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Άρθρο 53 Άδειες δόµησης εκκλησιαστικών ακινήτων 
 
1. Προστίθεται παρ. 2 στο άρθρο 2 του ν. 4030/2011 ( Α΄ 249) και η υπάρχουσα 
παράγραφος αναριθµείται σε παράγραφο 1. Η προστιθέµενη παράγραφος 2 έχει ως 
εξής: 
 
«2. Α. Για την έκδοση της άδειας δόµησης και της έγκρισης δόµησης ακινήτων 
των νοµικών προσώπων του ν. 590/1977 ( Α΄ 146) εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
παρόντος νόµου. 
Β. Ειδικώς για κάθε οικοδοµική εργασία που αφορά σε Ιερούς Ναούς, 
Μητροπολιτικά Μέγαρα ( ένα (1) σε κάθε Μητρόπολη), που ανήκουν αποκλειστικά 
και µόνο σε εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα του ν. 590/1977 ( Α΄ 146) και σε 
Ιερές Μονές ειδικά όσον αφορά τον περίβολο και ό, τι περικλείεται εντός 
αυτού και εξυπηρετεί την κοινοβιακή ζωή, η έγκριση δόµησης εκδίδεται από τη 
∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριακών Κανονισµών ( ∆. Ο. Κ. Κ.) του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 
Γ. Για τα ως άνω έργα η γνωµοδότηση επί των αρχιτεκτονικών µελετών 
εκδίδεται πριν την έγκριση δόµησης από το Κεντρικό Συµβούλιο Εκκλησιαστικής 
Αρχιτεκτονικής ( ΚΕ. Σ. Ε. Α.) της επόµενης παραγράφου κατά παρέκκλιση από κάθε 
άλλη διάταξη. 
. Συστήνεται στην Εκκλησία της Ελλάδος Κεντρικό Συµβούλιο Εκκλησιαστικής 
Αρχιτεκτονικής ( ΚΕ. Σ. Ε. Α.), που αποτελείται από: 
 
α) κληρικό ή Καθηγητή Αρχιτεκτονικής σε Πολυτεχνική Σχολή, ως Πρόεδρο, 
 
β) έναν Αρχιτέκτονα, υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής, που ορίζεται από τον Υπουργό µε τον αναπληρωτή του, 
 
γ) έναν Αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, που 
προτείνεται µε τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Τ. Ε. Ε., 
 
δ) έναν Αρχιτέκτονα Μηχανικό, µέλος . Ε. Π. Α. Ε. Ι., ε) έναν Πολιτικό Μηχανικό 
ή Μηχανολόγο Μηχανικό 
 
ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, µέλος . Ε. Π. Α. Ε. Ι. αναλόγως προς το θέµα της 
συνεδρίας, 
 
στ) έναν αγιογράφο ή ξυλογλύπτη ή µαρµαρογλύπτη αναλόγως προς το θέµα της 
συνεδρίας. 
 
Ο Πρόεδρος, τα µέλη, µε τους αναπληρωτές τους ( πλην της περίπτωσης β΄) και 
ο γραµµατέας του Συµβουλίου διορίζονται από τη ∆ιαρκή Ιερά Σύνοδο της 
Εκκλησίας της Ελλάδος µε διετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται. 
 
Ε. Μετά την έγκριση δόµησης η άδεια δόµησης και η άδεια καθιερώσεως ή 
χρήσης εκδίδεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου από την Υπηρεσία 
∆όµησης ( Υ. ∆ΟΜ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος της περίπτωσης ΣΤ΄ της παρούσας 
παραγράφου. Για την έναρξη εκτέλεσης των οικοδοµικών εργασιών, πέραν όσων 
προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου, η άδεια δόµησης 
αποστέλλεται στη . Ο. Κ. Κ. και αποτελεί αρχείο της . Ο. Κ. Κ. για την εκκίνηση 
της διαδικασίας ελέγχου των κατασκευών κατά τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου. 
 



ΣΤ. Συστήνεται στην Εκκλησία της Ελλάδος Υπηρεσία ∆όµησης ( Υ. ∆ΟΜ.), η οποία 
ασκεί τις αρµοδιότητες των Υπηρεσιών ∆όµησης του ν. 4030/2011, όπως 
εκάστοτε ισχύουν, και εκδίδει την άδεια δόµησης χωρικής δικαιοδοσίας της 
Εκκλησίας της Ελλάδος αποκλειστικά και µόνο για τα: 
 
α) Μητροπολιτικά µέγαρα ( ένα (1) σε κάθε Μητρόπολη), β) Τους Ιερούς Ναούς 
εφόσον ανήκουν αποκλειστικά και µόνο σε εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα του ν. 
590/ 1977 ( Α΄ 146), και τα προσκτίσµατά τους. Η ανέγερση προσκτίσµατος 
επιτρέπεται µόνο σε Ιερούς Ναούς, που ανήκουν σε εκκλησιαστικά νοµικά 
πρόσωπα του ν. 590/ 1977 ( Α΄ 146) και εφόσον αποτελούν ενιαίο αρχιτεκτονικό 
σύνολο µε τον Ιερό Ναό και εξυπηρετούν τον Ιερό Ναό. γ) Τις Ιερές Μονές 
ειδικά όσον αφορά τον περίβολο και ό, τι περικλείεται εντός αυτού και 
εξυπηρετεί την κοινοβιακή ζωή. 
 
δ) Η έγκριση δόµησης και η έκδοση άδειας δόµησης για ιδιωτικούς ιερούς 
ναούς και παρεκκλήσια εκδίδονται από τις αρµόδιες κατά τόπους υπηρεσίες 
δόµησης ( Υ. ∆ΟΜ.) των δήµων. 
 
Ζ. Η ανωτέρω Υ. ∆ΟΜ. είναι επίσης αρµόδια για την έκδοση αφενός της άδειας 
καθιερώσεως για όλους τους χώρους λατρείας των ανωτέρω κτιρίων και αφετέρου 
της άδειας χρήσης για τους µη λατρευτικούς χώρους των ανωτέρω κτιρίων. Η 
άδεια καθιερώσεως και η άδεια χρήσης αποτελούν νόµιµη προϋπόθεση για την 
έναρξη των εργασιών ή χρήσεων, που αδειοδοτούνται µε την άδεια δόµησης και 
είναι δυνατόν να ενσωµατώνονται στο ίδιο στέλεχος. 
 
Η. Η ανωτέρω Υπηρεσία ∆όµησης υπάγεται στην εποπτεία και έλεγχο του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Το προσωπικό της 
υπηρεσίας προσλαµβάνεται και µισθοδοτείται από την Εκκλησία της Ελλάδος. Η 
Υπηρεσία ∆όµησης είναι ενταγµένη στο εκάστοτε ηλεκτρονικό πληροφοριακό 
σύστηµα, στο οποίο είναι συνδεδεµένες και οι λοιπές Υ. ∆ΟΜ. 
 
Θ. Ο ενδιαφερόµενος, για την υποβολή αίτησης για έκδοση της έγκρισης 
δόµησης υποβάλλει αίτηση και φάκελο στη . Ο. Κ. Κ. ή Υ. ∆ΟΜ. κατά περίπτωση, 
µέσω της κατά τόπον αρµόδιας Ιεράς Μητροπόλεως, εφόσον διατυπώνεται και 
σύµφωνη γνώµη του επιχωρίου Μητροπολίτου. Η παραπάνω διαδικασία τηρείται 
για κάθε Ιερή Μονή ή Ιερό Ναό, που ακολουθεί το δόγµα της Ανατολικής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού είτε ανήκει σε εκκλησιαστικό νοµικό πρόσωπο 
είτε σε φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. 
 
Ι. Για τον αγιογραφικό και λοιπό διάκοσµο όλων των Ιερών Μονών και Ιερών 
Ναών, που αποτελεί καλλιτεχνική εργασία, απαιτείται επίσης άδεια από την 
Υ. ∆ΟΜ. της Εκκλησίας της Ελλάδος και σύµφωνη γνώµη του ΚΕ. Σ. Ε. Α.. 
 
ΙΑ. Κανονισµός της . Ι. Σ. εξειδικεύει τη συγκρότηση, οργάνωση, αρµοδιότητες, 
τη διοικητική υποστήριξη, τη λειτουργία και το υπηρεσιακό καθεστώς των 
παραπάνω υπηρεσιών και οργάνων, τη δηµιουργία και τήρηση του ηλεκτρονικού 
αρχείου τους. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος ενηµέρωσης, διασύνδεσης και 
ανταλλαγής δεδοµένων του αρχείου της Υπηρεσίας ∆όµησης µε τις αρχές, που 
είναι υπεύθυνες για την τήρηση των διατάξεων 1−4 του ν. 3843/2010 ( Α΄ 62) 
και των εκτελεστικών του κανονιστικών πράξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 
ΙΒ. Τα κτίρια της περίπτωσης Β΄ είναι ειδικά κτίρια δηµόσιου ενδιαφέροντος 
και επιτρέπονται παρεκκλίσεις µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ− 
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής κατά το άρθρο 27 του ν. 4067/2012, όπως 
εκάστοτε ισχύει, µετά από γνώµη και του ΚΕ. Σ. Ε. Α.. 
 
ΙΓ. Για την κατασκευή ή επισκευή των οικοδοµών της περίπτωσης Β΄, αντί του 
τίτλου ιδιοκτησίας, οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν, 



προκειµένης της έκδοσης έγκρισης και άδειας δόµησης, στην αρµό− δια 
Υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα: 
 
Πιστοποιητικό από το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο περί µη διεκδικήσεως του 
ακινήτου από το ∆ηµόσιο ή Ο. Τ. Α.. 
 
Συµβολαιογραφική πράξη συναινέσεως, που συντάσσεται κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 7 του ν. 3800/1957 ( Α΄ 256) ή 88 του α. ν. 2200/1940 ( Α΄ 42) ή 62 του 
ν. 590/1977 ( Α΄ 146), υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του 
εκκλησιαστικού νοµικού προσώπου και συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα. 
Πράξη συναίνεσης κατά τις ανωτέρω διατάξεις συντάσσεται και για ακίνητα 
Ιερών Μονών. 
 
Προκειµένου για υφιστάµενα κτίρια υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην 
οποία δηλώνεται ο χρόνος ανέγερσής τους». 
 
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 
590/1977 ( Α΄ 146) καταργείται. 
ν.  Η οργάνωση και λειτουργία των υπουργείων, των αυτοτελών δηµοσίων 

υπηρεσιών, των αποκεντρωµένων διοικήσεων και των νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου καθορίζεται µε τους Οργανισµούς των φορέ− ων αυτών, οι 
οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται µε προεδρικά 
διατάγµατα, τα οποία εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και του 
αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Επίσης, µπορεί να καταρτίζονται ενιαίοι 
Οργανισµοί για κατηγορίες νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Κατ’ 
εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν.4024/2011 µπορεί µε τα ίδια 
προεδρικά διατάγµατα να αντικαθίσταται, να καταργείται ή να τροποποιείται 
κάθε ισχύουσα διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης, σχετική µε την 
οργάνωση και λειτουργία των φορέων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου.  

 
Η οργάνωση των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθµού, καθώς 
και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών, διέπεται από τους 
Οργανισµούς τους, οι οποίοι καταρτίζονται, τροποποιούνται και 
αντικαθίστανται σύµφωνα µε τις κείµενες ειδικές διατάξεις και τις διατάξεις 
των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.  
 
Η κατάρτιση και τροποποίηση των Οργανισµών των φορέων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο της πα− ρούσας παραγράφου βασίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης 
των οργανικών µονάδων τους που συνοδεύονται από περιγράµµατα αποστολής και 
θέσεων, καθώς και από σχέδια στελέχωσης, τα οποία έχουν εγκριθεί από το 
Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης.  
 
2.  Με τους Οργανισµούς των φορέων της παραγράφου 1 καθορίζονται:  
 
α) Η αποστολή του φορέα, όπως προκύπτει από τις κείµενες διατάξεις που 
διέπουν τη σύσταση και τις αρµοδιότητές του, καθώς και η διάρθρωση των 
υπηρεσιών του σε οργανικές µονάδες ( γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, 
υποδιευθύνσεις, τµήµατα, αυτοτελή και µη, αυτοτελή γραφεία).  
β) Η ονοµασία και η έδρα των παραπάνω οργανικών µονάδων, καθώς και οι 
στρατηγικοί σκοποί των Γενικών ∆ιευθύνσεων, οι επιχειρησιακού στόχοι των 
∆ιευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων και οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων και λοιπών 
οργανικών µονάδων.  
 
γ) Οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθµός και η κατανοµή των 
θέσεων προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες, καθώς και τα τυπικά προσόντα 
διορισµού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα.  



δ) Η γενική περιγραφή προσόντων και καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς 
και οι κλάδοι από τους οποίους θα προέρχονται οι Προϊστάµενοι των οργα− 
νικών µονάδων.  
3.  Με τους Οργανισµούς της προηγούµενης παραγράφου µπορεί επίσης να 

προβλέπεται:  
α) Η κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιών ή οργανικών µονάδων των φορέων της 
παραγράφου 1, καθώς και η µεταφορά των αρµοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες 
ή οργανικές µονάδες του φορέα ή εποπτευόµενων φορέων του ή η κατάργησή 
τους.  
 
β) Η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, καθώς και κατάργηση, κατά κατηγορία 
και κλάδο, υφιστάµενων θέσεων που πλεονάζουν.  
 
γ) Η σύσταση νέων κλάδων κατά κατηγορίες, καθώς και η συγχώνευση ή 
κατάργηση υφισταµένων µε δυνατότητα κατάργησης αντίστοιχων οργανικών 
θέσεων.  
 
δ) Η µεταφορά θέσεων προσωπικού σε άλλους κλάδους, υφιστάµενους ή νέους, 
της ίδιας ή άλλης κατηγορίας, καθώς και η ρύθµιση θεµάτων ένταξης 
υπηρετούντων υπαλλήλων σε νέους κλάδους της ίδιας κατηγορίας, που 
προκύπτουν µε σύσταση ή συγχώνευση υφισταµένων.  
 
ε) Η σύσταση οργανικών µονάδων χωρίς εσωτερική διάρθρωση, σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 20 της παρ. 2 του ν. 2503/1997, η οποία διατηρείται σε 
ισχύ.  
 
στ) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία της οικείας 
υπηρεσίας.  
 
4.  Η κατανοµή των θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε 

οργανικές µονάδες διενεργείται µε απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης, 
µετά από εισήγηση των προϊσταµένων Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης, µε 
βάση την αποστολή κάθε οργανικής µονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η 
τοποθέτηση των υπαλλήλων διενεργείται µε απόφαση του προϊσταµένου Γενικής 
∆ιεύθυνσης και, όπου δεν υπάρχει, της ∆ιεύθυνσης των υπηρεσιών 
προσωπικού.  

5.  Οι κενές θέσεις προσωπικού µπορεί να ανακατανέµονται σε κατηγορίες και 
κλάδους µε κοινή απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, στο πλαίσιο της 
αποτελεσµατικής λειτουργίας της υπηρεσίας.  

 
6.  Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων του παρόντος καταργείται το άρθρο 

20 του ν. 2503/1997.  
7.  Μετά το εδάφιο 13 της περίπτωσης 4 της υπο− παραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ 

του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 
2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 ( Α΄ 167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:  

 
«Με κοινή απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να ορίζονται 
πρόσθετα ειδικά κριτήρια ή να διαφοροποιείται η µοριοδότηση των γενικών 
κριτηρίων ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας του οικείου φορέα.»  


