκει σκοπό διαφορετικό από αυτό που ορίζει ο νόµος
(ακόµα και αν διαπιστωθεί ότι αφίσταται του δόγµατος
και της διδασκαλίας που πρεσβεύει η συγκεκριµένη θρη-
σκεία ή κλάδος της, αφού σε τέτοια περίπτωση παρου-
σιάζεται µε ψευδή θρησκευτική ταυτότητα) και γ) αν η
λειτουργία του έχει καταστεί παράνοµη ή ανήθικη ή αντί-
θετη προς τη δηµόσια τάξη. Η δηµόσια αρχή µπορεί να
προβαίνει σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους για την
διακρίβωση της νόµιµης λειτουργίας του νοµικού πρό-
σωπου, οι οποίοι περιορίζονται αποκλειστικά στη συν-
δροµή ή µη των λόγων διαλύσεως του, ώστε να αποφεύ-
γονται αθέµιτες επεµβάσεις στην εσωτερική οργάνωση
και ζωή του. Έτσι, οι ως άνω περιπτώσεις ουσιαστικά ο-
ριοθετούν και την εποπτεία που ασκείται από τη δηµόσια
διοίκηση, η οποία µε τα κάθε φορά αρµόδια διοικητικά
όργανα (φορολογικές και αστυνοµικές αρχές, υπηρεσίες
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων) δύναται
να εξετάζει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να προ-
καλέσει τη διάλυση του νοµικού προσώπου. Παράλληλα,
διασφαλίζουν την ορθή άσκηση αυτής της εποπτείας µέ-
σω του τελικής δικαστικής κρίσεως περί διαλύσεως του
ν.π, προκειµένου έτσι να προστατεύονται τόσο τα δικαι-
ώµατα των θρησκευοµένων που έχουν εµπιστευτεί την
οργανωµένη άσκηση της λατρείας τους στο συγκεκριµέ-
νο οργανισµό όσο και η δηµόσια τάξη από αθέµιτες ή πα-
ράνοµες ενέργειες καλυπτόµενες υπό το θρησκευτικό
µανδύα. Η διάταξη αυτή συµβαδίζει µε τη νοµολογία του
ΕΔΔΑ, το οποίο έκρινε ότι το κάθε κράτος έχει την εξου-
σία να ελέγχει αν πράγµατι ένα σωµατείο επιδιώκει, ε-
κτός από τους θρησκευτικούς σκοπούς που -αληθώς ή
µη - επικαλείται, και δραστηριότητες επιβλαβείς για τον
πληθυσµό, ωστόσο µπορεί να παρεµβαίνει µόνο αφού έ-
χει εκδηλωθεί η προσβολή της δηµόσιας τάξεως, ήτοι
κατασταλτικά - για την προάσπιση των αναφερόµενων
στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 της Ε.Σ.Δ.Α σκοπών -
και όχι προληπτικά (υπόθεση της 26.9.1996 Μανουσάκης
κ.λπ. κατά Ελλάδας).

Άρθρο 11
Αναστολή λειτουργίας νοµικού προσώπου

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο εφόσον συντρέ-
χουν λόγοι διάλυσης του θρησκευτικού νοµικού προσώ-
που ή κίνδυνος διασάλευσης της δηµόσιας τάξης, κατό-

πιν αιτήσεως της εποπτεύουσας αρχής ή του αρµόδιου
εισαγγελέα πρωτοδικών, δύναται, να ανασταλεί η λει-
τουργία του θρησκευτικού νοµικού προσώπου, να σφρα-
γισθούν προσωρινά οι εγκαταστάσεις του (η έδρα του, οι
ναοί, οι ευκτήριοι οίκοι, καθώς και τυχόν βοηθητικές ε-
γκαταστάσεις του) και να ληφθούν τα κατάλληλα ασφα-
λιστικά µέτρα, µε απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικεί-
ου της έδρας του, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία
των άρθρων 682 Κ.Πολ.Δ.. Τυχόν άλλα νοµικά πρόσωπα
που έχει ιδρύσει ή συνδέονται µε αυτό, π.χ. σε δοµή επι-
σκοπική ή συνοδική, ελέγχονται κατά τις κείµενες διατά-
ξεις και δεν συµπαρασύρονται από την απόφαση, σύµ-
φωνα µε την αρχή της αυτοτέλειας της νοµικής προσω-
πικότητας.
Τίθεται ανώτερος χρόνος ισχύος της απόφασης, έξι

µήνες, ώστε να περιορίζεται στο εύλογο και αναγκαίο
µέτρο (προκειµένου η Πολιτεία να εξετάσει τους σοβα-
ρούς λόγους που έχουν ανακύψει) η οποιαδήποτε διατά-
ραξη της οµαλής ζωής του θρησκευτικού ή εκκλησιαστι-
κού νοµικού προσώπου. Κατά το χρονικό διάστηµα ι-
σχύος της απόφασης, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 693 Κ.Πολ.Δ. περί υποχρεωτικής άσκησης
τακτικού ένδικου βοηθήµατος εντός µηνός από την έκ-
δοση της απόφασης. Ωστόσο, η εποπτεύουσα αρχή ή ο
αρµόδιος εισαγγελέας οφείλει να καταθέσει αµελλητί
την αίτηση για τη διάλυση του νοµικού προσώπου, η ο-
ποία υποχρεωτικά προσδιορίζεται και συζητείται εντός
του διαστήµατος της αναστολής (κατά την εκουσία δι-
καιοδοσία, όπως άλλωστε και η αίτηση για τη σύσταση
του). 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε τη διάταξη αυτή δεν εγκα-

θιδρύεται άνιση µεταχείριση µεταξύ των θρησκειών και
των νοµικών τους προσώπων, όταν ήδη η Πολιτεία έχει
µεγαλύτερη δυνατότητα επέµβασης και ελέγχου, λόγω
της φύσεώς τους ως νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαί-
ου, των οργανισµών που ήδη ο νοµοθέτης έχει ρυθµίσει
για την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, τις Μουφτείες
και τις Ισραηλιτικές Κοινότητες,. Ο χαρακτηρισµός αυ-
τών των θρησκευτικών κοινοτήτων και η ίδρυση των φο-
ρέων τους ως Ν.Π.Δ.Δ. αποσκοπεί κυρίως στην προστα-
σία τους, µέσω και της υποβολής της διαχείρισης τους
σε ελέγχους που διασφαλίζουν την περιουσία τους (ΝΣΚ
233/2011, 319/2008, 796/1991), ωστόσο επιφέρει και γι’
αυτά πολύ συγκεκριµένες και αυστηρές δεσµεύσεις (που
δεν αντιµετωπίζουν οι λοιπές θρησκευτικές κοινότητες)
και τα εντάσσει, έστω και υπό προϋποθέσεις, στο χώρο
εφαρµογής του διοικητικού δικαίου και στα υποκείµενα
των διατάξεων του, διατηρώντας όµως τη φύση τους ως
«µη κυβερνητικών οργανισµών» όπως παγίως δέχεται το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, χωρίς
-λόγω ακριβώς αυτού του νοµικού τύπου- να µεταλλάσ-
σονται σε κρατικά όργανα αλλά διακρινόµενα σαφώς α-
πό τη δηµόσια Διοίκηση. 

Άρθρο 12
Εκκλησιαστικό Νοµικό Πρόσωπο

Στο άρθρο αυτό αντιµετωπίζεται η στενή, νοµική έν-
νοια της εκκλησίας ως ανθρώπινης κοινότητας (και όχι η
µεταφυσική διάστασή της), ήτοι ένα σύνολο πιστών -είτε
αυτοί είναι µέλη του κλήρου της, είτε µοναχοί είτε λαϊ-
κοί- που ακολουθούν το ίδιο δόγµα αλλά και συναποτε-
λούν µία ανεξάρτητη και αυτοδιοικούµενη θρησκευτική
κοινότητα, µε ενιαία νοµική οργάνωση (Γ. Πουλής, «Η
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συνταγµατική επιταγή για την απαρασάλευτη τήρηση
των Ιερών Κανόνων. Προβλήµατα έκφρασης και κατα-
νόησης της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 1 του Συντάγµα-
τος» εις Αφιέρωµα εις τον Κωνσταντίνον Βαβούσκον,
Θεσσαλονίκη 1990). Είναι αλήθεια ότι έχει προβληµατί-
σει την ελληνική νοµική επιστήµη ακόµα και η διάσταση
της Εκκλησίας της Ελλάδος, αφενός µεν ως ευχαριστή-
ριας κοινότητας, αφετέρου δε ως Ν.Π.Δ.Δ. (ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, «Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας υπό
το Σύνταγµα του 1975 και τον νέον Καταστατικόν Χάρ-
την της Εκκλησίας της Ελλάδος», Αθήνα 1984), ήτοι η
νοµική έννοια της, της οποίας βασικό χαρακτηριστικό εί-
ναι η σύλληψη της ως ανθρώπινης κοινότητας (ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΠΟΥΛΗΣ, «Νοµοθετικά κείµενα εκκλησιαστικού δι-
καίου», Θεσσαλονίκη 2000). Χωρίς να υπεισερχόµαστε
σε δογµατικά, εκκλησιολογικά ζητήµατα, η έννοια της
εκκλησίας εκλαµβάνεται εδώ ως τύπος διοικητικής ορ-
γάνωσης, ο οποίος είναι αλήθεια ότι απαντάται κυρίως
στις χριστιανικές θρησκείες και δόγµατα και όχι σε άλ-
λες θρησκείες όπως η ισλαµική (που διατηρούν διαφορε-
τικά συστήµατα οργάνωσης και λειτουργίας της συλλο-
γικής εκδήλωσης της θρησκευτικής πίστης, χωρίς αντί-
στοιχες περιφερειακές και κεντρικές δοµές). 
Έτσι, Εκκλησία είναι η ένωση τουλάχιστον τριών θρη-

σκευτικών νοµικών προσώπων της αυτής θρησκείας, ή-
τοι µε την αυτή Οµολογία πίστεως και αποδεχόµενα
τους ίδιους ιερούς κανόνες και κείµενα, χωρίς καµία δια-
φοροποίηση στο δόγµα τους, η οποία έχει επισκοπική ή
συνοδική ή άλλη κεντρική δοµή, λειτουργεί βάση του κα-
νονισµού της και διοικείται από εκλεγµένα ή διορισµένα,
ατοµικά ή συλλογικά όργανα. Για την απόκτηση νοµικής
προσωπικότητας και την εγγραφή της στο ίδιο ειδικό βι-
βλίο που προβλέπεται για τα θρησκευτικά νοµικά πρόσω-
πα, απαιτείται η κατάθεση κοινής αίτησης όλων των θρη-
σκευτικών νοµικών προσώπων που την απαρτίζουν στο
Πρωτοδικείο της έδρας της Εκκλησίας. Στην αίτηση αυτή
επισυνάπτονται η συστατική πράξη της, οι Οµολογίες πί-
στεως και των τριών θρησκευτικών προσώπων, προκει-
µένου να ελεγχθεί αν πράγµατι πρεσβεύουν την αυτή
θρησκεία, τα ονόµατα των µελών της διοίκησης, η οποία
αποτελείται αµιγώς από θρησκευτικούς λειτουργούς
των µελών της και ο κανονισµός της. Οι διατάξεις που ι-
σχύουν για τα θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα εφαρµόζο-
νται ανάλογα και για τις εκκλησίες και στην επωνυµία
τους πρέπει να θέτουν τον όρο «Εκκλησιαστικό Νοµικό
Πρόσωπο». Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι ο όρος «Εκ-
κλησία» µπορεί να χρησιµοποιηθεί από κάθε θρησκευτι-
κή κοινότητα, µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, αφού
µε το συγκεκριµένο άρθρο σκοπείται µόνο η αντιµετώπι-
ση της απόδοσης νοµικής προσωπικότητας σε κοινότη-
τες που οργανώνονται σε ευρύτερη - επισκοπική ή συνο-
δική δοµή - και όχι φυσικά η αποστέρηση ενός παγιωµέ-
νου και καθιερωµένου όρου από τις θρησκευτικές κοινό-
τητες που αυτοπροσδιορίζονται ως τέτοιες. Είναι αυτο-
νόητο όµως ότι η χρήση του όρου αυτού από µια θρη-
σκευτική κοινότητα, δεν µπορεί να οδηγεί σε αντιποίηση
της επωνυµίας ενός συνεστηµένου εκκλησιαστικού ν.π ή
σε σύγχυση περί της ταυτότητας της.

Άρθρο 13
Αναγνώριση νοµικής προσωπικότητας υφιστάµενων

Εκκλησιών και νοµικών προσώπων τους

Με το άρθρο αυτό σκοπείται, για λόγους ιστορικούς

που αφορούν στην µακρά και συνεχή λειτουργία οργα-
νωµένων γνωστών θρησκειών που εκφράζουν ικανό τµή-
µα του πληθυσµού (ηµεδαπού αλλά και παγκοσµίως), έ-
χουν ενταχθεί οµαλά στον κοινωνικό ιστό και έχουν ανα-
πτύξει σηµαντική θρησκευτική δραστηριότητα, η εκ του
νόµου αναγνώριση των Εκκλησιών τους και των τοπικών
θρησκευτικών κοινοτήτων τους (οι οποίες συνδέονται µε
συγκεκριµένους λατρευτικούς χώρους) που έχουν αυτο-
τέλεια κατά την εσωτερική οργάνωσή τους, ως ίδια θρη-
σκευτικά ή εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δι-
καίου, χωρίς άλλες διατυπώσεις και χωρίς την κατάθεση
σχετικής αίτησης ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου. Α-
ντίστοιχες διατάξεις περί εδραιωµένων και ιστορικών
θρησκευτικών κοινοτήτων, ανάλογα µε την µακρά πα-
ρουσία τους υπό οργανωµένη µορφή, έχουν υιοθετηθεί
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, προκειµένου
να τηρείται ενιαίο και πλήρες βιβλίο θρησκευτικών και
εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων και να διασφαλίζε-
ται η αρχή της δηµοσιότητας, οφείλουν όλες οι ex lege
αναγνωριζόµενες κοινότητες, εντός αποκλειστικής προ-
θεσµίας ενός έτους από την ισχύ του νόµου, να υποβά-
λουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο πρωτοδικείο της έ-
δρας τους, προκειµένου να εγγραφούν αυτόµατα στο βι-
βλίο (όσον αφορά στη συστατική πράξη και τον κανονι-
σµό, υποβάλλονται αυτά µόνο εφόσον υπάρχουν, αφού
λόγω της ιστορικότητας µερικών θρησκευτικών κοινοτή-
των, ανάλογα έγγραφα δεν είχαν συνταχθεί ή δεν δια-
σώζονται ή είναι πλέον παρωχηµένα, µε ιστορική µόνο
σηµασία). Η εγγραφή τους γίνεται µόνο µε πράξη του
προϊσταµένου του δικαστηρίου, χωρίς δικαστική διάγνω-
ση. Σηµειώνεται ότι, λόγω της εκ νόµου αναγνώρισης
των συγκεκριµένων ιστορικών θρησκευτικών κοινοτήτων
και προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι άµεσες ανάγκες
τους, η πρόσληψη της νοµικής προσωπικότητας επέρχε-
ται αυτόµατα µε την έναρξη ισχύος του νόµου (ήτοι τη
δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης), και
όχι από την εγγραφή τους στο οικείο βιβλίο (όπως συµ-
βαίνει µε τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 5 αλλά και για
άλλες κατηγορίες νοµικών προσώπων π.χ. καταχώρηση
στο ΓΕΜΗ). Ωστόσο, οι αναγνωριζόµενες δια του άρ-
θρου 13 κοινότητες οφείλουν να τηρήσουν την ανωτέρω
προβλεπόµενη ενιαύσια προθεσµία, η άπρακτη πάροδος
της οποίας θα επιφέρει ως συνέπεια την αδυναµία συ-
ναλλαγής τους µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, ως ίδια νοµι-
κά πρόσωπα (µε περαιτέρω δυσχέρειες και των λοιπών ι-
διωτικών συναλλαγών τους π.χ. εµπράγµατες και ενοχι-
κές συµβάσεις). 
Οι χώροι λατρείας που τυχόν εξυπηρετούν τοπικές

κοινότητες πιστών των ανωτέρω αναγνωριζοµένων νο-
µικών προσώπων, χωρίς αυτές οι κοινότητες να έχουν
προσλάβει ίδια νοµική προσωπικότητα, καθώς και οι χώ-
ροι λατρείας που θα ιδρύσουν εφεξής, θεωρούνται ως
παραρτήµατά τους, διοικούνται και εκπροσωπούνται από
αυτές (εκτός φυσικά και εάν τηρήσουν τις διατυπώσεις
του παρόντος περί απόκτησης ιδίας νοµικής προσωπικό-
τητας της θρησκευτικής κοινότητας που εξυπηρετείται
από το συγκεκριµένο χώρο λατρείας). Προκειµένου να
ολοκληρωθεί οµαλά και η διοικητική µετάβαση στο νέο
καθεστώς, δίδεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόµενα
θρησκευτικά και εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα που έ-
χουν ιδρύσει και λειτουργούν νόµιµα χώρους λατρείας,
µε αίτηση τους εντός προθεσµίας δύο ετών, την οποία
αίτηση προσυπογράφει οπωσδήποτε και ο θρησκευτικός
λειτουργός που διαποιµαίνει το χώρο λατρείας και έχει
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οριστεί υπεύθυνος γι’ αυτόν, να ζητήσουν την επανέκδο-
ση των σχετικών αδειών, στο όνοµα πλέον του νοµικού
προσώπου της συγκεκριµένης θρησκείας, χωρίς άλλες
διατυπώσεις και χωρίς να υποβάλουν κανένα δικαιολο-
γητικό (κατ’ εξαίρεση της συνήθους διοικητικής διαδικα-
σίας και των γενικών προβλέψεων της).

Άρθρο 14
Μητρώο Νοµικών Προσώπων 
και Θρησκευτικών Λειτουργών

Εκτός της εγγραφής των νοµικών προσώπων στα βι-
βλία του αρµοδίου πρωτοδικείου, για λόγους καλύτερης
εποπτείας και χάραξης της κρατικής πολιτικής στα θρη-
σκεύµατα, τηρείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων ηλεκτρονικό µητρώο θρησκευτικών και εκ-
κλησιαστικών νοµικών προσώπων, στο οποίο καταχωρί-
ζονται όλα τα νοµικά πρόσωπα του παρόντος νόµου, η
δικαστική απόφαση που έκανε δεκτή την αίτηση, η συ-
στατική πράξη, η Οµολογία πίστεως και ο κανονισµός
τους. Επίσης, τηρείται ηλεκτρονικό µητρώο των θρη-
σκευτικών λειτουργών που τελούν ιερολογίες µε αστι-
κές συνέπειες, είτε αυτοί ανήκουν σε θρησκευτική κοι-
νότητα οργανωµένη καθ’ οποιονδήποτε νοµικό τύπο, εί-
τε ανήκουν σε κοινότητα χωρίς νοµική προσωπικότητα.
Σηµειώνεται ότι η τήρηση του µητρώου αυτού δεν συνι-
στά αθέµιτη προσβολή ευαίσθητων προσωπικών δεδοµέ-
νων, αφού οι θρησκευτικοί λειτουργοί, ως υποκείµενα
των δεδοµένων αυτών (που αποτελούν πληροφορίες
θρησκευτικής φύσεως δηλαδή του θρησκεύµατος που
πρεσβεύουν και περαιτέρω της ιδιότητας τους ως λει-
τουργοί του) αφενός µεν οι ίδιοι - είτε από τους κανόνες
της θρησκείας τους είτε από την παράδοσή της- επιδιώ-
κουν τη δηµόσια εκδήλωση της πίστης τους µε διάφορα
µέσα (ακόµα και πανηγυρικά π.χ. ιδιαίτερη αµφίεση, κόµ-
µωση), αφετέρου δε την εξωτερικεύουν µε την ενεργό
συµµετοχή τους στη δηµόσια λατρεία της θρησκείας
τους και την σύνταξη σχετικών πράξεων µε έννοµες συ-
νέπειες (απευθυνόµενες σε δηµόσιες υπηρεσίες). 
Η καταχώρηση του κάθε θρησκευτικού λειτουργού, µε

τα στοιχεία ταυτότητας του και την θρησκευτική κοινό-
τητα στην οποία ανήκει, γίνεται µε επιµέλεια της τελευ-
ταίας, κατόπιν σχετικής αίτησης, όπου επισυνάπτεται
βιογραφικό σηµείωµα του λειτουργού και οι τίτλοι θρη-
σκευτικών σπουδών που τυχόν διαθέτει, ήτοι οφείλουν
να υποβάλουν πλήρες βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο
θα αναφέρουν τον τρόπο µε τον οποίο απέκτησαν την ι-
διότητα του θρησκευτικού λειτουργού (ανάδειξη, εκλο-
γή, διορισµός κ.λπ.) και τους τίτλους θρησκευτικών
σπουδών που τυχόν διαθέτουν. Το σηµείωµα αυτό δεν
θα περιλαµβάνεται στο ηλεκτρονικό µητρώο ούτε θα δη-
µοσιοποιείται, αφού εµπεριέχει προσωπικά δεδοµένα,
αλλά θα φυλάσσεται στο αρχείο του Υπουργείου. Οι
θρησκευτικές κοινότητες µε ή χωρίς νοµική προσωπικό-
τητα και οι θρησκευτικοί λειτουργοί τους υποχρεούνται
να γνωστοποιούν αµελλητί τις αλλαγές στα τηρούµενα
στοιχεία, ώστε να ενηµερώνονται άµεσα τα τηρούµενα
µητρώα, να είναι πάντα επίκαιρα και να µην διακινδυνεύ-
ουν οι πολίτες σοβαρότατες συνέπειες από άκυρες ή α-
κυρώσιµες πράξεις. Η διαγραφή από το µητρώο είναι δυ-
νατή, εφόσον το πρόσωπο απωλέσει την ιδιότητα του.
Το µητρώο θρησκευτικών λειτουργών συνιστά για τα

κατά τόπον αρµόδια ληξιαρχεία και για τις πράξεις που
εγγράφουν στα βιβλία τους, επίσηµη πηγή πληροφόρη-

σης της ιδιότητας του θρησκευτικού λειτουργού και είναι
ελευθέρως προσβάσιµο από αυτά µέσω της ιστοσελίδας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, προκειµέ-
νου να καθίσταται εφικτός ο άµεσος έλεγχος της συν-
δροµής της ιδιότητας αυτής στα πρόσωπα που συντάσ-
σουν τη σχετική πράξη κατ' άρθρο 1367 ΑΚ. 
Διευκρινίζεται ότι η εγγραφή στο µητρώο αφορά µόνο

στις ενώσεις που επιθυµούν να προσλάβουν νοµική προ-
σωπικότητα και τους θρησκευτικούς λειτουργούς που οι
ιεροτελεστίες τους παράγουν έννοµα αποτελέσµατα
στην πολιτική κατάσταση των πιστών (γάµος), σε καµία
περίπτωση δεν αφορά γενικότερα στις θρησκείες και
στις θρησκευτικές οµάδες εν γένει, η ελεύθερη ύπαρξη
και δράση των οποίων ούτε εξαρτάται, ούτε καθορίζεται,
ούτε περιορίζεται από το µητρώο αυτό (ώστε µε την ει-
σαγωγή του µητρώου, δεν τίθενται νέοι όροι ή περιορι-
σµοί για την ακώλυτη απόλαυση των σχετικών ατοµικών
ελευθεριών, όπως αυτές έχουν κατοχυρωθεί και προσ-
διορισθεί από τις συνταγµατικές διατάξεις). Άλλωστε,
δεν αµφισβητείται ότι στην ελληνική έννοµη τάξη δεν α-
παιτείται καµία κρατική άδεια ή έγκριση για τη σύσταση
µίας νέας θρησκευτικής οµάδας ή τη λειτουργία κάποιας
γνωστής θρησκείας. Οι θρησκευτικοί λειτουργοί των κοι-
νοτήτων που είναι οργανωµένες ως Ν.Π.Δ.Δ. δεν εντάσ-
σονται στο µητρώο αυτό, αφού ήδη καλύπτονται οι ανά-
γκες δηµοσιότητας και ασφάλειας δικαίου (ως κατωτέρω
αναλύεται για το άρθρο 16). 
Τέλος, προκειµένου να προστατευθεί το δηµόσιο συµ-

φέρον από φερόµενες ως «ιερουργίες» ψευδολειτουρ-
γών και να διασφαλισθεί η δυνατότητα του κάθε πολίτη
να λαµβάνει έγκυρη και άµεση πληροφόρηση για την ι-
διότητα ενός προσώπου ως θρησκευτικού λειτουργού,
ώστε να ασκεί µε ασφάλεια τα θρησκευτικά αλλά και α-
στικά δικαιώµατα του (έχοντας προς τούτο έντονο το έν-
νοµο συµφέρον) και να εκφράζει ακώλυτα τις απόψεις
του περί θείου και τα λατρευτικά καθήκοντα που επιβά-
λει η Οµολογία του, το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο, ελευθέ-
ρως προσβάσιµη στο κοινό, ηλεκτρονική εφαρµογή, που
να επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής συγκεκρι-
µένου προσώπου στο µητρώο θρησκευτικών λειτουργών
και της θρησκευτικής κοινότητας στην οποία αυτό ανή-
κει. Η εφαρµογή αυτή δεν θα επιτρέπει τη δηµιουργία
καταλόγου ή τη γενική και αόριστη αναζήτηση προσώ-
πων, βάσει της θρησκευτικής πίστης τους αλλά θα περιο-
ρίζεται στη δυνατότητα ελέγχου και επιβεβαίωσης της
εγγραφής στο µητρώο βάση των στοιχείων ταυτότητας
συγκεκριµένου θρησκευτικού λειτουργού, ήτοι στοιχεί-
ων που πρέπει να είναι ήδη γνωστά στον ενδιαφερόµενο
από το ίδιο το πρόσωπο η ιδιότητα του οποίου τίθεται υ-
πό επιβεβαίωση. 

Άρθρο 15
Ικανότητα Διαδίκου

Με τη διάταξη αυτή ορίζεται ότι οι θρησκευτικές κοινό-
τητες χωρίς νοµική προσωπικότητα, ήτοι χωρίς να έχουν
οργανωθεί είτε κατά τις κοινές διατάξεις του Αστικού
Κώδικα είτε κατά τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδί-
ου, έχουν δικαίωµα να καθίστανται διάδικοι ενώπιον των
πολιτικών (σύµφωνα και µε τη διάταξη του άρθρου 62 εδ.
β΄ του Κ.Πολ.Δ.) και διοικητικών δικαστηρίων (σύµφωνα
µε την παγιωµένη νοµολογία τους), όχι όµως και των
ποινικών δικαστηρίων για την παράσταση πολιτικής αγω-

18



γής, αφού αυτή απαιτεί ιδίαν νοµική προσωπικότητα
προκειµένου να θεµελιώνεται η προϋπόθεση της άµεσης
ζηµίας εκ του αδικήµατος. Εξυπακούεται ότι τα όποια δι-
καιώµατα και υποχρεώσεις τους (π.χ. από δικαιοπραξίες)
συνεχίζουν να ασκούνται στο όνοµα των πιστών ή των
µελών τους (που συµµετείχαν στη δικαιοπραξία), αφού
αφενός µεν η θρησκευτική κοινότητα δεν αποτελεί αυτο-
τελές νοµικό πρόσωπο, αφετέρου δε µεταξύ των µελών
της δεν µπορεί να αναπτυχθεί κοινωνία δικαιώµατος κα-
τά τις διατάξεις του ΑΚ (αφού δεν υφίσταται κάποιο συ-
γκεκριµένο κοινό δικαίωµα µεταξύ τους). Είναι δεδοµέ-
νο ότι δεν µπορεί να καταστεί υποχρεωτική για µία θρη-
σκευτική κοινότητα η οργάνωση κατά συγκεκριµένο νο-
µικό τύπο προκειµένου αυτή να ασκεί τα δικαιώµατα της
και να εκφράζει τα µέλη της, ωστόσο η εκούσια ή ακού-
σια έλλειψη της τυπικής οργάνωσης δεν µπορεί να απο-
τρέψει την κοινότητα αυτή να προσφύγει στα αρµόδια
δικαστήρια, υπό την συλλογικότητα που εκφράζει. Έτσι,
εξασφαλίζεται ότι µπορούν να παρίστανται στα δικαστή-
ρια υπό το όνοµα της θρησκείας τους, όταν αιτούνται έν-
νοµης προστασίας στα πλαίσια του θρησκευτικού χαρα-
κτήρα τους.

Άρθρο 16
Διατήρηση ειδικότερων νοµικών καθεστώτων

Ειδικότερες προβλέψεις και παγιωµένες νοµικές κατα-
στάσεις δεν θίγονται, αµέσως ή εµµέσως από τον παρό-
ντα νόµο. Έτσι, οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµό-
ζονται: (α) για την οργάνωση των θρησκευτικών κοινοτή-
των που ανήκουν στην κανονική δικαιοδοσία και κλίµα
της κατά το άρθρο 3 του Συντάγµατος Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας της Ελλάδος ή των λοιπών, εντός ή εκτός Ελλά-
δος, οµόδοξων Εκκλησιών του Χριστού, Πατριαρχείων,
Μητροπόλεων ή Μονών, που είναι ενωµένες δογµατικώς
µε τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινου-
πόλεως και τηρούν, όπως και εκείνη, απαρασαλεύτως
τους Ιερούς Αποστολικούς και Συνοδικούς Κανόνες και
τις Ιερές Παραδόσεις. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Χρι-
στού περιλαµβάνεται φυσικά τόσο η Ορθόδοξη Εκκλησία
της Ελλάδας, όσο και η Εκκλησία της Κρήτης και οι Εκ-
κλησιαστικές Επαρχίες της Δωδεκανήσου, που όλες εί-
ναι αναπόσπαστα ενωµένες δογµατικώς µε τη Μεγάλη
Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και συνεχίζουν να
οργανώνονται, σύµφωνα µε τους Καταστατικούς Χάρ-
τες, τους Κανονισµούς και τις λοιπές διατάξεις τους. Ε-
πιπλέον, όµως, περιλαµβάνονται και οι οµόδοξες Εκκλη-
σίες που βρίσκονται σε κοινωνία µε το Οικουµενικό Πα-
τριαρχείο. Έτσι, ο νόµος δεν καταλαµβάνει κοινότητες
Ορθόδοξων πιστών, οι οποίοι ενδεχοµένως να προέρχο-
νται αρχικώς από κάποιο άλλο, εκτός των εκκλησιαστι-
κών κλιµάτων της Ελλάδος, αλλά πλέον, λόγω προσωρι-
νής ή µόνιµης εγκατάστασης τους, ασκούν τα συλλογικά
λατρευτικά τους καθήκοντα σε περιοχή εκκλησιαστικής
δικαιοδοσίας κάποιας εκ των ελληνικών Ιερών Μητροπό-
λεων. Αυτοί οι πιστοί, ακόµα και αν αποτελούν µια δια-
κρινόµενη κοινότητα (συνήθως λόγω των κοινών τους
χαρακτηριστικών εθνικότητας ή και γλώσσας που τους
συνδέει ιστορικά και εκκλησιαστικά), δεν αποτελούν σε
σχέση µε τα εκκλησιαστικά κλίµατα της Ελλάδος ξεχω-
ριστές θρησκευτικές κοινότητες, αφού δεν είναι ούτε ε-
τερόθρησκοι ούτε ετερόδοξοι. Έτσι, εντός της Ελληνι-
κής Επικράτειας και της χωρικής αρµοδιότητας των αντί-
στοιχων εκκλησιαστικών κλιµάτων, αυτοί διαποιµένονται

από την τοπική ενορία και τον επιχώριο Μητροπολίτη,
τελούντες υπό την πνευµατική εποπτεία και κανονική δι-
καιοδοσία του και ο οποίος πάντα έχει τη δυνατότητα να
εξυπηρετήσει τις ανάγκες τους (π.χ. να ορίσει ιερέα µε
γνώση της γλώσσας τους, πράγµα που συµβαίνει ήδη σε
διάφορες περιοχές, όπου τελούνται οι λειτουργίες στη
µητρική γλώσσα του ορθόδοξου ποιµνίου). Η εξαίρεση
αυτή συνάδει όχι µόνο µε την εκκλησιαστική τάξη και
τους Ιερούς Κανόνες (τόσο των Οικουµενικών Συνόδων
όσο και των τοπικών Συνόδων και των αγίων Πατέρων
που επικυρώθηκαν από τις Οικουµενικές), οι οποίοι, στο-
χεύοντας στην τάξη και στην ειρήνη µεταξύ των οµόδο-
ξων Εκκλησιών, αναγορεύουν σε σοβαρότατο εκκλησια-
στικό παράπτωµα την εισπήδηση (π.χ. ίδρυση και λει-
τουργία ναού) σε δικαιοδοσία έτερου επισκόπου και φυ-
σικά ισχύουν απαρεγκλίτως µεταξύ των διάφορων Ορθό-
δοξων Εκκλησιαστικών Κλιµάτων (Πρεσβυγενή και µη
Πατριαρχεία, Αυτοκέφαλες Εκκλησίες κ.λπ.), που τε-
λούν σε κοινωνία µε το Πατριαρχείο της Κωνσταντινού-
πολης. Πολιτειακή έκφραση αυτού του ιερού κανόνα βρί-
σκουµε στο άρθρο 39 του ν. 590/1977 (Καταστατικός
Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος), όπου για την ίδρυ-
ση µετοχίων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ε-
κτός του κλίµατος της Εκκλησίας της Ελλάδος, απαιτεί-
ται άδεια του κράτους, κατόπιν συγκατάθεσης του επι-
χώριου Μητροπολίτη και εγκρίσεως της Δ.Ι.Σ.. (β) Για την
οργάνωση των θρησκευτικών κοινοτήτων που πιστεύουν
στον ιουδαϊσµό, για τις οποίες εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις περί ισραηλιτικών κοινοτήτων και (γ) για την οργά-
νωση των θρησκευτικών κοινοτήτων των µουσουλµάνων
στις εδαφικές περιφέρειες των τριών µουφτειών (ως εκ
τούτου, µουσουλµάνοι εκτός της γεωγραφικής περιοχής
της Θράκης µπορούν να οργανωθούν κατά τις ρυθµίσεις
του παρόντος). Οι θρησκευτικοί λειτουργοί των ως άνω
θρησκευτικών κοινοτήτων δεν εντάσσονται στο µητρώο
θρησκευτικών λειτουργών, αφού λόγω της ιδιαίτερης
κρατικής µέριµνας για τις κοινότητες αυτές και την ορ-
γάνωση τους ως νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
τις αυξηµένες απαιτήσεις δηµοσιότητας διορισµού, ανά-
ληψης καθηκόντων αλλά και κάθε είδους υπηρεσιακών
µεταβολών των λειτουργών τους (π.χ. δηµοσίευση των
διορισµών τους στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης), την
ένταξή τους σε µισθοδοτικά µητρώα του Δηµοσίου (για
τους αρχιερείς και τους κληρικούς της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας και τους Μουφτήδες) και γενικότερα της τυπι-
κής - άµεσης ή έµµεσης - πολιτειακής σύµπραξης στο
καθεστώς τους αλλά και λόγω της κατ' εξοχήν οργανω-
µένης και έντονης δηµόσιας λειτουργίας και παρουσίας
τους, αφενός µεν ήδη έχουν ενταχθεί σε κάποιο αρχείο
(ο λογαριασµός µισθοδοσίας αποτελεί αρχείο προσωπι-
κών δεδοµένων) και έχει θεραπευθεί, και µάλιστα µε επί-
σηµο τρόπο, η όποια ανάγκη δηµοσιότητας, αφετέρου
δε ελλείπουν οι όποιοι κίνδυνοι περί της ιδιότητας του
θρησκευτικού λειτουργού, που εµφανίζονται σε θρη-
σκευτικές κοινότητες χωρίς νοµική προσωπικότητα ή µε
προσωπικότητα ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο 17
Τεκµήριο γνωστής θρησκείας

Ήδη υπό το συνταγµατικό καθεστώς του άρθρου 13
και την ελευθερία κάθε γνωστής θρησκείας, έχουν ιδρυ-
θεί και λειτουργούν εκατοντάδες θρησκευτικοί χώροι
που είναι αφιερωµένοι σε ογδόντα περίπου θρησκείες
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και δόγµατα (µε τουλάχιστον διακόσιους αδειοδοτηµέ-
νους χώρους). Η έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας των χώρων αυτών ήδη αποτελεί µία έµµεση ανα-
γνώριση από την πολιτεία για την ασκούµενη σ’ αυτούς
θρησκεία, περί της φύσεως της ως γνωστής (χωρίς κρυ-
φίες δοξασίες). Έτσι, προς ασφάλεια δικαίου αλλά και
για την ευχερέστερη υπαγωγή των κοινοτήτων στις δια-
τάξεις του παρόντος και την διευκόλυνσή τους ενώπιον
των διοικητικών και δικαστικών αρχών, καθιερώνεται
(µαχητό) τεκµήριο περί της φύσεως αυτής, για κάθε θρη-
σκεία και δόγµα που για την άσκηση της λατρείας της, έ-
χει ήδη εκδοθεί και τελεί εν ισχύι σχετική άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας ναού, ευκτήριου οίκου και γενικότερα
θρησκευτικού χώρου λατρείας. Το τεκµήριο αυτό, το ο-
ποίο δεν επεµβαίνει ούτε αλλοιώνει το εννοιολογικό πε-
ριεχόµενο της αόριστης νοµικής έννοιας της «γνωστής
θρησκείας» (όπως αυτή διαµορφώνεται από τη νοµολο-
γία) και ισχύει ανεξαρτήτως της καθ’ οιονδήποτε τρόπο
νοµικής οργάνωσης ή απόκτησης οποιασδήποτε νοµικής
προσωπικότητας που τυχόν έχει επιλέξει η θρησκευτική
κοινότητα, η οποία ελέγχει τον αδειοδοτηµένο χώρο.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι το τεκµήριο αυτό δεν λειτουρ-
γεί σε βάρος θρησκευτικών κοινοτήτων που ακόµα δεν
έχουν λάβει σχετική άδεια ούτε οριοθετεί ή άλλως πως
περιορίζει την έννοια της «γνωστής θρησκείας», και φυ-
σικά δεν εισάγει κάποιο νέο κριτήριο (αυτό της αδειοδό-
τησης θρησκευτικού χώρου λατρείας) προκειµένου να α-
ναγνωρίζεται ως γνωστή µια θρησκεία ή ένα δόγµα. 

Άρθρο 18
Μεταβίβαση περιουσίας από υφιστάµενα

νοµικά πρόσωπα 

Υπάρχουν θρησκευτικές κοινότητες που έχουν επιλέ-
ξει για την οργάνωσή τους κοινές µορφές νοµικών προ-
σώπων, σωµατεία ή αστικές εταιρίες, τα οποία µπορεί να
έχουν αποκτήσει ακίνητη περιουσία αναγκαία για την ά-
σκηση της λατρείας τους. Οι κοινότητες αυτές, εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου, µπορούν να οργα-
νωθούν υπό τον παρόντα τύπο νοµικού προσώπου και να
µεταβιβάσουν λόγω δωρεάς, χωρίς φορολογική επιβά-
ρυνση (εάν η µεταβίβαση λόγω δωρεάς λάβει χώρα ε-
ντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός έτους από την α-
πόκτηση της νοµικής προσωπικότητας του θρησκευτικού
νοµικού προσώπου και, πάντως, όχι πέραν αποκλειστι-
κής προθεσµίας τριών ετών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου), την ακίνητη περιουσία που αποκτήθη-
κε στα νέα θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα, προκειµένου
αυτά πλέον να ασκήσουν το σκοπό τους χωρίς να επιβα-
ρυνθούν για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας που ήδη
εξυπηρετούσε την αυτή ανάγκη. Με τη διάταξη αυτή,
λοιπόν, καθίσταται δυνατή η µεταβίβαση περιουσίας σω-
µατείου σε θρησκευτικό νοµικό πρόσωπο, ακόµα και αν
το καταστατικό του ορίζει διαφορετικά. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση προς τούτο είναι φυσικά η λήψη σχετικής οµό-
φωνης απόφασης όλων των µελών του, σε συνέλευση
που θα συνέλθει ειδικά για το θέµα αυτό. Επίσης, για λό-
γους οικονοµικής ενδυνάµωσης των θρησκευτικών νοµι-
κών προσώπων και ευχερέστερης εκπλήρωσης των σκο-
πών τους, Εκκλησίες που αναγνωρίζονται δυνάµει του
άρθρου 13 µπορούν να µεταβιβάζουν, σύµφωνα µε τις ει-
δικότερες προβλέψεις του κανονισµού τους και χωρίς
φορολογική επιβάρυνση (εάν η µεταβίβαση λόγω δωρε-
άς λάβει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός έ-

τους από την απόκτηση της νοµικής προσωπικότητας
του θρησκευτικού νοµικού προσώπου και, πάντως, όχι
πέραν αποκλειστικής προθεσµίας τριών ετών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου), περιουσιακά τους
στοιχεία σε άλλα θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα που υπά-
γονται σ’ αυτές πνευµατικά ή διοικητικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 19
Ρυθµίσεις για την Εκκλησία της Κρήτης

Με πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για την Εκκλη-
σία της Ελλάδος, τροποποιήθηκε ο Καταστατικός Χάρ-
της της προκειµένου να αντιµετωπιστούν διάφορα οργα-
νωτικά και διοικητικά προβλήµατα που έχουν ανακύψει
τα τελευταία έτη, να δοθούν σύγχρονα εργαλεία για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της και να εκσυγ-
χρονιστούν οι κανόνες διαχείρισης της περιουσίας της
(που είχαν παραµείνει αµετάβλητες επί δεκαετίες). Τις
αυτές όµως ανάγκες εµφανίζει και η Εκκλησία της Κρή-
της, η οποία έχει τον δικό της Καταστατικό Χάρτη
(ν. 4149/1961 Α΄ 41), ώστε απαιτείται ειδική ρύθµιση για
την κατ’ αντιστοιχία τροποποίηση τους, σύµφωνα µε αυ-
τά που ήδη ισχύουν για την Εκκλησία της Ελλάδας, α-
φού δεν είναι δυνατή η αυτόµατη ισχύς και εφαρµογή
διάταξης που αφορά ένα εκκλησιαστικό καθεστώς σε έ-
τερο (εκτός αν νόµος ορίζει διαφορετικά). Έτσι µε τις
προτεινόµενες ρυθµίσεις ουσιαστικά επαναλαµβάνονται
οι πρόσφατες νοµοθετικές παρεµβάσεις, αυτή τη φορά
ως προς την Εκκλησία της Κρήτης. Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 προστίθεται ενδέκατη παράγρα-

φος στο άρθρο 10 του ν. 4149/1961 (Α΄ 41), η οποία έχει
ως εξής:

«11. α) Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της
Κρήτης δύναται, κατόπιν σχετικής προτάσεως του Αρ-
χιεπισκόπου ή του επιχωρίου Μητροπολίτη, να συστήνει
µε αποφάσεις της εκκλησιαστικά Ιδρύµατα για την προα-
γωγή µη κερδοσκοπικών φιλανθρωπικών, µορφωτικών,
κοινωνικών και πολιτιστικών σκοπών, τα οποία αποτε-
λούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και αποκτούν
νοµική προσωπικότητα από της δηµοσιεύσεως της από-
φασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την από-
φαση αυτή εγκρίνεται ο Κανονισµός του Εκκλησιαστικού
Ιδρύµατος, ο οποίος περιέχει τους εν γένει κανόνες λει-
τουργίας και διαχείρισής του, µε τους οποίους καθορίζε-
ται οπωσδήποτε η επωνυµία, η έδρα, ο σκοπός του και το
εκκλησιαστικό νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που το
εκκλησιαστικό ίδρυµα επικουρεί, η διοίκησή του, οι πό-
ροι, οι κανόνες διαχείρισης της περιουσίας του, καθώς
και οι όροι διάλυσής του. Σε περίπτωση διάλυσης του εκ-
κλησιαστικού Ιδρύµατος, η περιουσία του περιέρχεται
αυτοδικαίως στο εκκλησιαστικό νοµικό πρόσωπο δηµοσί-
ου δικαίου, τους σκοπούς του οποίου επικουρεί. Εκκλη-
σιαστικό Ίδρυµα που συστήθηκε για τη θεραπεία ορισµέ-
νου σκοπού και διαχειρίζεται περιουσία, η οποία διατέ-
θηκε εν ζωή ή αιτία θανάτου σε νοµικό πρόσωπο δηµοσί-
ου δικαίου της Εκκλησίας της Κρήτης, ειδικά γι’ αυτόν
τον σκοπό, δεν µεταβάλλει το σκοπό του, ει µη µόνον υ-
πό τους όρους του άρθρου 109 του Συντάγµατος και της
κειµένης νοµοθεσίας για τα κοινωφελή ιδρύµατα, ανα-
λόγως εφαρµοζόµενης στην περίπτωση αυτή στα εκκλη-
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