
 

 

Άρθρο 56: Διοίκηση και διαχείριση ορθοδόξων ιερών ναών εντός κοιμητηρίων και 
ρύθμιση θεμάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
Με το παρόν άρθρο καταργείται ο ν.547/1977, περί διοίκησης και διαχείρισης των μη 
ενοριακών ναών των Κοιμητηρίων. 
 
Περαιτέρω, ορίζονται τα ακόλουθα: 
- Η διοίκηση και η διαχείριση των μη ενοριακών ορθοδόξων ιερών ναών εντός των 
κοιμητηρίων, ασχέτως της νομικής τους μορφής, ασκείται είτε από το Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο της οικείας Ενορίας, είτε από Συμβούλιο που ορίζει ο επιχώριος Μητροπολίτης. 
- Τα έσοδα των ναών διατίθενται πρωτίστως για τη συντήρηση και τις εν γένει ανάγκες 
καλής λειτουργίας τους και επικουρικώς για φιλανθρωπικούς σκοπούς της τοπικής 
Μητρόπολης. 
- Από 1.12.2020 το πάσης φύσης προσωπικό των ανωτέρω ναών καθίσταται αυτοδικαίως 
προσωπικό της οικείας Μητρόπολης, λαμβάνοντας υπόψη την προϋπηρεσία του για κάθε 
συνέπεια. Για την υπαγωγή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του επιχώριου Μητροπολίτη, η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
-  Οι θέσεις στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων του 
προσωπικού που μεταφέρεται κατά τις διατάξεις της παρούσας, καταργούνται. 
-  H οικεία Μητρόπολη είναι καθολική διάδοχος όλων των συμβάσεων που έχουν συναφθεί 
από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των αναγκών 
των ανωτέρω ναών, και υπεισέρχεται αυτοδικαίως, από τη δημοσίευση του παρόντος, σε 
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. 
- Απαγορεύεται η είσπραξη τελών ή δικαιωμάτων από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους 
πρόσωπα για τις ιεροτελεστίες που τελούνται από θρησκευτικούς λειτουργούς 
εντός των νεκροταφείων. 
- Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν.δ. 2396/1953 (Α΄ 117), τα οχήματα της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών που διατίθενται για την κίνηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος, καθώς και τα οχήματα που διατίθενται για την κίνηση των Μητροπολιτών 
των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Αρχιεπισκόπου της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Κρήτης και των Μητροπολιτών των Ιερών Μητροπόλεών της και των 
Μητροπολιτών των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου. 


