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                              Προσ 
                                                                               Μακαριϊτατο Αρχιεπίςκοπο Ακθνϊν  
                                                                               και Πάςθσ Ελλάδοσ κ. Ιερϊνυμο Βϋ 
   
                                                                                Θεςςαλονίκθ, 25 Νοεμβρίου 2021 
 

Θζμα: Κδρυςθ Ινςτιτοφτου Κανονικοφ Δικαίου  

  

 Μακαριϊτατε, 

 

 Υπθρετϊντασ επί ζτθ τα γνωςτικά αντικείμενα του Εκκλθςιαςτικοφ και του 

Κανονικοφ Δικαίου επαγγελματικϊσ, επιςτθμονικϊσ αλλά και επί πενταετία 

ακαδθμαϊκϊσ υπό τθν ιδιότθτα του επί ςυμβάςει Επίκουρου Κακθγθτι του 

Εκκλθςιαςτικοφ και Κανονικοφ Δικαίου ςτθν Ανωτάτθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία 

Θεςςαλονίκθσ, διαπίςτωςα, ότι ελλείπει ζνα πνευματικό Κδρυμα, το οποίο 

αςχολοφμενο με το Κανονικό Δίκαιο, κα ςυνζβαλε τα μζγιςτα ςτθν ανάπτυξθ αυτοφ. 

Ταυτοχρόνωσ, δε, ζνα τζτοιο Κδρυμα κα μποροφςε να κζςει το Κανονικό Δίκαιο ωσ 

βάςει Διορκοδόξου και Διαχριςτιανικοφ Διαλόγου, ενδυναμϊνοντασ τθν ενότθτα 

τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ, παραλλιλωσ δεν κα λειτουργιςει και ωσ παράγοντασ 

διαρκοφσ ςυηεφξεωσ και ςυνεργαςίαστθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ με το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο. 

 Ζχοντασ υπόψιν τα παραπάνω, δράττομαι τθσ ευκαιρίασ, να Σασ υποβάλλω 

τθν πρόταςι μου για τθν ςφςταςθ από τθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ ενόσ Ινςτιτοφτου 

Κανονικοφ Δικαίου, που κα λειτουργεί υπό τθν αιγίδα τθσ, κζτοντασ ταυτοχρόνωσ 

υπόψιν ςασ και τα κφρια ςθμεία του οργανωτικοφ πλαιςίου αυτοφ: 

Επωνυμία (ενδεικτική): 

«Ινςτιτοφτο Κανονικοφ Δικαίου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ»  

Νομική υπόςταςη: 

Το προσ ίδρυςιν Ινςτιτοφτο κα λάβει τθν νομικι μορφι του Νομικοφ Προςϊπου 

Ιδιωτικοφ Δικαίου, και ςυγκεκριμζνα αυτιν του Ιδρφματοσ με κοινωφελι μθ 

κερδοςκοπικό χαρακτιρα. 
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Ίδρυςη - Λειτουργία: 

Η ίδρυςθ του Ινςτιτοφτου κα γίνει ςυμφϊνωσ προσ τθν ιςχφουςα νομοκεςία του 

Ελλθνικοφ Κράτουσ. Η λειτουργία του κα διζπεται από τθν ςυςτατικι πράξθ του, τον 

ςυνταχκθςόμενο εςωτερικό Κανονιςμό, τισ διατάξεισ του Α.Ν. 2039/1939, όπωσ 

κάκε φορά ιςχφει ο νόμοσ αυτόσ και τα διατάγματα που εκδόκθκαν ι κα εκδοκοφν 

ςε εκτζλεςθ αυτοφ.  

Ζδρα: 

Ζδρα του Ινςτιτοφτου προτείνεται θ κτιριακι υποδομι τθσ πρϊθν Ανωτάτθσ 

Εκκλθςιαςτικισ Ακαδθμίασ Θεςςαλονίκθσ, θ οποία καλφπτει πλιρωσ τισ ανάγκεσ 

του προτεινομζνου κεςμοφ. Ειδικότερα, περιλαμβάνει ιερό ναό, χϊρουσ γραφείων 

και βιβλιοκικθσ, αίκουςεσ διδαςκαλίασ, μεγάλο αμφικζατρο, χϊρουσ για 

διοργάνωςθ εκδθλϊςεων και κοιτϊνεσ. 

κοποί: 

Ωσ ςκοποί του Ινςτιτοφτου προτείνονται:  

α) θ ζρευνα, μελζτθ και ανάπτυξθ του Κανονικοφ Δικαίου τθσ Ανατολικισ 

Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ και των πθγϊν αυτοφ, κακϊσ επίςθσ και θ μζςω αυτϊν 

ενδυνάμωςθ και ςφςφιξθ των διορκοδόξων ςχζςεων, 

β) θ διά τθσ ςυγκριτικισ μελζτθσ του Κανονικοφ Δικαίου τθσ Ανατολικισ Ορκόδοξθσ 

Εκκλθςίασ και των ςυςτθμάτων διοικιςεωσ των λοιπϊν χριςτιανικϊν εκκλθςιϊν 

δθμιουργία βάςεων διαχριςτιανικοφ διαλόγου, 

γ) θ επιςτθμονικι ανάλυςθ των ιερϊν κανόνων τθσ Ανατολικισ Ορκόδοξθσ 

Εκκλθςίασ και ο μζςω αυτισ εκςυγχρονιςμόσ του Κανονικοφ Δικαίου, 

δ) θ ψθφιοποίθςθ πθγϊν του Κανονικοφ Δικαίου. 

Μζςα πραγματοποιήςεωσ του ςκοποφν (ιδίωσ): 

Ωσ μζςα για τθν πραγματοποίθςθ των προτεινομζνων ςκοπϊν, προτείνονται: 

α) θ ςυνεργαςία του με Οργανιςμοφσ και Φορείσ τθσ Ελλθνικισ Πολιτείασ, τθσ 

Ορκοδόξου Εκκλθςίασ αλλά και των άλλων δογμάτων επί επιςτθμονικϊν κεμάτων 

απτομζνων του Κανονικοφ Δικαίου τθσ Ανατολικισ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ αλλά και 

τθσ Δυτικισ Κακολικισ Εκκλθςίασ. 
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β) θ ίδρυςθ και λειτουργία παραρτθμάτων ςτθν θμεδαπι και ςτθν αλλοδαπι. 

γ) θ ίδρυςθ και λειτουργία ειδικισ βιβλιοκικθσ Κανονικοφ Δικαίου, με επιμζρουσ 

τομείσ Κανονικοφ Δικαίου τθσ Ανατολικισ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ και τθσ Δυτικισ 

Κακολικισ Εκκλθςίασ. 

δ) θ οργάνωςθ επιςτθμονικϊν ςυμποςίων, ςυνεδρίων και ςυναφϊν εκδθλϊςεων, 

κφκλων μακθμάτων και άλλων ςυναφϊν εκδθλϊςεων. 

ε) θ διοργάνωςθ Σεμιναρίων και εκπόνθςθ προγραμμάτων με αντικείμενο ειδικοφσ 

τομείσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου του Κανονικοφ Δικαίου. 

ςτ) θ εκπόνθςθ προγραμμάτων για τθν προβολι των πθγϊν του Κανονικοφ Δικαίου 

ωσ τμιματοσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομίασ των χριςτιανικϊν λαϊν. 

η) θ ζκδοςθ θλεκτρονικοφ επιςτθμονικοφ περιοδικοφ με τθν επωνυμία «Κανονικι 

Επικεϊρθςθ», ςτο οποίο κα δθμοςιεφονται επιςτθμονικζσ εργαςίεσ, ςτο γνωςτικό 

αντικείμενο του Κανονικοφ Δικαίου. 

θ) θ ζκδοςθ θλεκτρονικισ επιςτθμονικισ ςειράσ με τθν επωνυμία «Κανονικι 

Βιβλιοκικθ», ςτθν οποία κα δθμοςιεφονται μονογραφίεσ, πρακτικά ςυνεδρίων και 

λοιπϊν ςυναφϊν δραςτθριοτιτων ςτο γνωςτικό αντικείμενο του Κανονικοφ 

Δικαίου.  

κ) θ δθμιουργία ειδικοφ ιςτοχϊρου ςτο Διαδίκτυο. 

Περιουςία – Πόροι:  

1. Περιουςία του Ινςτιτοφτου κα αποτελοφν: 

α) Το χρθματικό ποςό των ……………………………… (                  ) Ευρϊ. 

β) Τα χρθματικά ποςά, κακϊσ και τα κινθτά και ακίνθτα πράγματα, που κα 

περιζλκουν ς’ αυτό λόγω δωρεάσ, κλθρονομίασ ι κλθροδοςίασ από τθν Εκκλθςία 

τθσ Ελλάδοσ ι τα νομικά πρόςωπα αυτισ ι άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα 

ιδιωτικοφ ι δθμοςίου δικαίου τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι φορείσ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν θμεδαπι ι ςτθν αλλοδαπι. 

2. Οι πόροι του Ιδρφματοσ κα ςυνίςτανται: 

α) ςτα ζςοδα από τθ μίςκωςθ ι με οποιονδιποτε τρόπο εκμετάλλευςθ των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων του 
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β) ςτθν ετιςια επιχοριγθςθ από τθ Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ  

γ) τα ζςοδα από τθ διάκεςθ των βιβλίων ι άλλων εκδόςεων αυτοφ, κακϊσ και από 

τθν διάκεςθ παντόσ ςυναφοφσ προσ τα παραπάνω προϊόντοσ του Ιδρφματοσ 

δ) ςτισ επιχορθγιςεισ από το ελλθνικό Κράτοσ ι τουσ φορείσ αυτοφ, κακϊσ και από 

Οργανιςμοφσ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ 

ε) ςτισ δωρεζσ, κλθρονομίεσ ι κλθροδοςίεσ χρθμάτων, κινθτϊν ι ακινιτων 

πραγμάτων από φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ 

ςτ) θ ενίςχυςθ από τον κρατικό προχπολογιςμό ι τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

Στ) ςτα ζςοδα από πρόςωπα, που κα ενιςχφουν οικονομικά το Ινςτιτοφτο και οι 

οποίοι κα απολαμβάνουν του τίτλου του «Φίλου» ι του «Δωρθτι» ι  του 

«Χορθγοφ» ι του «Ευεργζτθ», κατόπιν ςχετικισ αποφάςεωσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του Ινςτιτοφτου. 

Όργανα του Ινςτιτοφτου:  

Τα όργανα του Ινςτιτοφτου κα είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο και ο Επιςτθμονικόσ 

Διευκυντισ. 

1.Το Διοικθτικό Συμβοφλιο: 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο κα είναι επταμελζσ, αποτελοφμενο από τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματζα, τον Ταμία και τρία μζλθ, και κα διορίηεται με 

απόφαςθ τθσ Διαρκοφσ Ιεράσ Συνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ. Οι αρμοδιότθτεσ 

του κα προβλζπονται από το Καταςτατικό του και κα είναι οι ςυνικωσ 

προβλεπόμενεσ για όλα τα επιςτθμονικά Ιδρφματα. 

2. Ο Επιςτθμονικόσ Διευκυντισ: 

Ο Επιςτθμονικόσ Διευκυντισ κα διορίηεται από τθν Διαρκι Ιερά Σφνοδο τθσ 

Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, με αρμοδιότθτεσ, που κα αναφζρονται ρθτϊσ ςτο 

Καταςτατικό.  

Η κζςθ του Επιςτθμονικοφ Διευκυντι, θ οποία κα καλφπτεται από επιςτιμονα 

αναγνωριςμζνου κφρουσ και κάτοχο τίτλων νομικϊν και κεολογικϊν ςπουδϊν, κα 

είναι ζμμιςκθ και θ κθτεία του κα είναι αορίςτου χρόνου, κα λιγει δε ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.   
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Σμήματα του Ινςτιτοφτου: 

1. Το Ινςτιτοφτο προτείνεται να ζχει τα κάτωκι Τμιματα: 

α) Γραμματεία τθσ οποίασ κα προΐςταται ο Γραμματζασ του Ινςτιτοφτου 

β) Τμιμα Εκδόςεων, του οποίου προΐςταται ο Ζφοροσ Εκδόςεων 

γ) Βιβλιοκικθ, τθσ οποίασ προΐςταται ο Ζφοροσ Βιβλιοκικθσ  

δ) Αρχείο πθγϊν Κανονικοφ Δικαίου, του οποίου προΐςταται ο Ζφοροσ του Αρχείου. 

2. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο κα ζχει αρμοδιότθτα για τθν ςφςταςθ και άλλων 

Τμθμάτων. 

Εταίροι του Ιδρφματοσ: 

Ειδικοί επιςτιμονεσ, Κλθρικοί και Λαϊκοί, οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται ςτον 

γνωςτικό αντικείμενο του Κανονικοφ Δικαίου, κακϊσ και εξζχοντεσ εκκλθςιαςτικοί 

άνδρεσ και προςωπικότθτεσ των επιςτθμϊν εν γζνει αμφοτζρων των φφλων, που 

δφνανται να ςυμβάλλουν ςτθν ευόδωςθ των ςκοπϊν του Ινςτιτοφτου. 

Οικονομική διαχείριςη – Βιβλία: 

Το Ινςτιτοφτο κα αςκεί τθν Οικονομικι Διαχείριςθ και κα τθρεί Βιβλία ςυμφϊνωσ 

προσ τθν ιςχφουςα νομοκεςία του Κράτουσ. 

 

Μακαριϊτατε, ολοκλθρϊνοντασ, τθν παροφςα, υποβάλλω και αίτθμα 

ακροάςεωσ για μία εκ του ςφνεγγυσ ςυηιτθςθ, προκειμζνου να Σασ εκκζςω 

εκτενζςτερα το ςκεπτικό μου, με ςκοπό τθν υλοποίθςθ τθσ εν κζματι προτάςεωσ. 

 

                                                              

 


