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Πρόταση για τη ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και
Εκκλησίας

Την Τετάρτη 19.10.2005, η Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα του
ΑνθρώJου και του Πολίτη, δια του αναJληρωτή εκJροσώJου της στην
ΕΕ∆Α κ. Γιάννη Κτιστάκι, έθεσε υJ’ όψιν της ΕJιτροJής ολοκληρωµένο
νοµοσχέδιο, συνοδευόµενο αJό αιτιολογική έκθεση, για τη ρύθµιση των
σχέσεων Πολιτείας-Εκκλησίας, το οJοίο συνέταξε ο ίδιος και ζήτησε την
εγγραφή του ζητήµατος στην ηµερήσια διάταξη εJόµενης Ολοµέλειας της
ΕΕ∆Α. Πράγµατι, η Ολοµέλεια, στην συνεδρίαση της 15ης ∆εκεµβρίου 2005
συζήτησε το θέµα και αJοφάσισε να εγκρίνει εί της αρχής την Jρόταση
νόµου.1 Κατά την συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου 2006, η Ολοµέλεια της
ΕΕ∆Α εJεξεργάστηκε την Jρόταση νόµου κατ’ άρθρο, και την ενέκρινε κατά
Jλειοψηφία µε µερικές αλλαγές.
Ακολουθεί η Jρόταση νόµου µε την αιτιολογική έκθεση, οι δε
αλλαγές σηµειώνονται µετά αJό τα άρθρα στα οJοία αναφέρονται.2

1 ΑJό την διαδικασία έγκρισης, τόσο εί της αρχής, όσο και κατ’ άρθρο αJείχαν οι κύριοι: Χ.
Πολίτης, Ν. Κλαµαρής και Γ. Μανιάτης.
2 Σηµειώνεται ότι η κα Σ. Κουκούλη-ΣJηλιωτοJούλου, εκJρόσωJος του Συνδέσµου για τα
∆ικαιώµατα της Γυναίκας στην ΕΕ∆Α, η οJοία αJουσίαζε κατά την δεύτερη συνεδρίαση
κατά την οJοία και συζητήθηκε κατ’ άρθρο η Jρόταση νόµου, κατέθεσε γραJτώς τις
αJόψεις της, οι οJοίες εJισυνάJτονται στα Jρακτικά της σχετικής συνεδρίασης
(19.01.2006).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

«Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές
ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας».

Άρθρο 1
Θρησκευτική ελευθερία και ισότητα

1. Η θρησκευτική ελευθερία είναι αJαραβίαστη. Κάθε JρόσωJο έχει
δικαίωµα να εκδηλώνει τις θρησκευτικές του JεJοιθήσεις ατοµικά ή
συλλογικά, δηµόσια ή κατ’ ιδίαν, µε τη λατρεία, την εκJαίδευση, την
άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και τις τελετές. Έχει εJίσης το
δικαίωµα να αJοσιωJά τις θρησκευτικές του JεJοιθήσεις και να τις
µεταβάλλει ελεύθερα και χωρίς τύJους.
2. Το Κράτος διασφαλίζει την ακώλυτη άσκηση της θρησκευτικής
ελευθερίας και σέβεται όλα τα θρησκεύµατα. Οι θρησκευτικές ενώσεις και
οι λειτουργοί τους έχουν ίσα δικαιώµατα και υJοχρεώσεις. Η αJόλαυση των
ατοµικών, Jολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων δεν εξαρτάται αJό τις
θρησκευτικές JεJοιθήσεις καθενός.

Άρθρο 2
Θρησκευτικές ενώσεις

1. Οι αυτοτελείς θρησκευτικές κοινότητες αJοκτούν νοµική JροσωJικότητα
µε εγγραφή σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο, Jου τηρείται στo Εφετείο Αθηνών. Η
εγγραφή γίνεται µε αJόφαση του Εφετείου Αθηνών, Jου εκδίδεται µε την
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα αJό αίτηση είκοσι (20)
τουλάχιστον φυσικών JροσώJων, στην οJοία εJισυνάJτεται η συστατική
Jράξη και το καταστατικό της ένωσης, υJογεγραµµένα αJό τους ιδρυτές.
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2. Για την διάγνωση του θρησκευτικού χαρακτήρα και της αυτοτέλειας,
λαµβάνονται ιδίως υJ’ όψη η διάρκεια και η ύJαρξη συγκροτηµένου
θρησκευτικού δόγµατος, Jροσιτού σε κάθε ενδιαφερόµενο. ΑJοκλείεται η
εγγραφή ενώσεων Jου διακηρύττουν ή ακολουθούν µισαλλόδοξες Jρακτικές.
3. Η κατά την Jαράγραφο 1 αίτηση εγγραφής κοινοJοιείται υJοχρεωτικά
στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οJοίος Jαρίσταται κατά την συζήτηση. Κατά της
αJόφασης του Εφετείου µJορούν να ασκήσουν αναίρεση οι αιτούντες και ο
Εισαγγελεύς Εφετών, µέσα σε Jροθεσµία τριών(3) µηνών.
4. Οι θρησκευτικές ενώσεις αJοφασίζουν ελεύθερα για την εσωτερική
οργάνωσή τους. Το καταστατικό τους και κάθε µεταγενέστερη τροJοJοίησή
του κατατίθενται στη Γραµµατεία του Εφετείου Αθηνών και είναι Jροσιτά
στον καθένα. Ρυθµίσεις µη κατατεθειµένες ουδέJοτε κατισχύουν των
Jροσιτών.

Οι

σχετικές

διαφορές

υJάγονται

στην αρµοδιότητα

των

δικαστηρίων των Αθηνών.
5. Οι χώροι λατρείας των θρησκευτικών ενώσεων είναι Jράγµατα εκτός
συναλλαγής, µε την έννοια του άρθρου 966 ΑΚ. Οι συναθροίσεις τους
Jροστατεύονται κατ’ άρθρο 200 ΠΚ.
6. Με αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών, το Εφετείο Αθηνών µJορεί να
διατάξει την διαγραφή θρησκευτικής ένωσης αJό το ειδικό δηµόσιο βιβλίο
της Jαραγράφου 1 του Jαρόντος άρθρου, είτε διότι εξέλιJαν οι
JροϋJοθέσεις για την εγγραφή της, είτε διότι η ένωση δεν συµµορφώθηκε
µε την κατά την Jαράγραφο 4 του Jαρόντος υJοχρέωσή της. Κατά της
αJόφασης του Εφετείου µJορούν να ασκήσουν αναίρεση η ένωση και ο
Εισαγγελεύς Εφετών, µέσα σε Jροθεσµία τριών(3) µηνών.
7. Με Jροεδρικό διάταγµα Jου εκδίδεται ύστερα αJό Jρόταση του ΥJουργού
∆ικαιοσύνης ρυθµίζονται οι λεJτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων
του Jαρόντος άρθρου.
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Άρθρο 3
Φορολογική µεταχείριση θρησκευτικών ενώσεων

1. Οι κάθε είδους δωρεές, εν ζωή ή αιτία θανάτου, καθώς και οι κληροδοσίες
Jρος θρησκευτικές ενώσεις, αJαλλάσσονται αJό κάθε φόρο.
2. Οι θρησκευτικές ενώσεις αJαλλάσσονται αJό κάθε φόρο για τα
εισοδήµατα και τα κάθε είδους έσοδα Jου JραγµατοJοιούν κατά την
εJιδίωξη των θρησκευτικών σκοJών τους. ∆εν υJάγονται στην αJαλλαγή
αυτή εισοδήµατα αJό εµJορικές δραστηριότητες, αJό χρεόγραφα και αJό
εκµετάλλευση ακινήτων.
3. Οι θρησκευτικές ενώσεις δηµοσιεύουν κάθε χρόνο τον ισολογισµό τους.
Για την οικονοµική διαχείρισή τους συντάσσεται κάθε χρόνο έκθεση αJό
µέλη του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών, Jερίληψη της οJοίας δηµοσιεύεται
µε τον ισολογισµό.
4. Με Jροεδρικό διάταγµα Jου εκδίδεται ύστερα αJό Jρόταση του ΥJουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται το λογιστικό JρότυJο Jου θα
JρέJει να ακολουθούν οι θρησκευτικές ενώσεις και

ρυθµίζονται οι

λεJτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του Jαρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Εκκλησία της Ελλάδος και λοι;ά εκκλησιαστικά ν.;.δ.δ.

1. Η Εκκλησία της Ελλάδος, και τα κάθε είδους νοµικά JρόσωJα δηµόσιου
δικαίου Jου εξαρτώνται αJό αυτήν, µετατρέJονται σε νοµικά JρόσωJα
ιδιωτικού δικαίου. Έως ότου υJαχθεί στο καθεστώς των θρησκευτικών
ενώσεων των άρθρων 2 και 3, η οργάνωσή της διέJεται αJό τις ρυθµίσεις
Jου ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη της ισχύος του Jαρόντος νόµου. Οι
ρυθµίσεις αυτές, µε εξαίρεση εκείνες Jου αναγνωρίζουν αρµοδιότητα σε
όργανα της ελληνικής Πολιτείας και οι οJοίες καταργούνται, εJέχουν θέση
καταστατικού και εξακολουθούν να εφαρµόζονται για την εσωτερική
λειτουργία της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και των κάθε είδους νοµικών
JροσώJων Jου εξαρτώνται αJό αυτήν.
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2. Οι διατάξεις της Jροηγούµενης Jαραγράφου ισχύουν εJίσης για την
Εκκλησία της Κρήτης, τις ΜητροJόλεις της ∆ωδεκανήσου, το Κεντρικό
Ισραηλιτικό Συµβούλιο και τις ισραηλιτικές κοινότητες, Jου µετατρέJονται
εJίσης σε νοµικά JρόσωJα ιδιωτικού δικαίου.
3. Οι Μουφτείες µετατρέJονται σε νοµικά JρόσωJα ιδιωτικού δικαίου και
Jεριορίζονται στο αµιγώς Jνευµατικό έργο τους. Έως ότου υJαχθούν στο
καθεστώς των θρησκευτικών ενώσεων των άρθρων 2 και 3, η οργάνωσή της
διέJεται αJό τις ρυθµίσεις Jου ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη της ισχύος
του Jαρόντος νόµου.
4. Η εγγραφή της Εκκλησίας της Ελλάδος και των λοιJών νοµικών
JροσώJων του Jαρόντος άρθρου στο ειδικό δηµόσιο βιβλίο της Jαραγράφου
1 του άρθρου 2 του Jαρόντος νόµου, καθώς και η εν γένει υJαγωγή τους στο
καθεστώς των θρησκευτικών ενώσεων του ίδιου άρθρου, θα γίνει µε Jράξη
του ΥJουργικού Συµβουλίου µέσα σε εύλογο χρόνο και Jάντως, την 31η
∆εκεµβρίου 2010 αυτοδικαίως.

Σηµ.: Ως ;ρος την ;αρ. 1 του άρθρου 4, η Ε;ιτρο;ή ;ροτείνει
την ;ροσθήκη της φράσης «µέχρις ότου κατατεθεί καταστατικό»,
στο τέλος της ;αραγράφου, ως εξής:
1. Η Εκκλησία της Ελλάδος, και τα κάθε είδους νοµικά JρόσωJα δηµόσιου
δικαίου Jου εξαρτώνται αJό αυτήν, µετατρέJονται σε νοµικά JρόσωJα
ιδιωτικού δικαίου. Έως ότου υJαχθεί στο καθεστώς των θρησκευτικών
ενώσεων των άρθρων 2 και 3, η οργάνωσή της διέJεται αJό τις ρυθµίσεις
Jου ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη της ισχύος του Jαρόντος νόµου. Οι
ρυθµίσεις αυτές, µε εξαίρεση εκείνες Jου αναγνωρίζουν αρµοδιότητα σε
όργανα της ελληνικής Πολιτείας και οι οJοίες καταργούνται, εJέχουν θέση
καταστατικού και εξακολουθούν να εφαρµόζονται για την εσωτερική
λειτουργία της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και των κάθε είδους νοµικών
JροσώJων

Jου

εξαρτώνται

αJό

αυτήν,

µέχρις

ότου

κατατεθεί

καταστατικό.
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Ως ;ρος την ;αρ. 3 του άρθρου 4, η Πρόεδρος της ΕΕ∆Α
σηµείωσε ότι δεν είναι δυνατός ο ;εριορισµός του έργου των
Μουφτειών, λόγω ισχύος της Συνθήκης της Λωζάνης.
Η Πρόεδρος ;αρατήρησε, ότι δε θεωρεί ούτε νοµικά ορθό
ούτε σκό;ιµο να καταργηθεί ολόκληρη κατηγορία αρµοδιοτήτων
(όλες οι µη καθαρώς θρησκευτικές) του Μουφτή ;ου του
αναγνωρίζει η Συνθήκη της Λωζάνης. Κατ’αρχήν, συµβάσεις
τρο;ο;οιούνται µε νεότερη συµβατική διάταξη και όχι µονοµερή
;ράξη ενός εκ των συµβληθέντων. ∆εύτερον, τέτοια τυχόν
µονοµερής αλλαγή θα µ;ορούσε να δηµιουργήσει ζητήµατα µε
τους αντισυµβαλλόµενους. Η γνώµη της είναι ότι ορθή ήταν η ως
τώρα τακτική της ΕΕ∆Α, δηλαδή να θεωρεί ανίσχυρες νοµικά τις
συγκεκριµένες

;ράξεις

του

Μουφτή

;ου

συγκρούονται

µε

διατάξεις νεότερων διεθνών συµβάσεων και το καθιερωµένο
σήµερα διεθνές δίκαιο δικαιωµάτων του ανθρώ;ου (;.χ. γάµος
ανηλίκων, αντιφάσκων µε τις διατάξεις της CEDAW και του
∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα, µε
τις ο;οίες µάλιστα εναρµονίζεται το ισχύον οικογενειακό µας
δίκαιο).
Ειδικά

για

το

σηµείο

αυτό

διεξήχθη

ψηφοφορία,

το

α;οτέλεσµα της ο;οίας ήταν το ακόλουθο: οκτώ ψήφοι, υ;έρ της
διατήρησης της διατύ;ωσης του άρθρου 4 ;αρ. 3 της ;ρότασης
νόµου (;ερί ;εριορισµού αρµοδιοτήτων των Μουφτειών στο
αµιγώς ;νευµατικό τους έργο) και έξι ψήφοι κατά.

Άρθρο 5
Ναοί και χώροι λατρείας

1. Για την ανέγερση ναού και κάθε είδους χώρου λατρείας κάθε
θρησκευτικής ένωσης, η αρµόδια Jολεοδοµική αρχή εκδίδει σχετική άδεια
οικοδοµής, ύστερα αJό γνώµη της οικείας ΕΠ.Α.Ε. Η άδεια εκδίδεται ή
αναθεωρείται ύστερα αJό αίτηση του ιδιοκτήτη και του νόµιµου
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εκJροσώJου της θρησκευτικής ένωσης και διέJεται αJό τις γενικές
Jολεοδοµικές διατάξεις και τις τυχόν ειδικές Jου ισχύουν σε κάθε Jεριοχή.
Ίδια άδεια αJαιτείται και για κάθε εργασία, κατασκευή ή σχετική
εγκατάσταση σε υφιστάµενους ναούς και χώρους λατρείας, ανεξάρτητα αJό
τον χρόνο Jου εκδόθηκε η αρχική άδεια και αJό την υJηρεσία Jου την
εξέδωσε. Προκειµένου Jερί ναών Jου έχουν χαρακτηρισθεί θρησκευτικά
µνηµεία, αJαιτείται εJί Jλέον γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων
Μνηµείων.
2. Προκειµένου Jερί ναών και χώρων λατρείας κάθε θρησκευτικής ένωσης
εφαρµόζονται οι διατάξεις του κτιριοδοµικού κανονισµού Jου αφορούν
κτίρια της κατηγορίας συνάθροισης κοινού (άρθρο 346 Π∆ 14.7-27.7.1999).
Οι σχετικές αρµοδιότητες του Γραφείου Ναοδοµίας (Κανονισµός 66/1993, Α’
47) καταργούνται.

Άρθρο 6
∆ιδασκαλία των θρησκευτικών

1. Στον ν. 1566/1985 «∆οµή και λειτουργία της Jρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκJαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) εJέρχονται οι
ακόλουθες τροJοJοιήσεις:
α. ΑJό το εδ. α’ της Jαραγράφου 1 του άρθρου 1 διαγράφονται οι λέξεις «και
τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής Jαράδοσης».
β. ΑJό το εδ. β’ της Jαραγράφου 2 του άρθρου 6 διαγράφονται οι λέξεις «του
ορθόδοξου χριστιανικού ήθους».
2. Με Jροεδρικό διάταγµα Jου εκδίδεται ύστερα αJό Jρόταση του ΥJουργού
Παιδείας εJανακαθορίζεται το αναλυτικό Jρόγραµµα του µαθήµατος των
θρησκευτικών, έτσι όJως αυτό διδάσκεται στην στοιχειώδη και την µέση
εκJαίδευση, ώστε η διδασκαλία του να Jαύσει να έχει οµολογιακό
χαρακτήρα και η ύλη του να Jεριλάβει εισαγωγή στην ιστορία, την
κοινωνιολογία και την δογµατική όλων των θρησκειών. Ειδικά στο λύκειο,
το µάθηµα των θρησκευτικών µετονοµάζεται σε θρησκειολογία.
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Σηµ.: Ως ;ρος την ;αρ. 2 του άρθρου 6, στην ο;οία
αναφέρεται ότι «…εJανακαθορίζεται το αναλυτικό Jρόγραµµα του
µαθήµατος των θρησκευτικών, έτσι όJως αυτό διδάσκεται στην στοιχειώδη
και την µέση εκJαίδευση, ώστε η διδασκαλία του να Jαύσει να έχει
οµολογιακό χαρακτήρα και η ύλη του να Jεριλάβει εισαγωγή στην ιστορία,
την κοινωνιολογία και την δογµατική όλων των θρησκειών…».
Η Πρόεδρος ;ρότεινε την αφαίρεση της λέξης «όλων», και
την ;ροσθήκη της λέξης «κυριοτέρων» (θρησκειών), δεδοµένου ότι
υφίσταται ;ίνακας φερόµενων ως θρησκειών ;ου ;εριλαµβάνει
µερικές εκατοντάδες.
Η Ε;ιτρο;ή εξέφρασε την σύµφωνη γνώµη της.

Άρθρο 7
Εκκλησιαστική εκ;αίδευση

1. Οι Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, η Αθωνιάς Εκκλησιαστική
Ακαδηµία, τα Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια, τα Μέσα Εκκλησιαστικά
Φροντιστήρια και τα Εκκλησιαστικά Γυµνάσια Jεριέρχονται στην ευθύνη,
εJοJτεία και οικονοµική στήριξη της Εκκλησίας της Ελλάδος, της
Εκκλησίας της Κρήτης, του Οικουµενικού Πατριαρχείου και της Ιερής
Κοινότητας του Αγίου Όρους, ανάλογα µε τον τόJο όJου τα εκJαιδευτήρια
αυτά είναι εγκατεστηµένα.
2. Τα εκJαιδευτήρια της Jρώτης Jαραγράφου του Jαρόντος άρθρου
λειτουργούν εφεξής ως ιδιωτικά, υJαγόµενα στις οικείες διατάξεις για την
ιδιωτική εκJαίδευση. Έως ότου οι εJοJτεύοντες φορείς αναµορφώσουν
καταλλήλως

το

θεσµικό

Jλαίσιο

οργάνωσης

και

λειτουργίας

τους,

εξακολουθούν να εφαρµόζονται σε αυτά οι ρυθµίσεις Jου ήταν σε ισχύ κατά
την έναρξη της ισχύος του Jαρόντος νόµου, µε εξαίρεση εκείνες Jου
αναγνωρίζουν σε όργανα της ελληνικής Πολιτείας αρµοδιότητες ευρύτερες
της συνήθους εJοJτείας, Jου ασκείται στα ιδιωτικά εκJαιδευτήρια.
3. Όσοι αJό τους φοιτούντες στα εκJαιδευτήρια της Jρώτης Jαραγράφου του
Jαρόντος άρθρου δεν εJιλέξουν να Jαραµείνουν σε αυτά υJό το νέο νοµικό
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καθεστώς τους, µJορούν να µετεγγραφούν σε δηµόσιους εκJαιδευτικούς
φορείς αντίστοιχης βαθµίδας της εJιλογής τους.
4. Όσοι αJό το JροσωJικό των εκJαιδευτηρίων της Jρώτης Jαραγράφου του
Jαρόντος άρθρου δεν εJιλέξουν να Jαραµείνουν σε αυτά υJό το νέο νοµικό
καθεστώς τους, τοJοθετούνται σε ειδικώς συνιστώµενες JροσωJικές
οργανικές θέσεις του ΥJουργείου Παιδείας του ίδιου βαθµού.
5. Με Jροεδρικό διάταγµα Jου εκδίδεται ύστερα αJό Jρόταση του ΥJουργού
Παιδείας ρυθµίζονται οι λεJτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του
Jαρόντος άρθρου.

Άρθρο 8
Κατάργηση θρησκευτικού όρκου

1. Το άρθρο 408 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
Όρκος µάρτυρα
« Πριν εξετασθεί, ο µάρτυρας οφείλει να δώσει τον ακόλουθο όρκο: ‘∆ηλώνω
στην τιµή και στη συνείδησή µου ότι θα Jω όλη την αλήθεια και µόνο την
αλήθεια, χωρίς να Jροσθέσω ούτε να κρύψω τίJοτε’ ».

2. Το άρθρο 218 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
Όρκος των µαρτύρων στο ακροατήριο
«1. Κάθε µάρτυρας οφείλει, Jριν εξετασθεί στο ακροατήριο, να δώσει
δηµόσια τον ακόλουθο όρκο: ‘∆ηλώνω στην τιµή και τη συνείδησή µου ότι θα
Jω όλη την αλήθεια και µόνο την αλήθεια, χωρίς να Jροσθέσω ούτε να
κρύψω τίJοτε’.
2. Ο άλαλος µάρτυρας Jου γνωρίζει να γράφει ορκίζεται, γράφοντας και
υJογράφοντας τον όρκο. Αν δεν ξέρει να γράφει, ορκίζεται ή µε την βοήθεια
του διερµηνέα.
3. Αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις των Jροηγούµενων Jαραγράφων, η
διαδικασία είναι άκυρη».

3. Το άρθρο 220 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας καταργείται.
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4. Το άρθρο 194 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
Όρκος ;ραγµατογνώµονα
«1. Σε αυτόν Jου έχει ήδη δώσει όρκο ως Jραγµατογνώµονας υJενθυµίζεται
ο όρκος Jου έχει δώσει. Οι υJόλοιJοι ορκίζονται ως εξής: ‘∆ηλώνω στην τιµή
και τη συνείδησή µου ότι θα διενεργήσω µε Jλήρη αµεροληψία και
εJιµέλεια και µε κάθε µυστικότητα την Jραγµατογνωµοσύνη Jου µου
ανατέθηκε, έχοντας µοναδικό σκοJό την εξακρίβωση της αλήθειας’.
2. Αν ο Jραγµατογνώµονας δεν ορκισθεί, σύµφωνα µε την Jροηγούµενη
Jαράγραφο, η Jραγµατογνωµοσύνη είναι άκυρη».

5. Το άρθρο 236 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
Όρκος διερµηνέα
«Ο διερµηνέας, Jριν αναλάβει τα καθήκοντά του, οφείλει να δηλώσει στην
τιµή και τη συνείδησή του, ενώJιον εκείνου Jου τον διόρισε, ότι θα
µεταφράσει µε ακρίβεια και Jιστότητα όλα όσα θα ειJωθούν κατά τη
συζήτηση ή, αν Jρόκειται για την JερίJτωση του άρθρου 237, τα έγγραφα».

6. Οι Jαράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 398 του Κώδικα Ποινικής
∆ικονοµίας αντικαθίστανται ως εξής:
Όρκος ενόρκων
«3. Ο Jρόεδρος του µικτού ορκωτού δικαστηρίου διαβάζει στους ενόρκους
τον ακόλουθο όρκο: ‘∆ηλώστε στην τιµή και τη συνείδησή σας και
υJοσχεθείτε ότι θα θεωρήσετε µε Jροσοχή και θα εξετάσετε µε
ευσυνειδησία, στη διάρκεια της δικαστικής συζήτησης, την κατηγορία
εναντίον του…., καθώς και την υJεράσJισή του, ότι δεν θα συνεννοηθείτε
µε κανέναν σχετικά µε την αJόφαση Jου θα εκδοθεί και ότι, κατά την
εκJλήρωση των καθηκόντων Jου σας εJιβάλλονται, δεν θα ενεργήσετε
εJηρεασµένοι αJό φιλία, έχθρα ή χάρη, ούτε για κάJοια ιδιαίτερη ωφέλεια
ή για άλλη Jαρόµοια αιτία, αλλά θα έχετε στο νου σας µόνο τη δικαιοσύνη
και την αλήθεια και ότι θα ψηφίσετε κατά συνείδηση και κατά την
ελεύθερη JεJοίθηση Jου θα σχηµατίσετε αJ’ τη συζήτηση, Jροσφερόµενοι
εντελώς Jιστά και άδολα’.
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4. Αφού διαβάσει τον όρκο, ο Jρόεδρος του δικαστηρίου καλεί ονοµαστικά
κάθε ένορκο να σηκώσει το δεξί του χέρι και να Jροφέρει τη λέξη
‘υJόσχοµαι’.
5. Αν, για συνειδησιακούς λόγους, ένας ένορκος κωλύεται να δώσει όρκο,
δίνει αντίστοιχη διαβεβαίωση στην τιµή και τη συνείδησή του».

7. Η Jαρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 137) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αντιJρόεδροι της Κυβέρνησης, οι υJουργοί και οι υφυJουργοί
διορίζονται και Jαύονται σύµφωνα µε τα άρθρα 37 Jαρ. 1 και 81 Jαρ. 1 του
Συντάγµατος,

µε

Jροεδρικό

διάταγµα,

ύστερα

αJό

Jρόταση

του

ΠρωθυJουργού, και δίνουν ενώJιον του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας τον
ακόλουθο όρκο: ‘∆ηλώνω στην τιµή και τη συνείδησή µου ότι θα τηρώ το
Σύνταγµα και τους νόµους και θα υJηρετώ το γενικό συµφέρον του
ελληνικού λαού’».

8. Στις JεριJτώσεις α΄ και β’ της Jαραγράφου 1 του άρθρου 19 του Κώδικα
Κατάστασης ∆ηµόσιων Πολιτικών ΥJαλλήλων και ΥJαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (ν.
2683/1999, Α’ 19), οι λέξεις «Ορκίζοµαι να φυλάττω…και να εκJληρώνω»
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «∆ηλώνω, εJικαλούµενος την τιµή και τη
συνείδησή µου, ότι θα φυλάττω…. και θα εκJληρώνω». Η JερίJτωση γ’ της
ίδιας Jαραγράφου καταργείται.
9. ΑJό την Jαρ. 1 του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισµού ΥJηρεσίας στον
Στρατό (J.δ. 130/1984, Α’ 42) διαγράφονται οι λέξεις «και το Ιερό Ευαγγέλιο
ή στα Ιερά Σύµβολα Jου Jιστεύει ο καθένας» και οι λέξεις «ορκίζοµαι να
φυλάττω» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «δηλώνω στην τιµή και τη
συνείδησή µου ότι θα φυλάττω».

ΑJό την Jαρ. 2 του ιδίου άρθρου

διαγράφονται οι λέξεις «και θρησκευτικά σύµβολα».
10. Σε ορκωµοσίες Jου διεξάγονται σε δηµόσιες Αρχές και υJηρεσίες, δεν
συµµετέχουν θρησκευτικοί λειτουργοί.
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Άρθρο 9
Πολιτικός γάµος

1. Το άρθρο 1367 ΑΚ αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 1367
Τέλεση του γάµου
Ο γάµος τελείται µε την ταυτόχρονη δήλωση των µελλονύµφων ότι
συµφωνούν σε αυτόν. Η δήλωση γίνεται δηµόσια, κατά Jανηγυρικό τρόJο,
ενώJιον δύο µαρτύρων, Jρος τον δήµαρχο ή τον Jρόεδρο της κοινότητας του
τόJου όJου τελείται ο γάµος, ή Jρος τον νόµιµο αναJληρωτή τους, Jου είναι
υJοχρεωµένοι να συντάξουν αµέσως σχετική Jράξη».

2. ΑJό το άρθρο 1368 ΑΚ διαγράφονται οι λέξεις «είτε ως Jολιτικός είτε µε
ιερολογία της ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας».
3. ΑJό το άρθρο 1369 ΑΚ διαγράφονται οι λέξεις «µε όJοιον τύJο και αν
αυτός Jρόκειται να τελεσθεί».
4. Το άρθρο 1371 ΑΚ καταργείται.
5. Στο άρθρο 1372 ΑΚ, οι λέξεις «ένας αJό τους τύJους Jου JροβλέJονται
στο άρθρο 1367 ΑΚ» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «ο τύJος Jου
JροβλέJεται στο άρθρο 1367 ΑΚ».

Άρθρο 10
Ληξιαρχικές ;ράξεις

1. Το άρθρο 16 του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών Jράξεων» (Α’ 143)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο δήµαρχος ή ο Jρόεδρος της κοινότητας Jου δέχθηκε τη δήλωση για
την τέλεση του γάµου υJοχρεούται να συντάξει και να υJογράψει εJί τόJου
δήλωση Jεριέχουσα όλα τα στοιχεία της οικείας ληξιαρχικής Jράξης.
2. Τη δήλωση Jου αναφέρεται στην Jροηγούµενη Jαράγραφο υJογράφουν
εJίσης οι σύζυγοι και οι µάρτυρες. Αν αυτοί είναι αναλφάβητοι,
υJογράφουν ως µάρτυρες δύο αJό αυτούς Jου Jαρέστησαν».
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2. Στο άρθρο 22 Jαρ. 1 στοιχ. ε’ του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών
Jράξεων» (Α’ 143), µετά τις λέξεις «τα δηµοτολόγια των γονέων»,
Jροστίθενται οι λέξεις: «Το θρήσκευµα καταγράφεται εφ’ όσον δηλωθεί».
3. Τα άρθρα 26, 27 και 28 του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών Jράξεων» (Α’
143) καταργούνται.
4. ΑJό το άρθρο 29 Jαρ. 1 του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών Jράξεων» (Α’
143) διαγράφονται οι λέξεις «ή ο θρησκευτικός λειτουργός Jου ευλόγησε τον
γάµο» και οι λέξεις «ή ο θρησκευτικός λειτουργός Jου την συνέταξε».
5. ΑJό το άρθρο 31 στοιχ. α’ του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών Jράξεων»
(Α’ 143) διαγράφονται οι λέξεις «το θρήσκευµα και δόγµα».
6. Το στοιχ. δ’ του άρθρου 31 του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών Jράξεων»
(Α’ 143) καταργείται.
7. ΑJό το στοιχείο ζ’ του άρθρου 31 του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών
Jράξεων» (Α’ 143) διαγράφονται οι λέξεις «ή ο θρησκευτικός λειτουργός».

Άρθρο 11
Κατάργηση ειδικής νοµικής µεταχείρισης θρησκευτικών
λειτουργών

1. Το στοιχείο γ’ του άρθρου 6 του ν. 1763/1988 «Στρατολογία των Ελλήνων»
(Α’ 57) καταργείται.
2. Το άρθρο 99 του Εισαγωγικού Νόµου Αστικού Κώδικα καταργείται. Η
κληρονοµία κληρικών και µοναχών διέJεται αJό τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα.
3. ΑJό την Jαράγραφο 7 του άρθρου 111 και αJό την Jαράγραφο 2 του
άρθρου 112 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας διαγράφονται οι λέξεις «των
Αρχιερέων».
4. ΑJό τον τίτλο του άρθρου 215 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας
διαγράφεται η λέξη «Αρχιερέων». ΑJό την Jαράγραφο 1 του ίδιου άρθρου
διαγράφονται οι λέξεις «και οι Αρχιερείς».
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5. Το στοιχείο δ΄ του άρθρου 1048 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας
καταργείται.

Άρθρο 12
Α;αγόρευση αναγραφής του θρησκεύµατος

ΑJαγορεύεται η αναγραφή του θρησκεύµατος σε δηµόσιο έγγραφο, τίτλο
σJουδών ή βεβαίωση δηµόσιας αρχής, εκτός αJό τις βεβαιώσεις Jου εκδίδουν
τα ληξιαρχεία ύστερα αJό αίτηση του ενδιαφερόµενου, εφόσον µε την
αίτηση αυτή ζητείται ρητά η αναγραφή του στοιχείου αυτού για
συγκεκριµένη κάθε φορά νόµιµη χρήση.

Άρθρο 13
Α;αγόρευση ;ροσηλυτισµού

Μετά το άρθρο 335 ΠΚ Jροστίθεται νέο άρθρο 335Α , το οJοίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 335Α
Προσηλυτισµός
1. ΌJοιος Jιέζει JρόσωJο σε βαθµό καταναγκασµού, µε σκοJό να µεταβάλει
τις θρησκευτικές του JεJοιθήσεις (Jροσηλυτισµός) τιµωρείται µε Jρόστιµο.
Η ίδια Jράξη τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρις έξη µηνών όταν εJιχειρείται
σε βάρος ανηλίκων.
2. Για την Jοινική δίωξη αJαιτείται έγκληση».

Άρθρο 14
∆ιαρρύθµιση κοιµητηρίων

1. Σε κάθε κοιµητήριο διαµορφώνεται, µερίµνη του οικείου οργανισµού
τοJικής

αυτοδιοίκησης,

διακεκριµένος

χώρος,

µε

Jροορισµό

τον

αJοχαιρετισµό των νεκρών, Jου είχαν εκφράσει την εJιθυµία να
ενταφιασθούν χωρίς τη διεξαγωγή θρησκευτικής κηδείας.
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2. Στον ίδιο χώρο θα µJορεί να διεξάγεται θρησκευτική κηδεία, εφ’ όσον η
θρησκευτική ένωση στην οJοία ανήκε ο νεκρός δεν διαθέτει χώρο λατρείας
σε εύλογη αJόσταση.

Άρθρο 15
Α;οτέφρωση νεκρών

1. Για την αJοτέφρωση νεκρού χρειάζεται δήλωση του ιδίου του JροσώJου
όσο ζούσε. Αν τέτοια δήλωση δεν υJάρχει, αρκεί δήλωση των Jλησιέστερων
συγγενών, ότι ο νεκρός, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει ρητά σχετική
αντίρρηση. Σε JερίJτωση διαφωνίας µεταξύ συγγενών του ίδιου βαθµού,
αJοφαίνεται ο εισαγγελέας.
2. Με Jροεδρικό διάταγµα Jου εκδίδεται ύστερα αJό Jρόταση των
ΥJουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Υγείας, καθορίζονται οι όροι και
JροϋJοθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία αJοτεφρωτηρίων αJό
οργανισµούς τοJικής αυτοδιοίκησης ή νοµικά JρόσωJα ιδιωτικού δικαίoυ.

Άρθρο 16
Μισθοδοσία θρησκευτικών λειτουργών

1. Το ελληνικό ∆ηµόσιο θα καλύJτει τις δαJάνες µισθοδοσίας των
λειτουργών της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης και
των ΜητροJόλεων της ∆ωδεκανήσου, για διάστηµα δύο (2) ετών αJό την
έναρξη της ισχύος του Jαρόντος. Προς τούτο θα καταβάλει το αJαιτούµενο
Jοσό στον καθένα αJό τους ανωτέρω φορείς εφ’ άJαξ στην αρχή κάθε
ηµερολογιακού έτους.
2. Κατά το χρονικό διάστηµα της Jροηγούµενης Jαραγράφου, το ελληνικό
∆ηµόσιο θα µισθοδοτεί τους Μουφτήδες.
3. Με Jράξη του ΥJουργικού Συµβουλίου, το χρονικό διάστηµα των δύο (2)
ετών της Jροηγούµενης Jαραγράφου µJορεί να Jαραταθεί εφ’ άJαξ, για δύο
(2) το Jολύ ακόµη έτη, εφ’ όσον, µετά την Jαρέλευση διετίας αJό την έναρξη
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της ισχύος του Jαρόντος νόµου, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
εJιστροφής ακινήτων Jου JροβλέJεται αJό το εJόµενο άρθρο.

Άρθρο 17
Ε;ιστροφή ακινήτων

1. Το ελληνικό ∆ηµόσιο θα εJιστρέψει στην Εκκλησία της Ελλάδος, µέσα σε
Jροθεσµία δέκα (10) ετών αJό την έναρξη της ισχύος του Jαρόντος, όσα
ακίνητα αυτή του είχε Jαραχωρήσει αJό την 1.1.1945 και εφεξής,
Jροκειµένου να αναλάβει την µισθοδοσία των λειτουργών όλων των βαθµών.
Με Jράξη του ΥJουργικού Συµβουλίου, η Jροθεσµία αυτή µJορεί να
Jαραταθεί εφ’ άJαξ για Jέντε το Jολύ ακόµη έτη.
2. Για τον εJακριβή Jροσδιορισµό των ακινήτων της Jροηγούµενης
Jαραγράφου, η Εκκλησία της Ελλάδος οφείλει να καταθέσει στις κατά
τόJους Κτηµατικές ΥJηρεσίες του ∆ηµοσίου τίτλους και άλλα αJοδεικτικά
στοιχεία.

Άρθρο 18
Ασφάλιση κληρικών

1. Μετά την αJώλεια της ιδιότητας του δηµόσιου υJαλλήλου συνεJεία του
Jαρόντος νόµου, οι λειτουργοί της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας
της Κρήτης και των ΜητροJόλεων της ∆ωδεκανήσου υJάγονται στην
ασφάλιση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).
2. Όσοι εκ των ανωτέρω ήταν
κατάργησης

ασφαλισµένοι στο ∆ηµόσιο λόγω της

των κλάδων σύνταξης και ασθένειας του Jρώην Ταµείου

Ασφαλίσεως Ορθοδόξου Εφηµεριακού Κλήρου Ελλάδος δυνάµει της
Jαραγράφου 1 του άρθρου 21 ν. 2084/1992 «Αναµόρφωση της Κοινωνικής
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 165), διατηρούν τα κεκτηµένα
ασφαλιστικά τους δικαιώµατα υJό την νέα υJηρεσιακή τους κατάσταση,
εφαρµοζοµένων των διατάξεων Jερί διαδοχικής ασφάλισης.
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3. Όσοι αJό τους ανωτέρω ήταν

ασφαλισµένοι στο Ταµείο Πρόνοιας

Ορθοδόξου Εφηµεριακού Κλήρου Ελλάδος δυνάµει της Jαραγράφου 7 του
άρθρου 21 ν. 2084/1992 «Αναµόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 165), διατηρούν τα κεκτηµένα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα
υJό την νέα υJηρεσιακή τους κατάσταση, εφαρµοζοµένων των διατάξεων
Jερί διαδοχικής ασφάλισης.
4. Λειτουργοί της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης και
των ΜητροJόλεων της ∆ωδεκανήσου, εφόσον συνταξιοδοτηθούν Jριν αJό
την λήξη της µεταβατικής Jεριόδου µισθοδοσίας τους αJό το ∆ηµόσιο ή της
τυχόν ορισθησόµενης Jαράτασης δυνάµει της Jαρ. 2 του άρθρου 16 του
Jαρόντος νόµου, καθίστανται συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου και αJολαύουν
των

αυτών

συνταξιοδοτικών

δικαιωµάτων

µε

όσους

είχαν

ήδη

συνταξιοδοτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του Jαρόντος νόµου.
5. Οι ρυθµίσεις των τεσσάρων Jρώτων Jαραγράφων του Jαρόντος άρθρου
ισχύουν αναλόγως και για τους Μουφτήδες.
6. Με Jροεδρικό διάταγµα Jου εκδίδεται ύστερα αJό Jρόταση του ΥJουργού
ΑJασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθµίζονται οι λεJτοµέρειες για
την εφαρµογή των διατάξεων του Jαρόντος άρθρου.

Σηµ.: Η κα Βαρχαλαµά, αν. εκ;ρόσω;ος της ΓΣΕΕ στην
ΕΕ∆Α, δήλωσε ότι η ΓΣΕΕ είναι σύµφωνη ε;ί της αρχής της
;ρότασης νόµου, αλλά ε;ιφυλάσσεται για την διάταξη σχετικά µε
την µεταβολή του ασφαλιστικού καθεστώτος των κληρικών και
ιδιαίτερα για τα θέµατα ασφάλισης ;ου αφορούν τόσο την
διαδοχική ασφάλιση, όσο, και ;ολύ ;ερισσότερο την αλλαγή
ασφαλιστικού

φορέα

δεδοµένης

της

ύ;αρξης

ώριµων

ασφαλιστικών δικαιωµάτων και ;ροσδοκιών. Η ;αρατήρηση έγινε
κατ’ αρχήν δεκτή.
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Άρθρο 19
Υ;ουργείο Παιδείας

1. Στο άρθρο 23 Jαρ. 1 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά
όργανα»(Α’ 137), το ΥJουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
(ΥΠΕΠΘ) µετονοµάζεται σε ΥJουργείο Παιδείας.
2. Η Γενική Γραµµατεία και η Γενική ∆ιεύθυνση Θρησκευµάτων του
ΥJουργείου Παιδείας καταργούνται. Το JροσωJικό τους τοJοθετείται σε
ειδικώς συνιστώµενες JροσωJικές οργανικές θέσεις του ΥJουργείου
Παιδείας του ίδιου βαθµού.

Άρθρο 20
Θρησκευτικές υ;ηρεσίες Υ;ουργείων

1.

Το

Θρησκευτικό

Σώµα

ΕνόJλων

∆υνάµεων

και

η

∆ιεύθυνση

Θρησκευτικού του Γενικού ΕJιτελείου Εθνικής Άµυνας καταργούνται.
2. Οι κατά την Jαράγραφο 4 του άρθρου 23 του ν. 1481/1984 «Οργανισµός
ΥJουργείου ∆ηµόσιας Τάξης» (Α’ 152) οργανικές θέσεις ιερέων της
Ελληνικής Αστυνοµίας καταργούνται.
3. Οι κατά τις Jαραγράφους 3 και 4 του άρθρου 24 του J.δ. 36/2000
«Οργανισµός ΥJουργείου ∆ικαιοσύνης» (Α’ 29) οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ
ιερέων του JροσωJικού των Καταστηµάτων Κράτησης και ΚΑΥΦ, των
ΥJηρεσιών

ΕJιµελητών

Ανηλίκων

∆ικαστηρίων

Ανηλίκων

και

του

Ιδρύµατος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου καταργούνται.
4. Το JροσωJικό των υJηρεσιών και οργανικών θέσεων, οι οJοίες
καταργούνται µε τις Jροηγούµενες Jαραγράφους του Jαρόντος άρθρου,
τοJοθετείται σε ειδικώς συνιστώµενες JροσωJικές οργανικές θέσεις του
ίδιου βαθµού των αντιστοίχων ΥJουργείων.
5. Οι στρατιωτικές µονάδες, οι υJηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και τα
Καταστήµατα

Κράτησης

αρµοδιότητας

ΥJουργείου

∆ικαιοσύνης,

υJοχρεούνται να Jαρέχουν στους υJηρετούντες και στους κρατουµένους,
αντιστοίχως, δυνατότητα αJρόσκοJτης ατοµικής Jρόσβασης σε ναούς και
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χώρους

λατρείας

κατόJιν

αιτήµατος.

Σε

JεριJτώσεις

αδυναµίας

µετακίνησης ή κατάστασης ανάγκης, οι ανωτέρω υJηρεσίες υJοχρεούνται να
εJιτρέJουν την είσοδο θρησκευτικών λειτουργών στους χώρους τους,
Jροκειµένου να Jαράσχουν υJηρεσίες σε ατοµικό εJίJεδο και υJό συνθήκες
Jλήρους διακριτικότητας.
6. Με Jροεδρικά διατάγµατα Jου εκδίδονται ύστερα αJό Jρόταση των
ΥJουργών Εθνικής Άµυνας, ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης αντιστοίχως,
ρυθµίζονται οι λεJτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του Jαρόντος
άρθρου.

Άρθρο 21
Κατάργηση διατάξεων

1.

Τα άρθρα 1, 3, 4, 5 και 6 του α.ν. 1363/1938 «Jερί κατοχυρώσεως

διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του εν ισχύϊ Συντάγµατος» (Α΄ 305), όJως
σήµερα ισχύουν, καταργούνται. Ωσαύτως καταργούνται το άρθρο 41 του α.ν.
1369/1938 «Jερί ιερών ναών και εφηµερίων» (Α΄ 317), καθώς και το β.δ. της
20.5/2.6.1939 «Jερί εκτελέσεως διατάξεων του α.ν. 1672/1939 «Jερί
τροJοJοιήσεως του α.ν. υJ’ αριθµ. 1363/1938 ‘Jερί κατοχυρώσεως των
άρθρων 1 και 2 του εν ισχύϊ Συντάγµατος’ »» (Α΄ 220).
2. Τα άρθρα 196 ΠΚ (: «Κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώµατος»), 198 Π.Κ.
(: «Κακόβουλη βλασφηµία») και 199 ΠΚ (: «Καθύβριση θρησκευµάτων»)
καταργούνται. ΑJό την Jαράγραφο 2 του άρθρου 175 ΠΚ (: «ΑντιJοίηση»)
διαγράφονται οι λέξεις «καθώς εJίσης και για την αντιJοίηση άσκησης
υJηρεσίας λειτουργού της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού ή
άλλης θρησκείας γνωστής στην Ελλάδα»), και αJό το άρθρο 176 ΠΚ οι
λέξεις «ή θρησκευτικού» και «αJό εκείνους Jου αναφέρει η Jαρ. 2 του
άρθρου 175».
3. Ο ν. 590/1977 «Jερί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της
Ελλάδος» (Α΄ 146), όJως ισχύει σήµερα, καταργείται.
4. Ο ν. 5383/1932 «Jερί των Εκκλησιαστικών ∆ικαστηρίων και της Jρο
αυτών διαδικασίας» (Α΄ 110), όJως ισχύει σήµερα, καταργείται.
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5. Ο ν. 4149/1961 «Jερί καταστατικού Νόµου της εν Κρήτη Ορθοδόξου
Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 41), όJως ισχύει σήµερα,
καταργείται.
6. Ο ν. 476/76 «Jερί Εκκλησιαστικής ΕκJαιδεύσεως» (Α΄ 308), όJως ισχύει
σήµερα, καταργείται, µε την εJιφύλαξη της Jροσωρινής εφαρµογής
διατάξεών του σύµφωνα µε την Jαρ. 2 του άρθρου 7 του Jαρόντος νόµου.
7. Το ν.δ. 90/1973 «Jερί του Θρησκευτικού Σώµατος των ΕνόJλων
∆υνάµεων» (Α΄ 168), όJως ισχύει σήµερα, καταργείται.
8. Το άρθρο 4 του νόµου 147/1914 «Περί της εν ταις Jροσαρτωµένοις χώραις
εφαρµοστέας νοµοθεσίας και της δικαστικής αυτών οργανώσεως» (Α΄ 25)
καταργείται.
9. Ο ν. 1920/1991 «Περί κυρώσεως της αJό 24ης ∆εκεµβρίου 1990 Πράξης
Νοµοθετικού

Περιεχοµένου

“Jερί

Μουσουλµάνων

Θρησκευτικών

Λειτουργών”» (Α΄ 11), όJως ισχύει σήµερα, καταργείται.
10. Ο ν. 2456/1920 «Jερί ισραηλιτικών κοινοτήτων» (Α΄ 173) και ο α.ν.
367/1945 «Jερί ανασυγκροτήσεως ισραηλιτικών κοινοτήτων» (Α΄ 143) όJως
ισχύουν σήµερα, καταργούνται.
11. Κάθε διάταξη, γενική ή ειδική, αντίθετη Jρος τον Jαρόντα νόµο
καταργείται.

Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του Jαρόντος αρχίζει αJό την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Α’
Ε;ί της αρχής

1. Η Jαρούσα Jρόταση υJηρετεί έναν διJλό σκοJό: αJοβλέJει αφ’
ενός µεν στο να βελτιώσει τις εγγυήσεις της θρησκευτικής ελευθερίας και
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ισότητας εν όψει των νέων συνθηκών Jου έχουν εJικρατήσει στην Ελλάδα
και την

ΕυρώJη. Και, αφ’ ετέρου, να δηµιουργήσει τις θεσµικές

JροϋJοθέσεις Jου, σε µεσοµακροJρόθεσµη JροοJτική, θα εJιτρέψουν στην
Εκκλησία της Ελλάδος και τις άλλες θρησκευτικές κοινότητες να
αναJτυχθούν σε υγιείς βάσεις στη χώρα µας και να εκJληρώσουν την
αJοστολή τους, αJαλλαγµένες αJό τον ασφυκτικό εναγκαλισµό του κράτους.
Έτσι, αν οι Jρόσφατες αJοκαλύψεις και το συνακόλουθο αίτηµα για
κάθαρση και διαφάνεια στα οικονοµικά της Εκκλησίας της Ελλάδος ήταν η
άµεση αφορµή για την ανάληψη αυτής της Jρωτοβουλίας, τα βαθύτερα αίτιά
της έχουν να κάνουν µε τις δυσλειτουργίες Jου Jροκαλεί ένα Jαρωχηµένο
θεσµικό Jλαίσιο, Jου δεν ανταJοκρίνεται στις ανάγκες των καιρών. Γιατί,
όJως κάθε µέρα συνειδητοJοιεί ένας όλο και µεγαλύτερος αριθµός Jολιτών στους οJοίους συµJεριλαµβάνονται και ειλικρινείς θρησκευόµενοι- η
Jαρατεινόµενη στενή διαJλοκή Πολιτείας και Εκκλησίας υJονοµεύει το
Jνευµατικό έργο της δεύτερης ενώ, ταυτόχρονα, Jροσβάλλει τις αρχές της
ισοJολιτείας Jου η Jρώτη έχει ταχθεί αJό το Σύνταγµα να υJηρετεί.
2. Όσοι ανέλαβαν την Jρωτοβουλία της Jαρούσας Jρότασης
εJιθυµούν να ξεκαθαρίσουν ότι δεν βάλλουν κατά του θρησκευτικού
αισθήµατος του ελληνικού λαού, ούτε αµφισβητούν

τις Jαραδόσεις του.

ΕJιδιώκουν αJλώς, σε έναν κόσµο Jου εξελίσσεται µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς,
να συµβάλλουν στην Jροσαρµογή ενός αJαρχαιωµένου θεσµικού Jλαισίου,
Jου γέννησε τα γνωστά Jροβλήµατα, στις καινούργιες συνθήκες. Και τούτο,
χωρίς αιφνιδιασµούς, ούτε άλµατα
Jροκαλέσουν

φόβο,

Jόνο

και

Jου θα µJορούσαν ενδεχοµένως να

τραύµατα

στους

Jιστούς

και

τους

θρησκευόµενους, αλλά µε ρεαλιστικές Jροτάσεις για τις αJολύτως
αναγκαίες µεταβολές Jρος την Jρόοδο και την εξέλιξη. Πολύ Jερισσότερο
Jου, στην Ελλάδα ειδικά, τα δεδοµένα του Jροβλήµατος έχουν σε µεγάλο
βαθµό ανατραJεί την τελευταία 15ετία: µε το µεταναστευτικό ρεύµα, Jου
άλλαξε την όψη της ελληνικής κοινωνίας, εJηρεάζοντας Jλέον και τις
βαθύτερες δοµές της, η χώρα µας βλέJει όλο και Jερισσότερο τον εαυτό της
όχι Jια ως µονοJολιτισµική και θρησκευτικά οµοιογενή, αλλά ως
JολυJολιτισµική και θρησκευτικά διαφοροJοιηµένη. Πρόκειται για µία
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µεταβολή Jου εJιβάλλει αλλαγές οJτικών, κριτηρίων και µεθόδων, για τις
οJοίες η Jαρούσα Jρόταση θέλει να αJοτελέσει ένα Jρώτο αλλά σταθερό
βήµα.
3. Οι εJί µέρους ρυθµίσεις της Jαρούσας Jρότασης έχουν έναν κοινό
Jαρονοµαστή: είναι άµεσα εφαρµόσιµες και εντάσσονται στην JροοJτική της
σταδιακής αJεξάρτησης Εκκλησίας και Κράτους. Για όσους ανέλαβαν αυτή
την

Jρωτοβουλία, την

εξέλιξη αυτή δεν

την υJαγορεύουν

µόνον

συγκυριακοί λόγοι˙ την εJιτάσσει η γενικευµένη αJαίτηση για διεύρυνση
και εµβάθυνση των εγγυήσεων της ισοJολιτείας και του κράτους δικαίου, σε
συνδυασµό µε την ανάγκη να εναρµονισθεί η συνταγµατική και,
γενικότερα, η έννοµη τάξη µας Jρος τις κοινές συνταγµατικές Jαραδόσεις
των ευρωJαίων εταίρων µας. Και τούτο, στην JροοJτική ενός ήJιου
καθεστώτος διακριτών ρόλων Πολιτείας και Eκκλησίας (ανάλογου εκείνου
Jου ισχύει σε χώρες όJως η Γερµανία, το Βέλγιο, η ΙσJανία και η Ιταλία),
Jου η θεσµοθέτησή του, ωστόσο, δεν θα µJορέσει να ολοκληρωθεί χωρίς
Jροηγουµένως να αναθεωρηθούν οι γνωστές συνταγµατικές διατάξεις οι
οJοίες, υιοθετηµένες σε άλλες εJοχές, υJηρετούν µια σχέση αµοιβαίας
εµJλοκής Jαρά αJεξάρτησης. Στην Jροσεχή συνταγµατική αναθεώρηση,
Jου η διαδικασία της δεν µJορεί ως γνωστόν να ξεκινήσει νωρίτερα αJό τον
ΑJρίλιο του 2006, εναJόκειται στα Jολιτικά κόµµατα να συµφωνήσουν για
την τροJοJοίηση ή και την κατάργηση των ως άνω διατάξεων. Τότε θα είναι
ίσως η καταλληλότερη εJοχή για να εJεκταθεί η συζήτηση σε µια σειρά αJό
ζητήµατα –όJως για Jαράδειγµα η ανάρτηση θρησκευτικών συµβόλων σε
δηµόσιες υJηρεσίες, η υJοχρεωτική Jροσευχή και άλλα- τα οJοία, αν και
αJοτελούν αυτονόητες συνέJειες των διακριτών ρόλων Πολιτείας και
Εκκλησίας σε όλες σχεδόν τις σύγχρονες δηµοκρατίες, η Jαρούσα Jρόταση,
συνιστώντας µόνον ένα Jρώτο βήµα, δεν θέλησε συνειδητά να θίξει.

Β’
Ε;ί των άρθρων
4. Το άρθρο 1 της Jρότασης έχει έντονα διακηρυκτικό χαρακτήρα:
εJαναλαµβάνοντας αυτολεξεί την Jαλαιά διατύJωση των Συνταγµάτων µας
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για την κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας (ήδη άρθρο 13 Jαρ. 1 Σ
1975), διευκρινίζει Jοιες είναι οι εJί µέρους Jτυχές της τελευταίας σε µια
σύγχρονη δηµοκρατία, Jολιτικά φιλελεύθερη και δικαιοκρατικά συνεJή. Σε
τούτο εµJνέεται αφ’ ενός µεν αJό το άρθρο 9 Jαρ. 1 της ΕΣ∆Α (και την
σχετική νοµολογία των δικαιοδοτικών οργάνων του Στρασβούργου) και, αφ’
ετέρου, αJό το άρθρο ΙΙ-70 Jαρ. 1 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της
ΕυρωJαϊκής Ένωσης (Jαρ. 1). Σε µια δεύτερη Jαράγραφο, το ίδιο άρθρο
εJιχειρεί να Jροσδιορίσει την σύγχρονη εκδοχή της θρησκευτικής
ουδετερότητας του κράτους, ως υJοχρέωσης αφ’ ενός µεν σεβασµού (και όχι
αJλώς ανοχής) όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων και των λειτουργών
τους και, αφ’ ετέρου, ως αJαγόρευσης των κάθε είδους διακρίσεων σε βάρος
των Jολιτών µε βάση τις θρησκευτικές τους JεJοιθήσεις. (Η Jροτεινόµενη
διατύJωση Jεριλαµβάνει την αJόλαυση και των κοινωνικών δικαιωµάτων,
Jου αJουσιάζει αJό την σχετική αJαρίθµηση του Συντάγµατος).
5. Με το άρθρο 2 της Jρότασης JροβλέJεται ως θεσµικό JρότυJο για
την

οργάνωση

και

λειτουργία

όλων

ανεξαίρετα

των

αυτοτελών

θρησκευτικών κοινοτήτων –δηλαδή όσων αντιστοιχούν σε ξεχωριστά
θρησκεύµατα- η «θρησκευτική ένωση», ως ιδιότυJο νοµικό JρόσωJο
ιδιωτικού δικαίου, εµJνεόµενο (όχι όµως και ταυτιζόµενο) µε τις
associations culturelles του γαλλικού νόµου του 1905 για τον χωρισµό
Εκκλησίας και Κράτους. Προτείνεται, δηλαδή, για Jρώτη φορά η
θεσµοθέτηση ενός «θρησκευτικού νοµικού JροσώJου» ως µοναδικού φορέα
της συλλογικής θρησκευτικής δράσης, µε ταυτόχρονη αναγνώριση στα µέλη
του της ελευθερίας να καθορίζουν κατά το δοκούν τα οργανωτικά τους
ζητήµατα. Για την αJόκτηση της νοµικής JροσωJικότητας αJό την
θρησκευτική ένωση δεν αJαιτείται Jροηγούµενη άδεια (η οJοία, ακόµη και
αν η χορήγησή της Jεριβαλλόταν αJό δικαστικές εγγυήσεις, θα αντέκειτο
Jιθανότητα στις εγγυήσεις της θρησκευτικής ελευθερίας) αλλά αJλή
εγγραφή σε ενιαίο δηµόσιο βιβλίο Jου θα τηρείται για ολόκληρη τη χώρα
στο Εφετείο Αθηνών, ύστερα αJό αίτηση είκοσι (20) τουλάχιστον
ενδιαφεροµένων. Η αίτηση εκδικάζεται κατά την εκούσια διαδικασία και,
για να αJοτραJούν Jιθανές αJόJειρες JαραJλάνησης αJό εJιτήδειους,
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JροβλέJεται υJοχρεωτική κοινοJοίησή της στον Εισαγγελέα Εφετών, ο
οJοίος Jαρίσταται κατά την συζήτηση. Για την διάγνωση του θρησκευτικού
χαρακτήρα και της αυτοτέλειας της ένωσης αναφέρονται ως ενδεικτικά
κριτήρια η διάρκεια και η ύJαρξη συγκροτηµένου θρησκευτικού δόγµατος
Jροσιτού σε κάθε ενδιαφερόµενο. Για την Jροστασία των Jιστών αλλά και
κάθε ενδιαφερόµενου γενικότερα, JροβλέJεται ότι το καταστατικό της
ένωσης κατατίθεται υJοχρεωτικά στην Γραµµατεία του Εφετείου Αθηνών,
είναι Jροσιτό στον καθένα, και ότι καµιά διάταξή του δεν µJορεί να
τροJοJοιηθεί ή να καταργηθεί µε αJόφαση της ένωσης Jου δεν
Jεριβάλλεται τον τύJο της δηµοσιότητας. Τέλος, σε ξεχωριστή Jαράγραφο
ρυθµίζεται κατ’ ανάλογο τρόJο και η διαγραφή των θρησκευτικών ενώσεων
αJό το οικείο βιβλίο, η οJοία δεν έχει ως συνέJεια την αJαγόρευση της
δράσης τους, αλλά µόνον την αJώλεια της νοµικής τους JροσωJικότητας.
Για την εφαρµογή των βασικών ρυθµίσεων του άρθρου, εξουσιοδοτείται ο
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας να εκδώσει κανονιστικό διάταγµα, ύστερα αJό
Jρόταση του ΥJουργού ∆ικαιοσύνης.
6. Το άρθρο 3 εJαναλαµβάνει κατ’ ουσίαν τις ισχύουσες και σήµερα
φορολογικές

αJαλλαγές

συµJεριλαµβάνοντας

Jλέον

των
ρητά

θρησκευτικών
και

τα

εισοδήµατα

κοινοτήτων,
Jου

αυτές

JραγµατοJοιούν κατά την εJιδίωξη των θρησκευτικών σκοJών τους. Έτσι,
κατά λογική ακολουθία, αJό την αJαλλαγή εξαιρούνται τα εισοδήµατα Jου
JραγµατοJοιούν οι θρησκευτικές ενώσεις αJό εµJορικές δραστηριότητες,
αJό χρεόγραφα και αJό την εκµετάλλευση ακινήτων. Με την τελευταία
ρύθµιση αυτή αντιµετωJίζεται µε τρόJο σύµφωνο Jρος την αρχή της
ισότητας ένα δυσεJίλυτο ζήτηµα, η εκκρεµότητα του οJοίου έχει ως
γνωστόν Jροκαλέσει σοβαρές τριβές στο Jαρελθόν. Εν όψει της σηµασίας
των χορηγούµενων αJαλλαγών, σε ξεχωριστή Jαράγραφο ορίζεται ότι
θρησκευτικές ενώσεις δηµοσιεύουν κάθε χρόνο τον ισολογισµό τους, µαζί µε
έκθεση (σε Jερίληψη) Jου συντάσσει για την ειλικρίνεια και αρτιότητα του
τελευταίου ορκωτός ελεγκτής. Για τον καθορισµό ειδικού λογιστικού
JροτύJου των θρησκευτικών ενώσεων και την ρύθµιση των λεJτοµερειών
για την εφαρµογή του άρθρου, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας
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να εκδώσει κανονιστικό διάταγµα, ύστερα αJό Jρόταση του ΥJουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών.
7. Με το άρθρο 4, η Εκκλησία της Ελλάδος και τα εξαρτώµενα αJό
αυτήν νοµικά JρόσωJα δηµόσιου δικαίου (µητροJόλεις, ενορίες κ.ά.)
µετατρέJονται σε νοµικά JρόσωJα ιδιωτικού δικαίου. Μέχρις ότου εγγραφεί
στο ειδικό δηµόσιο βιβλίου του Εφετείου Αθηνών και υJαχθεί στο
JροβλεJόµενο ενιαίο καθεστώς των θρησκευτικών ενώσεων των άρθρων 2
και 3, JροβλέJεται ότι η οργάνωσή της θα εξακολουθήσει να διέJεται αJό
τις ρυθµίσεις Jου ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη της ισχύος του
ψηφισθησόµενου

νόµου,

µε

εξαίρεση

αρµοδιότητα

όργανα

της

ελληνικής

σε

εκείνες

Jου

Πολιτείας

αναγνωρίζουν
και

οι

οJοίες

καταργούνται. Οι ρυθµίσεις αυτές, όJως ορίζεται, θα εJέχουν θέση
καταστατικού και θα εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται για την εσωτερική
λειτουργία της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και των κάθε είδους νοµικών
JροσώJων δηµόσιου δικαίου Jου εξαρτώνται αJό αυτήν. Η Jαρ. 2 του
άρθρου 4 ορίζει ότι τα αυτά εJίσης ισχύουν για την Εκκλησία της Κρήτης,
τις ΜητροJόλεις της ∆ωδεκανήσου, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο και
τις ισραηλιτικές κοινότητες, Jου µετατρέJονται εJίσης σε νοµικά JρόσωJα
ιδιωτικού δικαίου. Με την Jαρ. 3 αντιµετωJίζεται το αναχρονιστικό
καθεστώς Jου διέJει τις σχέσεις κράτους και µουσουλµανικής µειονότητας.
Παύουν οι Μουφτήδες να ασκούν δικαιοδοτικές αρµοδιότητες και οι
µουσουλµάνοι αJευθύνονται για τις οικογενειακές διαφορές τους µόνον
στην τακτική δικαιοσύνη. Οι

µουσουλµάνοι θα εJιλέγουν οι ίδιοι τον

Μουφτή τους, ο οJοίος δεν έχει, Jλέον, λόγο να είναι δηµόσιος υJάλληλος
και Jολύ Jερισσότερο δεν έχει λόγο η Μουφτεία να Jαραµένει δηµόσια
υJηρεσία. Τέλος, η Jαρ. 4 ορίζει ότι η εγγραφή της Εκκλησίας της Ελλάδος
και των λοιJών ν.J.δ.δ. του άρθρου αυτού στο ειδικό δηµόσιο βιβλίο της
Jαρ. 1 του άρθρου 2 του Jαρόντος νόµου, καθώς και η εν γένει υJαγωγή
τους στο καθεστώς των θρησκευτικών ενώσεων του ίδιου άρθρου, θα γίνει µε
Jράξη του ΥJουργικού Συµβουλίου µέσα σε εύλογο χρόνο και Jάντως, το
αργότερο, έως την 31η ∆εκεµβρίου 2010.
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8. Το άρθρο 5 της Jρότασης νόµου είναι αφιερωµένο στο εξαιρετικά
ακανθώδες ζήτηµα της ανέγερσης ναών και κάθε είδους λατρείας όλων των
θρησκειών και δογµάτων, µε κατάργηση των σχετικών ρυθµίσεων της
δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 1936 –οι οJοίες εξακολουθούν να ισχύουν,
Jαρά τις καταδικαστικές αJοφάσεις του ΕυρωJαϊκού ∆ικαστηρίου των
∆ικαιωµάτων του ΑνθρώJου- καθώς και του Γραφείου Ναοδοµίας. Αντί των
αJαρχαιωµένων –και κραυγαλέα αντισυνταγµατικών- ρυθµίσεων αυτών –οι
οJοίες, υJενθυµίζεται, εµJλέκουν τον εJιχώριο ορθόδοξο µητροJολίτη στην
ανέγερση ναού κάθε δόγµατος- οι Jροτεινόµενες ορίζουν ότι την άδεια
οικοδοµής (καθώς και την αναθεώρησή της) εκδίδει η αρµόδια Jολεοδοµία,
ύστερα αJό γνώµη της ΕΠ.Α.Ε. και, Jροκειµένου Jερί θρησκευτικών
µνηµείων, του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων. Ισχύουν κατ’
αρχάς οι γενικές Jολεοδοµικές διατάξεις και οι τυχόν ειδικές της εκάστοτε
Jεριοχής και εφαρµόζονται οι διατάξεις του κτιριοδοµικού κανονισµού Jου
αφορούν κτίρια της κατηγορίας συνάθροισης κοινού.
9. Mε το άρθρο 6 JροβλέJεται η σταδιακή µετατροJή του µαθήµατος
των θρησκευτικών, έτσι όJως αυτό διδάσκεται σήµερα στην δηµοτική και
την µέση εκJαίδευση, αJό οµολογιακό σε θρησκειολογικό. Και τούτο, αφ’
ενός µεν µέσω της αλλαγής των σκοJών της εκJαίδευσης στις αντίστοιχες
βαθµίδες και, αφ’ ετέρου, µε την Jαροχή εξουσιοδότησης για τον
εJανακαθορισµό της ύλης του αναλυτικού Jρογράµµατος, έτσι ώστε το
µάθηµα των θρησκευτικών να συµJεριλάβει την εισαγωγή στην ιστορία, την
κοινωνιολογία και την δογµατική όλων των θρησκειών. Πάντως, µόνον στο
λύκειο το µάθηµα των θρησκευτικών µετονοµάζεται «θρησκειολογία». Κατά
την ορθότερη άJοψη, η Jροτεινόµενη ρύθµιση δεν αντίκειται στην
συνταγµατική καθιέρωση της αJοστολής της εκJαίδευσης (άρθρο 16 Jαρ. 2),
διότι

αφ’

ενός

µεν

δεν

καταργείται

µε

αυτήν

ο

θρησκευτικός

Jροσανατολισµός του µαθήµατος, αφ’ ετέρου δε, το Jεριεχόµενο του
τελευταίου Jροσδιορίζεται εν όψει της συνταγµατικής κατοχύρωσης της
θρησκευτικής ελευθερίας (άρθρο 13 Σ. και όχι του άρθρου 3 Σ για την
εJικρατούσα θρησκεία.
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10. Το άρθρο 7 της Jρότασης ρυθµίζει τα της εκκλησιαστικής
εκJαίδευσης, «ιδιωτικοJοιώντας» τα υJάρχοντα σήµερα ιδρύµατα µέσης και
ανώτερης βαθµίδας, αλλά διατηρώντας κατ’ ουσίαν το ισχύον καθεστώς τους,
µέχρις ότου οριστικοJοιηθεί η νοµική θέση των εκJαιδευτηρίων όλων των
θρησκειών και δογµάτων.
11. Με το άρθρο 8, καταργείται ο θρησκευτικός όρκος, µε
τροJοJοίηση των σχετικών διατάξεων του ΚΠολ∆ (άρθρο 408), της ΚΠ∆
(άρθρα 218, 194, 236 και 398), του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και
κυβερνητικά όργανα» (όρκος µελών του υJουργικού συµβουλίου), του
υJαλληλικού κώδικα (ν. 2683/1999) και του Γενικού Κανονισµού
ΥJηρεσίας στον Στρατό (J.δ. 130/1984). Προκρίθηκε να διατηρηθεί
Jροσωρινά ο θεσµός του όρκου, Jαρά την έντονη µεταφυσική χροιά του, µε
Jεριεχόµενο ωστόσο βεβαίωσης του ορκιζοµένου στην τιµή και την
συνείδησή του. Τέλος, σε ξεχωριστή Jαράγραφο ορίζεται ότι σε ορκωµοσίες
Jου JραγµατοJοιούνται σε δηµόσιες αρχές και υJηρεσίες δεν συµµετέχουν
θρησκευτικοί λειτουργοί.
12. To άρθρο 9 της Jρότασης τερµατίζει µιαν εκκρεµότητα Jου
χρονολογείται αJό την µεταρρύθµιση του οικογενειακού δικαίου, το 1982:
θεσµοθετεί ως µόνον έγκυρο τρόJο τέλεσης του γάµου τον Jολιτικό
(ενώJιον του αρµόδιου δηµάρχου ή Jροέδρου κοινότητας), τροJοJοιώντας
Jρος τούτο τα άρθρα 1367, 1368 και 1369 ΑΚ, και καταργώντας το άρθρο
1371 ΑΚ. Οίκοθεν νοείται ότι όσοι το εJιθυµούν, σε οJοιοδήJοτε
θρήσκευµα και αν ανήκουν, θα έχουν το δικαίωµα να τελέσουν και
θρησκευτικό γάµο, όJως και σήµερα.
13. Στην καθιέρωση του Jολιτικού γάµου ως υJοχρεωτικού
Jροσαρµόζονται µε το άρθρο 10 οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για
τις ληξιαρχικές Jράξεις. Περαιτέρω, µε τις Jροτεινόµενες τροJοJοιήσεις,
καθιερώνεται ως µοναδικός τύJος ονοµατοδοσίας η αJό κοινού δήλωση των
γονέων του Jαιδιού στον ληξίαρχο, χωρίς Jροφανώς να Jεριορίζεται µε
οJοιοδήJοτε τρόJο το δικαίωµα των τελευταίων να τελούν και βάJτιση, εάν
το εJιθυµούν, σύµφωνα µε τους κανόνες της θρησκείας ή του δόγµατός τους.
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14. Με το άρθρο 11, καταργούνται µια σειρά ειδικών ρυθµίσεων του
ΕισΝΑΚ και του ΚΠ∆ για τους κληρικούς και αρχιερείς, οι οJοίες, µετά τον
Jροτεινόµενο χωρισµό Εκκλησίας και Πολιτείας, δεν δικαιολογούνται, ως
αντικείµενες Jρος την αρχή της ισότητας. Το ίδιο και η αJό µακρού
ισχύουσα αJαλλαγή των θρησκευτικών λειτουργών (και των υJοψήφιων
θρησκευτικών λειτουργών!) αJό την στρατιωτική θητεία, η οJοία εJίσης
καταργείται.
15. Το άρθρο 12

αJαγορεύει γενικά την αναγραφή του

θρησκεύµατος σε δηµόσια έγγραφα, τίτλους σJουδών ή βεβαιώσεις δηµόσιας
αρχής, εκτός αJό τις βεβαιώσεις Jου εκδίδουν τα ληξιαρχεία, ύστερα αJό
αίτηση των ενδιαφεροµένων, για νόµιµη χρήση (όJως J.χ. η υJαγωγή στο
καθεστώς του αντιρρησία συνείδησης (ν. 2510/1997), η είσοδος σε ΑΕΙ µε
Jοσοστώσεις κ.λJ.). Με την ρύθµιση αυτή εJεκτείνεται εφαρµόζεται η
γνωστή νοµολογία του Συµβουλίου της ΕJικρατείας (Ολ. 2279-2285/ 2001)
και του ΕυρωJαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώJου στις
JεριJτώσεις εκείνες Jου δεν έχουν αχθεί ενώJιον της Αρχής Προστασίας
∆εδοµένων, ή Jου οι αJοφάσεις Jου έχει εκδώσει η τελευταία δεν έχουν
ακόµη εφαρµοσθεί (όJως J.χ. στην JερίJτωση της αναγραφής του
θρησκεύµατος

στα

αJολυτήρια

του

Γυµνασίου

και

του

Λυκείου).

∆ιευκρινίζεται ότι οι ως άνω δικαστικές αJοφάσεις, µε τις οJοίες
εJικυρώθηκε η αJόφαση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων για την
διαγραφή του θρησκεύµατος αJό τις ταυτότητες, είναι αµετάκλητες και, ως
ερµηνεύουσες συνταγµατικές διατάξεις, δεσµεύουν και τον κοινό νοµοθέτη.
Κατά τούτο, η Jροτεινόµενη αJαγόρευση δεν έχει το νόηµα «εJικύρωσης»
των αJοφάσεων των ετών 2000-2001 για τον νέο τύJο δελτίου ταυτότητας,
αλλά εJέκτασης του Jεδίου εφαρµογής τους σε Jεδία στα οJοία, για τους
ίδιους ακριβώς λόγους, θα έJρεJε να είχαν ληφθεί αJό καιρού αντίστοιχες
αJοφάσεις.
16. Εν όψει της καταργήσεως των αJαρχαιωµένων διατάξεων της
δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 1936 για τον Jροσηλυτισµό (βλ. άρθρο 21),
το άρθρο 13 της Jρότασης εJαναJροσδιορίζει την αντικειµενική υJόσταση
της αξιόJοινης αυτής Jράξης, αJειλώντας στους υJαίτιους την Jοινή του
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Jροστίµου (αν ο Jροσηλυτισµός εJιχειρείται σε βάρος ενηλίκου) ή της
φυλάκισης έξη(6) µηνών (αν εJιχειρείται σε βάρος ανηλίκων). Για τους
συντάκτες της Jαρούσας Jρότασης, το αδίκηµα του Jροσηλυτισµού θα
έJρεJε υJό τις σηµερινές συνθήκες να είχε αJλώς καταργηθεί, µια και θα
ήταν ορθότερο η κάθε θρησκεία να µεριµνά µε τα δικά της µέσα για την
Jροστασία των Jιστών της Jου γίνονται αντικείµενο αθέµιτων Jιέσεων αJό
οJαδούς άλλων θρησκειών. ΕJί Jλέον, για JεριJτώσεις καταχρηστικής
διάδοσης των θρησκευτικών αJόψεων αJό –συνήθως µικρές- φανατικές
οµάδες

ζηλωτικών

µεθόδων

και

Jροσανατολισµών,

θα

αρκούσαν

ενδεχοµένως οι σχετικές διατάξεις του ειδικού µέρους ΠΚ, χωρίς να
χρειάζεται η ίδρυση ιδιώνυµου Jοινικού αδικήµατος. Παρά ταύτα,
Jροκρίθηκε η Jροσωρινή διατήρηση του εγκλήµατος του Jροσηλυτισµού
µε την νέα διατύJωση, εν όψει της συνταγµατικής αJαγόρευσής του (άρθρο
13 Jαρ. 2β’ Σ) και της γνωστής νοµολογίας ότι δεν είναι εJιτρεJτή η
κατάργηση εκτελεστικού νόµου του Συντάγµατος, χωρίς ταυτόχρονα να
Jροτείνεται νέα ρύθµιση.
17. To άρθρο 14 της Jρότασης εJιβάλλει στους οικείους ΟΤΑ την
υJοχρέωση

να

διαµορφώσουν

στα

κοιµητήρια

Jου

τους

ανήκουν

διακεκριµένο χώρο Jένθους και Jερισυλλογής, για τον αJοχαιρετισµό των
νεκρών Jροτού ενταφιασθούν, σε JερίJτωση Jου αυτοί είχαν εκφράσει την
εJιθυµία να αJοφύγουν την θρησκευτική κηδεία. ∆ιευκολύνεται, κατ’
αυτόν τον τρόJο, η λεγόµενη «Jολιτική κηδεία», η οJοία ναι µεν σήµερα δεν
αJαγορεύεται, Jλην όµως δεν είναι ορθό να JραγµατοJοιείται εική και ως
έτυχε, εν υJαίθρω ή σε στεγασµένους χώρους Jου δεν είναι αJαραιτήτως
κατάλληλοι γι’ αυτόν τον σκοJό. Όσον αφορά το Jεριεχόµενο της «Jολιτικής
κηδείας», ορθότερο είναι ο καθορισµός του να αφεθεί στην ελεύθερη
βούληση των αJοδηµούντων και των οικείων τους
18. Με το άρθρο 15 Jαρέχεται εξουσιοδότηση για την ρύθµιση µε
κανονιστικό διάταγµα των όρων και των JροϋJοθέσεων για την ίδρυση και
λειτουργία αJοτεφρωτηρίων αJό οργανισµούς τοJικής αυτοδιοίκησης ή/και
νοµικά JρόσωJα ιδιωτικού δικαίου, για την καύση των νεκρών ( Jαρ. 2).
Και τούτο, υJό τον όρο ότι υJήρχε γι’ αυτό δήλωση του αJοδηµήσαντος, ή
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δήλωση των Jλησιέστερων συγγενών του ότι ο νεκρός –όσο ζούσε- δεν είχε
εκφράσει ρητά σχετική αντίρρηση. Σε JερίJτωση διαφωνίας µεταξύ
συγγενών του ίδιου βαθµού, ορίζεται ότι αJοφαίνεται ο εισαγγελέας (Jαρ.
1).
19. Στα οικονοµικά της Εκκλησίας αναφέρεται και το άρθρο 16 της
Jρότασης, Jου θίγει το ειδικότερο ζήτηµα της µισθοδοσίας των κληρικών.
Είναι Jροφανές ότι, υJό καθεστώς αJεξάρτησης της Εκκλησίας αJό την
Πολιτεία, δεν νοείται µισθοδοσία των κληρικών οJοιασδήJοτε θρησκείας ή
δόγµατος αJό την Πολιτεία. (Θα µJορούσε ίσως να νοηθεί µισθοδοσία αJό το
∆ηµόσιο των κληρικών όλων των θρησκειών και δογµάτων, κατά το
γερµανικό JρότυJο, Jλην όµως κάτι τέτοιο θα JροϋJέθετε θεσµοθέτηση των
θρησκευτικών ενώσεων ως νοµικών JροσώJων δηµόσιου και όχι ιδιωτικού
δικαίου, κάτι Jου δεν Jροτείνεται εδώ). ΑJό την άλλη, είναι εξίσου
Jροφανές ότι, χωρίς να έχει την ελεύθερη διαχείριση των οικονοµικών της,
καµιά

εκκλησία δεν είναι σε θέση

να αναλάβει την µισθοδοσία των

λειτουργών της. Με την Jροτεινόµενη ρύθµιση, Jαρατείνεται για µια διετία
το ισχύον καθεστώς µισθοδοσίας των κληρικών της εJικρατούσας θρησκείας
δαJάναις του κράτους, αλλά µε µέριµνα της Εκκλησίας της Ελλάδος (καθώς
και της Εκκλησίας της Κρήτης και των ΜητροJόλεων της ∆ωδεκανήσου για
τους δικούς τους λειτουργούς αντιστοίχως). Και τούτο, για να δοθεί στην
Εκκλησία της Ελλάδος η δυνατότητα –χωρίς εJ’ αόριστον Jαρατάσεις- να
ρυθµίσει τα της Jεριουσίας της και να οργανώσει την διαχείρισή της. Εξ
άλλου, Jροκειµένου να υJάρξει άνεση χρόνου για την εJιστροφή αJό το
κράτος στην εκκλησία των ακινήτων Jου αυτή του έχει Jαραχωρήσει αJό
1.1.1945 για να αναλάβει το ίδιο την µισθοδοσία του κλήρου (βλ. άρθρο 17
της Jαρούσας Jρότασης), Jαρέχεται η δυνατότητα εφ’ άJαξ Jαράτασης της
Jροθεσµίας αυτής για δύο ακόµη το Jολύ χρόνια, µε ΠΥΣ.
20. Το άρθρο 17 εJιβάλλει στο ελληνικό ∆ηµόσιο την υJοχρέωση να
εJιστρέψει στην Εκκλησία της Ελλάδος όσα ακίνητα αυτή του είχε
Jαραχωρήσει αJό την 1.1.1945 και εφεξής, Jροκειµένου να αναλάβει την
µισθοδοσία των λειτουργών όλων των βαθµών της Εκκλησίας της Ελλάδος,
της Εκκλησίας της Κρήτης και των ΜητροJόλεων της ∆ωδεκανήσου. Προς

30

τούτο, τίθεται Jροθεσµία δέκα (10) ετών (η οJοία µJορεί να Jαραταθεί εφ’
άJαξ µε ΠΥΣ για Jέντε (5) ακόµη χρόνια) και ορίζεται ότι για τον εJακριβή
Jροσδιορισµό των ως άνω ακινήτων, η Εκκλησία της Ελλάδος οφείλει να
καταθέσει στις κατά τόJους Κτηµατικές ΥJηρεσίες του ∆ηµοσίου τίτλους
και άλλα αJοδεικτικά στοιχεία.
21. Το άρθρο 18 ρυθµίζει το συναφές ζήτηµα της ασφάλισης των
κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ι.Κ.Α., µετά την αJώλεια της
δηµοσιοϋJαλληλικής
διασφάλιση

των

τους

ιδιότητας.

κεκτηµένων

Λαµβάνεται

ασφαλιστικών

και

µέριµνα

για

την

συνταξιοδοτικών

δικαιωµάτων των ενδιαφεροµένων, µέσω της αναγνώρισης του συντάξιµου
χρόνου (διαδοχική ασφάλιση). Για την εφαρµογή των Jροτεινόµενων
ρυθµίσεων, Jαρέχεται σχετική εξουσιοδότηση.
22. Με το άρθρο 19, το ΥJουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων µετονοµάζεται σε ΥJουργείο Παιδείας, ενώ καταργούνται η
Γενική Γραµµατεία και η Γενική ∆ιεύθυνση Θρησκευµάτων. Το JροσωJικό
των τελευταίων, όJως JροβλέJεται, τοJοθετείται σε ειδικώς συνιστώµενες
JροσωJικές οργανικές θέσεις του ΥJουργείου Παιδείας, του ίδιου βαθµού.
23. Με το άρθρο 20 της Jρότασης καταργούνται οι οργανικές θέσεις
ιερέων –και οι αντίστοιχες υJηρεσιακές µονάδες- στις ένοJλες δυνάµεις, τα
σώµατα ασφαλείας και τα σωφρονιστήρια, και λαµβάνεται ειδική µέριµνα
για την αJορρόφηση σε άλλες υJηρεσίες των υJηρετούντων σήµερα σε
αυτές. Ταυτόχρονα, JροβλέJεται ότι, για τους υJηρετούντες στο στράτευµα
και την Ελληνική Αστυνοµία, καθώς και για τους κρατουµένους στις
φυλακές της χώρας, οι οικείοι διοικητές οφείλουν να διασφαλίζουν
δυνατότητα

ατοµικού

εκκλησιασµού,

κατόJιν

αιτήµατος

των

ενδιαφεροµένων και, σε JερίJτωση αντικειµενικής αδυναµίας µετακίνησης
των τελευταίων, να µεριµνούν για την Jροσέλευση στις µονάδες και τα
κρατητήρια θρησκευτικών λειτουργών όλων των θρησκειών και δογµάτων,
Jροκειµένου να Jαράσχουν υJηρεσίες σε ατοµικό εJίJεδο, υJό συνθήκες
Jλήρους διακριτικότητας. Για την εφαρµογή αυτών των ρυθµίσεων,
Jαρέχονται σχετικές εξουσιοδοτήσεις.
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24. Το άρθρο 21 αJαριθµεί τις καταργούµενες ή τροJοJοιούµενες
διατάξεις, των α.ν. 1363/1938, 1369/1938, του β.δ. 20.5/2.6.1939, καθώς και
των άρθρων 196, 198, 199 και 175§2 ΠΚ. Με το ίδιο άρθρο καταργούνται ν.
590/1977 «Jερί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»,
όJως

ισχύει σήµερα, ο ν. 5383/1932 «Jερί των Εκκλησιαστικών

∆ικαστηρίων και της Jρο αυτών διαδικασίας», όJως ισχύει σήµερα, ο ν.
4149/1961 «Jερί καταστατικού Νόµου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας
και άλλων τινών διατάξεων», όJως

ισχύει σήµερα, ο ν. 476/76 «Jερί

Εκκλησιαστικής ΕκJαιδεύσεως», όJως ισχύει σήµερα, και το ν.δ. 90/1973
«Jερί του Θρησκευτικού Σώµατος των ΕνόJλων ∆υνάµεων», όJως ισχύει
σήµερα, το άρθρο 4 του ν. 147/1914 «Jερί της εν ταις Jροσαρτωµένοις
χώραις εφαρµοστέας νοµοθεσίας και της δικαστικής αυτών οργανώσεως», ο ν.
1920/1991 «Jερί κυρώσεως της αJό 24ης ∆εκεµβρίου 1990 Πράξης
Νοµοθετικού

Περιεχοµένου

“Jερί

Μουσουλµάνων

Θρησκευτικών

Λειτουργών”», καθώς και ο ν. 2456/1920 «Jερί ισραηλιτικών κοινοτήτων»
και ο α.ν. 367/1945 «Jερί ανασυγκροτήσεως ισραηλιτικών κοινοτήτων»
όJως ισχύουν σήµερα.
25. Tέλος, το άρθρο 22 ορίζει ότι οι Jροτεινόµενες ρυθµίσεις
αρχίζουν να ισχύουν µε την δηµοσίευση του σχετικού νόµου στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2006
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