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1. Σύνοψη 
 

1.1. Μέρος Πρώτο: Κύρωση της τελικής εκδοχής που θα λάβει η Συµφωνία 

µεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας της Ελλάδος.  

 

1.2. Μέρος δεύτερο: Κατοχύρωση και εγγύηση της µισθοδοσίας του κλήρου. 

Δηµιουργείται Ταµείο Μισθοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, µε 

λογαριασµό τηρούµενο στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο θα διαχειρίζεται 

τη µισθοδοσία του κλήρου. Στο Ταµείο Μισθοδοσίας καταβάλλεται ετησίως 

από το κράτος, σε αναγνώριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 

Συµφωνία, η δαπάνη µισθοδοσίας του αριθµού των σήµερα µισθοδοτούµενων 

κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο αριθµός αυτός θα παραµείνει 

αδιάπτωτος. Προβλέπεται πρόσθετη δυνατότητα µισθοδοσίας περαιτέρω 

αριθµού κληρικών µε δαπάνες της Εκκλησίας. Η καταβολή της µισθοδοσίας 

ενεργείται δια της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής. Δεν επηρεάζονται οι συνταξιούχοι 

κληρικοί. Η καταβολή των αποδοχών γίνεται την ίδια ηµέρα και κατά τον ίδιο 

τρόπο που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις για τη µισθοδοσία των 

δηµοσίων υπαλλήλων, οι οποίες είναι αναλόγως εφαρµοστέες και στο Ταµείο 

Μισθοδοσίας. Οι λογαριασµοί του Ταµείου ελέγχονται σε ετήσια βάση 

απολογιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
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Διασφαλίζεται απολύτως το υπηρεσιακό, εργασιακό, µισθολογικό και 

ασφαλιστικό καθεστώς, όπως και το σύνολο των εργασιακών, ασφαλιστικών, 

συνταξιοδοτικών και κάθε είδους δικαιωµάτων του εφηµεριακού κλήρου και 

του λοιπού προσωπικού των νοµικών προσώπων της Εκκλησίας της 

Ελλάδος. Καταρτίζεται ενιαίο Μητρώο Κληρικών και Λαϊκών Υπαλλήλων της 

Εκκλησίας της Ελλάδος. Διασφαλίζεται η σηµερινή ιδιότητά τους ως 

λειτουργών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και η µονιµότητά 

τους όπως αυτή προβλέπεται από τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της 

Ελλάδος. Το ύψος των κάθε είδους αποδοχών τους δεν θίγεται και 

εξακολουθεί, όπως και σήµερα, να καθορίζεται από το ενιαίο µισθολόγιο και 

από το ειδικό µισθολόγιο των αρχιερέων. 

Διασφαλίζονται οι οργανικές θέσεις των κληρικών και λοιπών 

υπαλλήλων των νοµικών προσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Σύνοδος 

της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος δύναται να ανακατανέµει της 

οργανικές θέσεις στα νοµικά πρόσωπα της Εκκλησίας. 

 

1.3. Μέρος τρίτο: Ταµείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας 

Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης 

Εκκλησιαστικής Περιουσίας Ανώνυµη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Ταµείο 

Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας - ΤΑΕΠ». Στο Ταµείο ανατίθεται η 

διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση (χωρίς εξουσία διάθεσης) των 

περιουσιακών στοιχείων των οποίων η κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα 

αµφισβητείται, από το έτος 1952 και εφεξής, µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου 

και των νοµικών προσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο Ταµείο µπορεί 

επίσης να ανατεθεί η διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση και µη 

αµφισβητούµενων περιουσιακών στοιχείων, των οποίων η κυριότητα ή άλλο 

εµπράγµατο δικαίωµα ανήκει σε νοµικό πρόσωπο  της Εκκλησίας της 

Ελλάδος, µετά από σύναψη σύµβασης µε αυτό.  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της Ιεράς 

Συνόδου της Ιεραρχίας, συγκροτείται επιτροπή για την καταγραφή των 

διαµφισβητούµενων περιουσιακών στοιχείων. Το Διοικητικό Συµβούλιο του 
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Ταµείου είναι πενταµελές και ορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

των µετόχων για θητεία πέντε (5) ετών, που µπορεί να ανανεώνεται για ίσο 

χρονικό διάστηµα. Ανά δύο (2) µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου 

υποδεικνύουν καθένας από τους µετόχους του Ταµείου, Ελληνικό Δηµόσιο και 

Εκκλησία της Ελλάδος, και ένα (1) µέλος, το οποίο ορίζεται ως Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύµβουλος, υποδεικνύεται από κοινού από το Ελληνικό Δηµόσιο 

και την Εκκλησία της Ελλάδος. Τα έσοδα του Ταµείου από τη διαχείριση κάθε 

περιουσιακού στοιχείου, µετά την αφαίρεση των λειτουργικών δαπανών 

διαχείρισης και µετά τη δηµιουργία αποθεµατικού σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις, αποδίδονται κατά ποσοστό 50% στο Ελληνικό Δηµόσιο και κατά 

ποσοστό 50% στο νοµικό πρόσωπο το οποίο εισέφερε το περιουσιακό 

στοιχείο.  

*** 

2. Ανάλυση 

 

Κατά τη δηµόσια διαβούλευση που ακολούθησε την από κοινού 

παρουσίαση του σχεδίου Συµφωνίας µεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας της 

Ελλάδος από τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και τον Μακαριώτατο 

Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµο στις 6 Νοεµβρίου 

2018 εκφράσθηκαν έγνοιες, αγωνίες και αιτήµατα διευκρινήσεων, κυρίως ως 

προς το σκέλος της µισθοδοσίας του κλήρου. Όλα αυτά έχουν ληφθεί πλήρως 

και προσεκτικά υπόψη κατά την κατάρτιση του παρόντος σχεδίου. Το 

προτεινόµενο σχέδιο νοµοθετικής ρύθµισης αποσκοπεί αφενός στη 

διασφάλιση του µισθολογικού καθεστώτος των κληρικών, το οποίο σήµερα 

είναι επισφαλές, καθότι δεν κατοχυρώνεται από µελλοντικές ανατροπές, και 

αφετέρου στην από κοινού αξιοποίηση, µε αµοιβαίο όφελος, 

διαµφισβητούµενων περιουσιών που σήµερα λιµνάζουν αναξιοποίητες.  

Η Συµφωνία µεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία θα 

υποβληθεί προς νοµοθετική κύρωση, βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:  

(α) Αναγνωρίζεται, για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους, 

ότι η Πολιτεία ανέλαβε από το 1945 τη µισθοδοσία του κλήρου ως 
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ανταπόδοση για πληµµελώς αποζηµιωθείσες απαλλοτριώσεις εκκλησιαστικής 

περιουσίας κατά το παρελθόν. 

(β) Διασφαλίζεται, για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους, 

η µισθοδοσία του κλήρου της Εκκλησίας της Ελλάδος µε πόρους που η 

Εκκλησία θα λαµβάνει κατ’ έτος από την Πολιτεία ως αφηρηµένη αποζηµίωση 

για τις πληµµελώς αποζηµιωθείσες απαλλοτριώσεις του παρελθόντος (µέχρι 

το 1939). Συνακόλουθα, η Εκκλησία της Ελλάδος παραιτείται από κάθε 

περαιτέρω αξίωση σχετικά µε τις συγκεκριµένες απαλλοτριώσεις και η 

Πολιτεία παραιτείται από την απευθείας µισθοδοσία του κλήρου.  

(γ) Συνιστάται ταµείο για την από κοινού αξιοποίηση των από το 1952 και 

µέχρι σήµερα αµφισβητούµενων µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Εκκλησίας 

της Ελλάδος περιουσιών, µε αµοιβαίο όφελος και υποχρεώσεις.  

(δ) Τακτοποιούνται στο σύνολό τους οι θέσεις που καταλαµβάνουν οι 

υπηρετούντες έµµισθοι κληρικοί, οι οποίες νοµοθετούνται ως οργανικές θέσεις 

της Εκκλησίας της Ελλάδος και των νοµικών προσώπων που τη 

συναπαρτίζουν.  

 

2.1. Η σηµασία της νοµοθετικής κύρωσης της Συµφωνίας 

Πέραν του περιεχοµένου της Συµφωνίας, πρέπει να υπογραµµιστεί η 

εξαιρετική σηµασία που έχει καθαυτό το γεγονός της κύρωσής της µε νόµο. 

Όσα συµφωνηθούν δεν θα νοµοθετηθούν µονοµερώς από την Πολιτεία, αλλά 

θα κυρωθεί µε νόµο η ίδια η Συµφωνία.  

Αυτό συνεπάγεται πως τα συµφωνηθέντα θα αποκτήσουν τυπική ισχύ 

νόµου, χωρίς να απωλέσουν το συµβατικό τους χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, 

τα συµφωνηθέντα και κυρωθέντα µε νόµο δεν θα είναι πλέον δυνατόν να 
τροποποιηθούν στο µέλλον µονοµερώς, µε νόµο του κράτους. 
Οποιαδήποτε µεταβολή µόνο µε νεότερη τροποποιητική συµφωνία των 
δύο µερών θα είναι δυνατή. Με τον τρόπο αυτόν, η Εκκλησία της 
Ελλάδος διασφαλίζεται πλήρως θεσµικά, δεδοµένου ότι η νοµοθετική 
κύρωση διµερούς συµφωνίας αποκλείει εφεξής κάθε δυνατότητα 
µονοµερούς µεταβολής της.  
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Αυτή η διασφάλιση της Εκκλησίας δια της νοµοθετικής κύρωσης της 

Συµφωνίας είναι πρωτοφανής. Μέχρι σήµερα, οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται 

µονοµερώς, µε νοµοθετική πράξη της Πολιτείας, και επαφίεται στη βούλησή 

της. Είναι η πρώτη φορά που παρέχονται στην Εκκλησία της Ελλάδος τέτοιες 

θεσµικές εγγυήσεις (διµερής συµφωνία που κυρώνεται µε νόµο) για τα 

συµφωνηθέντα. 

 

2.2. Υφιστάµενη κατάσταση και κίνδυνοι αυτής 

Για να καταστεί σαφές το ζήτηµα, απαιτείται µια σύντοµη παρουσίαση 

του ισχύοντος σήµερα καθεστώτος µισθοδοσίας του κλήρου, µε τα 

προβλήµατα και τους περιορισµούς που έχει: 

2.2.1. Με την υφιστάµενη κατάσταση δεν είναι θεσµικά κατοχυρωµένο ότι η εκ 

µέρους της Πολιτείας µισθοδοσία του κλήρου αποτελεί ανταπόδοση για 

παρελθούσες απαλλοτριώσεις εκκλησιαστικής περιουσίας. Σε κανένα 

νοµοθετικό ή άλλο επίσηµο κείµενο της Πολιτείας δεν έχει καταγραφεί ότι η 

µισθοδοσία του κλήρου απορρέει από εκκρεµότητες ή υποχρεώσεις της 

Πολιτείας έναντι της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παρά τα όσα ανακριβώς 

λέγονται, ούτε στον αναγκαστικό νόµο 536/1945 (ΦΕΚ Α΄ 226) ούτε στη 

Σύµβαση του 1952 (ΦΕΚ Α΄ 289) ούτε στις αιτιολογικές εκθέσεις τους ή στα 

λοιπά συνοδευτικά τους έγγραφα αποτυπώνεται σχετική ανταποδοτική 

υποχρέωση του κράτους. Πρόκειται, απλούστατα, για παραπληροφόρηση, 

όπως µπορεί να επιβεβαιώσει όποιος ανατρέξει στις πηγές1. Καµία σχετική 

αναφορά δεν θα βρει στα κείµενα αυτά. Κατά συνέπεια, µε την υφιστάµενη 

κατάσταση δεν υφίσταται θεσµική εγγύηση για τη συνέχιση της κρατικής 

µισθοδοσίας του κλήρου στο µέλλον ούτε οποιαδήποτε προστασία της 

Εκκλησίας της Ελλάδος έναντι µονοµερών νοµοθετικών µεταβολών εκ µέρους 

της Πολιτείας. 

2.2.2. Με την υφιστάµενη κατάσταση παραµένει σε εκκρεµότητα το ζήτηµα της 

τακτοποίησης των οργανικών θέσεων των υπηρετούντων κληρικών. Τυπικά, 
																																																													
1 Για παράδειγµα, στο δηµόσιο διάλογο έγινε αναφορά σε «κοινοβουλευτικά πρακτικά / συζητήσεις» ή σε 
«εισηγητική έκθεση» του αναγκαστικού νόµου 1731/1939 και της Σύµβασης του 1952. Τέτοια όµως 
έγγραφα δεν υφίστανται: Αφενός, το 1939 η Ελλάδα βρισκόταν σε δικτατορία, η Βουλή είχε διαλυθεί και 
οι αναγκαστικοί νόµοι εκδίδονταν από την εκτελεστική εξουσία, χωρίς, εννοείται, να έχει προηγηθεί 
οποιαδήποτε κοινοβουλευτική διαδικασία και συζήτηση. Αφετέρου, η Σύµβαση του 1952 κυρώθηκε µε 
βασιλικό διάταγµα, το οποίο δεν συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση. 
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οι οργανικές θέσεις των εφηµερίων ενοριακών ναών συστάθηκαν µε το άρθρο 

15 του αναγκαστικού νόµου 536/1945 και είναι 6.000 για όλη την επικράτεια, 

όχι µόνο για την Εκκλησία της Ελλάδος. Ακόµα και µε την ευνοϊκότερη, αλλά 

αµφίβολης νοµιµότητας, εκδοχή της µονοµερούς αύξησης του αριθµού των 

οργανικών θέσεων µε τον Κανονισµό της Εκκλησίας της Ελλάδος 2/1969 

(ΦΕΚ Α΄ 193), αυτές και πάλι ανέρχονται σε 8.000, αριθµό σηµαντικά 

χαµηλότερο των πράγµατι υπηρετούντων σήµερα. Κατά συνέπεια, µε την 

υφιστάµενη κατάσταση δεν υφίσταται καµία διασφάλιση για τη συνέχιση της 

µισθοδοσίας όσων κληρικών υπερβαίνουν τον αριθµό των νοµοθετηµένων για 

όλη την επικράτεια 6.000 (ή έστω, µε την ευνοϊκότερη εκδοχή, 8.000) 

οργανικών θέσεων.  

2.2.3. Με την υφιστάµενη κατάσταση η Εκκλησία της Ελλάδος είναι έκθετη σε 

µελλοντικούς κρατικούς περιορισµούς, όπως για παράδειγµα οι περιορισµοί 

προσλήψεων µε τον κανόνα 1:5 (µία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) που 

εφαρµόστηκαν τα προηγούµενα χρόνια, κάτι που οδήγησε στη χειροτονία 

πολλών άµισθων κληρικών, για τους οποίους δεν υφίσταται άλλη 

θεσµοθετηµένη ρύθµιση και πρόνοια. 

2.2.4. Με την υφιστάµενη κατάσταση ο ακριβής αριθµός (και η κατανοµή) νέων 

χειροτονιών έµµισθων κληρικών κάθε χρόνο αποτελεί αποτέλεσµα κατ’ έτος 

διαπραγµάτευσης ανάµεσα στην Πολιτεία και στην Εκκλησία της Ελλάδος. 

2.2.5. Με την υφιστάµενη κατάσταση, και λόγω περιορισµών (όπως αυτοί των 

προηγούµενων ετών), ο αριθµός των κληρικών βαίνει σταθερά µειούµενος. 

Ναι µεν οι σήµερα υπηρετούντες κληρικοί είναι διασφαλισµένοι ως εκ της 

µονιµότητάς τους, αλλά εγγυήσεις για το µέλλον της θέσης τους µετά την 

αποχώρησή τους από το λειτούργηµα δεν υφίστανται. 

2.2.6. Πέραν των παραπάνω, κυκλοφόρησε ευρέως στο δηµόσιο διάλογο ότι οι 

κληρικοί είναι «δηµόσιοι υπάλληλοι» –κάτι ανακριβές. Όπως παγίως έχει 
κρίνει το Συµβούλιο της Επικρατείας (αποφάσεις ΣτΕ 507/1983, 4548/1995, 

3120/2002 κ.ά.), οι κληρικοί δεν υπάγονται ευθέως στις διατάξεις του 

δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα, αλλά µόνο στο µέτρο που ειδική διάταξη νόµου 

παραπέµπει σ’ αυτές.  

2.2.7. Επίσης, η µονιµότητα των κληρικών δεν κατοχυρώνεται από το άρθρο 103 του 

Συντάγµατος, αλλά από τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος 

(νόµος 590/1977, ΦΕΚ Α΄ 146). Οι κληρικοί είναι µέχρι σήµερα –και θα 



7 
	

συνεχίζουν να είναι µετά την εφαρµογή της προτεινόµενης νοµοθετικής 

ρύθµισης, η οποία σε τίποτε δεν µεταβάλλει το υφιστάµενο καθεστώς τους– 

θρησκευτικοί λειτουργοί και υπάλληλοι του εκκλησιαστικού Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο 

ανήκουν, ιδιότητα διακριτή από αυτή του δηµοσίου υπαλλήλου. Εξάλλου, τα 

νοµικά πρόσωπα που συναπαρτίζουν την Εκκλησία της Ελλάδος (κατά το 

άρθρο 1 παρ. 4 του Καταστατικού Χάρτη της) εξαιρούνται από τον δηµόσιο 

τοµέα και από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως έχει επιβεβαιωθεί 

µε τη διάταξη του άρθρου 68 παρ. 1 υποπαρ. 3 του ν. 4235/2014. Ως εκ 

τούτου, η ένταξη των κληρικών στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού του 

Ελληνικού Δηµοσίου οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι µισθοδοτούνται 

ευθέως από το Ελληνικό Δηµόσιο· καθαυτή η ένταξή τους στο Μητρώο δεν 

τους προσδίδει οποιοδήποτε πρόσθετο δικαίωµα ούτε µε οποιονδήποτε 

τρόπο επηρεάζει το υπηρεσιακό καθεστώς τους. Οµοίως, η υπαγωγή των 

κληρικών στην –µόλις το 2010 θεσπισθείσα– Ενιαία Αρχή Πληρωµής κανένα 

πρόσθετο δικαίωµα δεν τους προσπορίζει ούτε µε οποιονδήποτε τρόπο 

επηρεάζει το υπηρεσιακό καθεστώς τους. Εποµένως, και ανεξαρτήτως του 

γεγονότος ότι µε την προτεινόµενη νοµοθετική ρύθµιση η µισθοδοσία των 
κληρικών θα εξακολουθήσει να διενεργείται µέσω της Ενιαίας Αρχής 
Πληρωµής, είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό πως συνιστά ανακρίβεια και 

παραπληροφόρηση η άποψη πως η ένταξη των κληρικών στο Μητρώο 

Μισθοδοτούµενων του Ελληνικού Δηµοσίου ή η καταβολή της µισθοδοσίας 

τους µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής συνδέονται, δήθεν, µε τη διασφάλιση 

υπηρεσιακών, εργασιακών ή άλλων δικαιωµάτων τους.  

 

2.3. Περιεχόµενο της Συµφωνίας (ιδίως ως προς το µισθολογικό σκέλος) 

Με την προτεινόµενη νοµοθετική ρύθµιση επέρχονται οι εξής σηµαντικές 

συνέπειες ως προς το ζήτηµα της µισθοδοσίας του κλήρου: 

2.3.1. Νοµοθετείται για πρώτη φορά αριθµός οργανικών θέσεων κληρικών ίσος µε 

τον αριθµό των σήµερα υπηρετούντων έµµισθων κληρικών στην Εκκλησία της 

Ελλάδος. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται οι θέσεις κληρικών και 

κατοχυρώνεται το µέλλον της στελέχωσης της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

2.3.2. Η µισθοδοσία των κληρικών:  
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• θα εξακολουθήσει να διέπεται από τις διατάξεις του ενιαίου µισθολογίου (ν. 

4354/2015), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει για τους υπαλλήλους του δηµόσιου 

τοµέα, καθώς και από τις διατάξεις του ειδικού µισθολογίου για τους αρχιερείς 

(ν. 4472/2017), και εποµένως καµία µεταβολή δεν θα επέλθει ως προς το 

ύψος των καταβαλλόµενων αποδοχών,  

• θα προέρχεται από το Ταµείο Μισθοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, το 

οποίο θα λαµβάνει από την Πολιτεία προς το σκοπό αυτό το ισόποσο του 

συνολικού µισθολογικού κόστους του αριθµού των σήµερα υπηρετούντων 

έµµισθων κληρικών, υπολογιζόµενου βάσει του ενιαίου µισθολογίου, όπως 

αυτό εκάστοτε ισχύει για τους υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα, και του ειδικού 

µισθολογίου για τους αρχιερείς, 

• θα εξακολουθήσει να ενεργείται µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής, η οποία 

θα αναλάβει την καταβολή της µισθοδοσίας όσων µισθοδοτούνται από το 

Ταµείο Μισθοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.  

2.3.3. Η Εκκλησία της Ελλάδος θα µπορεί να χειροτονεί όσους παραπάνω 

έµµισθους κληρικούς θελήσει, καθ’ υπέρβαση των θεσπιζόµενων οργανικών 

θέσεων που αντιστοιχούν στον αριθµό των σήµερα υπηρετούντων κληρικών, 

υπό την προϋπόθεση ότι θα παρέχει στο Ταµείο Μισθοδοσίας τους 

πρόσθετους πόρους προς τούτο, όπως αυτοί υπολογίζονται βάσει του ενιαίου 

µισθολογίου και των κατά περίπτωση ισχυουσών µισθολογικών διατάξεων. 

Αξίζει να επαναληφθεί ότι και σήµερα η Εκκλησία της Ελλάδος χειροτονεί 

κληρικούς καθ’ υπέρβαση του περιορισµού των προσλήψεων (κανόνας 1:5 

µέχρι πριν λίγα χρόνια και ήδη 1:1), αλλά αυτοί είναι άµισθοι.  

2.3.4. Το υπηρεσιακό, εργασιακό, µισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό 

καθεστώς των κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν θίγεται και δεν 
µεταβάλλεται σε τίποτε σε σχέση µε ό,τι ισχύει σήµερα. Δηλαδή οι κληρικοί 

παραµένουν λειτουργοί και υπάλληλοι του εκκλησιαστικού Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο 

ο καθένας ανήκει, µε µονιµότητα που κατοχυρώνεται από τον Καταστατικό 

Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εξακολουθούν να υπάγονται στην 

ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και του Ενιαίου 

Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΠ), από τα 

οποία λαµβάνουν κύρια και επικουρική σύνταξη, µε τις προβλεπόµενες 

ασφαλιστικές εισφορές και νόµιµες κρατήσεις να συνυπολογίζονται εκ των 
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προτέρων στη µισθολογική δαπάνη. Οι αποδοχές των κληρικών 

εξακολουθούν να υπολογίζονται, όπως και σήµερα, βάσει των διατάξεων του 

ενιαίου µισθολογίου (ν. 4354/2015) και του ειδικού µισθολογίου για τους 

αρχιερείς (ν. 4472/2017).  

2.3.5. Η Πολιτεία παύει να µισθοδοτεί η ίδια τον κλήρο της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Ταυτόχρονα, οι ετήσιες καταβολές της Πολιτείας προς το Ταµείο Μισθοδοσίας 

της Εκκλησίας της Ελλάδος (οι οποίες απορρέουν από οικονοµικές 

εκκρεµότητες και υποχρεώσεις που αναγνωρίζει η Πολιτεία έναντι της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως αυτές προκύπτουν από την προς κύρωση 

Συµφωνία) δεσµεύονται, υπό τον έλεγχο κρατικών ελεγκτικών µηχανισµών και 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στον αποκλειστικό σκοπό της µισθοδοσίας του 

προβλεπόµενου αριθµού οργανικών θέσεων κληρικών. 

 

2.4. Αποτίµηση της Συµφωνίας 

2.4.1. Η προτεινόµενη Συµφωνία και η νοµοθετική κύρωσή της είναι αµοιβαία 

επωφελής τόσο για την Εκκλησία της Ελλάδος όσο και για την Πολιτεία.  

Η µεν Εκκλησία της Ελλάδος:  

(α) κατακτά για πρώτη φορά την εγγύηση και διασφάλιση της 

µισθοδοσίας του κλήρου της, ως απόρροια των για πρώτη φορά 

αναγνωριζόµενων υποχρεώσεων της Πολιτείας, όπως αυτές περιγράφονται 

στην προς κύρωση Συµφωνία. 

(β) κατοχυρώνει διασφαλισµένο αριθµό οργανικών θέσεων κληρικών,  

(γ) αποκτά τη δυνατότητα χειροτονίας έµµισθων κληρικών πέραν αυτού 

του αριθµού µε δικούς της πόρους, εάν το επιθυµήσει, και  

(δ) αποκτά πόρους από την αξιοποίηση περιουσίας µέχρι σήµερα 

διαφιλονικούµενης και λιµνάζουσας.  

(ε) Παράλληλα, διασφαλίζεται πλήρως θεσµικά ως προς τα παραπάνω, 

καθότι η νοµοθετική κύρωση διµερούς συµφωνίας αποκλείει τη δυνατότητας 

µονοµερούς µεταβολής της.  

Η δε Πολιτεία: 
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(α) προβαίνει σε εξορθολογισµό των οικονοµικών της σχέσεων και 

εκκρεµοτήτων µε την Εκκλησία της Ελλάδος,  

(β) δεν επιβαρύνεται πλέον ευθέως µε την µισθοδοσία των κληρικών της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι εγγράφονται στο ενιαίο Μητρώο Κληρικών 

και Λαϊκών Υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, 

(γ) αποσείει κάθε υπόνοια περί προνοµιακής µεταχείρισης, σε σχέση µε 

άλλες θρησκευτικές κοινότητες, της Εκκλησίας της Ελλάδος µε την άµεση 

µισθοδοσία των λειτουργών της.  

(δ) Τακτοποιεί οριστικά την εκκρεµότητα από απαλλοτριώσεις 

εκκλησιαστικής περιουσίας µέχρι το 1939, µε την παραίτηση της Εκκλησίας 

της Ελλάδος από οποιεσδήποτε αξιώσεις πέραν της συµφωνηµένης ετήσιας 

καταβολής που προορίζεται για τη δαπάνη µισθοδοσίας, και  

(ε) αποκτά πόρους από την αξιοποίηση περιουσίας µέχρι σήµερα 

διαφιλονικούµενης και λιµνάζουσας.  

2.4.2. Τέλος, διευκρινίζονται τα εξής:  

Τα έσοδα που θα προκύψουν από την εκµετάλλευση των περιουσιακών 

στοιχείων που θα αναλάβει το Ταµείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής 

Περιουσίας µε κανένα τρόπο δεν σχετίζονται και δεν συναρτώνται µε τις 
ετήσιες καταβολές της Πολιτείας προς το Ταµείο Μισθοδοσίας της Εκκλησίας 

της Ελλάδος. Πρόκειται για δύο ολωσδιόλου διακριτά σηµεία της Συµφωνίας 

και, συνακόλουθα, για δύο εντελώς διακριτά ταµεία, που δεν συνδέονται 

µεταξύ τους. 

Τονίζεται ότι η προς κύρωση Συµφωνία µεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας 

της Ελλάδος και η προτεινόµενη νοµοθετική ρύθµιση δεν σχετίζονται, και εκ 

των πραγµάτων δεν µπορούν να συσχετισθούν, µε την τρέχουσα διαδικασία 

συνταγµατικής αναθεώρησης, η οποία άλλωστε θα ολοκληρωθεί από την 

επόµενη Βουλή. 

 


