
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ιδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων
και άλλες διατάξεις»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με τις διατάξεις των άρθρων του προτεινόµενου νο-
µοσχεδίου προβλέπονται αναλυτικότερα τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος νοµο-
σχεδίου διαιρείται η Ιερά Μητρόπολη Αττικής σε δύο
νέες Μητροπόλεις και ρυθµίζονται τα ζητήµατα που ανα-
κύπτουν από τη διαίρεση αυτή.

Η ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος
στην πρόταση που υπέβαλε, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 9 παρ. 2 και 11 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί
Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»
πρότεινε, τη διαίρεση της Ιεράς Μητρόπολης Αττικής σε
δύο νέες Μητροπόλεις, την κατανοµή των υφιστάµενων
οργανικών θέσεων ιεροκηρύκων, διακόνων και εκκλησια-
στικών υπαλλήλων και τη µεταφορά και κατάταξη των υ-
πηρετούντων στις θέσεις αυτές.

Η προτεινόµενη διαίρεση κρίνεται αναγκαία για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των ποιµαντικών και λατρευτι-
κών αναγκών των πιστών της υφιστάµενης σήµερα Μη-
τροπόλεως.

Άρθρο 2

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νοµοσχε-
δίου παρατείνεται η αναστολή της ισχύος των διατάξεων
του ν.3653/2008 απο τη λήξη της (31.12.2009) µέχρι
31.12.2010.

Η πιο πάνω παράταση της αναστολής της ισχύος των
διατάξεων του ν. 3653/2008 κρίνεται αναγκαία, διότι ο
ν. 3653/2008 παρουσιάζει προβλήµατα στις ουσιαστικές
του ρυθµίσεις που τον καθιστούν ανεφάρµοστο.

Η παράταση της αναστολής της ισχύος του µέχρι
31.12.2010 είναι αναγκαία προκειµένου να γίνει επεξερ-
γασία νέου σχεδίου νόµου που θα κατατεθεί προς ψήφι-
ση στη Βουλή ύστερα από ανοιχτή διαβούλευση µε ό-
λους τους αρµόδιους φορείς.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ. Παπακωνσταντίνου Ά. ∆ιαµαντοπούλου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τροποποιούµενες διατάξεις µε το σχέδιο νόµου «Ίδρυση νέων Ιε-
ρών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις»

1. Με την παρ.1 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου τροποποιείται η
διάταξη του άρθρου 2 του ν.δ. 411/1974 (ΦΕΚ 134 Α΄), η οποία έχει
ως εξής: «Η Ιερά Μητρόπολις Αττικής, Μεγαρίδος και Σαλαµίνος µε-
τονοµάζεται εις Ιεράν Μητρόπολιν Αττικής.»

2. Με την παρ 2 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου τροποποιούνται
οι ακόλουθες διατάξεις:

α. του άρθρου 25 του ν. 817/1978 (ΦΕΚ 170 Α΄)
β. του άρθρου 1 του ν. 673/1977 (ΦΕΚ 238 Α΄)
γ. του άρθρου 19 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α΄)
δ. του άρθρου 4 του ν. 1811/1988 (ΦΕΚ 231 Α΄)
ε. του άρθρου µόνου του π.δ. 582/1980 και

στ. του άρθρου 20 του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α΄).
3. Με το άρθρο 2 του σχεδίου νόµου τροποποιείται η διάταξη της

παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8 Α΄), η οποία έχει ως
εξής: «Η ισχύς του ν. 3653/2008 (ΦΕΚ 49 Α΄) αρχίζει την 1.1.2010,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του. Η διά-
ταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει από 1.1.2009.»
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1

1. Η Ιερά Μητρόπολη Αττικής διαιρείται στις εξής δύο
νέες Ιερές Μητροπόλεις:

α) Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλε-
ως, µε έδρα το Ίλιο, στην εδαφική περιφέρεια της οποίας
περιλαµβάνονται οι ∆ήµοι Ιλίου, Αχαρνών, Πετρουπόλε-
ως, Άνω Λιοσίων, Καµατερού, Ζεφυρίου, Αυλώνος Φυ-
λής, Θρακοµακεδόνων και οι Κοινότητες Αφιδνών και
Κρυονερίου και

β) Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αµαρουσίου και Ωρω-
πού, µε έδρα την Κηφισιά, στην εδαφική περιφέρεια της
οποίας περιλαµβάνονται οι ∆ήµοι Κηφισίας, Αµαρουσί-
ου, Πεύκης, Μελισσίων, Νέας Ερυθραίας, Μεταµορφώ-
σεως, Λυκόβρυσης, Μαραθώνος, Νέας Μάκρης, Ωρω-
πίων, Αγίου Στεφάνου, Ανοίξεως, ∆ιονύσου, Εκάλης και
Καλάµου και οι Κοινότητες ∆ροσιάς, Ροδοπόλεως, Στα-
µάτας, Γραµµατικού, Βαρνάβα, Καπανδριτίου, Μαλακά-
σας, Πολυδενδρίου, Ν. Παλατίων, Συκαµίνου, Μαρκο-
πούλου Ωρωπού και Σκάλας Ωρωπού.

2. Οι υφιστάµενες οργανικές θέσεις ιεροκηρύκων, δια-
κόνων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Αττικής κατανέµονται στις δύο νέες Ιερές Μη-
τροπόλεις ως εξής:

α) Στην Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως: δύο θέσεις ιεροκηρύκων του άρθρου 25 του
ν. 817/1978 (ΦΕΚ 170 Α΄), δύο θέσεις διακόνων του
ν. 673/1977 (ΦΕΚ 238 Α΄) και δύο θέσεις εκκλησιαστικών
υπαλλήλων του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α΄), από τις οποί-
ες µία κλάδου ∆Ε Γραµµατέα-Οικονοµικού και µία κλά-
δου ΥΕ Κλητήρα.

β) Στην Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αµαρουσίου και Ω-
ρωπού: δύο θέσεις ιεροκηρύκων, από τις οποίες µία του
ν. 1811/1988 (ΦΕΚ 231 Α΄) και µία του π.δ. 582/1980,
τρεις θέσεις διακόνων του ν. 673/1977 και δύο θέσεις εκ-
κλησιαστικών υπαλλήλων του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136
Α΄), από τις οποίες µία κλάδου ΠΕ Τεχνικού και µια κλά-
δου ∆Ε Γραφέα-∆ακτυλογράφου.

3. Με απόφαση της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος οι υπηρετούντες σε θέσεις κλάδων
που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο µετα-
φέρονται στην οικεία κατά περίπτωση νέα Ιερά Μητρό-
πολη.

4. Με απόφαση της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε
την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 2

Η αναστολή της ισχύος των διατάξεων του
ν. 3653/2008 (ΦΕΚ 49 Α΄) παρατείνεται από τη λήξη της
(31.12.2009, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 40 του
ν. 3734/2009, ΦΕΚ 8 Α΄) έως 31.12.2010.

Η ισχύς του άρθρου 1 αρχίζει από τη δηµοσίευση του
παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ. Παπακωνσταντίνου Ά. ∆ιαµαντοπούλου

Αριθµ. 4/1/2010

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων «Ίδρυση Νέων Ιερών Μη-
τροπόλεων και άλλες διατάξεις»

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου προβλέ-
πονται τα ακόλουθα:

1.α. ∆ιχοτοµείται η Ιερά Μητρόπολη Αττικής στις Ιε-
ρές Μητροπόλεις i) Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως,
ii) Κηφισίας, Αµαρουσίου και Ωρωπού, µε έδρα το Ίλιο και
την Κηφισιά, αντίστοιχα.

β. Περαιτέρω, κατανέµονται στις δύο (2) νέες Ιερές
Μητροπόλεις οι υφιστάµενες οργανικές θέσεις ιεροκη-
ρύκων, διακόνων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων της δι-
χοτοµούµενης κατά τα ανωτέρω Ιεράς Μητροπόλεως
Αττικής.

2. Μετατίθεται για την 1η Ιανουαρίου 2011, αντί της
1ης Ιανουαρίου 2010 που ισχύει, η ηµεροµηνία έναρξης
εφαρµογής των διατάξεων του ν. 3653/2008, µε τον ο-
ποίο αναµορφώθηκε το θεσµικό πλαίσιο για την έρευνα,
την τεχνολογία και την καινοτοµία.

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

Ετήσια δαπάνη ύψους 36.500 ευρώ περίπου, από την
καταβολή µισθοδοσίας σε έναν (1) επιπλέον Μητροπολί-
τη, η θέση του οποίου δηµιουργείται µε την κατά τα προ-
αναφερόµενα διχοτόµηση της Ιεράς Μητρόπολης Αττι-
κής.

ΙΙ. Επί του Προϋπολογισµού της Ιεράς Μητροπόλεως Ι-
λίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως (Ν.Π.∆.∆. µη επιχορη-
γούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

1. Ετήσια δαπάνη ύψους 53.000 ευρώ περίπου, από
την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της Ιεράς Μητρό-
πολης.
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2. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 65.000 ευρώ περίπου, από
την προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού της Ιεράς Μη-
τρόπολης.

Πέραν των ανωτέρω, επέρχεται µετάθεση κατά ένα (1)
έτος των οικονοµικών αποτελεσµάτων του ν. 3653/2008,
όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην αριθµ. 23.5.2008 έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, λόγω αναστολής
της εφαρµογής των διατάξεων του για ίσο χρονικό διά-
στηµα.

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2010

Ο Γενικός ∆ιευθυντής

Βασίλειος Λέτσιος

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ίδρυση Νέων Ιερών Μητροπόλε-
ων και άλλες διατάξεις»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλείται επί του Κρατικού Προϋπολογισµού ετήσια
δαπάνη ύψους 36.500 ευρώ περίπου, από την καταβολή
µισθοδοσίας σε έναν (1) επιπλέον Μητροπολίτη, η θέση
του οποίου δηµιουργείται µε τη διχοτόµηση της Ιεράς
Μητρόπολης Αττικής.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις
του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδεί-
ας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (Ε.Φ.19-230
ΚΑΕ 2892).

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ. Παπακωνσταντίνου Ά. ∆ιαµαντοπούλου
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