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   ΘΕΜΑ: Απάντηση σε έγγραφο  

 Σχετ. το αρ. 06/9-10-2017 έγγραφο σας  
 
 Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού έγγραφου σας,  σας ενημερώνουμε ότι: 

1.  οι διατάξεις του ν. 4301/2014 (Α΄223) αφορούν στις θρησκευτικές κοινότητες,  

που επιθυμούν να προσλάβουν νομική προσωπικότητα ιδιωτικού δικαίου, 

κατά την εκούσια διαδικασία της πολιτικής δικαιοσύνης, και σύμφωνα με τις 

διατυπώσεις σύστασης, όπως αυτές προβλέπονται από τα άρθρα 2 και 3 του 

νόμου. Οι διατάξεις του ν. 4301/14, κατά ρητή πρόβλεψη του, δεν 

εφαρμόζονται στα κλίματα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας που τελεί σε 

κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στις Μουφτείες Θράκης και στις 

Ισραηλίτικες Κοινότητες, για τις οποίες ισχύει ειδικότερο, και προγενέστερα 

υιοθετημένο, νομοθετικό καθεστώς. 

2. Οι κοινότητες των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών (ήτοι των Χριστιανών που 

ακολουθούν το παλαιό – Ιουλιανό ημερολόγιο και τηρούν τον κατ’ αυτό χρόνο 

τελέσεως των θρησκευτικών τελετών, άλλως Παλαιοημερολογίτες), κατά πάγια 

νομολογία των δικαστηρίων, έχουν συμπήξει ίδιες θρησκευτικές κοινότητες, 

διακριτές από τα κλίματα της Ανατολικής του Χριστού Ορθοδόξου Εκκλησίας 

του άρθρου 3 του Συντάγματος (Εκκλησία της Ελλάδος, Εκκλησία της Κρήτης, 

Εκκλησιαστικές Επαρχίες Δωδεκανήσου, Άγιο Όρος) και το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, με το οποίο δεν τελούν σε Κοινωνία, ώστε 

δεν ανήκουν διοικητικά στο εν ευρεία εννοία νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας 
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της Ελλάδος, από την οποία και αποσπάστηκαν μετά την υιοθέτηση απ’ αυτήν 

του Γρηγοριανού Ημερολογίου, δεν διαποιμένονται από κάποια άλλη 

Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία ή Ορθόδοξο Πατριαρχείο, ούτε εξαρτώνται 

διοικητικά ή πνευματικά από άλλον υπερκείμενο θρησκευτικό φορέα, χωρίς 

ωστόσο να θεωρούνται ετερόδοξοι ή ετερόθρησκοι (ΣτΕ Ολ 1441/1991, 

ΓνωμΑντΕισΑΠ 2/2005). 

3. Για τις κοινότητες των Γνησίων Ορθοδόξων έγινε μνεία κατά τη διαδικασία 

κατάρτισης του ισχύοντος Συντάγματος, και δη με ειδική δήλωση του τότε 

αρμόδιου Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία καταχωρίσθηκε 

στα πρακτικά συζητήσεων της συνεδριάσεως του Κοινοβουλίου της 23ης 

Απριλίου 1975 κατά τη ψήφιση του Συντάγματος 1975, αναφέρει ότι: «Οι 

επονομαζόμενοι Αληθείς Ορθόδοξοι Χριστιανοί – παλαιοημερολογίτες 

δύνανται να εκτελούν ελεύθερα τα θρησκευτικά καθήκοντα τους» (Πρακτικά 

Συνεδριάσεως ΟΕ`/21.4.75,σ.421). Παγίως η νομολογία δέχεται ότι απολαύουν 

πλήρως και σε πλήρη έκταση της συνταγματικής προστασίας του άρθρου 13 

Συντ. (χωρίς να υπάγονται στις προβλέψεις του άρθρου 3Σ), όσον δε αφορά 

στη διοικητική οργάνωση και λειτουργία τους, αυτά ρυθμίζονται αποκλειστικά 

από τους Ιερούς Κανόνες, τις Ιερές Παραδόσεις και συμπληρωματικά από τα 

καταστατικά των νομικών μορφών που ελεύθερα επιλέγουν για την οργάνωση 

τους, χωρίς επί των κοινοτήτων αυτών να εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

ν.590/1977 "Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος" (Α΄146) ή έτερες 

διατάξεις που αφορούν την εν Ελλάδι Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. 

4. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (Π.Δ. 18/18), η Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης, δια του 

προσωπικού της, έχει την εποπτεία της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής 

στον τομέα των Θρησκευμάτων.  

5.  Σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4301/14 αντίγραφο 

της αίτησης που υποβάλει στο δικαστήριο η διοίκηση της θρησκευτικής 

κοινότητας με την πράξη ορισμού δικασίμου και όλα τα δικαιολογητικά 

επιδίδονται, με επιμέλεια των αιτούντων, δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν 

τη δικάσιμο στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στον 

αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Επιπλέον με τις διατάξεις τις παρ. 2 του 

άρθρου 3 του ν. 4301/14 τα στοιχεία ταυτότητας των μελών − ιδρυτών του 

θρησκευτικού νομικού προσώπου, πλην των μελών της διοίκησης που 



υπογράφουν την αίτηση, δεν γνωστοποιούνται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σε 

τρίτους ούτε περιλαμβάνονται στο τηρούμενο βιβλίο θρησκευτικών νομικών 

προσώπων.  Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το αντίγραφο της αίτησης με τα 

δικαιολογητικά συμπεριλαμβανόμενων του καταλόγου με τα στοιχεία των 

μελών της Θρησκευτικής Κοινότητας τίθενται στο αρχείο της Υπηρεσίας.  

6. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4301/14 (A΄223), στο Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων  τηρείται ηλεκτρονικό Μητρώο θρησκευτικών και 

εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα νομικά 

πρόσωπα του νόμου τούτου. Επίσης τηρείται ηλεκτρονικό Μητρώο των 

θρησκευτικών λειτουργών (προφανώς αδειοδοτημένων λατρευτικών χώρων) 

που τελούν ιερολογίες με αστικές συνέπειες είτε αυτοί ανήκουν σε 

θρησκευτική κοινότητα οργανωμένη καθ΄ οποιονδήποτε νομικό τύπο είτε 

ανήκουν σε κοινότητα χωρίς νομικό προσδιορισμό. Οι διατάξεις αυτές δεν 

εφαρμόζονται, τουλάχιστον προς το παρόν, για τους θρησκευτικούς 

λειτουργούς και την οργάνωση συγκεκριμένων θρησκευτικών κοινοτήτων, 

όπως ορίζονται ρητά στο άρθρο 16 του ιδίου νόμου (τα κλίματα της Ανατολικής 

Ορθοδόξου Εκκλησίας που τελεί σε κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 

τις Μουφτείες Θράκης και τις Ισραηλίτικες Κοινότητες). Το εν λόγω μητρώο 

είναι ενιαίο, τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων και σύμφωνα 

με το Προεδρικό Διάταγμα 18/18 η Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης είναι 

αρμόδια για την λειτουργία του.  

7. Το ως άνω Μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά και πρόσβαση σε αυτό έχουν οι 

υπάλληλοι της Δ/νσης Θρησκευτικής Διοίκησης και της Δ/νσης  Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης & Ανάπτυξης Εφαρμογών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, εφαρμόζονται δε όλες οι κείμενες διατάξεις για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων.        
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