
 

Οι Κληρικοί πληρώνονται από το Δημόσιο, 

αλλά δεν είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι! 

Οι Κληρικοί δεν είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, 

προστατεύονται όμως πλήρως από το 

δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο! 

Σφάλμα 1 : Οι ιερείς είναι δημόσιοι 

υπάλληλοι. 

Έχει κριθεί επανειλημμένα από το Συμβούλιο 

της Επικρατείας από το 1983 και εξής ότι οι 

ιερείς δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή 

υπάλληλοι κρατικών Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου. 

Είναι θρησκευτικοί λειτουργοί με εργοδότη όχι 

το Δημόσιο, αλλά τις Μητροπόλεις τους, που 

είναι εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ ανεξάρτητα σε 

σχέση με το Δημόσιο. 

Επίσης έχει κριθεί από το ΣτΕ ότι και οι 

κληρικοί που είναι ιεροκήρυκες και 

θεωρούνται κατά τους κανονισμούς της 

Εκκλησίας της Ελλάδος ως «εκκλησιαστικοί 

υπάλληλοι» δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή 

υπάλληλοι κρατικού ΝΠΔΔ, αλλά θρησκευτικοί 

λειτουργοί της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Πληρώνονται από το Δημόσιο, αλλά δεν είναι 

δημόσιοι υπάλληλοι και δεν υπάγονται στο 

Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. 

Συμπέρασμα : όποιος πληρώνεται από το 

Δημόσιο δεν σημαίνει ότι αποκτά και την 

ιδιότητα του υπαλλήλου του Δημοσίου ή 

υπαλλήλου κρατικού ΝΠΔΔ ( π.χ. δεν είναι 

δημόσιοι υπάλληλοι οι Καθηγητές 

Πανεπιστημίου) 

  

Οι Κληρικοί δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι εν στενή 

εννοία, προστατεύονται όμως κατά αναλογία. 

  

Οι ιερείς δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως δεν είναι 

εξάλλου οι καθηγητές πανεπιστημίου. Κατοχυρώνονται 

όμως όλα τα εργασιακά τους δικαιώματα όπως ακριβώς 

και των δημοσίων υπαλλήλων με αναλογική εφαρμογή 

όλων των σχετικών διατάξεων (άρθρο 42 παρ. 2 ν. 

590/1977 περί του Καταστατικού Χάρτου) 

Ἄρθρον 42. 

 2. Τὰ προσόντα, ἡ διαδικασία διορισμοῦ, προαγωγῆς, 

μεταθέσεως, μετατάξεως, χορηγήσεως πάσης φύσεως 

ἀδειῶν, τὰ τῆς πειθαρχικῆς διώξεως καὶ χορηγήσεως 

ἠθικῶν ἀμοιβῶν, τὰ τῶν θέσεων, ὡς καὶ πᾶν ἕτερον 

ζήτημα ἀφορῶν εἰς τὴν ἐν γένει ὑπηρεσιακὴν κατάστασιν 

τοῦ ὑπαλληλικοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος, τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν Ἱερῶν ἐνοριακῶν 

ναῶν, τοῦ ΟΔΕΠ, τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τοῦ 

Διορθοδόξου Κέντρου, τῶν Ἱερῶν Μονῶν, ὡς καὶ παντὸς 

ἑτέρου ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἀσφαλιστικῶν 

τοῦ Κλήρου Ὀργανισμῶν, ἐπιφυλασσομένων τῶν 

διατάξεων τοῦ ἄρθρου 38 τοῦ παρόντος, ῥυθμίζονται 

κατ᾿ ἀναλογίαν τῶν διατάξεων τοῦ Κώδικος περὶ 

δημοσίων ὑπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. δι᾿ ἀποφάσεων τῆς Δ.Ι.Σ., 

δημοσιευομένων διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.  

  

Το ότι οι κληρικοί δεν υπάγονται στον 

δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα δεν είναι ακριβές αφού όλες 

οι σχετικές διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται αναλόγως 

εφόσον θεσμοθετήσει σχετικά η Δ.Ι.Σ.  

  

Η νομολογία του Δικαστηρίου που αποκλίνει από τις 

διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου έχει σκοπό 

την απονομή έτι περισσότερης προστασίας στον ιερέα ως 

«θρησκευτικού λειτουργού» (λ.χ. ΣτΕ 3120/2002). 

  



Συμπέρασμα: Η προστασία του  δημοσιοϋπαλληλικού 

δικαίου παρέχεται και πέραν των δημοσίων υπαλλήλων 

εν στενή εννοία, όπως στην περίπτωση των κληρικών. Η 

προστασία των ιερέων ως «θρησκευτικών λειτουργών» 

δεν έχει σκοπό την απονομή λιγότερης, αλλά ακόμη 

περισσότερης προστασίας σε σχέση με αυτή του 

δημοσίου υπαλλήλου. 

Σφάλμα 2: Οι ιερείς είναι μόνιμοι στις 

οργανικές θέσεις τους, επειδή είναι δημόσιοι 

υπάλληλοι. 

Οι ιερείς δεν κατέχουν οργανικές θέσεις στο 

Δημόσιο. Κανένα Υπουργείο στο 

οργανόγραμμά του (προεδρικό διάταγμα 

οργανισμού του) δεν περιλαμβάνει τις 

οργανικές θέσεις εφημερίων και διακόνων των 

Ενοριών. 

Οι οργανικές θέσεις των ιερέων προβλέπονται 

και καθορίζονται από Κανονισμό της Εκκλησίας 

(προβλέπεται συγκεκριμένη αναλογία 

κληρικών ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε 

Ενορίας). Προβλέπονται δηλαδή σε 

εκκλησιαστικό Κανονισμό, που ψηφίζει η 

Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, και όχι σε 

νόμο της Πολιτείας. 

Οι ιερείς είναι μόνιμοι, όχι επειδή θεωρούνται 

δημόσιοι υπάλληλοι και απολαύουν της 

δημοσιοϋπαλληλικής μονιμότητας κατά το 

Σύνταγμα (άρθρο 103), αλλά επειδή την 

μονιμότητά τους την προβλέπει ο 

Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της 

Ελλάδος (άρθρο 37 νόμου 590/1977). Δεν 

υπάγονται στο άρθρο 103 του Συντάγματος για 

τους δημόσιους υπαλλήλους. 

Είναι μόνιμοι στις θέσεις τους επειδή το 

προβλέπει ο Καταστατικός Χάρτης της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, όχι η κρατική 

νομοθεσία για τους δημοσίους υπαλλήλους. 

  

Οι ιερείς είναι μόνιμοι στις οργανικές τους θέσεις επειδή 

το προβλέπει ο Καταστατικός Χάρτης. 

  

  

Οι ιερείς κατέχουν οργανικές θέσεις του ευρύτερου 

δημοσίου τομέα εκ του νόμου (άρθρα 1 παρ. 4, 36 παρ. 1 

και 42 παρ. 2 ν. 590/1977) 

  

Ἄρθρον 1. 

4. Κατὰ τὰς νομικὰς αὐτῶν σχέσεις ἡ Ἐκκλησία τῆς 

Ἑλλάδος, αἱ Μητροπόλεις, αἱ ἐνορίαι μετὰ τῶν Ἐνοριακῶν 

αὐτῶν Ναῶν, αἱ Μοναί, ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία, ὁ ΟΔΕΠ, 

τὸ ΤΑΚΕ, τὸ Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος, εἶναι Νομικὰ Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.  

Ἄρθρον 36. 

1. Ἡ Ἐνορία μετὰ τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ ὡς βασικὴ μονὰς 

ὀργανώσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου λογίζεται κατὰ τὰ 

εἰς τὸ ἄρθρον 1 παρ. 4 τοῦ παρόντος εἰδικώτερον 

ὁριζόμενα ὡς Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου. 

Η μονιμότητα των ιερέων και οι οργανικές τους θέσεις 

προβλέπονται απευθείας από τον ν. 590/1997 άρθρο 37 

παρ. 2α (δηλ. τον Καταστατικό Χάρτη).  

  

Ἄρθρον 37. 

2. Αἱ κεναὶ ὀργανικαὶ ἐφημεριακαὶ θέσεις πληροῦνται 

μονίμως μὲν δι᾿ ἐγγάμων πρεσβυτέρων, προσωρινῶς δὲ 

καὶ δι᾿ ἀγάμων, κατὰ τὰ εἰδικώτερον ὁριζόμενα, διὰ 

κανονιστικῶν ἀποφάσεων διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς 

Κυβερνήσεως. 

Ο δε επιμέρους αριθμός και τα διαδικαστικά ζητήματα 

ρυθμίζονται από κανονισμό της Ιεραρχίας που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρα 



37 παρ. 2β, 38 παρ. 2, 42 παρ. 4). 

  

Συμπέρασμα: Οι ιερείς απολαμβάνουν την εγγύηση της 

μονιμότητας στο βαθμό που το Σύνταγμα κατοχυρώνει 

τον Καταστατικό Χάρτη (άρθρο 3 παρ. 1 εδ. 3), ο οποίος 

κατοχυρώνει την αρχή της μονιμότητας (άρθρα 37 παρ. 2 

και 42 παρ. 2). 

Σφάλμα 3 : Η μεταβολή του φορέα της 

μισθοδοσίας σημαίνει απόλυση ιερέων από 

το Δημόσιο και απώλεια μονιμότητας. 

Ο εργοδότης θα παραμείνει ο ίδιος, και δεν 

αίρεται η μονιμότητα. 

Απλώς το Υπουργείο Οικονομικών θα 

μεταφέρει κάθε έτος τις ίδιες πιστώσεις με 

μορφή συνολικής επιχορήγησης στην Εκκλησία 

της Ελλάδος. 

  

Η μεταβολή του φορέα της μισθοδοσίας σημαίνει 

αλλαγή του νομικού καθεστώτος. 

  

Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη, τα της μισθοδοσίας 

των κληρικών ρυθμίζονται αναλόγως της μισθοδοσίας 

των δημοσίων υπαλλήλων (άρθρα 42 παρ. 1 εδ. 2 a 

contrario και 42 παρ. 2 εδ. 2). 

Ἄρθρον 42. 

1. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος χρησιμοποιεῖ πρὸς ἐπίλυσιν 

τοῦ ἔργου αὐτῆς εἰς τὰς πάσης φύσεως διακονίας 

ἔμμισθον καὶ ἄμισθον προσωπικόν. Τὸ προσωπικὸν 

τοῦτο, πλὴν τῶν ἐφημερίων καὶ διακόνων,μισθοδοτεῖται 

ὑπὸ τῶν οἰκείων Νομικῶν Προσώπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος. 

2. Τὰ προσόντα, ἡ διαδικασία διορισμοῦ, προαγωγῆς, 

μεταθέσεως, μετατάξεως, χορηγήσεως πάσης φύσεως 

ἀδειῶν, τὰ τῆς πειθαρχικῆς διώξεως καὶ χορηγήσεως 

ἠθικῶν ἀμοιβῶν, τὰ τῶν θέσεων, ὡς καὶ πᾶν ἕτερον 

ζήτημα ἀφορῶν εἰς τὴν ἐν γένει ὑπηρεσιακὴν κατάστασιν 

τοῦ ὑπαλληλικοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος, τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν Ἱερῶν ἐνοριακῶν 

ναῶν, τοῦ ΟΔΕΠ, τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τοῦ 

Διορθοδόξου Κέντρου, τῶν Ἱερῶν Μονῶν, ὡς καὶ παντὸς 

ἑτέρου ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἀσφαλιστικῶν 

τοῦ Κλήρου Ὀργανισμῶν, ἐπιφυλασσομένων τῶν 

διατάξεων τοῦ ἄρθρου 38 τοῦ παρόντος, ῥυθμίζονται κατ᾿ 

ἀναλογίαν τῶν διατάξεων τοῦ Κώδικος περὶ δημοσίων 

ὑπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. δι᾿ ἀποφάσεων τῆς Δ.Ι.Σ., 

δημοσιευομένων διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως. 

Δι᾿ ὁμοίων ἀποφάσεων καθορίζονται, ἀναλόγως πρὸς 

τὰ ἐπὶ δημοσίων ὑπαλλήλων κρατοῦντα, τὰ τῶν 

ἀποδοχῶν τοῦ ὡς ἄνω προσωπικοῦ. 

Αν το Υπουργείο Οικονομικών μεταφέρει τις ίδιες 

πιστώσεις με μορφή επιχορήγησης μόνο για τους 

κληρικούς, σε αντίθεση με του λοιπούς δημοσίους 



υπαλλήλους, είτε τροποποιείται είτε καταστρατηγείται η 

υπάρχουσα ρύθμιση του Καταστατικού Χάρτη. 

Σφάλμα 4 : Η επιχορήγηση της Εκκλησίας της 

Ελλάδος με το ποσό της μισθοδοσίας-

ασφάλισης θα σημαίνει μετατροπή της 

Εκκλησίας σε φορέα ιδιωτικού δικαίου. 

  

Επιχορηγήσεις δίνονται και σε φορείς του 

ιδιωτικού δικαίου (ΔΕΚΟ) και σε φορείς 

δημοσίου δικαίου (ΑΕΙ, ΟΤΑ κλπ). 

Η μετατροπή της απευθείας μισθοδοσίας σε 

επιχορήγηση Κράτους προς την Εκκλησία της 

Ελλάδος δεν επιβάλλει την μετατροπή της σε 

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. 

Στην Γερμανία η Ευαγγελική και Καθολική 

Εκκλησία επιχορηγούνται (πέραν του 

εκκλησιαστικού φόρου) και με δαπάνες του 

προϋπολογισμού των κρατιδίων, σε 

αντάλλαγμα της περιουσίας, που απώλεσαν το 

19ο αιώνα, και παραμένουν Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου. 

  

Η μετατροπή της μισθοδοσίας σε επιχορήγηση θα 

επισύρει αυστηρό δημοσιονομικό έλεγχο της Εκκλησίας 

με σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση αποκλίσεων από 

τον προϋπολογισμό. 

  

Η σύγκριση της Εκκλησίας με ΔΕΚΟ είναι τουλάχιστον 

ατυχής, καθώς οι τελευταίες αποτελούν τις πλέον 

αντιπαραγωγικές μονάδες του δημοσίου με τεράστια 

παθητικά και ελλειμματικούς προϋπολογισμούς (εκτός αν 

αυτός είναι και ο μελλοντικός οραματισμός και για την 

Εκκλησία).  

  

Σημειωτέον ότι στη Γερμανία η νομολογία αναγνωρίζει 

του Μάρτυρες του Ιεχωβά ως θρησκεία με ίδια 

δικαιώματα επιχορήγησης με τις Χριστιανικές Εκκλησίες. 

Αυτός είναι ο στόχος;  

  

Σημειωτέον επίσης ότι στη Γερμανία κατοχυρώνεται 

συνταγματικά η Εκκλησία ως ΝΠΔΔ (άρθρο 140 με 

παραπομπή στις ρυθμίσεις του Συντάγματος της 

Βαϊμάρης) και αναγνωρίζεται συνταγματικά η ομολογιακή 

κατεύθυνση του μαθήματος των θρησκευτικών με 

δικαίωμα καθορισμού της διδακτέας ύλης από την 

Εκκλησία (άρθρο 7 παρ. 3). Γιατί δεν ζητάει η Εκκλησία να 

περιληφθεί αντίστοιχη κατοχύρωση και στην παρούσα 

πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης της κυβέρνησης, 

εάν πράγματι επιδιώκεται μία ρύθμιση των σχέσεων 

Κράτους-Πολιτείας κατά το Γερμανικό μοντέλο; 

  

Συμπέρασμα: Η μετατροπή της μισθοδοσίας σε 

επιχορήγηση σε συνδυασμό με τη σύνταξη αυτόνομου 

προϋπολογισμού θα υπαγάγει την Εκκλησία σε αυστηρό 

καθεστώς δημοσιονομικού ελέγχου (βλ. παρακάτω 

Σφάλμα 6). Η Εκκλησία οφείλει να ζητήσει, στα πλαίσια 

της επιδιωκόμενης συμφωνίας, τη διεύρυνση της 

πρότασης συνταγματικής αναθεώρησης της Κυβέρνησης 

ώστε να συμπεριλάβει την κατοχύρωση της Εκκλησίας ως 

ΝΠΔΔ και την ομολογιακή κατεύθυνση του μαθήματος 

των θρησκευτικών στα σχολεία (βλ. και παρακάτω 

Σφάλμα 5).  



Σφάλμα 5 : Η συμφωνία αποτελεί προεόρτιο 

της τροποποίησης του άρθρου 3 Συντάγματος. 

  

Αντιθέτως η συμφωνία ξεκαθαρίζει ότι αφορά 

τις περιουσιακές και όχι τις θεσμικές σχέσεις 

Δημοσίου και Εκκλησίας της Ελλάδος. Δεν 

επηρεάζει την ισχύ του Καταστατικού Χάρτη 

της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δεν αφορά λοιπόν 

και δεν τροποποιεί ούτε τον νόμο 590/1977 

ούτε έχει σχέση με το άρθρο 3 Συντ. 

Το άρθρο 3 Συντ. παραμένει σχεδόν 

αμετάβλητο από το 1844. Από το 1844 μέχρι το 

1945 δεν υπήρχε καμία συμβολή του Κράτους 

στην μισθοδοσία, από το 1945 -2004 υπήρχε 

συμβολή στην μισθοδοσία με συμμετοχή και 

της Εκκλησίας (ενοριακή εισφορά, εισφορά 

από τα έσοδα Ναών) και από το 2004 υπάρχει 

πλήρης ανάληψη της μισθοδοσίας - ασφάλισης 

από το Δημόσιο. 

Καμία σχέση λοιπόν δεν έχει η μετατροπή της 

απευθείας μισθοδοσίας σε επιχορήγηση με το 

άρθρο 3 Συντ. 

Η συμφωνία αποτελεί πρώτο βήμα υλοποίησης της 

πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για αλλαγή των σχέσεων 

Εκκλησίας-Πολιτείας. 

  

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της πρόταση 

συνταγματικής αναθεώρησης που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ: 

  

« Ένα από τα κεντρικά θέματα που οφείλει να θίξει η 

συνταγματική αναθεώρηση είναι το θέμα των σχέσεων 

Εκκλησίας και Κράτους. 

  

Η Πολιτεία, ο πολιτικός κόσμος, η Εκκλησία, οι πολίτες 

αλλά και οι πιστοί, έχουν σήμερα την ωριμότητα, την 

σωφροσύνη και την ευαισθησία να αποδεχτούν τον 

εξορθολογισμό των σχέσεων αυτών. Και εκτιμούμε ότι 

μπορεί να διαμορφωθούν ευρείες συναινέσεις, ώστε να 

περάσουμε σε μια νέα εποχή στις σχέσεις Κράτους και 

Εκκλησίας. Έχει έρθει λοιπόν ο καιρός, ώστε να 

κατοχυρωθεί ρητά στο Σύνταγμα η θρησκευτική 

ουδετερότητα του ελληνικού κράτους, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται κανονιστικά και πρακτικά.  Και αυτό είναι 

ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την 

φιλελευθεροποίηση του Συντάγματός μας.» 

  

Είναι εμφανές ότι η πρόταση συμφωνίας για την αλλαγή 

του μισθοδοτικού καθεστώτος εμπίπτει στο πλαίσιο του 

«εξορθολογισμού» των σχέσεων Κράτους – Εκκλησίας 

που επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ.  

  

Ο Καταστατικός Χάρτης τελεί υπό την άμεση εξάρτηση 

του άρθρου 3 του Συντάγματος. 

Ἄρθρον 1. 

2. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι αὐτοκέφαλος, 

αὐτοδιοικεῖται δέ, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν περὶ θρησκείας 

ἄρθρων τοῦ Συντάγματος, διὰ τῶν ἐν ἐνεργείᾳ 

Μητροπολιτῶν αὐτῆς. 

Η πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης έχει σκοπό «να 

θίξει» το υπάρχον καθεστώς σχέσεων Κράτους-Εκκλησίας 

κατοχυρώνοντας ρητά την αρχή της «θρησκευτικής 

ουδετερότητας του Ελληνικού κράτους, με ό,τι αυτό 



συνεπάγεται κανονιστικά και πρακτικά.» Η αλλαγή του 

καθεστώτος μισθοδοσίας εμπίπτει εντός των 

κανονιστικών και πρακτικών συνεπειών ενός 

«ουδετερόθρησκου κράτους», όπως το αντιλαμβάνεται η 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.  

  

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα λόγια του κ. 

Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό 

σταθμό ALPHA (8.11.2018):  

  

« Σε βάθος χρόνου, από την αξιοποίηση της 

εκκλησιαστικής περιουσίας (αμφισβητούμενης και μη, 

την οποία εθελοντικά οι μητροπόλεις θα βάλουν στο 

κοινό Ταμείο προς αξιοποίηση με κατανομή των εσόδων 

50% - 50% μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας) θα 

πληρώνεται το επίδομα στην εκκλησία. 

  

Με αυτό τον τρόπο κερδίζει η πολιτεία αλλά και η 

εκκλησία που θα γίνει πλέον αυτόνομη και οικονομικά 

αυτοδύναμη από την πολιτεία. Θα μπορέσει έτσι η 

εκκλησία να προχωρήσει στην πλήρη κάλυψη των 

αναγκών της και στο κοινωνικό της έργο το οποίο θα είναι 

προς όφελος της κοινωνίας.» 

  

Συμπέρασμα: Η αλλαγή του τρόπου μισθοδοσίας 

αποτελεί το πρώτο βήμα προς της κατεύθυνση του 

λεγομένου «ουδετερόθρησκου κράτους» που επιδιώκει η 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 

Σφάλμα 6 : Η κατάργηση της μισθοδοσίας 

από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής σημαίνει ότι η 

Εκκλησία της Ελλάδος δεν θα δίνει πλήρη 

μισθό πλέον στους κληρικούς. 

  

Το 4ο των Βασικών Σημείων της προσυμφωνίας 

της 6.11.2018 ξεκαθαρίζει ότι «Το Ελληνικό 

Δημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει 

ετησίως στην Εκκλησία με μορφή επιδότησης 

ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος 

μισθοδοσίας των εν ενεργεία ιερέων, το οποίο 

θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις 

μισθολογικές μεταβολές του Ελληνικού 

Η κατάργηση της μισθοδοσίας από την Ενιαία Αρχή 

Πληρωμής σημαίνει ότι η μισθοδοσία των ιερέων  θα 

εμπίπτει σε αυστηρό δημοσιονομικό έλεγχο μαζί με τη 

λοιπή διαχείριση των οικονομικών της Εκκλησίας. 

  

Η δέσμευση του Δημοσίου για καταβολή ετησίως στην 

Εκκλησία με μορφή επιδότησης ποσού αντίστοιχου με το 

σημερινό κόστος μισθοδοσίας των εν ενεργεία ιερέων, το 

οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις μισθολογικές 

μεταβολές του Ελληνικού Δημοσίου, είναι κατ’ αρχήν 

θετική.  

  



Δημοσίου». 

Επομένως θα δίνεται επιχορήγηση ίση με το 

συνολικό ποσό μισθοδοσίας- ασφάλισης κάθε 

έτους.  

Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία της Ελλάδος θα 

καταρτίζει προϋπολογισμό κάθε έτος για το 

ποσό της επιχορήγησης βάσει της μισθοδοσίας 

- ασφάλισης. 

Το ποσό θα προκύπτει από την εφαρμογή του 

ενιαίου μισθολογίου και με βάση τα 

μισθολογικά χαρακτηριστικά κάθε κληρικού 

(μισθός, επιδόματα, ωρίμανση μισθολογικών 

κλιμακίων κλπ) και η Εκκλησία της Ελλάδος θα 

αποστέλλει τον προϋπολογισμό στο Δημόσιο, 

το οποίο φυσικά θα δικαιούται να τον ελέγξει. 

Η υποχρέωση όμως κατάρτισης προϋπολογισμού που θα 

υπόκειται στον έλεγχο του Δημοσίου είναι επαχθής διότι:  

  

1) η Εκκλησία δεν θα είναι οικονομικά αυτόνομη, αφού 

θα υπόκειται σε ετήσιο κρατικό έλεγχο, 

  

2) την ευθύνη της τήρησης του προϋπολογισμού θα την 

έχει εξολοκλήρου η Εκκλησία με συνέπεια την επιβολή 

νομοθετικών κυρώσεων σε περίπτωση απόκλισης, όπως 

την περικοπή της επιχορήγησης (δηλαδή της 

μισθοδοσίας) ή την υπαγωγή σε πρόγραμμα εξυγίανσης 

(πρβλ. άρθρα 173-5 ν. 4270/2014). 

  

Συμπέρασμα: Η μετατροπή της μισθοδοσίας σε 

επιχορήγηση θα οδηγήσει την Εκκλησία σε επικίνδυνες 

ατραπούς δημοσιονομικού ελέγχου εν καιρώ μνημονίου 

χωρίς η Εκκλησία να έχει την κατάλληλη 

οργάνωση/στελέχωση να ανταπεξέλθει στο νέο 

καθεστώς. 

Σφάλμα 7 : Δεν ενημερώθηκαν Εκκλησία 

Κρήτης και Μητροπόλεις Δωδεκανήσου 

  

Η συμφωνία αφορά τους κληρικούς και την 

περιουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, όχι την 

Εκκλησία της Κρήτης, τις Μητροπόλεις της 

Δωδεκανήσου ή την Πατριαρχική Εξαρχία της 

Πάτμου. 

Η συμφωνία αφορά όλους τους εν Ελλάδι κληρικούς κι 

όχι μόνο τους ιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

  

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού στον 

τηλεοπτικό σταθμό ALPHA (8.11.2018) με το νέο 

καθεστώς δημιουργούνται «10000 θέσεις δημοσίων 

υπαλλήλων, οι οποίες θα προκηρυχθούν άμεσα από το 

2019, που θα αρχίσουν να καλύπτονται από το 2020 και 

μετά». 

  

Οι κληρικοί της Εκκλησίας της Ελλάδος ανέρχονται στον 

αριθμό των  περίπου 8700. Η ανακοίνωση 10000 θέσεων 

υποδηλώνει σαφώς ότι από πλευράς της κυβέρνησης η 

συμφωνία περιλαμβάνει και τους ιερείς της Εκκλησίας της 

Κρήτης, τις Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου κλπ.  

Σφάλμα 8 : Οι κληρικοί θα πληρώνονται από 

το κοινό ταμείο Εκκλησίας και Πολιτείας 

  

Είναι σαφές ότι το κοινό Ταμείο (που όμοιό του 

είχε συσταθεί από τον Σεπτέμβριο 2013 με τον 

νόμο 4182/2013) αποβλέπει σε αξιοποίηση της 

Ο σκοπός της συμφωνίας είναι η μισθοδοσία των 

Κληρικών να καλύπτεται από το Ταμείο με ευθύνη της 

Εκκλησίας. 

  

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού  στον 



ήδη αμφισβητούμενης περιουσίας μεταξύ 

Κράτους και Εκκλησίας της Ελλάδος 

προκειμένου να αντισταθμίσει τη δαπάνη 

επιχορήγησης. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι η μισθοδοσία- ασφάλιση 

θα προέρχεται από το ταμείο αυτό και ότι θα 

εξαρτάται από την καλή ή κακή πορεία των 

εσόδων του ταμείου αυτού. 

τηλεοπτικό σταθμό ALPHA (8.11.2018): 

  

«Από την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας που 

θα υπαχθεί στο κοινό Ταμείο η πολιτεία θα αποκτήσει 

έως περίπου το 2030 τα αναγκαία έσοδα ώστε να 

καλύπτει το πλήρες ποσό της επιδότησης ή έστω το 

μεγαλύτερο μέρος του». 

  

«Σε βάθος χρόνου, από την αξιοποίηση της 

εκκλησιαστικής περιουσίας θα πληρώνεται το επίδομα 

στην εκκλησία». 

  

Συμπερασματικά: Η μισθοδοσία-ασφάλιση θα προέρχεται 

αρχικά από το Δημόσιο αλλά σταδιακά θα μεταφέρεται 

στο Ταμείο, το οποίο και θα πρέπει να καλύπτει πλήρως 

τη μισθοδοσία από το 2030 και μετά. Εάν το Ταμείο 

περιέλθει σε αδυναμία κάλυψης του ποσού της 

μισθοδοσίας, η συμφωνία θα πάψει να ισχύει σύμφωνα 

με το σημείο 15, και το Δημόσιο δεν θα έχει πλέον 

συμβατική υποχρέωση να καλύπτει τη μισθοδοσία του 

κλήρου, ούτε όμως η επιστροφή στο παρόν καθεστώς θα 

είναι πλέον δυνατή, αφού οι οργανικές θέσεις των ιερέων 

θα έχουν ήδη πληρωθεί από δημοσίους υπαλλήλους που 

θα προσληφθούν από το 2020 και μετά.  

Σφάλμα 9 : Δεν υπάρχει λόγος - ωφέλεια για 

την Εκκλησία της Ελλάδος από την συμφωνία 

για επιχορήγηση 10.000 θέσεων κληρικών 

  

Το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε μέχρι σήμερα 

ποτέ : 

1. αναγνωρίσει ότι έχει απαλλοτριώσει χωρίς 

αποζημίωση το μεγαλύτερο μέρος της 

εκκλησιαστικής περιουσίας χωρίς συναίνεση 

της Εκκλησίας μέχρι το 1939  

2. ότι η μισθοδοσία δεν είναι κάποιο προνόμιο 

της επικρατούσας θρησκείας, και ότι αποτελεί 

περιουσιακό αντάλλαγμα για την χωρίς 

αποζημίωση απολεσθείσα περιουσία της 

Εκκλησίας της Ελλάδος  

3. ότι οφείλει να μισθοδοτεί θέσεις κληρικών 

άνω του αριθμού των 6.000 κληρικών. Το 1945 

δεσμεύθηκε με τον νόμο 536/1945 για 6.000 

Η ωφέλεια για την Εκκλησία παράγεται ήδη και άνευ 

περαιτέρω συμφωνίας. 

  

1. Η αναγνώριση δια στόματος του κ Πρωθυπουργού ότι 

το Ελληνικό Δημόσιο έχει απαλλοτριώσει χωρίς 

αποζημίωση το μεγαλύτερο μέρος της εκκλησιαστικής 

περιουσίας χωρίς συναίνεση της Εκκλησίας μέχρι το 1939 

είναι ήδη πολύ σημαντική και ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. 

Επειδή μάλιστα αφορά πραγματικά περιστατικά (δηλ. το 

ότι έγιναν οι απαλλοτριώσεις χωρίς αποζημίωση και 

χωρίς συναίνεση) και όχι νομικά δικαιώματα (όπως η 

έκταση της οφειλόμενης αποζημίωσης) η αναγνώριση 

αυτή αποτελεί επίσημη ομολογία δια στόματος του κ. 

Πρωθυπουργού και δεν εξαρτάται από τη συνομολόγηση 

περαιτέρω συμφωνίας. Εάν έγιναν οι παράνομες 

απαλλοτριώσεις ή όχι, είναι ζήτημα πραγματικό του 

οποίου η αλήθεια δεν εξαρτάται από τη βούληση των 

μερών αλλά από αντικειμενικά περιστατικά. Επομένως, 

από τούδε και στο εξής η Εκκλησία θα μπορεί να 



θέσεις σε όλη την χώρα (όχι μόνο Εκκλησία της 

Ελλάδος). Η Εκκλησία αύξησε τις οργανικές 

θέσεις της σε 8.000 το 1969, αλλά νομοθετικά 

το Κράτος ουδέποτε αναπροσάρμοσε τον 

αριθμό 6.000 κληρικών. 

χρησιμοποιεί αυτή την ομολογία του κ. Πρωθυπουργού 

που έγινε με τον πλέον επίσημο τρόπο σε όλες τις νομικές 

της αξιώσεις έναντι της Πολιτείας. Από κει και πέρα 

ουδόλως ενδιαφέρει η συνομολόγηση συμφωνίας, αφού 

ήδη η Ελληνική Πολιτεία ομολόγησε. Η Εκκλησία μπορεί 

πλέον να κινηθεί δικαστικά, τόσο στα εθνικά δικαστήρια 

όσο και στα ευρωπαϊκά, για την επιδίκαση του ποσού της 

αποζημίωσης. Για να μην το κάνει αυτό, το Δημόσιο 

οφείλει πλέον να προσέλθει σε συμβιβασμό και μάλιστα 

επωφελή για την Εκκλησία.  

  

2. Το εάν θα δοθεί η μισθοδοσία ως αντάλλαγμα για την 

περιουσία που η ελληνική Κυβέρνηση δια στόματος του κ. 

Πρωθυπουργού (προφανώς κατόπιν μελέτης και έρευνας 

των σχετικών δημόσιων υπηρεσιών) ήδη ομολόγησε ότι 

απαλλοτριώθηκε παρανόμως, είναι εσωτερικό θέμα της 

Κυβέρνησης. Η Εκκλησία πλέον αναμένει τη σχετική 

αποζημίωση από το Δημόσιο αλλιώς θα προσφύγει στα 

δικαστήρια. Η σχετική οφειλή του Δημοσίου είναι 

ανεξάρτητη της ρύθμισης του περιουσιακού καθεστώτος 

των αμφισβητούμενων γαιών («διακατεχόμενα»), η οποία 

αφορά διαφορετική περιουσία της Εκκλησίας και για την 

αξιοποίηση της οποίας ιδρύεται το Ταμείο. Τυχόν 

συγχώνευση των δύο αξιώσεων οδηγεί σε απώλεια των 

υπαρχόντων νομίμων δικαιωμάτων της Εκκλησίας που 

απορρέουν από την παρανόμως απαλλοτριωθείσα 

περιουσίας της την οποία το δημόσιο πλέον ομολόγησε 

επισήμως ότι έγινε. 

  

3. (βλ. αμέσως παρακάτω)  

  

Συμπερασματικά: Η Ελληνική Πολιτεία έχει ήδη 

αναγνωρίσει περιουσιακά δικαιώματα της Εκκλησίας (βλ. 

λχ άρθρο 51 ΕισΝΑΚ), όπως και η διεθνής έννομη τάξη 

(ΕΕΔΑ αποφάσεις Ιερών Μονών κατά Ελλάδος 1994 και 

1997). Με την δήλωση του κ. Πρωθυπουργού έρχεται 

πλέον να αναγνωρίσει ότι παρανόμως στέρησε μερίδιο 

αυτής της περιουσίας από την Εκκλησία. Η Ελληνική 

Πολιτεία οφείλει πλέον να αποζημιώσει την Εκκλησία 

καταλλήλως, αλλιώς η Εκκλησία οφείλει να επιδιώξει την 

αποκατάσταση της ομολογηθείσας αδικίας δικαστικά.    

Σφάλμα 10 : Τα παραπάνω δεν χρειάζονται 

γιατί το 2013 οι κληρικοί μπήκαν στο ενιαίο 

Δεν υπάρχει ρητή υπόσχεση, υπάρχει όμως νομική 

υποχρέωση της Πολιτείας να πληρώνει όσους κληρικούς 



μισθολόγιο- Ενιαία Αρχή Πληρωμής 

  

Ο νόμος 4111/2013 επί υπουργίας Α. 

Διαμαντοπούλου απλώς μετέφερε τον 

«Κεφάλαιο προς πληρωμή μισθού 

εφημεριακού κλήρου» που ήταν λογαριασμός 

εκτός κρατικού προϋπολογισμού σε κωδικό 

εντός κρατικού προϋπολογισμού. Αποτέλεσε 

δηλαδή μια σημαντική δημοσιονομική 

τακτοποίηση του λογαριασμού, αλλά δεν 

αποτελούσε αναγνώριση από το Δημόσιο ότι 

θα μισθοδοτεί όσους κληρικούς χειροτονεί η 

Εκκλησία. 

Για τον λόγο, επειδή δεν υπάρχει ρητή 

υπόσχεση από την Πολιτεία ή σύμβαση 

Πολιτείας - Εκκλησίας της Ελλάδος ότι το 

Δημόσιο θα πληρώνει οπωσδήποτε όσους 

κληρικούς χειροτονεί η Εκκλησία ή έστω 

συγκεκριμένο αριθμό θέσεων, το Κράτος μετά 

το 2010 υπήγαγε την Εκκλησία στον κανόνα 1-5 

που ίσχυε για το Δημόσιο. Εάν υπήρχε 

σύμβαση Εκκλησίας - Πολιτείας ή νόμος που 

υποχρέωνε το Δημόσιο σε μισθοδοσία 

συγκεκριμένου αριθμού θέσεων, το Δημόσιο 

δεν θα μπορούσε να αρνείται μετά το 2010 την 

μισθοδοσία των νέων κληρικών. 

  

κατέχουν ήδη οργανική θέση. 

  

Ήδη με το ισχύον καθεστώς, η Πολιτεία δεν πληρώνει 

«όσους κληρικούς χειροτονεί η Εκκλησία», παρά μόνο 

αυτούς για τους οποίους υπάρχουν οργανικές θέσεις. Για 

όσους όμως έχουν οργανικές θέσεις, οφείλει να 

πληρώνει. Συγκεκριμένα: 

  

Από τη στιγμή που το εργασιακό καθεστώς των ιερέων ως 

θρησκευτικών λειτουργών προστατεύεται αναλόγως των 

δημοσίων υπαλλήλων, με ρητή στον Καταστατικό Χάρτη 

αναγνώριση της αρχής της μονιμότητας και ρύθμιση του 

αριθμού των οργανικών θέσεων με κανονισμό της 

Εκκλησίας, το δε ελληνικό Δημόσιο έχει δημοσιεύσει στο 

ΦΕΚ τον σχετικό Κανονισμό και καταβάλλει τη 

μισθοδοσία κανονικώς, έχει ήδη αποδεχθεί  σιωπηρώς 

και εν τοις πράγμασι τον παρόντα αριθμό κληρικών, οι 

οποίοι πλέον ούτε να απολυθούν μπορούν ούτε να 

μειωθεί ο αριθμός τους, παρεκτός με κατάργηση της 

οργανικής τους θέσης, στο βαθμό που δεν 

παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Εκκλησίας που 

είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη.  

  

Στο σημείο αυτό διαφαίνεται ακριβώς ο κίνδυνος μιας 

Συνταγματικής αναθεώρησης που αναγνωρίζοντας την 

«ουδετεροθρησκεία» αποδεσμεύει πλέον την Πολιτεία 

από την εγγύηση της εύρυθμης λειτουργίας της 

Εκκλησίας. Η συμφωνία έρχεται μεν να κατοχυρώσει τον 

υπάρχοντα αριθμό κληρικών για την Εκκλησία, πράγμα 

που είναι λίαν επιθυμητό και ευπρόσδεκτο, επιβεβαιώνει 

όμως και με αυτό τον τρόπο ότι επιδιώκεται η 

αποδέσμευση της Ελληνικής Πολιτείας από το παρόν 

καθεστώς εγγυήσεων. Ποιος εγγυάται δηλαδή ότι δεν θα 

έρθει ο απλός νομοθέτης στο μέλλον να καταργήσει ή 

τροποποιήσει τη συμφωνία Κράτους-Πολιτείας; Και ποιος 

θα αναλάβει τότε τη μισθοδοσία του κλήρου;  

  

Επομένως η Εκκλησία πρέπει να ζητήσει από την 

παρούσα Κυβέρνηση, εάν θέλει να προβεί σε συμφωνία 

με την Εκκλησία να περιλάβει ρύθμιση στην πρόταση 

Συνταγματικής αναθεώρησης ώστε να κατοχυρώνει 

συνταγματικά το αποτέλεσμα της Συμφωνίας. 

Σφάλμα 11 : Η μισθοδοσία του Κλήρου είναι Η μισθοδοσία του κλήρου δεν είναι συμβατικά 



 

 

ήδη συμβατικά κατοχυρωμένη στην Σύμβαση 

του 1952 (ή στην αιτιολογική έκθεση του 

νόμου, που κύρωσε την Σύμβαση) και δεν 

χρειάζεται νέα συμφωνία. 

  

Οι 2 Συμβάσεις Εκκλησίας -ΟΔΕΠ- Δημοσίου 

της 18.9.1952 δεν αναφέρουν τίποτα για 

υπόσχεση του Δημοσίου να μισθοδοτεί τον 

Ιερό Κλήρο. 

Ούτε υπάρχει αιτιολογική έκθεση 

οποιουδἠποτε νόμου, που κύρωσε την 

Σύμβαση, διότι κυρώθηκε με βασιλικό 

διάταγμα, που δεν έχει αιτιολογική έκθεση. 

Υφίσταται μόνο ένας νόμος, ο αναγκαστικός 

νόμος 536/1945 που κάνει λόγο για ενίσχυση 

της μισθοδοσίας 6.000 θέσεων σε όλη την 

επικράτεια, δηλαδή όχι μόνο στην Εκκλησία 

της Ελλάδος, και αργότερα ο αναγκ. νόμος 

469/1968 αύξησε την ενίσχυση, ώστε ο μισθός 

του κληρικού να είναι ίσος με του δημοσίου 

υπαλλήλου και ο νόμος 4111/2013 ενέταξε τον 

ειδικό λογαριασμό «Κεφάλαιο προς πληρωμή 

μισθού εφημεριακού κλήρου» στον κρατικό 

προϋπολογισμό. 

Συνεπώς, δεν έχει αναγνωρισθεί με σύμβαση 

Εκκλησίας της Ελλάδος - Πολιτείας να 

πληρώνει την μισθοδοσία - ασφάλιση ως 

αντάλλαγμα για την εκκλ. περιουσία, που το 

Δημόσιο πήρε χωρίς αποζημίωση και 

συναίνεση της Εκκλησίας. 

  

κατοχυρωμένη είναι όμως κατοχυρωμένη νομοθετικά. 

  

Η πρόβλεψη των οργανικών θέσεων των ιερέων από τον 

ίδιο τον Καταστατικό Χάρτη και η ταυτόχρονη ισχύ της 

αρχής της μονιμότητας (βλ. παραπάνω), σε συνδυασμό με 

την κατοχύρωση του Καταστατικού Χάρτη στο άρθρο 3 

παρ. 1 εδ. 3 του Συντάγματος και την αναγνώριση 

επικρατούσας θρησκείας στο εδ. 1 του ίδιου άρθρου, 

κατοχυρώνει απολύτως την μισθοδοσία όσων ιερέων 

κατέχουν οργανική θέση.  

  

Συμπερασματικά: Επιθυμητή κάθε ρητή αναγνώριση των 

περιουσιακών δικαιωμάτων της Εκκλησίας από την 

Πολιτεία και κάθε περαιτέρω εξασφάλιση του 

μισθολογικού καθεστώτος του κλήρου, όχι όμως σε βάρος 

των ήδη υπαρχόντων και πλέον επισήμως ομολογηθέντων 

περιουσιακών δικαιωμάτων της Εκκλησίας, παρεκτός 

έναντι δικαίου ανταλλάγματος και εφόσον αυτό κριθεί 

συμφέρον για την Εκκλησία από την ίδια την Εκκλησία.  


