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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΥΖΗΤΑ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Άρθρο 1
Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας

1. Καθένας έχει δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη και έκφραση της 
θρησκευτικής του συνείδησης, σεβόμενος τη δημόσια τάξη και τα χρηστά 
ήθη. Το δικαίωμα περιλαμβάνει την ελευθερία διατήρησης ή αποδοχής 
θρησκευτικού δόγματος και θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθώς και την 
ελευθερία, ατομικώς ή σε κοινωνία με άλλους, δημοσίως ή ιδιωτικώς, της 
εκδήλωσης και διάδοσης των θρησκευτικών πεποιθήσεων μέσω θρησκευτικής 
διδασκαλίας, λατρείας και κάθε άλλου μέσου.
2. Η προηγούμενη παράγραφος δεν στερεί την ελευθερία στον καθένα να μην 
ασπάζεται οποιαδήποτε θρησκεία ή θρησκευτικό δόγμα, καθώς και την 
ελευθερία να εκδηλώνει αυτή του την πεποίθηση.
3. Η Ελληνική Πολιτεία σέβεται όλες τις θρησκευτικές κοινότητες που 
βρίσκονται εντός της επικράτειας, καθώς και τους θρησκευτικούς 
λειτουργούς αυτών.
4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση βάσει των θρησκευτικών πεποιθήσεων 
ή της θρησκευτικής ιδιότητας κάθε ατόμου.

Άρθρο 2
Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα (Θρησκευτική Ένωση)

1. Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό συλλογικής θρησκευτικής δράσης, 
θρησκευτικής λατρείας και θρησκευτικής διδασκαλίας (Θρησκευτική Ένωση), 



συστήνεται ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και αποκτά νομική 
προσωπικότητα με την εγγραφή της σε ειδικό δημόσιο βιβλίο που τηρείται στο 
πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί Θρησκευτική Ένωση απαιτούνται 
είκοσι τουλάχιστον πρόσωπα.
2. Η Θρησκευτική Ένωση και τα μέλη της καθορίζουν ελεύθερα τα ζητήματα 
εσωτερικής τους οργάνωσης.

Άρθρο 3
Απόκτηση νομικής προσωπικότητας - Καταστατικό

1. Η απόκτηση νομικής προσωπικότητας πραγματοποιείται με απλή εγγραφή 
σε ειδικό δημόσιο βιβλίο που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας της 
Θρησκευτική Ένωση, ύστερα από αίτηση είκοσι (20) τουλάχιστον 
ενδιαφερομένων. Για τη σύσταση δεν απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη 
άδεια δημόσιας αρχής.
2. Η αίτηση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.  
Αντίγραφο της αίτησης, με τη σημείωση για τον προσδιορισμό της δικασίμου, 
κοινοποιείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος παρίσταται κατά τη 
σχετική συζήτηση.
3. Αν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, το πρωτοδικείο δέχεται την αίτηση και 
διατάζει να δημοσιευτεί στον τύπο περίληψη με τα ουσιώδη στοιχεία του 
καταστατικού.
4. Το καταστατικό της θρησκευτικής ένωσης κατατίθεται υποχρεωτικά στη 
Γραμματεία του πρωτοδικείου της έδρας της. Καμία διάταξή του δεν μπορεί 
να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της ένωσης που δεν 
περιβάλλεται τον τύπο της δημοσιότητας. 

Άρθρο 4
Απώλεια νομικής προσωπικότητας

1. Με απόφαση του Πρωτοδικείου μπορεί να διαγραφεί η θρησκευτική ένωση 
από το οικείο βιβλίο αν το ζητήσει η διοίκησή της ή η εποπτεύουσα αρχή, αν η 
ένωση επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το 
καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία της ένωσης έχουν καταστεί 
παράνομοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη. Η διαγραφή δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί χωρίς προηγουμένη άδεια του υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Η διαγραφή των θρησκευτικών ενώσεων από το οικείο βιβλίο δεν έχει ως 
συνέπεια την απαγόρευση της δράσης τους, αλλά μόνον την απώλεια της 
νομικής τους προσωπικότητας. Εξακολουθούν να λειτουργούν ως ενώσεις 
χωρίς νομική προσωπικότητα.



Άρθρο 5
Μετατροπή των υφισταμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

1. Η Εκκλησία της Ελλάδος και τα εξαρτώμενα από αυτήν Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου (μητροπόλεις, ενορίες, κ.ά.) μετατρέπονται σε Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου υπό τη μορφή της θρησκευτικής ένωσης.
2. Οι ισχύουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και των κάθε είδους Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου που εξαρτώνται από αυτήν, θα εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζονται, επέχοντας θέση καταστατικού. 
3. Οι ρυθμίσεις των §§1 και 2 ισχύουν αναλόγως για την Εκκλησία της Κρήτης, 
τις Μητροπόλεις των Νέων Χωρών και της Δωδεκανήσου, τις Μουφτείες, το 
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο και τις ισραηλιτικές κοινότητες. 
4. Μέχρι να εγγραφούν στο ειδικό δημόσιο βιβλίο του πρωτοδικείου της 
έδρας τους και να υπαχθούν στο προβλεπόμενο ενιαίο καθεστώς των 
θρησκευτικών ενώσεων των άρθρων 2 και 3, η οργάνωση των ανωτέρω 
νομικών προσώπων θα εξακολουθήσει να διέπεται από τις ρυθμίσεις που ήταν 
σε ισχύ κατά την έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου, με εξαίρεση εκείνες 
που καταργούνται από τον παρόντα νόμο. 

Άρθρο 6
Ενοποίηση Δικαιοδοσίας

1. Ως προς τις σχέσεις της Εκκλησίας εν συνόλω με την Πολιτεία και ως προς 
τον συντονισμό των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων απέναντι στο κράτος, 
ενοποιείται η δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της 
Κρήτης και των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών, της Δωδεκανήσου και της 
Πάτμου, υπό το νομικό πρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας εν Ελλάδι, 
το οποίο αναγνωρίζεται ως μία και ενιαία δικαιοδοσία. 
2. Για την αναγνώριση κάθε νέου προέδρου [και Αρχιεπισκόπου] της Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας εν Ελλάδι ως εκπροσωπούντος την Ιερά Σύνοδο της 
Εκκλησίας εν Ελλάδι και προεδρεύοντος αυτής απαιτείται η έγγραφη 
συνομολογία του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως και Οικουμενικού 
Πατριάρχη με την βεβαίωση της εγγραφής του Αρχιεπισκόπου της Εκκλησίας 
στην Ελλάδα στα δίπτυχα της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
3. Το κράτος αναγνωρίζει ως ενορίες της Εκκλησίας στην Ελλάδα εκείνες που 
αναγνωρίζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας εν Ελλάδι, με την έγγραφη 
συνομολογία του Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου.
4. Ο παρών νόμος δεν μεταβάλλει το ισχύον καθεστώς του Αγίου Όρους.



5. Η ενοποίηση της δικαιοδοσίας, η εγγραφή της Εκκλησίας της Ελλάδος και 
των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του άρθρου 5 στο ειδικό 
δημόσιο βιβλίο της §1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, καθώς και η εν 
γένει υπαγωγή τους στο καθεστώς των θρησκευτικών ενώσεων του ίδιου 
άρθρου, θα γίνει με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, το αργότερο έως την 
31η Δεκεμβρίου 2016.
6. Η ίδρυση ή διατήρηση Εξαρχιών, και των αντιστοίχων θρησκευτικών 
νομικών προσώπων τους, Πατριαρχείων ή Αυτοκεφάλων Εκκλησιών που 
περικλείονται στα Δίπτυχα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως αυτά 
διατηρούνται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, 
προϋποθέτει την έγγραφη συμφωνία του προέδρου της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας εν Ελλάδι.

Άρθρο 7
Κατάργηση της εφαρμογής της Σαρία και της δικαιοδοσίας των Μουφτήδων

1. Αφαιρούνται από τους μουφτήδες όλες οι δικαιοδοτικές αρμοδιότητες.
2. Οι Έλληνες Μουσουλμάνοι που κατοικούν στη Θράκη υπάγονται πλήρως για 
τις οικογενειακές και κληρονομικές διαφορές τους στην τακτική πολιτική 
Δικαιοσύνη. 
3. Η ισχύς των ρυθμίσεων των §§1 και 2 θα αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 
2017.

Άρθρο 8
Χρηματοδότηση θρησκευτικών νομικών προσώπων

1. Καταργείται οποιαδήποτε χρηματοδότηση των εκκλησιαστικών νομικών 
προσώπων από τον κρατικό προϋπολογισμό και από ειδικούς λογαριασμούς 
από 1η Ιανουαρίου 2017.
2. Ποσοστό 2,5% επί του πληρωτέου φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 
καταβάλλεται υποχρεωτικά από το Κράτος είτε στην Ιερά Σύνοδο της 
Εκκλησίας εν Ελλάδι είτε προς χρηματοδότηση καθορισμένων κοινωφελών 
σκοπών.
3. Ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα επιλογής στη φορολογική του δήλωση 
για τον αποδέκτη της χρηματοδότησης. Σε περίπτωση μη χρήσης του 
δικαιώματος επιλογής, το 2,5% του φόρου κατανέμεται από το Κράτος 
αναλογικά στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας εν Ελλάδι ή προς χρηματοδότηση 
κοινωφελών σκοπών, βάσει του ποσοστού εκείνων που εξέφρασαν προτίμηση.
4. Κατόπιν αιτήσεώς τους σε ειδική επιτροπή, δύνανται να προστεθούν στις 
επιλογές και περαιτέρω γνωστές θρησκείες, καθώς και ενδεικτικά ιδιωτικοί ή 
δημόσιοι οργανισμοί με φιλανθρωπικό ή πολιτιστικό σκοπό. 



5. Η ειδική επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου στελεχώνεται από τους 
γενικούς γραμματείς του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου 
Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 9
Μισθοδοσία και ασφάλιση κληρικών

1. Η μισθοδοσία των κληρικών που αποκτούν μισθολογικά δικαιώματα από 1η 
Ιανουαρίου 2017 διενεργείται αποκλειστικά με δαπάνες της εκκλησίας. 
2. Η μισθοδοσία με δαπάνες του Κράτους διατηρείται για τους κληρικούς της 
επικρατούσας θρησκείας που έχουν θεμελιώσει μισθολογικά δικαιώματα μέχρι 
31 Δεκεμβρίου 2016.
3. Διατηρείται το ισχύον ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους 
κληρικούς της επικρατούσας θρησκείας που αποκτούν μισθολογικά 
δικαιώματα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016. 
4. Αναλόγως ρυθμίζεται και το καθεστώς μισθοδοσίας των μουφτήδων.

Άρθρο 10
Φορολογικές απαλλαγές θρησκευτικών κοινοτήτων

1. Καταργούνται τα άρθρα 25§1 και 43§3 του νόμου 2961/2001 που 
προβλέπουν την απαλλαγή των Μητροπόλεων από το φόρο κληρονομιάς και 
από το φόρο δωρεάς για τη μεταβίβαση κινητής ή ακίνητης περιουσίας που 
αποκτήθηκε χαριστικώς, από αιτία θανάτου ή δωρεάς. Οι Μητροπόλεις 
υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δηλώσεως για τα αποκτήματα από 
κληρονομιά ή δωρεά.
2. Καταργείται το άρθρο 48§11 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της 
Ελλάδος που προβλέπει την απαλλαγή των Μητροπόλεων από τον  φόρο 
μεταβιβάσεως ακινήτων του νόμου 1521/1950 για τις μεταβιβάσεις ακινήτων 
που πραγματοποιούνται με την καταβολή ανταλλάγματος.
3. Θεσπίζεται υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. για τις δραστηριότητες που 
ασκούν οι Μητροπόλεις στα πλαίσια του ειδικού νομικού καθεστώτος τους.
4. Στις θρησκευτικές ενώσεις εφαρμόζονται αναλογικά οι φορολογικές 
ρυθμίσεις που ισχύουν για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
5. Από τις φορολογικές απαλλαγές που απολαμβάνουν οι θρησκευτικές 
κοινότητες εξαιρούνται τα εισοδήματα που πραγματοποιούν οι θρησκευτικές 
ενώσεις από εμπορικές δραστηριότητες, από χρεόγραφα και από την 
εκμετάλλευση ακινήτων. 
6. Οι θρησκευτικές ενώσεις δημοσιεύουν κάθε χρόνο τον ισολογισμό τους, 
μαζί με έκθεση (σε περίληψη) που συντάσσει ορκωτός ελεγκτής. 



Άρθρο 11
Εκκλησιαστική ακίνητη περιουσία

1. Αγροτικά κτήματα έκτασης 200.000 στρεμμάτων ανήκοντα στην Εκκλησία 
της Ελλάδος, στην Εκκλησία της Κρήτης και στις Μητροπόλεις των Νέων 
Χωρών, απαλλοτριώνονται αναγκαστικά, προς τον σκοπό της ανάκαμψης της 
γεωργικής παραγωγής, κατά τις διατάξεις του νόμου 2882/2201. 
2. Ο προσδιορισμός των συγκεκριμένων αγροτικών εκτάσεων της 
προηγούμενης παραγράφου θα αποφασιστεί από την Ιερά Σύνοδο της 
Εκκλησίας εν Ελλάδι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Με την άπρακτη πάροδο 
αυτής της προθεσμίας εξουσιοδοτείται να προβεί στον προσδιορισμό της 
έκτασης ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Ολόκληρη η εκτός Αγίου Όρους ακίνητη περιουσία της Ιεράς Μονής 
Βατοπεδίου, με εξαίρεση ένα ακίνητο της επιλογής της Μονής, 
απαλλοτριώνεται αναγκαστικά κατά τις διατάξεις του νόμου 2882/2201.
4. Περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου η πλατεία Αγίου Δημητρίου 
στους Αμπελόκηπους, η πλατεία Μαβίλη στη Βασιλίσσης Σοφίας, η πλατεία 
Αγίου Ανδρέα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, το αλσύλλιο μπροστά από το 
Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, η πλατεία του Αγίου Θωμά στο Γουδί και η 
Πλατεία Κολωνού.

Άρθρο 12
Θρησκευτικός Όρκος

1. Καταργείται ο θρησκευτικός όρκος που προβλέπεται στον Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας (άρθρο 408), στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 218, 194, 
236 και 398), στο νόμο 1558/1985 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα" (όρκος 
μελών του υπουργικού συμβουλίου), στον Υπαλληλικό Κώδικα (νόμος 
2683/1999) και στον Γενικό Κανονισμό Υπηρεσίας στον Στρατό (Προεδρικό 
Διάταγμα 130/1984). 
2. Σε ορκωμοσίες που πραγματοποιούνται σε δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
δεν συμμετέχουν θρησκευτικοί λειτουργοί.

Άρθρο 13
Πολιτικός Γάμος

1. Ο πολιτικός γάμος αποτελεί τον μόνο έγκυρο τρόπο τέλεσης του γάμου, 
ενώπιον του αρμόδιου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας.
2. Όσοι επιθυμούν έχουν το δικαίωμα να τελέσουν και θρησκευτικό γάμο, 
ανεξαρτήτως του θρησκεύματος στο οποίο ανήκουν.



3. Τον μοναδικό τύπο ονοματοδοσίας αποτελεί η από κοινού δήλωση των 
γονέων του παιδιού στον ληξίαρχο. 
4. Δεν περιορίζεται με οποιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα των γονέων να 
τελούν και βάπτιση, εάν το επιθυμούν, σύμφωνα με τους κανόνες της 
θρησκείας ή του δόγματός τους.

Άρθρο 14
Θρησκευτικά Σύμβολα & Τελετές

1. Απαγορεύεται η ανάρτηση θρησκευτικών συμβόλων στις δημόσιες 
υπηρεσίες.
2. Καταργούνται οι θρησκευτικές τελετές με την παρουσία θρησκευτικών 
λειτουργών (αγιασμός, εκκλησιασμός, προσευχή, δοξολογίες, τρισάγια, θείες 
λειτουργίες) σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

Άρθρο 15
Εξουσιοδοτήσεις

Για τον καθορισμό ειδικού λογιστικού προτύπου των θρησκευτικών ενώσεων 
και τη ρύθμιση των λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 10 του 
παρόντος, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκδώσει 
κανονιστικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών.

Άρθρο 16
Έναρξη Ισχύος Νόμου

Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου ισχύουν με τη δημοσίευση του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους 
διατάξεις του.


