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1. Σύλνςε
1.1.

Μέξνο Πξώην: Κχξσζε ηεο ηειηθήο εθδνρήο πνπ ζα ιάβεη ε Σπκθσλία
κεηαμχ Πνιηηείαο θαη Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο.

1.2.

Μέξνο δεύηεξν: Καηνρχξσζε θαη εγγχεζε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ θιήξνπ.
Γεκηνπξγείηαη Τακείν Μηζζνδνζίαο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, κε
ινγαξηαζκφ ηεξνχκελν ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ην νπνίν ζα δηαρεηξίδεηαη
ηε κηζζνδνζία ηνπ θιήξνπ. Σην Τακείν Μηζζνδνζίαο θαηαβάιιεηαη εηεζίσο
απφ ην θξάηνο, ζε αλαγλψξηζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε
Σπκθσλία, ε δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζήκεξα κηζζνδνηνχκελσλ
θιεξηθψλ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο. Ο αξηζκφο απηφο ζα παξακείλεη
αδηάπησηνο. Πξνβιέπεηαη πξφζζεηε δπλαηφηεηα κηζζνδνζίαο πεξαηηέξσ
αξηζκνχ θιεξηθψλ κε δαπάλεο ηεο Δθθιεζίαο. Η θαηαβνιή ηεο κηζζνδνζίαο
ελεξγείηαη δηα ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκήο. Γελ επεξεάδνληαη νη ζπληαμηνχρνη
θιεξηθνί. Η θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ γίλεηαη ηελ ίδηα εκέξα θαη θαηά ηνλ ίδην
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηε κηζζνδνζία ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ, νη νπνίεο είλαη αλαιφγσο εθαξκνζηέεο θαη ζην Τακείν
Μηζζνδνζίαο. Οη ινγαξηαζκνί ηνπ Τακείνπ ειέγρνληαη ζε εηήζηα βάζε
απνινγηζηηθά απφ ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην.
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Γηαζθαιίδεηαη απνιχησο ην ππεξεζηαθφ, εξγαζηαθφ, κηζζνινγηθφ θαη
αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο, φπσο θαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηαθψλ, αζθαιηζηηθψλ,
ζπληαμηνδνηηθψλ θαη θάζε είδνπο δηθαησκάησλ ηνπ εθεκεξηαθνχ θιήξνπ θαη
ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο Δθθιεζίαο ηεο
Διιάδνο. Καηαξηίδεηαη εληαίν Μεηξψν Κιεξηθψλ θαη Λατθψλ Υπαιιήισλ ηεο
Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο. Γηαζθαιίδεηαη ε ζεκεξηλή ηδηφηεηά ηνπο σο
ιεηηνπξγψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη ε κνληκφηεηά
ηνπο φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καηαζηαηηθφ Φάξηε ηεο Δθθιεζίαο ηεο
Διιάδνο. Τν χςνο ησλ θάζε είδνπο απνδνρψλ ηνπο δελ ζίγεηαη θαη
εμαθνινπζεί, φπσο θαη ζήκεξα, λα θαζνξίδεηαη απφ ην εληαίν κηζζνιφγην θαη
απφ ην εηδηθφ κηζζνιφγην ησλ αξρηεξέσλ.
Γηαζθαιίδνληαη νη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ θιεξηθψλ θαη ινηπψλ
ππαιιήισλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο. Η Σχλνδνο
ηεο Ιεξαξρίαο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο δχλαηαη λα αλαθαηαλέκεη ηεο
νξγαληθέο ζέζεηο ζηα λνκηθά πξφζσπα ηεο Δθθιεζίαο.

1.3.

Μέξνο ηξίην: Τακείν Αμηνπνίεζεο Δθθιεζηαζηηθήο Πεξηνπζίαο
Σπληζηάηαη αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Τακείν Αμηνπνίεζεο
Δθθιεζηαζηηθήο Πεξηνπζίαο Αλψλπκε Δηαηξεία» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «Τακείν
Αμηνπνίεζεο Δθθιεζηαζηηθήο Πεξηνπζίαο - ΤΑΔΠ». Σην Τακείν αλαηίζεηαη ε
δηνίθεζε,

δηαρείξηζε

θαη

αμηνπνίεζε

(ρσξίο

εμνπζία

δηάζεζεο)

ησλ

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηων οποίων η κσριόηηηα ή άλλο εμπράγμαηο δικαίωμα
αμθιζβηηείηαι, απφ ην έηνο 1952 θαη εθεμήο, κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο. Σην Τακείν κπνξεί
επίζεο

λα

αλαηεζεί

ε

δηνίθεζε,

δηαρείξηζε

θαη

αμηνπνίεζε

θαη

κε

ακθηζβεηνχκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ νπνίσλ ε θπξηφηεηα ή άιιν
εκπξάγκαην δηθαίσκα αλήθεη ζε λνκηθφ πξφζσπν

ηεο Δθθιεζίαο ηεο

Διιάδνο, κεηά απφ ζχλαςε ζχκβαζεο κε απηφ.
Με

θνηλή

απφθαζε

ησλ

Υπνπξγψλ

Παηδείαο,

Έξεπλαο

θαη

Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηεο Ιεξάο
Σπλφδνπ ηεο Ιεξαξρίαο, ζπγθξνηείηαη επηηξνπή γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ
δηακθηζβεηνχκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ
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Τακείνπ είλαη πεληακειέο θαη νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο
ησλ κεηφρσλ γηα ζεηεία πέληε (5) εηψλ, πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη γηα ίζν
ρξνληθφ

δηάζηεκα.

Αλά

δχν

(2)

κέιε

ηνπ

Γηνηθεηηθνχ

Σπκβνπιίνπ

ππνδεηθλχνπλ θαζέλαο απφ ηνπο κεηφρνπο ηνπ Τακείνπ, Διιεληθφ Γεκφζην θαη
Δθθιεζία ηεο Διιάδνο, θαη έλα (1) κέινο, ην νπνίν νξίδεηαη σο Πξφεδξνο θαη
Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο, ππνδεηθλχεηαη απφ θνηλνχ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην
θαη ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο. Τα έζνδα ηνπ Τακείνπ απφ ηε δηαρείξηζε θάζε
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ
δηαρείξηζεο θαη κεηά ηε δεκηνπξγία απνζεκαηηθνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, απνδίδνληαη θαηά πνζνζηφ 50% ζην Διιεληθφ Γεκφζην θαη θαηά
πνζνζηφ 50% ζην λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν εηζέθεξε ην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν.
***

2. Αλάιπζε

Καηά ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε πνπ αθνινχζεζε ηελ απφ θνηλνχ
παξνπζίαζε ηνπ ζρεδίνπ Σπκθσλίαο κεηαμχ Πνιηηείαο θαη Δθθιεζίαο ηεο
Διιάδνο απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ θ. Αιέμε Τζίπξα θαη ηνλ Μαθαξηψηαην
Αξρηεπίζθνπν Αζελψλ θαη πάζεο Διιάδνο θ. Ιεξψλπκν ζηηο 6 Ννεκβξίνπ
2018 εθθξάζζεθαλ έγλνηεο, αγσλίεο θαη αηηήκαηα δηεπθξηλήζεσλ, θπξίσο σο
πξνο ην ζθέινο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ θιήξνπ. Όια απηά έρνπλ ιεθζεί πιήξσο
θαη πξνζεθηηθά ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ. Τν
πξνηεηλφκελν

ζρέδην

λνκνζεηηθήο

ξχζκηζεο

απνζθνπεί

αθελφο

ζηε

δηαζθάιηζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θαζεζηψηνο ησλ θιεξηθψλ, ην νπνίν ζήκεξα
είλαη επηζθαιέο, θαζφηη δελ θαηνρπξψλεηαη απφ κειινληηθέο αλαηξνπέο, θαη
αθεηέξνπ

ζηελ

απφ

θνηλνχ

αμηνπνίεζε,

κε

ακνηβαίν

φθεινο,

δηακθηζβεηνχκελσλ πεξηνπζηψλ πνπ ζήκεξα ιηκλάδνπλ αλαμηνπνίεηεο.
Η Σπκθσλία κεηαμχ Πνιηηείαο θαη Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, ε νπνία ζα
ππνβιεζεί πξνο λνκνζεηηθή θχξσζε, βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο ππιψλεο:
(α) Αλαγλσξίδεηαη, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο,
φηη ε Πνιηηεία αλέιαβε απφ ην 1945 ηε κηζζνδνζία ηνπ θιήξνπ σο
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αληαπφδνζε γηα πιεκκειψο απνδεκησζείζεο απαιινηξηψζεηο εθθιεζηαζηηθήο
πεξηνπζίαο θαηά ην παξειζφλ.
(β) Γηαζθαιίδεηαη, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο,
ε κηζζνδνζία ηνπ θιήξνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο κε πφξνπο πνπ ε
Δθθιεζία ζα ιακβάλεη θαη’ έηνο απφ ηελ Πνιηηεία σο αθεξεκέλε απνδεκίσζε
γηα ηηο πιεκκειψο απνδεκησζείζεο απαιινηξηψζεηο ηνπ παξειζφληνο (κέρξη
ην 1939). Σπλαθφινπζα, ε Δθθιεζία ηεο Διιάδνο παξαηηείηαη απφ θάζε
πεξαηηέξσ αμίσζε ζρεηηθά κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαιινηξηψζεηο θαη ε
Πνιηηεία παξαηηείηαη απφ ηελ απεπζείαο κηζζνδνζία ηνπ θιήξνπ.
(γ) Σπληζηάηαη ηακείν γηα ηελ απφ θνηλνχ αμηνπνίεζε ησλ απφ ην 1952 θαη
κέρξη ζήκεξα ακθηζβεηνχκελσλ κεηαμχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη Δθθιεζίαο
ηεο Διιάδνο πεξηνπζηψλ, κε ακνηβαίν φθεινο θαη ππνρξεψζεηο.
(δ) Ταθηνπνηνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη ζέζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη
ππεξεηνχληεο έκκηζζνη θιεξηθνί, νη νπνίεο λνκνζεηνχληαη σο νξγαληθέο ζέζεηο
ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο θαη

ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ηε

ζπλαπαξηίδνπλ.

2.1. Η ζεκαζία ηεο λνκνζεηηθήο θύξσζεο ηεο Σπκθσλίαο
Πέξαλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Σπκθσλίαο, πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί ε
εμαηξεηηθή ζεκαζία πνπ έρεη θαζαπηφ ην γεγνλφο ηεο θχξσζήο ηεο κε λφκν.
Όζα ζπκθσλεζνχλ δελ ζα λνκνζεηεζνχλ κνλνκεξψο απφ ηελ Πνιηηεία, αιιά
ζα θπξσζεί κε λφκν ε ίδηα ε Σπκθσλία.
Απηφ ζπλεπάγεηαη πσο ηα ζπκθσλεζέληα ζα απνθηήζνπλ ηππηθή ηζρχ
λφκνπ, ρσξίο λα απσιέζνπλ ην ζπκβαηηθφ ηνπο ραξαθηήξα. Καηά ζπλέπεηα,
ηα ζπκθσλεζέληα θαη θπξσζέληα κε λόκν δελ ζα είλαη πιένλ δπλαηόλ λα
ηξνπνπνηεζνύλ ζην κέιινλ κνλνκεξώο,

κε

λόκν ηνπ

θξάηνπο.

Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή κόλν κε λεόηεξε ηξνπνπνηεηηθή ζπκθσλία ησλ
δύν κεξώλ ζα είλαη δπλαηή. Με ηνλ ηξόπν απηόλ, ε Εθθιεζία ηεο
Ειιάδνο δηαζθαιίδεηαη πιήξσο ζεζκηθά, δεδνκέλνπ όηη ε λνκνζεηηθή
θύξσζε δηκεξνύο ζπκθσλίαο απνθιείεη εθεμήο θάζε δπλαηόηεηα
κνλνκεξνύο κεηαβνιήο ηεο.
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Απηή ε δηαζθάιηζε ηεο Δθθιεζίαο δηα ηεο λνκνζεηηθήο θχξσζεο ηεο
Σπκθσλίαο είλαη πξσηνθαλήο. Μέρξη ζήκεξα, νπνηαδήπνηε αιιαγή επέξρεηαη
κνλνκεξψο, κε λνκνζεηηθή πξάμε ηεο Πνιηηείαο, θαη επαθίεηαη ζηε βνχιεζή
ηεο. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ παξέρνληαη ζηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο ηέηνηεο
ζεζκηθέο εγγπήζεηο (δηκεξήο ζπκθσλία πνπ θπξψλεηαη κε λφκν) γηα ηα
ζπκθσλεζέληα.

2.2. Υθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη θίλδπλνη απηήο
Γηα λα θαηαζηεί ζαθέο ην δήηεκα, απαηηείηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε
ηνπ ηζρχνληνο ζήκεξα θαζεζηψηνο κηζζνδνζίαο ηνπ θιήξνπ, κε ηα
πξνβιήκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρεη:
2.2.1. Με ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε δελ είλαη ζεζκηθά θαηνρπξσκέλν φηη ε εθ
κέξνπο ηεο Πνιηηείαο κηζζνδνζία ηνπ θιήξνπ απνηειεί αληαπφδνζε γηα
παξειζνχζεο

απαιινηξηψζεηο

εθθιεζηαζηηθήο

πεξηνπζίαο.

Σε

θαλέλα

λνκνζεηηθφ ή άιιν επίζεκν θείκελν ηεο Πνιηηείαο δελ έρεη θαηαγξαθεί φηη ε
κηζζνδνζία ηνπ θιήξνπ απνξξέεη απφ εθθξεκφηεηεο ή ππνρξεψζεηο ηεο
Πνιηηείαο έλαληη ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο. Παξά ηα φζα αλαθξηβψο
ιέγνληαη, νχηε ζηνλ αλαγθαζηηθφ λφκν 536/1945 (ΦΔΚ Α΄ 226) νχηε ζηε
Σχκβαζε ηνπ 1952 (ΦΔΚ Α΄ 289) νχηε ζηηο αηηηνινγηθέο εθζέζεηο ηνπο ή ζηα
ινηπά ζπλνδεπηηθά ηνπο έγγξαθα απνηππψλεηαη ζρεηηθή αληαπνδνηηθή
ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο. Πξφθεηηαη, απινχζηαηα, γηα παξαπιεξνθφξεζε,
φπσο κπνξεί λα επηβεβαηψζεη φπνηνο αλαηξέμεη ζηηο πεγέο1. Κακία ζρεηηθή
αλαθνξά δελ ζα βξεη ζηα θείκελα απηά. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ πθηζηάκελε
θαηάζηαζε δελ πθίζηαηαη ζεζκηθή εγγχεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο θξαηηθήο
κηζζνδνζίαο ηνπ θιήξνπ ζην κέιινλ νχηε νπνηαδήπνηε πξνζηαζία ηεο
Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο έλαληη κνλνκεξψλ λνκνζεηηθψλ κεηαβνιψλ εθ κέξνπο
ηεο Πνιηηείαο.
2.2.2. Με ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα ην δήηεκα ηεο
ηαθηνπνίεζεο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ ππεξεηνχλησλ θιεξηθψλ. Τππηθά,
1

Γηα παξάδεηγκα, ζην δεκφζην δηάινγν έγηλε αλαθνξά ζε «θνηλνβνπιεπηηθά πξαθηηθά / ζπδεηήζεηο» ή ζε
«εηζεγεηηθή έθζεζε» ηνπ αλαγθαζηηθνχ λφκνπ 1731/1939 θαη ηεο Σχκβαζεο ηνπ 1952. Τέηνηα φκσο
έγγξαθα δελ πθίζηαληαη: Αθελφο, ην 1939 ε Διιάδα βξηζθφηαλ ζε δηθηαηνξία, ε Βνπιή είρε δηαιπζεί θαη
νη αλαγθαζηηθνί λφκνη εθδίδνληαλ απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, ρσξίο, ελλνείηαη, λα έρεη πξνεγεζεί
νπνηαδήπνηε θνηλνβνπιεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζπδήηεζε. Αθεηέξνπ, ε Σχκβαζε ηνπ 1952 θπξψζεθε κε
βαζηιηθφ δηάηαγκα, ην νπνίν δελ ζπλνδεχεηαη απφ εηζεγεηηθή έθζεζε.
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νη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ εθεκεξίσλ ελνξηαθψλ λαψλ ζπζηάζεθαλ κε ην άξζξν
15 ηνπ αλαγθαζηηθνχ λφκνπ 536/1945 θαη είλαη 6.000 για όλη ηην επικράηεια,
ότι μόνο για ηην Εκκληζία ηης Ελλάδος. Αθφκα θαη κε ηελ επλντθφηεξε, αιιά
ακθίβνιεο λνκηκφηεηαο, εθδνρή ηεο κνλνκεξνχο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ
νξγαληθψλ ζέζεσλ κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο 2/1969
(ΦΔΚ Α΄ 193), απηέο θαη πάιη αλέξρνληαη ζε 8.000, αξηζκφ ζεκαληηθά
ρακειφηεξν ησλ πξάγκαηη ππεξεηνχλησλ ζήκεξα. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ
πθηζηάκελε θαηάζηαζε δελ πθίζηαηαη θακία δηαζθάιηζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο
κηζζνδνζίαο φζσλ θιεξηθψλ ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ λνκνζεηεκέλσλ για
όλη ηην επικράηεια 6.000 (ή έζησ, κε ηελ επλντθφηεξε εθδνρή, 8.000)
νξγαληθψλ ζέζεσλ.
2.2.3. Με ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ε Δθθιεζία ηεο Διιάδνο είλαη έθζεηε ζε
κειινληηθνχο θξαηηθνχο πεξηνξηζκνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη πεξηνξηζκνί
πξνζιήςεσλ κε ηνλ θαλφλα 1:5 (κία πξφζιεςε αλά πέληε απνρσξήζεηο) πνπ
εθαξκφζηεθαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, θάηη πνπ νδήγεζε ζηε ρεηξνηνλία
πνιιψλ

άκηζζσλ

θιεξηθψλ,

γηα

ηνπο

νπνίνπο

δελ

πθίζηαηαη

άιιε

ζεζκνζεηεκέλε ξχζκηζε θαη πξφλνηα.
2.2.4. Με ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ν αθξηβήο αξηζκφο (θαη ε θαηαλνκή) λέσλ
ρεηξνηνληψλ έκκηζζσλ θιεξηθψλ θάζε ρξφλν απνηειεί απνηέιεζκα θαη’ έηνο
δηαπξαγκάηεπζεο αλάκεζα ζηελ Πνιηηεία θαη ζηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο.
2.2.5. Με ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, θαη ιφγσ πεξηνξηζκψλ (φπσο απηνί ησλ
πξνεγνχκελσλ εηψλ), ν αξηζκφο ησλ θιεξηθψλ βαίλεη ζηαζεξά κεηνχκελνο.
Ναη κελ νη ζήκεξα ππεξεηνχληεο θιεξηθνί είλαη δηαζθαιηζκέλνη σο εθ ηεο
κνληκφηεηάο ηνπο, αιιά εγγπήζεηο γηα ην κέιινλ ηεο ζέζεο ηνπο κεηά ηελ
απνρψξεζή ηνπο απφ ην ιεηηνχξγεκα δελ πθίζηαληαη.
2.2.6. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, θπθινθφξεζε επξέσο ζην δεκφζην δηάινγν φηη νη
θιεξηθνί είλαη «δεκφζηνη ππάιιεινη» –θάηη αλαθξηβέο. Όπσο παγίσο έρεη
θξίλεη ην Σπκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο (απνθάζεηο ΣηΔ 507/1983, 4548/1995,
3120/2002 θ.ά.), νη θιεξηθνί δελ ππάγνληαη επζέσο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα, αιιά κφλν ζην κέηξν πνπ εηδηθή δηάηαμε λφκνπ
παξαπέκπεη ζ’ απηέο.
2.2.7. Δπίζεο, ε κνληκφηεηα ησλ θιεξηθψλ δελ θαηνρπξψλεηαη απφ ην άξζξν 103 ηνπ
Σπληάγκαηνο, αιιά απφ ηνλ Καηαζηαηηθφ Φάξηε ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο
(λφκνο 590/1977, ΦΔΚ Α΄ 146). Οη θιεξηθνί είλαη κέρξη ζήκεξα –θαη ζα
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ζπλερίδνπλ λα είλαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο λνκνζεηηθήο
ξχζκηζεο, ε νπνία ζε ηίπνηε δελ κεηαβάιιεη ην πθηζηάκελν θαζεζηψο ηνπο–
ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί θαη ππάιιεινη ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ Ν.Π.Γ.Γ. ζην νπνίν
αλήθνπλ, ηδηφηεηα δηαθξηηή απφ απηή ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ. Δμάιινπ, ηα
λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο (θαηά ην
άξζξν 1 παξ. 4 ηνπ Καηαζηαηηθνχ Φάξηε ηεο) εμαηξνχληαη απφ ηνλ δεκφζην
ηνκέα θαη απφ ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φπσο έρεη επηβεβαησζεί
κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 68 παξ. 1 ππνπαξ. 3 ηνπ λ. 4235/2014. Ωο εθ
ηνχηνπ, ε έληαμε ησλ θιεξηθψλ ζην Μεηξψν Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζην γεγνλφο φηη κηζζνδνηνχληαη
επζέσο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην∙ θαζαπηή ε έληαμή ηνπο ζην Μεηξψν δελ
ηνπο πξνζδίδεη νπνηνδήπνηε πξφζζεην δηθαίσκα νχηε κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν επεξεάδεη ην ππεξεζηαθφ θαζεζηψο ηνπο. Οκνίσο, ε ππαγσγή ησλ
θιεξηθψλ ζηελ –κφιηο ην 2010 ζεζπηζζείζα– Δληαία Αξρή Πιεξσκήο θαλέλα
πξφζζεην δηθαίσκα δελ ηνπο πξνζπνξίδεη νχηε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν
επεξεάδεη ην ππεξεζηαθφ θαζεζηψο ηνπο. Δπνκέλσο, θαη αλεμαξηήησο ηνπ
γεγνλφηνο φηη κε ηελ πξνηεηλφκελε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ε κηζζνδνζία ησλ
θιεξηθώλ ζα εμαθνινπζήζεη λα δηελεξγείηαη κέζσ ηεο Εληαίαο Αξρήο
Πιεξσκήο, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη θαηαλνεηφ πσο ζπληζηά αλαθξίβεηα θαη
παξαπιεξνθφξεζε ε άπνςε πσο ε έληαμε ησλ θιεξηθψλ ζην Μεηξψν
Μηζζνδνηνχκελσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή ε θαηαβνιή ηεο κηζζνδνζίαο
ηνπο κέζσ ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκήο ζπλδένληαη, δήζελ, κε ηε δηαζθάιηζε
ππεξεζηαθψλ, εξγαζηαθψλ ή άιισλ δηθαησκάησλ ηνπο.

2.3. Πεξηερόκελν ηεο Σπκθσλίαο (ηδίσο σο πξνο ην κηζζνινγηθό ζθέινο)
Με ηελ πξνηεηλφκελε λνκνζεηηθή ξχζκηζε επέξρνληαη νη εμήο ζεκαληηθέο
ζπλέπεηεο σο πξνο ην δήηεκα ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ θιήξνπ:
2.3.1. Ννκνζεηείηαη γηα πξψηε θνξά αξηζκφο νξγαληθψλ ζέζεσλ θιεξηθψλ ίζνο κε
ηνλ αξηζκφ ησλ ζήκεξα ππεξεηνχλησλ έκκηζζσλ θιεξηθψλ ζηελ Δθθιεζία ηεο
Διιάδνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδνληαη νη ζέζεηο θιεξηθψλ θαη
θαηνρπξψλεηαη ην κέιινλ ηεο ζηειέρσζεο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο.
2.3.2. Η κηζζνδνζία ησλ θιεξηθψλ:
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ζα εμαθνινπζήζεη λα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ (λ.
4354/2015), φπσο απηφ εθάζηνηε ηζρχεη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα, θαζψο θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εηδηθνχ κηζζνινγίνπ γηα ηνπο αξρηεξείο
(λ. 4472/2017), θαη επνκέλσο θακία κεηαβνιή δελ ζα επέιζεη σο πξνο ην
χςνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ απνδνρψλ,



ζα πξνέξρεηαη απφ ην Τακείν Μηζζνδνζίαο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, ην
νπνίν ζα ιακβάλεη απφ ηελ Πνιηηεία πξνο ην ζθνπφ απηφ ην ηζφπνζν ηνπ
ζπλνιηθνχ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζήκεξα ππεξεηνχλησλ
έκκηζζσλ θιεξηθψλ, ππνινγηδφκελνπ βάζεη ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ, φπσο
απηφ εθάζηνηε ηζρχεη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαη ηνπ εηδηθνχ
κηζζνινγίνπ γηα ηνπο αξρηεξείο,



ζα εμαθνινπζήζεη λα ελεξγείηαη κέζσ ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκήο, ε νπνία
ζα αλαιάβεη ηελ θαηαβνιή ηεο κηζζνδνζίαο φζσλ κηζζνδνηνχληαη απφ ην
Τακείν Μηζζνδνζίαο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο.

2.3.3. Η Δθθιεζία ηεο Διιάδνο ζα κπνξεί λα ρεηξνηνλεί φζνπο παξαπάλσ
έκκηζζνπο θιεξηθνχο ζειήζεη, θαζ’ ππέξβαζε ησλ ζεζπηδφκελσλ νξγαληθψλ
ζέζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ ζήκεξα ππεξεηνχλησλ θιεξηθψλ,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα παξέρεη ζην Τακείν Μηζζνδνζίαο ηνπο
πξφζζεηνπο πφξνπο πξνο ηνχην, φπσο απηνί ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ εληαίνπ
κηζζνινγίνπ θαη ησλ θαηά πεξίπησζε ηζρπνπζψλ κηζζνινγηθψλ δηαηάμεσλ.
Αμίδεη λα επαλαιεθζεί φηη θαη ζήκεξα ε Δθθιεζία ηεο Διιάδνο ρεηξνηνλεί
θιεξηθνχο θαζ’ ππέξβαζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ πξνζιήςεσλ (θαλφλαο 1:5
κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα θαη ήδε 1:1), αιιά απηνί είλαη άμιζθοι.
2.3.4. Τν ππεξεζηαθφ, εξγαζηαθφ, κηζζνινγηθφ, αζθαιηζηηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ
θαζεζηώο ησλ θιεξηθώλ ηεο Εθθιεζίαο ηεο Ειιάδνο δελ ζίγεηαη θαη δελ
κεηαβάιιεηαη ζε ηίπνηε ζε ζρέζε κε φ,ηη ηζρχεη ζήκεξα. Γειαδή νη θιεξηθνί
παξακέλνπλ ιεηηνπξγνί θαη ππάιιεινη ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ Ν.Π.Γ.Γ. ζην νπνίν
ν θαζέλαο αλήθεη, κε κνληκφηεηα πνπ θαηνρπξψλεηαη απφ ηνλ Καηαζηαηηθφ
Φάξηε ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο. Δμαθνινπζνχλ λα ππάγνληαη ζηελ
αζθάιηζε ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ) θαη ηνπ Δληαίνπ
Τακείνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη Δθάπαμ Παξνρψλ (ΔΤΔΑΠ), απφ ηα
νπνία ιακβάλνπλ θχξηα θαη επηθνπξηθή ζχληαμε, κε ηηο πξνβιεπφκελεο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη λφκηκεο θξαηήζεηο λα ζπλππνινγίδνληαη εθ ησλ
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πξνηέξσλ

ζηε

κηζζνινγηθή

δαπάλε.

Οη

απνδνρέο

ησλ

θιεξηθψλ

εμαθνινπζνχλ λα ππνινγίδνληαη, φπσο θαη ζήκεξα, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
εληαίνπ κηζζνινγίνπ (λ. 4354/2015) θαη ηνπ εηδηθνχ κηζζνινγίνπ γηα ηνπο
αξρηεξείο (λ. 4472/2017).
2.3.5. Η Πνιηηεία παχεη λα κηζζνδνηεί ε ίδηα ηνλ θιήξν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο.
Ταπηφρξνλα, νη εηήζηεο θαηαβνιέο ηεο Πνιηηείαο πξνο ην Τακείν Μηζζνδνζίαο
ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο (νη νπνίεο απνξξένπλ απφ νηθνλνκηθέο
εθθξεκφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ αλαγλσξίδεη ε Πνιηηεία έλαληη ηεο
Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνο θχξσζε
Σπκθσλία) δεζκεχνληαη, ππφ ηνλ έιεγρν θξαηηθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη
ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ, ζηνλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ
πξνβιεπφκελνπ αξηζκνχ νξγαληθψλ ζέζεσλ θιεξηθψλ.

2.4. Απνηίκεζε ηεο Σπκθσλίαο
2.4.1. Η πξνηεηλφκελε Σπκθσλία θαη ε λνκνζεηηθή θχξσζή ηεο είλαη ακνηβαία
επσθειήο ηφζν γηα ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο φζν θαη γηα ηελ Πνιηηεία.
Η κελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο:
(α) θαηαθηά γηα πξψηε θνξά ηελ εγγχεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο
κηζζνδνζίαο ηνπ θιήξνπ ηεο, σο απφξξνηα ησλ γηα πξψηε θνξά
αλαγλσξηδφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Πνιηηείαο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη
ζηελ πξνο θχξσζε Σπκθσλία.
(β) θαηνρπξψλεη δηαζθαιηζκέλν αξηζκφ νξγαληθψλ ζέζεσλ θιεξηθψλ,
(γ) απνθηά ηε δπλαηφηεηα ρεηξνηνλίαο έκκηζζσλ θιεξηθψλ πέξαλ απηνχ
ηνπ αξηζκνχ κε δηθνχο ηεο πφξνπο, εάλ ην επηζπκήζεη, θαη
(δ) απνθηά πφξνπο απφ ηελ αμηνπνίεζε πεξηνπζίαο κέρξη ζήκεξα
δηαθηινληθνχκελεο θαη ιηκλάδνπζαο.
(ε) Παξάιιεια, δηαζθαιίδεηαη πιήξσο ζεζκηθά σο πξνο ηα παξαπάλσ,
θαζφηη ε λνκνζεηηθή θχξσζε δηκεξνχο ζπκθσλίαο απνθιείεη ηε δπλαηφηεηαο
κνλνκεξνχο κεηαβνιήο ηεο.
Η δε Πνιηηεία:

9

(α) πξνβαίλεη ζε εμνξζνινγηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ζρέζεσλ θαη
εθθξεκνηήησλ κε ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο,
(β) δελ επηβαξχλεηαη πιένλ επζέσο κε ηελ κηζζνδνζία ησλ θιεξηθψλ ηεο
Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, νη νπνίνη εγγξάθνληαη ζην εληαίν Μεηξψν Κιεξηθψλ
θαη Λατθψλ Υπαιιήισλ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο,
(γ) απνζείεη θάζε ππφλνηα πεξί πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο, ζε ζρέζε κε
άιιεο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο, ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο κε ηελ άκεζε
κηζζνδνζία ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο.
(δ)

Ταθηνπνηεί

νξηζηηθά

ηελ

εθθξεκφηεηα

απφ

απαιινηξηψζεηο

εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο κέρξη ην 1939, κε ηελ παξαίηεζε ηεο Δθθιεζίαο
ηεο Διιάδνο απφ νπνηεζδήπνηε αμηψζεηο πέξαλ ηεο ζπκθσλεκέλεο εηήζηαο
θαηαβνιήο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε δαπάλε κηζζνδνζίαο, θαη
(ε) απνθηά πφξνπο απφ ηελ αμηνπνίεζε πεξηνπζίαο κέρξη ζήκεξα
δηαθηινληθνχκελεο θαη ιηκλάδνπζαο.
2.4.2. Τέινο, δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
Τα έζνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ

πνπ

ζα

αλαιάβεη

ην

Τακείν

Αμηνπνίεζεο

Δθθιεζηαζηηθήο

Πεξηνπζίαο κε θαλέλα ηξόπν δελ ζρεηίδνληαη θαη δελ ζπλαξηώληαη κε ηηο
εηήζηεο θαηαβνιέο ηεο Πνιηηείαο πξνο ην Τακείν Μηζζνδνζίαο ηεο Δθθιεζίαο
ηεο Διιάδνο. Πξφθεηηαη γηα δχν νισζδηφινπ δηαθξηηά ζεκεία ηεο Σπκθσλίαο
θαη, ζπλαθφινπζα, γηα δχν εληειψο δηαθξηηά ηακεία, πνπ δελ ζπλδένληαη
κεηαμχ ηνπο.
Τνλίδεηαη φηη ε πξνο θχξσζε Σπκθσλία κεηαμχ Πνιηηείαο θαη Δθθιεζίαο
ηεο Διιάδνο θαη ε πξνηεηλφκελε λνκνζεηηθή ξχζκηζε δελ ζρεηίδνληαη, θαη εθ
ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζζνχλ, κε ηελ ηξέρνπζα δηαδηθαζία
ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο, ε νπνία άιισζηε ζα νινθιεξσζεί απφ ηελ
επφκελε Βνπιή.
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