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ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΜΕΡΟΣ Αʹ
ΙΣΧΥΟΥΣΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εἰσαγωγή πρώτου μέρους ............................................................................σελ. 030
01. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ φορολογίας 2%
ἐπὶ τῶν εἰσαγομένων καὶ ἐξαγομένων
ἐξ Ἁγίου Ὄρους ἐμπορευμάτων
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. 569/22.11.1930 (ΦΕΚ 145 Β´/9.12.1930)]..............σελ. 033
Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ προσθέτου φορολογίας 1%
ἐπὶ τῶν εἰσαγομένων καὶ ἐξαγομένων
ἐξ Ἁγίου Ὄρους ἐμπορευμάτων
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. 515/Β/12/III/Ε/16.7.1935
(ΦΕΚ 109 Β´/30.7.1935)].........................................................................σελ. 035
Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ εἰσπράξεως φόρου 3% ἐπὶ τῆς ἀξίας
τοῦ εἰς Ἅγιον Ὄρος πρὸς κατανάλωσιν εἰσαγομένου καπνοῦ
[Κ.Υ.Α. ἄνευ ἀριθμ. ἀπό 5/6/1953 (ΦΕΚ 188 Α´/25.7.1953)]...........σελ. 037
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Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ ἐπιβολῆς φόρου 3% ἐπὶ τῶν Μετοχιακῶν μισθωμάτων
ὑπὲρ τοῦ Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. Ε542-2/27.6.1966 (ΦΕΚ 465 Β´/27.7.1966)]..........σελ. 039
Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ καταργήσεως τῆς φορολογίας
ἐπὶ τῶν εἰσαγομένων εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐμπορευμάτων
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. Φ.7635/19/ΑΣ 1706/2.12.1991
(ΦΕΚ 1050 Β´/23.12.1991)]....................................................................σελ. 040
02. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ

Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ ἐπιθέσεως ἐνσήμου 100 καί 50 δραχμῶν
ἐπί τῶν ἐκδιδομένων ὑπό τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας διαμονητηρίων
εἰς ἐπισκέπτας τοῦ Ἁγίου Ὄρους
[Y.A. ὑπ᾽ ἀριθμ. 567/22.11.1930 (ΦΕΚ 145 Β´/09.12.1930)]............σελ. 041
Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ καθιερώσεως Ἁγιορειτικοῦ ἐνσήμου
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. Ε542-2 δὶς/27.6.1966
(ΦΕΚ 465 Β´/27.7.1966)].........................................................................σελ. 043
03. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΕΡΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΙΝΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ

Κανονιστικὴ Διάταξις
ῥυθμίζουσα σχέσεις τινὰς μεταξὺ κυριάρχων Μονῶν
τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν ἐξαρτωμένων Κελλίων
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. 35669/21.8.1947 (ΦΕΚ 123 Β´/28.8.1947)]............σελ. 045
04. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ προστασίας, συντηρήσεως καὶ ταξινομήσεως
τῶν ἱερῶν κειμηλίων, βιβλιοθηκῶν καὶ ἀρχείων τοῦ Ἁγίου Ὄρους
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. 35668/21.8.1947 (ΦΕΚ 123 Β´/28.8.1947)]............σελ. 050
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Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ συμπληρώσεως καὶ τροποποιήσεως
διατάξεών τινων τῶν Κανονιστικῶν Διατάξεων:
α) Ἀπὸ 21.8.1947 (ΦΕΚ 123 Β´/28.8.1947) καὶ
β) ἀπὸ 10.9.1976 (ΦΕΚ 1193 Β´/27.9.1976)
περὶ προστασίας, συντηρήσεως καὶ ταξινομήσεως
τῶν ἱερῶν κειμηλίων, βιβλιοθηκῶν καὶ ἀρχείων τοῦ Ἁγίου Ὄρους
[Υ.Α. ὑπ᾽ἀριθμ. Φ. 7611.1/4/ΑΣ 232/19.2.1996
(ΦΕΚ 321 Β´/8.5.1996)]...........................................................................σελ. 060
05. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΕΡΙ ΑΓΡΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
[Υ.Α. ὑπ᾽ἀριθμ. 50774 ΕΚ]18/2.11.1948
(ΦΕΚ 190 Β´/15.11.1948)].......................................................................σελ. 063
06. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝ ΑΓΙΩι ΟΡΕΙ

Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ Συντάξεως Ταμείου Ἐλαιοπαραγωγῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. 24556 ΕΚ/18/23.3.1951
(ΦΕΚ 59 Β´/3.4.1951)].............................................................................σελ. 071
07. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΓΩΝ ΕΝ ΑΓΙΩι ΟΡΕΙ

Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ ἀπαγορεύσεως εἰσόδου βοοειδῶν καὶ τράγων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. 7614/23/ΑΣ 371/14.9.1976
(ΦΕΚ 1211 Β´/30.9.1976)]................................................................σελ. 075
08. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΣ,
ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ εἰσαγωγῆς αὐτοκινήτων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
καὶ διανοίξεως δασοδρόμων ἐν Αὐτῷ
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. Φ. 7611.1./1/ΑΣ 188/11.3.1983
(ΦΕΚ 180 Β´/12.4.1983)]..................................................................σελ. 077
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Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ εἰσόδου καὶ κυκλοφορίας ὀχημάτων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. 449/26.4.2006 (ΦΕΚ 557 Β´/4.5.2006)]..................σελ. 080
Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ προσεγγίσεως πλωτῶν σκαφῶν
εἰς τὴν χερσόνησον τοῦ Ἁγίου Ὄρους
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. 450/26.4.2006 (ΦΕΚ 557 Β´/4.5.2006)]..................σελ. 086
Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ ἀπὸ ἀέρος προσεγγίσεως
εἰς τὴν χερσόνησον τοῦ Ἁγίου Ὄρους
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. 451/26.4.2006 (ΦΕΚ 557 Β´/4.5.2006)]..................σελ. 091
09. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ τῆς Ἀθωνιάδος
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. Φ.7626/6/ΑΣ 1785/9.12.1987
(ΦΕΚ 765 Β´/31.12.1987)]................................................................σελ. 095
10. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ συστηματικῆς ἐκμεταλλεύσεως καὶ προστασίας
τῶν Δασῶν τῆς Χερσονήσου τοῦ Ἁγίου Ὄρους
[Κ.Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. Φ.7611.1/11/ΑΣ 983/20.9.1995
(ΦΕΚ 893 Β´/30.10.1995)]................................................................σελ. 119
Διορθώσεις Σφαλμάτων
(ΦΕΚ 446 Β´/14.6.1996)...................................................................σελ. 129
11. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΣ

Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ ἀπαγορεύσεως τῆς θήρας
εἰς τὴν Χερσόνησον τοῦ Ἁγίου Ὄρους
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. Φ.7611.1/24/ΑΣ 984/7.8.1996
(ΦΕΚ 903 Β´/24.9.1996)]..................................................................σελ. 133
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12. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΩΝ

Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ ὀργάνων τὰ ὁποῖα ἀποφασίζουσιν ἢ γνωμοδοτοῦσι καὶ
εἰδικαὶ ῥυθμίσεις περὶ θεμάτων ἔργων τὰ ὁποῖα ἐκτελοῦνται
ὑπὸ τῶν αὐτοδιοικήτων ἀρχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους
κατὰ τὸ εἰδικὸν καθεστώς του καὶ πρὸς ἐναρμόνισιν
εἰς τὴν κοινὴν ἐθνικὴν νομοθεσίαν
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. 448/19.7.2007 (ΦΕΚ 220 Α´/12.9.2007)]..............σελ. 137

ΜΕΡΟΣ Βʹ
ΕΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εἰσαγωγή δευτέρου μέρους .........................................................................σελ. 142
01. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ προστασίας, συντηρήσεως καὶ ταξινομήσεως
τῶν ἱερῶν κειμηλίων, βιβλιοθηκῶν καὶ ἀρχείων τοῦ Ἁγίου Ὄρους
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. 35668/21.8.1947 (ΦΕΚ 123 Β´/28.8.1947)]............σελ. 143
Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ συμπληρώσεως καὶ τροποποιήσεως
διατάξεών τινων τῶν Κανονιστικῶν Διατάξεων:
α) Ἀπὸ 21.8.1947 (ΦΕΚ 123 Β´/28.8.1947) καὶ
β) ἀπὸ 10.9.1976 (ΦΕΚ 1193 Β´/27.9.1976)
περὶ προστασίας, συντηρήσεως καὶ ταξινομήσεως
τῶν ἱερῶν κειμηλίων, βιβλιοθηκῶν καὶ ἀρχείων τοῦ Ἁγίου Ὄρους
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. Φ.7611.1/4/ΑΣ 232/19.2.1996
(ΦΕΚ 321 Β´/8.5.1996)]...........................................................................σελ. 150
Διορθώσεις σφαλμάτων
(ΦΕΚ 864 Β´/16.9.1996)..........................................................................σελ. 155
02. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΓΡΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. 50774 ΕΚ]18/2.11.1948
(ΦΕΚ 190 Β´/15.11.1948)].......................................................................σελ. 157
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Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
[τροποποιήσεις τῶν ἄρθρων 11, 14, 17 καὶ 19
τῆς ἀπὸ 2.11.1948 περὶ ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
Κανονιστικῆς Διατάξεως (ΦΕΚ 190 Β´/15.11.1948)]
[Υ.Α. ἄνευ ἀριθμ. ἀπό 19.7.1956 (ΦΕΚ 171 Β´/28.8.1956)].............σελ. 163
Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ συμπληρώσεως τῆς ἀπὸ 2.11.1948 περὶ ἀγροασφαλείας
ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κανονιστικῆς Διατάξεως (ΦΕΚ 190 Β´/1948)
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. 4408/6.2.1958 (ΦΕΚ 60 Β´/1.3.1958)]....................σελ. 165
03. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΣ,
ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ εἰσαγωγῆς αὐτοκινήτων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
καὶ διανοίξεως δασοδρόμων ἐν Αὐτῷ
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. Φ.7611.1./1/ΑΣ 188/11.3.1983
(ΦΕΚ 180 Β´/12.4.1983)].........................................................................σελ. 167
Διορθώσεις Σφαλμάτων
(ΦΕΚ 279 Β´/25.5.1983)..........................................................................σελ. 173
Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ εἰσόδου καὶ κυκλοφορίας ὀχημάτων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. 449/26.4.2006 (ΦΕΚ 557 Β´/4.5.2006)]..................σελ. 174
04. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους
[Y.A. ὑπ᾽ ἀριθμ. Φ.7626/6/ΑΣ 1785/9.12.1987
(ΦΕΚ 765 Β´/31.12.1987)]......................................................................σελ. 181
Κανονιστικὴ Διάταξις
περὶ τροποποιήσεως τῆς περὶ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀκαδημίας Κανονιστικῆς Διατάξεως
[Υ.Α. ὑπ᾽ ἀριθμ. 013-24527/ΑΣ 9535/1.7.2001
(ΦΕΚ 1536 Β´/16.11.2001)]....................................................................σελ. 204
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ΜΕΡΟΣ Γʹ
ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εἰσαγωγή τρίτου μέρους ..............................................................................σελ. 208
01. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΣ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ

Ἡ χερσόνησος τοῦ Ἄθω ἀπολαμβάνει τῆς ἀπό Κυρίου εὐλογίας ὅπως
διακρατῇ ἐντός τῶν κόλπων της τό μακροβιώτερον μοναχικόν κέντρον τῆς
κατ’ ἀνατολάς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ ἀθωνική μοναστική Πολιτεία
διατηρεῖ ἄσβεστον τήν θέρμην τῶν ἐν αὐτῇ ἐγκαταβιούντων δι’ ἀφιέρωσιν
εἰς τόν Ὕψιστον, σεμνύνεται δέ ὡς ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐνῷ ταυτοχρόνως ὑποδέχεται φιλανθρώπως καί ἀναπαύει πάντας
τούς κεκοπιακότας ἐκ τοῦ βίου προσερχομένους προσκυνητάς, οἱ ὁποῖοι
ἀποζητοῦν ἐν Αὐτῷ τήν ἐπικοινωνίαν μετά τοῦ Δημιουργοῦ, διαμέσου τῶν
διαύλων τῆς μακραίωνης ἁγιορειτικῆς παραδόσεως.
Συντελεστής τῆς μακροβίου καί ἀκυμάντου ταύτης πορείας τοῦ ἀθωνικοῦ
μοναχισμοῦ εἶναι ἀσφαλῶς, προνοίᾳ τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τό ἐπιφυλαχθέν
προνομιακόν αὐτοδιοίκητον καθεστώς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τό ὁποῖον ἐπάγη
διά τῶν κυρωθέντων ὑπό αὐτοκρατορικῶν χρυσοβούλλων Τυπικῶν, κατώρθωσε νά διατηρηθῇ κατά τούς ἐπαχθεῖς αἰῶνας τοῦ Ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ,
ἀπετέλεσεν δέ τήν βάσιν τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου Ἁγίου Ὄρους
(Κ.Χ.Α.Ο.) τοῦ 1924 καί τοῦ Ν.Δ. τῆς 10.9.1926 «Περί κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους» καί τελικῶς κατωχυρώθη συνταγματικῶς
εἰς σημαντικόν βαθμόν, διά τοῦ ἄρθρου 105 τοῦ συγχρόνου Συντάγματος.
Διαπιστωθείσης ἀφ’ ἱκανοῦ καιροῦ τῆς ἀνάγκης καί τοῦ αἰτήματος διά
μίαν συστηματικωτέραν μελέτην καί βαθυτέραν γνωριμίαν τῶν θεσμικῶν
συντεταγμένων αὐτῆς τῆς μοναδικῆς ἀνά τόν κόσμον ὑπερχιλιετοῦς
μοναστικῆς Πολιτείας, ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Κοινότης ἐνεκαίνισε ἐν ἔτει 1996 τήν
«Ἀθωνικήν Νομοκανονικήν Βιβλιοθήκην» καί ἤδη χαιρετίζει καί ἐντάσσει
ἐν αὐτῇ, ὡς δεύτερον τόμον, τό νέον τοῦτο ἔργον ὡς λίαν χρηστικόν βοήθημα τῶν Ἱ. Μονῶν, τῶν νομομαθῶν, ἀλλά καί τῶν ἐν γένει φίλων, ἐνασχολουμένων με τό ἁγιορειτικόν δίκαιον, τιτλοφορούμενον: «Αἱ Κανονιστικαί
Διατάξεις τοῦ Ἁγίου Ὄρους».
Τοῦτο ἔχει ὡς σκοπόν τήν συγκέντρωσιν, καταγραφήν καί συστηματικήν
παρουσίασιν τοῦ καρποῦ τῆς ἀσκήσεως τῆς ἰδιαζούσης νομοθετικῆς
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ἁρμοδιότητος τῆς κατά πρόνοιαν τοῦ Κ.Χ.Α.Ο. (ἄρθρα 43 καί 45)
ὑφισταμένης Δισενιαύσιου Ἱερᾶς Συνάξεως (Δ.Ι.Σ.) καί λειτουργούσης συμφώνως καί πρός τά ἄρθρα 6, 40 καί 42 τοῦ κυρωτικοῦ Ν.Δ. τῆς 10.9.1926,
διά τήν σύνταξιν καί ψήφισιν εἰδικῶν Κανονιστικῶν Διατάξεων (Κ.Δ.)
συμπληρουσῶν καί ἀποσαφηνιζουσῶν τάς διατάξεις τοῦ ἰσχύοντος
Κ.Χ.Α.Ο., ὡς καί ἐν γένει τό ἀρχαιοπαράδοτον αὐτοδιοίκητον προνομιακόν
καθεστώς τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους, μέ ἐπικύρωσίν των ὑπό τῆς Πολιτείας
καί δημοσίευσίν των εἰς τό Φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ).
Ὡς γνωστόν, ἡ Δ.Ι.Σ. ἀπό τῆς ψηφίσεως τοῦ Κ.Χ.Α.Ο. ἐπιλαμβανομένη
τακτικῶς καί συστηματικῶς τῶν καθηκόντων της, κατήρτισε καί ἐψήφισεν
ἄχρι τοῦδε σειράν ὅλην Κ.Δ. ἀπαραιτήτων διά τήν συμπλήρωσιν καί καλυτέραν ἀποσαφήνισιν τοῦ νομικοῦ πλαισίου τοῦ Κ.Χ.Α.Ο. περί ποικίλων ζητημάτων, συναφῶν πρός τήν ἐσωτερικήν ζωήν τοῦ ἀθωνικοῦ μοναστικοῦ
βίου, καί ἄλλων, σχετιζομένων μέ τήν Ἑλληνικήν Πολιτείαν περί διαφόρων
θεμάτων (φέρ’ εἰπεῖν τῆς φορολογίας ἤ τῆς προσεγγίσεως, εἰσόδου καί κυκλοφορίας μεταφορικῶν μέσων ἐντός τῆς χερσονήσου τοῦ Ἄθω κ.λπ.). Ἡ
ἄσκησις τῆς τοιαύτης νομοθετικῆς ἁρμοδιότητος εἶναι ἄλλοτε πρωτογενής
καί ἄλλοτε τροποποιητική, συμπληρωματική ἤ καί καταργητική ἑτέρας προγενεστέρας σχετικῆς ῥυθμίσεως.
Ἐν τῷ παρόντι τόμῳ, ὁ διδάκτωρ Νομικῆς καί Θεολογίας, Ἀναπληρωτής
Καθηγητής τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Δημήτριος Ἠ. Νικολακάκης διά τῆς ἐπιμελοῦς συγκεντρώσεως, καταγραφῆς
καί κοπιώδους ἐπεξεργασίας, παρουσιάζει συστηματικῶς μετά σχετικῶν
εἰσαγωγικῶν σχολίων ἁπάσας τάς Κανονιστικάς Διατάξεις, αἱ ὁποῖαι μέχρι
σήμερον κατηρτίσθησαν καί ἐψηφίσθησαν ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ.
Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς
ἐπιπόνου ταύτης προσπαθείας καί ἐκ τῆς θέσεως ταύτης ἐκφράζει τά θερμά
συγχαρητήρια αὐτῆς πρός τόν ἐλλογιμώτατον Καθηγητήν, ἐπιμελητήν καί
συγγραφέα, διά τήν, ὅλως, ἐπιμελῆ καί χρηστικήν ταύτην ἐργασίαν του,
τήν ὁποίαν, φιλοπόνως καί μετά περισσοῦ ζήλου ἔφερε εἰς αἴσιον πέρας διά
τῆς ἀρτίας καταρτίσεως τοῦ παρόντος τόμου.
Παραδίδομεν, ὅθεν, εὐχαρίστως τό ἔργον τοῦτο εἰς κοινήν χρῆσιν τῶν
τε Ἱερῶν Μονῶν καί τοῦ ἐν γένει νομομαθoῦς κόσμου, ὡς καί τῶν φιλοαθωνιτῶν ἀναγνωστῶν, δίδοντες οὕτω τήν εὔκαιρον ἀφορμήν καί δυνατό-
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τητα εἰς τούς ἐνδιαφερομένους διά χρηστικήν μελέτην εἰς τήν σημαντικήν
ὅσον καί ἰδιόμορφον ταύτην πηγήν τοῦ ἁγιορειτικοῦ δικαίου, ὡς εἶναι τό
παρόν συγκεντρωθέν καί ταξινομηθέν νομοθετικόν ἔργον τῆς Δισενιαυσίου
Ἱερᾶς Συνάξεως τῆς Ἁγιωνύμου ἡμῶν Ἀθωνικῆς Πολιτείας.

Ἐν Καρυαῖς τῇ 9ῃ/22ᾳ Δεκεμβρίου 2017
Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καί Προϊστάμενοι
τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ὁ ἀθωνικός μοναχισμός ἀπολαμβάνει διαχρονικῶς ἑνός προνομιακοῦ
καθεστῶτος αὐτοδιοικήσεως. Αἱ ἀπώτεραι ῥίζαι τούτου ἐντοπίζονται τό
πρῶτον εἰς τό σιγίλλιον τοῦ αὐτοκράτορος Βασιλείου Α΄ τοῦ Μακεδόνος,
ἐκπονηθέν τῷ 883, ἐνῷ ἡ αὐτοδιοίκησις τῶν ἀθωνικῶν μονῶν ἐνισχύεται
καί συνδυάζεται μετά τῶν πρώτων φορολογικῶν προνομίων διά σιγιλλίου
τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος ΣΤ΄ τοῦ Σοφοῦ, χρονολογουμένου τῷ 908.
Τελικῶς, ἡ αὐτοδιοίκησις τῆς μοναστικῆς Πολιτείας τοῦ Ἁγίου Ὄρους
ἐμπεδώνεται διά τοῦ ἐπικυρωτικοῦ ἀμφοτέρων τῶν προηγουμένων καί χρονολογουμένου κατά τήν ἐπικρατεστέραν ἐκδοχήν τῷ 934 χρυσοβούλλου
τοῦ αὐτοκράτορος Ρωμανοῦ Α΄ Λεκαπηνοῦ.
Τό ὁρόσημον εἰς τήν διαμόρφωσιν τῶν ἰδιαζόντων θεσμῶν ὀργανώσεως
καί διοικήσεως τῆς ἀθωνικῆς μοναστικῆς Πολιτείας ἐχάραξεν ὁ ὅσιος
Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, συντάξας τό Τυπικόν (Κανονικόν ἤ Διαθήκην) τῆς
κοινοβίου μονῆς Μεγίστης Λαύρας. Τό ἐν λόγῳ Τυπικόν ἐπεκυρώθη διά
χρυσοβούλλου τοῦ αὐτοκράτορος Νικηφόρου Φωκᾶ, συνεπληρώθη διά τῆς
Διατυπώσεως καί τῆς Ὑποτυπώσεως καί κατέστη ὑποδειγματικόν, ἀφοῦ αἱ
προβλέψεις του υἱοθετήθησαν μεταγενεστέρως κατά τήν σύνταξιν τῶν
γενικῶν τυπικῶν ἑτέρων μονῶν.
Ἐν συνεχείᾳ, ἡ ὀργανωτική καί διοικητική φυσιογνωμία τῆς ἀθωνικῆς
μοναστικῆς πολιτείας ἐπισημοποιεῖται διά τῆς κυρώσεως Τυπικῶν ὑπό τῶν
βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων. Ἀρχικῶς, τό Α΄ Τυπικόν, ὁ «Τράγος», συνετάχθη τῷ 972 ὑπό τοῦ ἡγουμένου τῆς μονῆς Στουδίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως
Εὐθυμίου, τῇ συμπράξει ἁγιορειτῶν μοναχῶν καί ἐπεκυρώθη ὑπό τοῦ
αὐτοκράτορος Ἰωάννου Τσιμισκῆ. Ἠκολούθησε τό Β΄ Τυπικόν, ἔργον τοῦ
μοναχοῦ Κοσμᾶ Τζιντζιλούκη συνεργαζομένου μετά τῶν ἡγουμένων τῶν
μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τό ὁποῖον ἐπεκυρώθη διά τοῦ ἐκπονηθέντος τῷ
1046 χρυσοβούλλου τοῦ αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου Θ΄ τοῦ Μονομάχου.
Ἔπειτα, καταγράφεται ἱστορικῶς τό Γ΄ Τυπικόν, κυρωθέν διά τοῦ χρυσοβούλλου τοῦ αὐτοκράτορος Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου καί χρονολογούμενον τῷ 1394. Ἐντούτοις, ὑποστηρίζεται σθεναρῶς ὅτι τοῦτο εἶναι μή
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γνήσιον. Τέλος, τό Δ΄ Τυπικόν τοῦ Ἁγίου Ὄρους περιλαμβάνεται εἰς τό
ἐκπονηθέν τῷ 1406 χρυσόβουλλον τοῦ αὐτοκράτορος Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου. Δέον ὅπως σημειωθῇ ὅτι αἱ αἰτίαι ἐκδόσεως ἑκάστου τῶν ἀνωτέρω
Τυπικῶν διαφέρουσι, δεδομένου ὅτι ταῦτα ἀπέβλεπον εἰς τήν διευθέτησιν
ἐπικαίρων ζητημάτων τοῦ ἀθωνικοῦ μοναχισμοῦ.
Περιελθόντος τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑπό τήν ὀθωμανικήν κατάκτησιν, τό
αὐτοδιοίκητον κεκτημένον διετηρήθη, ἔστω ὑφ’ ὅρων ἐπαχθῶν. Οἱ κυριώτεροι σταθμοί εἰς τήν μετέπειτα διαμόρφωσιν τῶν ὀργανωτικῶν καί
διοικητικῶν θεσμῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑπῆρξαν, πρῶτον τό Ε΄ Τυπικόν,
ὑπογραφέν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἱερεμίου, τοῦ Πατριάρχου
Ἀλεξανδρείας Σιλβέστρου καί τοῦ Ἐπισκόπου Ἡρακλείας Γερασίμου καί
ἐπικυρωθέν διά τοῦ σιγιλλίου τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Ἱερεμίου Β΄ τοῦ Τρανοῦ τῷ 1574. Τό Ε΄ Τυπικόν ἀπέβλεπεν, ἐκτός τῶν
ἄλλων, εἰς τήν ἐνίσχυσιν τοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ ἔναντι τῆς ἐντόνου
τότε ἰδιορρυθμίας. Ἠκολούθησε τό ΣΤ΄ Τυπικόν, τό ὁποῖον ἐξεδόθη κατόπιν
αἰτήματος τῶν ἁγιορειτῶν μοναχῶν, περιλαμβάνεται εἰς τό χρονολογούμενον τῷ 1783 σιγίλλιον τοῦ πατριάρχου Γαβριήλ τοῦ Δ΄ καί παγιώνει τόν θεσμόν τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας. Ὡστόσο, τό ΣΤ΄ Τυπικόν ἐκυρώθη δέκα ἔτη
ἀργότερον, ἤτοι τῷ 1793, διά σιγιλλιώδους γράμματος τοῦ Πατριάρχου Νεοφύτου τοῦ Ζ΄. Παρελθόντων ὀλίγων ἐτῶν, ἀξιομνημονεύτως συνέβαλεν
εἰς τήν διαμόρφωσιν τῶν ἁγιορειτικῶν θεσμῶν τό Ζ΄ Τυπικόν, τό ὁποῖον
κατηρτίσθη ὑπό ἀθωνιτῶν μοναχῶν καί ἐκυρώθη τῷ 1810 ὑπό τοῦ Τούρκου
διοικητοῦ τῆς Θεσσαλονίκης, δίχως, ὅμως, νά σταλῇ πρός ἔγκρισιν εἰς τόν
Πατριάρχην. Δυνάμει αὐτοῦ καθιεροῦνται ὡς διοικητικά ὄργανα ἀφ’ ἑνός
ἡ Ἱ. Κοινότης, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν ἡγουμένων καί τῶν σκευοφυλάκων
τῶν κοινοβίων καί τῶν προϊσταμένων τῶν ἰδιορρύθμων μονῶν καί συγκροτουμένη ἐκ τῶν εἴκοσιν ἀντιπροσώπων τῶν μονῶν, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἡ Ἱ.
Ἐπιστασία. Περαιτέρω, ἀξιόλογος ἱστορικῶς εἶναι ὁ «Κανονισμός τῶν ἐν
τῷ Ἁγίῳ Ὄρει Μοναστηρίων τῶν ὑπαγομένων εἰς τήν πνευματικήν διοίκησιν
τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ρωμαϊκοῦ Πατριαρχείου», καταρτισθείς ὑπό τῆς
Πατριαρχικῆς Συνόδου τῷ 1876 ἀπουσίᾳ τῶν ἁγιορειτῶν μοναχῶν, ἐπί
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἰωακείμ Β΄ τοῦ Κοκκώδου. Τέλος, ἰδιαιτέρα
εἶναι ἡ σπουδαιότης τῶν κυρωθέντων ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου τῷ
1912 Γενικῶν Κανονισμῶν, διότι οὗτοι ἐνέπνευσαν καθοριστικῶς τάς μεταγενεστέρας ἁγιορειτικάς δικαιϊκάς ῥυθμίσεις, ἐνῷ παραλλήλως ἀποτελοῦσι χρήσιμον ἑρμηνευτικόν βοήθημά των.
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Μετά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς χερσονήσου τοῦ Ἄθω καί τήν ἐνσωμάτωσιν ταύτης εἰς τό Ἑλληνικόν Κράτος, ἡ πρωτεύουσα πηγή τοῦ ἁγιορειτικοῦ
δικαίου κατέστη ὁ ψηφισθείς ὑπό τῶν ἀντιπροσώπων τῶν ἁγιορειτικῶν
μονῶν τῷ 1924 Κ.Χ.Α.Ο., ὁ ὁποῖος ἐκυρώθη διά τοῦ Ν.Δ. 10/16.9.1926
«Περί κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους». Ταῦτα
ἐδημοσιεύθησαν ἑνιαίως ἐν τῇ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 309
Α΄/16.9.1926).
Τελικῶς, κατά τό νῦν ἰσχῦον δίκαιον, ἡ ἀνωτέρω μακραίωνη ἱστορία
τοῦ προνομιακοῦ αὐτοδιοικήτου καθεστῶτος τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπισφραγίζεται διά τῆς προσδόσεως τούτῳ ἀνωτάτης τυπικῆς ἰσχύος, ἤτοι διά
τῆς συνταγματικῆς κατοχυρώσεώς του δυνάμει τοῦ ἄρθρου 105 τοῦ Συντάγματος 1975/1986/2001/2008, κατά τό πρότυπον τῶν προηγουμένων Συνταγμάτων.
Μία ἐπιμέρους ἔκφανσις τῆς αὐτοδιοικήσεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἶναι ἡ
παραγωγή κανόνων δικαίου, ψηφιζομένων ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. καί ἐπικυρουμένων
ὑπό τῶν ἁρμοδίων Ὑπουργῶν κατά τό ἄρθρον 6 τοῦ Ν.Δ. τῆς 10/16.9.1926,
τό ὁποῖον προβλέπει ὅτι «Ἡ ἔκτακτος 20μελὴς Σύναξις ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 43
τοῦ κυρουμένου Καταστατικοῦ Χάρτου συνερχομένη αὐτοδικαίως δὶς τοῦ
ἔτους ἐν Καρυαῖς, μετὰ τὴν τυπικὴν πρόσκλησιν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος,
ἀποτελουμένη δὲ ἐκ προϊσταμένων καὶ καθηγουμένων τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν
Μονῶν, πλὴν τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας της, ἀσκουμένης ὑπὸ τοὺς ὅρους τοῦ
ἄρθρου 7 παραγρ. 3 τοῦ παρόντος, δικαιοῦται νὰ ψηφίσῃ κανονιστικὰς διατάξεις, μὴ ἀντικειμένας πρὸς τὸν Καταστατικὸν Χάρτην. Αἱ διατάξεις αὗται
κοινοποιούμεναι τῷ Διοικητῇ ἐπικυροῦνται ὑπὸ τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ,
πλὴν τῶν καθαρῶς πνευματικῆς φύσεως, αἵτινες ἀνακοινοῦνται πρὸς ἔγκρισιν
τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ». Ἐνίοτε, τό γενικόν ἄρθρον 6 τοῦ Ν.Δ. τῆς
10/16.9.1926 συνδυάζεται μετά τῶν εἰδικωτέρων ἄρθρων 40 καί 42 τοῦ
αὐτοῦ Ν.Δ., τά ὁποῖα ἀφοροῦν ἀντιστοίχως εἰς τήν ὑποχρέωσιν ψηφίσεως
ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. Κ.Δ., ἀφ’ ἑνός περί καθιερώσεως πλήρους συστήματος ἐπιστημονικῆς ἐκμεταλλεύσεως καί ἐξασφαλίσεως τῶν ἐντός τοῦ Ἁγίου Ὄρους
δασῶν καί ὀργανώσεως ἰδίας δασικῆς ὑπηρεσίας, ἀφ’ ἑτέρου δέ περί τῆς
μερίμνης τῆς τακτοποιήσεως καί συντηρήσεως τῶν βιβλιοθηκῶν, κειμηλίων,
ἀρχαίων εἰκόνων, ἀμφίων καί τῶν τοιούτων ἀνηκούσης εἰς τάς οἰκείας μονάς, ὑπό τήν ἄμεσον ἐποπτείαν τῆς Ἱ. Κοινότητος καί τῆς Δ.Ι.Σ..
Αἱ οὕτω ψηφισθεῖσαι Κ.Δ. ἀποτελοῦσι πηγάς τοῦ Ἁγιορειτικοῦ Δικαίου
καί ἀναγκαῖον συμπλήρωμα τῶν ἤδη τεθέντων κανόνων δικαίου, τῶν
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ὁποίων τάς λεπτομερείας καθορίζουσι καί διά τῶν ὁποίων τήν ἐκτέλεσιν ἡ
ψήφισις αὐτῶν εἶναι ἀπαραίτητος. Ὡς πρός τό περιεχόμενον αὐτῶν, δέν
εἶναι ἐπιτρεπτή ἡ ἀντίθεσίς των πρός τάς διατάξεις τοῦ Κ.Χ.Α.Ο., ὑπό τήν
προϋπόθεσιν ὅτι καί διά ταύτας δέν εἶναι ἐπιτρεπτή ἡ ἀντίθεσίς των πρός
τό ἀρχαῖον προνομιακόν καθεστώς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καθ’ ὅν τρόπον τοῦτο
κατοχυροῦται ὑπό τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος.
Διά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς ὅλης διαδικασίας αἱ ἀνωτέρω Κ.Δ., μετά τήν
κοινοποίησίν των εἰς τόν Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, δέον ὅπως ἐπικυρωθῶσι διά σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, δημοσιευτέας ἐν τῇ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως. Ἐξαιροῦνται μόνον αἱ καθαρῶς
πνευματικῆς φύσεως Κ.Δ., αἵτινες ἐγκρίνονται ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἐάν ὁ Ὑπουργός διαπιστώσῃ ἀντίθεσιν ἐκκρεμοῦς Κ.Δ. πρός
τάς ἐπιταγάς τοῦ ἄρθρου 105 τοῦ Συντάγματος ἤ τοῦ Κ.Χ.Α.Ο., οὗτος δύναται νά μή τήν ἐπικυρώσῃ καί ν’ ἀναπέμψῃ ταύτην τῇ Δ.Ι.Σ.. Ὅμως, ὁ
Ὑπουργός στερεῖται τοῦ δικαιώματος νά τροποποιῇ οἱανδήποτε Κ.Δ.
μονομερῶς, ἤτοι καθ’ ὑποκατάστασιν τῆς ἀποκλειστικῶς ψηφιζούσης Δ.Ι.Σ.
καί ταὐτοχρόνως κατά ἀνεπίτρεπτον παραβίασιν τοῦ κατοχυρωθέντος
συνταγματικῶς αὐτοδιοικήτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἐάν δέ παρατηρηθῇ
ἀναρμοδιότης τοῦ ἐπιληφθέντος ὀργάνου διά τήν ἐπικύρωσιν Κ.Δ.,
ἀκολουθεῖ παραπομπή ταύτης εἰς τό ἁρμόδιον ὄργανον.
Τέλος, ὀφείλομεν νά ἐπισημάνωμεν ὅτι μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς διαδικασίας ψηφίσεως καί ἐπικυρώσεως τῶν Κ.Δ., αὗται ἀποκτοῦν ἰσχύν
νόμου.1
1

Περί τῆς ἱστορίας καί τοῦ δικαίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους βλ. ἐνδεικτικῶς τήν κάτωθι βιβλιογραφίαν:
Μ. Γεδεών, Ὁ Ἄθως, Κωνσταντινούπολις 1886· Κ. Βλάχου, Ἡ χερσόνησος τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω
καὶ αἱ ἐν αὐτῇ μοναὶ καὶ μοναχοὶ πάλαι τε καὶ νῦν, Βόλος 1903· Ἰ. Μαμαλάκη, Τὸ Ἅγιον Ὄρος (Ἄθως)
διὰ μέσου τῶν αἰώνων, Θεσσαλονίκη 1971· Διονυσίας Παπαχρυσάνθου, Ὁ Ἀθωνικός Μοναχισμός.
Ἀρχές καί Ὀργάνωση, Ἀθήνα 1992· Εὐ. Δωρῆ, Τό Δίκαιον τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, τ. A :́ Νομοθεσία
– Νομολογία - Ἑρμηνεία, Ἀθήνα - Κομοτηνή 1994· τοῦ Αὐτοῦ, Τό Δίκαιον τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω,
τ. Β :́ Πηγαί τοῦ Ἁγιορειτικοῦ Δικαίου, Ἀθήνα - Κομοτηνή 2004· Ν. Ἀντωνοπούλου, Ἡ Συνταγματική
Προστασία τοῦ Ἁγιορειτικοῦ Καθεστῶτος, Ἀθήνα 21997· Ν. Παπαδημητρίου – Δούκα, Αγιορειτικοί
Θεσμοί 843-1912/13, Αθήνα - Κομοτηνή 2002· Σπ. Τρωιάνου – Γ. Πουλή, Εκκλησιαστικό δίκαιο,
Αθήνα - Κομοτηνή 22003, σ. 637 ἑπ.· Ι. M. Κονιδάρη, Ἡ νομική θεώρηση τῶν μοναστηριακῶν
τυπικῶν, Ἀθήνα 1984, σ. 29-69· τοῦ Αὐτοῦ, Ιδιαίτερα Εκκλησιαστικά Καθεστώτα στην Ελληνική
Επικράτεια (με τη συνεργασία Γ. Ι. Ανδρουτσόπουλου), Αθήνα - Θεσσαλονίκη 22017, σ. 173 ἑπ.·
τοῦ Αὐτοῦ, Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους – Θρησκευμάτων. Κείμενα και Σχόλια [Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου. Διευθυντής: Καθηγητής Ι. Μ. Κονιδάρης. Σειρά Α΄: Πηγές 1],
Αθήνα - Θεσσαλονίκη 32016, σ. 339 ἑπ.· τοῦ Αὐτοῦ, Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου (με τη συνεργασία Β. Κ. Μάρκου), Αθήνα – Θεσσαλονίκη 32016, σ. 309 ἑπ.· Δ. Η. Νικολακάκη, «Το προ-
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Τό ἀνά χεῖρας, λοιπόν, ἔργον στοχεύει εἰς τήν καταγραφήν καί συστηματοποίησιν ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν ψηφισθεισῶν ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. Κ.Δ.. Πρός
τοῦτο, ἡ ὀργάνωσις τῆς ὕλης γίγνεται εἰς τέσσερα διακριτά μέρη καί ἕν
Παράρτημα.
Εἰς τό πρῶτον μέρος, τό «ΜΕΡΟΣ Α΄», ἀπαντῶνται πρός ἐμπέδωσιν τῆς
ἀσφαλείας τοῦ δικαίου αἱ «ΙΣΧΥΟΥΣΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
Εἰς τάς ἐν λόγῳ διατάξεις προστρέχει τό σύνολον τῶν ἐνδιαφερομένων διά
τήν διευθέτησιν ζητημάτων ἁπτομένων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, διότι εἶναι αἱ κείμεναι, ζωνταναί ῥυθμίσεις.
Δεδομένης τῆς παραγωγῆς οὐχί εὐκαταφρονήτου ἀριθμοῦ Κ.Δ., ἐπιχειρεῖται ἡ ὁμαδοποίησις τῶν ἐνεργῶν Κ.Δ. εἰς θεματικούς κύκλους. Αὕτη
ἡ ὁμαδοποίησις ἐξυπηρετεῖ τούς κάτωθι σκοπούς: α) διαγιγνώσκονται
ἐναργέστερον τά ἔως σήμερον ῥυθμισθέντα διά Κ.Δ. ζητήματα καί β) καθίσταται εὐκολωτέρα ἡ παρακολούθησις τῶν μεταβολῶν τοῦ οὐσιαστικοῦ
περιεχομένου τῶν Κ.Δ., ἤτοι τῶν τροποποιήσεων, τῶν προσθηκῶν καί τῶν
καταργήσεων τῶν κανονιστικῶν ῥυθμίσεων – τινῶν ἤ τοῦ συνόλου. Τηρουμένου τοῦ κριτηρίου τοῦ περιεχομένου των, αἱ ἰσχύουσαι Κ.Δ. ἐντάσσονται
εἰς τούς θεματικούς κύκλους περί: 1) φορολογίας· 2) καθιερώσεως ἁγιορειτικοῦ ἐνσήμου· 3) σχέσεων τινῶν μεταξύ κυριάρχων μονῶν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους καί τῶν ἐξαρτημάτων αὐτῶν· 4) κειμηλίων· 5) ἀγροασφαλείας· 6)
συντάξεως Ταμείου Ἐλαιοπαραγωγῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει· 7) ἀπαγορεύσεως
εἰσόδου βοοειδῶν καί τράγων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει· 8) προσεγγίσεως, εἰσόδου καί
κυκλοφορίας μέσων μεταφορᾶς εἰς τήν χερσόνησον τοῦ Ἁγίου Ὄρους· 9)
τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους· 10)
συστηματικῆς ἐκμεταλλεύσεως καί προστασίας τῶν δασῶν τῆς χερσονήσου
τοῦ Ἁγίου Ὄρους· 11) θήρας καί 12) ἔργων. Ἡ ὁμαδοποίησις πλειόνων Κ.Δ.
ἐντός τοῦ αὐτοῦ θεματικοῦ κύκλου γίγνεται κατά τά κάτωθι ἐπιπλέον κριτήρια. Τό πρῶτον εἶναι ἡ ταὐτότης τοῦ ῥυθμιζομένου ἀντικειμένου καί
ἐφηρμόσθη εἰς τούς θεματικούς κύκλους περί: α) καθιερώσεως ἁγιορειτικοῦ
ἐνσήμου καί β) κειμηλίων. Τό δέ δεύτερον βασίζεται ἐπί τῆς ὁμοιότητος τῆς
γενικωτέρας φύσεως τῶν ῥυθμιζομένων ἐννόμων ἤ βιοτικῶν σχέσεων καί
ἐφηρμόσθη εἰς τούς θεματικούς κύκλους περί: α) φορολογίας καί β) προσεγγίσεως, εἰσόδου καί κυκλοφορίας μέσων μεταφορᾶς εἰς τήν χερσόνησον
νομιακό φορολογικό καθεστώς των μετοχίων και της εν γένει ακίνητης περιουσίας των Μονών του
Αγίου Όρους», Νομικό Βήμα 63 (2015), σ. 1190-1204.
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τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Περαιτέρω, εἰς ἥν περίπτωσιν ἐντάσσονται ἐντός τοῦ
αὐτοῦ θεματικοῦ κύκλου πλείονες Κ.Δ., αὗται παρουσιάζονται κατά χρονολογικήν σειράν.
Διά τήν κατάστρωσιν λοιπόν τοῦ πρώτου μέρους, μεταφέρονται ἐκ τοῦ
ΦΕΚ καί καταγράφονται ἐντός τοῦ ἀντιστοίχου θεματικοῦ κύκλου ἅπασαι
αἱ Κ.Δ., κατ’ ἐφαρμογήν τῶν ἤδη περιγραφέντων κριτηρίων, συνεκτιμωμένων καί τῶν τυχόν διορθώσεων ἡμαρτημένων/σφαλμάτων. Ἐπιπλέον, ἐφ’
ὅσον ἐδημοσιεύθησαν ἐν τῷ ΦΕΚ πλείονες διαδοχικαί Κ.Δ. ὑπό τοῦ αὐτοῦ
τίτλου ἤ περί τοῦ αὐτοῦ ζητήματος, συγκρίνεται τό περιεχόμενόν των.
Ἑπομένως, ἐάν ἡ μεταγενεστέρα καταργῇ ῥητῶς πλήρως ἤ ἀντικαθιστῇ
πᾶσαν προγενεστέραν Κ.Δ., προτιμᾶται ἡ χρονικῶς τελευταία· ἐάν μία μεταγενεστέρα Κ.Δ. καταργῇ, ἀντικαθιστῇ ἤ τροποποιῇ μερικῶς μίαν προγενεστέραν, τότε καταγράφεται ἡ προγενεστέρα, κατόπιν ἑνοποιήσεως, ἤτοι
ἐνσωματώσεως τῶν μερικωτέρων ἐπελθουσῶν διά τῆς μεταγενεστέρας
μεταβολῶν. Οὕτως εἰπεῖν, ἐν τῇ δευτέρᾳ ταύτῃ περιπτώσει δύναται νά γίνῃ
λόγος περί μιᾶς «ἰδιωτικῆς κωδικοποιήσεως». Διά τήν κατατόπισιν τοῦ
μελετητοῦ, πρό πάσης «κωδικοποιητικῆς», ἤτοι ἑνοποιητικῆς προσπαθείας
κατονομάζονται λεπτομερῶς αἱ «κωδικοποιούμεναι», ἄλλως αἱ ἑνοποιηθεῖσαι Κ.Δ.. Πολύτιμος βοηθός πρός ἀποφυγήν πάσης συγχύσεως εἶναι αἱ
ὑποσημειώσεις, αἱ ὁποῖαι παρατίθενται πρός ἐπεξήγησιν τῶν σταδίων τῆς
ἡμετέρας ἐργασίας ἑνοποιήσεως πλειόνων Κ.Δ.. Ἐπίσης, διευκρινίζεται ὅτι
ἐν τῇ ἰδιαιτέρᾳ περιπτώσει τῆς ἑνοποιήσεως δέν ἀναγράφεται εἰς τό σῶμα
τῆς ἑνιαίας διατάξεως τό προοίμιον καί ἡ ἡμερομηνία ὑπογραφῆς τῆς
ἐπικυρούσης Υ.Α., οὔτε τό ὄνομα τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ.
Ἰδιαιτέρως χρήσιμον διά τήν κατανόησιν τοῦ πρώτου μέρους εἶναι τό
«ΜΕΡΟΣ Β΄», τιτλοφορούμενον «ΕΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Τό δεύτερον τοῦτο μέρος περιλαμβάνει τάς ἐπιμέρους Κ.Δ.,
συμπεριλαμβανομένων καί τῶν διορθώσεων ἡμαρτημένων/σφαλμάτων, ἐκ
τῶν ὁποίων προέκυψαν αἱ τελικαί ἑνιαῖαι ἐργασίαι εἰς τό «ΜΕΡΟΣ Α΄».
Τοιαῦται ἑνοποιήσεις συνετελέσθησαν εἰς τούς θεματικούς κύκλους τοῦ
πρώτου μέρους περί: 1) κειμηλίων· 2) ἀγροασφαλείας· 3) προσεγγίσεως,
εἰσόδου καί κυκλοφορίας μέσων μεταφορᾶς εἰς τήν χερσόνησον τοῦ Ἁγίου
Ὄρους καί 4) τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου
Ὄρους.
Τό ἐν λόγῳ «ΜΕΡΟΣ Β΄» ἀποβλέπει εἰς τήν ἀναλυτικήν παρακολούθησιν τῶν νοητικῶν διεργασιῶν τῆς ἑνοποιήσεως τοῦ πρώτου μέρους, ἀλλά
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καί εἰς τήν ἁπλούστευσιν τῆς συγκριτικῆς μελέτης τῶν ἐξελικτικῶν σταδίων
τῶν νῦν ἰσχυουσῶν κανονιστικῶν ῥυθμίσεων. Διευκρινίζεται ὅτι εἰς τό
«ΜΕΡΟΣ Β΄» παρατίθεται τό πλῆρες κείμενον ἑκάστης Κ.Δ., συμπεριλαμβανομένων τοῦ προοιμίου, τῆς ἡμερομηνίας κυρώσεως τῆς οἰκείας Υ.Α.,
ὡς καί τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ.
Ἡ μετάβασις πρός τό τρίτον μέρος τοῦ βιβλίου φέρει τόν ἀναγνώστην
ἐνώπιον τοῦ προϊσχύοντος δικαίου. Εἰδικώτερον, τό «ΜΕΡΟΣ Γ΄» συντιθέασιν αἱ «ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», διότι ἐν
τούτῳ στεγάζονται πᾶσαι αἱ ἤδη καταργηθεῖσαι ἤ ἀντικατασταθεῖσαι Κ.Δ.,
συμπεριλαμβανομένων καί τῶν διορθώσεων ἡμαρτημένων/σφαλμάτων. Τό
τρίτον μέρος τοῦ ἔργου συντάσσεται πρός σφαιρικήν ἐνημέρωσιν τοῦ
μελετητοῦ περί ἁπασῶν τῶν διαχρονικῶν ῥυθμίσεων. Τοιαῦται διατάξεις
ἀπαντῶνται εἰς τούς θεματικούς κύκλους τοῦ πρώτου μέρους περί: 1) θήρας·
2) κειμηλίων· 3) συστηματικῆς ἐκμεταλλεύσεως καί προστασίας τῶν δασῶν
τῆς χερσονήσου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί 4) τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἐθεωρήσαμεν, ἐπιπροσθέτως, σκόπιμον διά τήν πληρεστέραν ἐνημέρωσιν τῶν ἐνδιαφερομένων τήν συμπερίληψιν τοῦ συνολικοῦ κειμένου τῶν
ἐπικυρουσῶν Υ.Α.. Τοῦτο ὅμως, ὡς ἤδη ἐλέχθη, δέν ἦταν ἐφικτόν εἰς
ἀπόλυτον βαθμόν ἐν τῷ πρώτῳ μέρει τοῦ ἔργου, ἕνεκα τῶν διαδικασιῶν
ἑνοποιήσεως εἰς ὁρισμένας Κ.Δ.. Διά τοῦτο, καί εἰς τάς περιπτώσεις ἐκείνας
διά τάς ὁποίας ἀνέκυψεν ἡ τοιαύτη δυσκολία, παρεθέσαμεν τήν πλήρη των
μορφήν ἐν τῷ δευτέρῳ καί ἐν τῷ τρίτῳ μέρει τοῦ ἔργου, παρά τήν δημιουργίαν σχετικῆς ἀνομοιομορφίας.
Περαιωθείσης τῆς ἐπεξεργασίας τῶν ἤδη ἕως σήμερον ἐπικυρωθεισῶν
ὑπό τῶν ἁρμοδίων Ὑπουργῶν καί δημοσιευθεισῶν ἐν τῷ ΦΕΚ Κ.Δ.,
ἀκολουθεῖ τό «ΜΕΡΟΣ Δ΄», τιτλοφορούμενον «ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Τό
τέταρτον μέρος προαναγγέλλει ἐνδεχομένας μεταβολάς, διότι περιλαμβάνει
τάς Κ.Δ. ἐκείνας, αἱ ὁποῖαι ἐψηφίσθησαν μέν ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ., ἀλλά ἐκκρεμοῦν πρός ἐπικύρωσιν ὑπό τῆς Πολιτείας.
Τό παρόν ἔργον κλείει τό ἐνημερωτικόν «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ», τό ὁποῖον
περιλαμβάνει τάς Κ.Δ. ἐκείνας, αἱ ὁποῖαι ἐψηφίσθησαν μέν ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ.,
ἀλλά δέν ἔτυχον ἐπικυρώσεως ὑπό τῆς Πολιτείας.
Ὁλοκληρωθείσης τῆς παρουσιάσεως τῆς ὕλης, παρατίθεται ὁ συγκεντρωτικός «ΠΙΝΑΞ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ», ὁ ὁποῖος χωρίζεται εἰς δύο δια-
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κριτάς κατηγορίας, ἤτοι: Α) τάς πηγάς Ἁγιορειτικοῦ Δικαίου καί Β) τάς γενικάς δικαιϊκάς ῥυθμίσεις.
Τέλος, διά τήν διευκόλυνσιν τῶν μελετητῶν, ἐδημιουργήθη ἕν «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ» τῶν σπουδαιοτέρων λέξεων – κλειδιά τοῦ παρόντος βιβλίου.
Δέον ὅπως ἐπισημανθῇ ὅτι εἰς τά τρία πρῶτα μέρη ἐτηρήθησαν οἱ γλωσσικοί τύποι καί τό σύστημα τονισμοῦ, πολυτονικόν ἤ μονοτονικόν, τά ὁποῖα
φέρουσιν αἱ ἐξεταζόμεναι πηγαί κατά τή δημοσίευσίν των ἐν τῷ ΦΕΚ. Αἱ
δέ ἀδημοσίευται Κ.Δ. τοῦ τετάρτου μέρους καί τοῦ Παραρτήματος ἐκφέρονται, ὅπως συνετάχθησαν πρωτοτύπως ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ.. Αἱ λοιπαί συγγραφικαί ἐργασίαι συμμορφοῦνται τῇ ἁγιορειτικῇ γλωσσικῇ παραδόσει.
Ὡς πρός τήν ὀνοματοδοσίαν τῶν Κ.Δ. ἐπελέχθησαν τά ἀκόλουθα συστήματα. Ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ κειμένου ἑκάστης Κ.Δ., ἀναγράφεται εἰς τόν τίτλον, κατά τό πολυτονικόν σύστημα καί εἰς τήν καθαρεύουσαν, τό ὄνομα
τῆς Κ.Δ., ὅπως τοῦτο ἀπεδόθη ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ., ἤ, ἐλλείψει αὐτοῦ, ἀναλόγως
τοῦ τίτλου τῆς ἐπικυρούσης Υ.Α., ὅπως αὕτη ἐδημοσιεύθη ἐν τῷ ἑκάστοτε
σχετικῷ ΦΕΚ. Ἀκολούθως, εἰς τόν 1ον ὑπότιτλον ἀναγράφονται τά πλήρη
στοιχεῖα τῆς ἑκάστοτε σχετικῆς ἐπικυρούσης Υ.Α. καί εἰς τόν 2ον ὑπότιτλον
τό ἀκριβές ὄνομά της, ὅπως τοῦτο ἐκφέρεται ἐν τῷ ἑκάστοτε σχετικῷ ΦΕΚ
καί κατά τό ἐκεῖ υἱοθετηθέν σύστημα τονισμοῦ. Αὐτονοήτως, ἐν τῷ τετάρτῳ
μέρει καί ἐν τῷ Παραρτήματι ἐλλείπει οἱονδήποτε στοιχεῖον ὑπουργικῆς
κυρώσεως, ἐπειδή πρόκειται περί μή εἰσέτι ἐγκριθεισῶν ὑπό τῆς Πολιτείας
Κ.Δ.. Εἰδικῶς ἐν τῷ πρώτῳ μέρει, ἐφ᾽ ὅσον πρόκειται περί ἑνοποιήσεως,
ἀναφέρονται εἰσαγωγικῶς αἱ ἑνοποιηθεῖσαι Κ.Δ.. Ἡ ταὐτότης τῶν τελευταίων προσδιορίζεται διά τῆς ἀναγραφῆς τῶν πλήρων στοιχείων τῶν Συνόδων τῆς Δ.Ι.Σ., ἐν ταῖς ὁποίαις αὗται ἐψηφίσθησαν, ὡς καί τῆς ἑκάστοτε
σχετικῆς ἐπικυρούσης Υ.Α.. Ὁ αὐτός τρόπος παραπομπῆς εἰς Κ.Δ. τηρεῖται
καί ἐν ταῖς ὑποσημειώσεσι.
Τέλος, τά ἀπολύτως προφανῆ τυπογραφικά ἀβλεπτήματα διωρθώθησαν,
ἐνῷ δι᾽ ὡρισμένα λάθη ἡμερομηνιῶν ἤ στοιχείων τῶν Κ.Δ. ἐγένετο σχετική
ὑπόμνησις.
Ἐν Θεσσαλονίκῃ, τῇ 6ῃ Δεκεμβρίου 2017
Δημήτριος Ἠ. Νικολακάκης
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ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ
Ἅγ. ἤ Άγ.
ἀγροδ.
ἀγροδ/κες
ἀγροδασ/κων
Ἀθων.
ΑΚΔ
Α.Ν. ἤ Α. Νόμος
Ἀντιπρ.
ἀριθμ. ἤ ἀριθ. ἤ αριθ.
ἄρθρ. ἤ ἄρ. ἤ άρθ.
αρχιγρ.
αὔξ.
Β.Δ.
βλ.
δασ.
ΔΕ
Δ/νις
Δ/ντοῦ
Δ/ξεως
Δ.Ι.Σ. ἤ ΔΙΣ
δραχ. ἤ δραχμ. ἤ δρχ.
ἑβδομαδ.
ἐδαφ.
Ἐκκλ. ἤ Ἐκκλησ. ἤ εκκλ.
ΕΟΚ
ἑπ.
Θ.
Θεσ/νίκη
Ἱ. ἤ ἱ., Ι. ἤ ι.
Ἱεροδ.
Ἱεροκ.
Ι. Κοιν. ἤ Ἱ Κοιν.
Ι.Μ. ἤ Ἱ.Μ.
Κ.Δ. ἤ Κανον. Διάταξις

Ἅγιον
ἀγροδασοφύλακας
ἀγροδασοφύλακες
ἀγροδασοφυλάκων
Ἀθωνιάς
Ἀριθμός Κανονιστικῆς Διατάξεως
Ἀναγκαστικός Νόμος
Ἀντιπρόσωπος
ἀριθμός
ἄρθρον
ἀρχιγραμματεύς
αὔξων
Βασιλικόν Διάταγμα
βλέπετε
δασικός
Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως
Διεύθυνσις
Διευθυντοῦ
Διατάξεως
Δισενιαύσιος Ἱερά Σύναξις
δραχμαί
ἑβδομαδιαίως
ἐδάφιον
Ἐκκλησιαστική
Εὐρωπαϊκή Οἰκονομική Κοινότης
ἑπόμενα
Θεία
Θεσσαλονίκη
Ἱερός/ Ἱερά
Ἱεροδιάκονος
Ἱεροκοινοτικός
Ἱερά Κοινότης
Ἱερά Μονή
Κανονιστική Διάταξις
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Κ. Διαθήκη
Κε.Δ.Α.Κ. ἤ ΚΕ.Δ.Α.Κ.
Κ. Φ.
Κ.Υ.Α.
Κ.Χ.Α.Ο. ἤ Κ.Χ.
Ν.
Ν.Δ. ἤ ν.δ. ἤ Νομ. Διάταγμα
Ν. Δ/τος
ν. ἡμ.
ὀκ.
Παλαιοχρ/κή
παρ. ἤ παράγ. ἤ παράγρ.
περίπτ.
Π. Διαθήκη
π. ἡμ.
Προεδρ. Διάταγμα
Πρ. ἤ Προηγ.
Προϊστ.
πρωτ.
ΠΕ
σ. ἤ σελ.
Σ/βριον
τ.
Υ.Α.
ΥΕ
Υπ.
ὙπἘξ
ΥΠΕΞ
ΥΠΕΚΑ
ΥΠΕΠΘ
Ὑποδ/σις
ΦΕΚ ἤ Φ.Ε.Κ.
Χωρ/κῆς
Χωρ/κων

Aἱ Κανονιστικαί Διατάξεις τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Καινή Διαθήκη
Κέντρον Διαφυλάξεως Ἁγιορειτικῆς
Κληρονομίας
Κοινοτικός Φόρος
Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφασις
Καταστατικός Χάρτης Ἁγίου Ὄρους
(ΦΕΚ 309 Α΄/16.9.1926 )
Νόμος
Νομοθετικόν Διάταγμα
Νομοθετικοῦ Διατάγματος
νέον ἡμερολόγιον
ὀκά
Παλαιοχριστιανική
παράγραφος
περίπτωσις
Παλαιά Διαθήκη
παλαιόν ἡμερολόγιον
Προεδρικόν Διάταγμα
Προηγούμενος
Προϊστάμενος
πρωτόκολλον
Πανεπιστημιακῆς Ἐκπαιδεύσεως
σελίς
Σεπτέμβριον
τεῦχος
Ὑπουργική Ἀπόφασις
Ὑποχρεωτικῆς Ἐκπαιδεύσεως
Ὑπουργός
Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν
Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν
Ὑπουργεῖον Περιβάλλοντος
καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς
Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Παιδείας
καί Θρησκευμάτων
Ὑποδιεύθυνσις
Φύλλον Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως
Χωροφυλακῆς
Χωροφυλάκων
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ΑΙ Δ ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑΙ
Κ ΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ Δ ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ Α ΓΙΟΥ Ο ΡΟΥΣ
(ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΩΣ ΜΕΡΟΣ Γ΄)
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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΙΣΧΥΟΥΣΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Εἰσαγωγή πρώτου μέρους
Ἐν τῷ πρώτῳ μέρει τοῦ ἔργου, ὅπως ἤδη ἔχομεν ἀνα φέρει, παρατίθενται αἱ ἰσχύουσαι καί ἐφαρμοζόμεναι σήμερον Κ.Δ.. Πρός τοῦτο, μεταφέρονται ἐκ τοῦ ΦΕΚ αἱ Κ.Δ., αἱ
ὁποῖαι ἀνήκουσιν εἰς τήν νομικήν φαρέτραν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, εἴτε ὡς ἐδημοσιεύθησαν τό πρῶτον, ἐφ’ ὅσον δέν
ὑπέστησαν οὐδεμίαν μεταβολήν μετά τήν δημοσίευσιν, εἴτε
ὡς αὗται διεμορφώθησαν τελικῶς μετά τήν ἀφαίρεσιν τῶν
ῥητῶς καταργηθεισῶν ῥυθμίσεων, τήν προσθήκην τῶν νεωτέρων διατάξεων, ἀλλά καί τήν ἐνσωμάτωσιν τῶν σχετικῶν
τροποποιήσεων, ὅπου αὗται ὑπῆρξαν, συνεκτιμωμένων εἰς
ἀμφοτέρας τάς περιπτώσεις καί τῶν τυχόν διορθώσεων
ἡμαρτημένων/ σφαλμάτων. Τοιαύτη ἑνοποίησις ἔλαβε χώραν
εἰς τάς Κ.Δ. περί: α) προστασίας, συντηρήσεως καί ταξινομήσεως τῶν ἱερῶν κειμηλίων, βιβλιοθηκῶν καί ἀρχείων τοῦ
Ἁγίου Ὄρους τοῦ θεματικοῦ κύκλου περί κειμηλίων· β) ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει· γ) εἰσαγωγῆς αὐτοκινήτων ἐν Ἁγίῳ
Ὄρει καί διανοίξεως δασοδρόμων ἐν Αὐτῷ τοῦ θεματικοῦ
κύκλου περί προσεγγίσεως, εἰσόδου καί κυκλοφορίας μέσων
μεταφορᾶς εἰς τήν χερσόνησον τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί δ) τῆς
Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἡ ἐν λόγῳ διαδικασία ἀπεδείχθη εἰς ὡρισμένας ἐξαιρετικάς περιπτώσεις δυσχερής. Εἰδικώτερον, εἰς τάς περί κειμηλίων Κ.Δ. κατέστη ἀδύνατος ἡ ἑνοποίησις τῶν ὁμοειδῶν
Κ.Δ. ἐντός ἑνός καί μόνον κειμένου, διότι ἡ μεταγενεστέρα
Κ.Δ. περιέχει τόσον τροποποιητικάς τῶν παλαιοτέρων, ὅσον
καί συμπληρωματικάς τῶν ἰσχυουσῶν διατάξεων ῥυθμίσεις.
Αὕτη δέ ἡ παράλληλος ἰσχύς τῶν προσθηκῶν δέν συνωδεύθη
ὑπό σχετικῆς προβλέψεως διά τό ζήτημα τῆς ἀριθμήσεως
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τῶν νέων ἄρθρων, τά ὁποῖα ἐτίθεντο ἐν ἰσχύϊ, μετά τήν
ἐνσωμάτωσίν των εἰς τήν προγενεστέραν Κ.Δ.. Διά τοῦτο, ὁ
θεματικός κύκλος περί κειμηλίων ἀποτελεῖται, ἀφ’ ἑνός ἀπό
τήν ἑνοποίησιν ἁπάντων τῶν διαδοχικῶν ὁμοειδῶν Κ.Δ. περί
προστασίας, συντηρήσεως καί ταξινομήσεως τῶν ἱερῶν κειμηλίων, βιβλιοθηκῶν καί ἀρχείων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀφ’
ἑτέρου δέ ἀπό τά ἄρθρα τῆς τελευταίας χρονολογικῶς Κ.Δ.
περί κειμηλίων, τά ὁποῖα συμπληροῦσι μέν νοηματικῶς τήν
προγενεστέραν, ἀλλά δέν συνεκτιμῶνται εἰς τήν ἀρίθμησιν.
Περαιτέρω, ὡς πρός τόν θεματικόν κύκλον περί καθιερώσεως ἁγιορειτικοῦ ἐνσήμου δέον ὅπως ἐπισημανθῇ ὅτι
δέν εἶναι δυνατή ἡ ἑνοποίησις τῶν δύο ὑφισταμένων περί
τούτου Κ.Δ., διότι ἡ χρονολογικῶς μεταγενεστέρα Κ.Δ.
εἰσάγει μίαν νοηματικῶς ἀντίθετον ῥύθμισιν περί τῆς
ὑπάρξεως σχετικῆς ὑποχρεώσεως καί τοῖς φοιτηταῖς, δίχως,
ὅμως, ἀναφοράν περί ῥητῆς τροποποιήσεως τοῦ ἀντιστοίχου
ἄρθρου τῆς προγενεστέρας Κ.Δ.. Διά τούς λόγους τούτους,
παρατίθενται ἀμφότεραι αἱ Κ.Δ..
Εἰς τό σημεῖον τοῦτο εἶναι ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη, ὅπως
τονίσωμεν ὅτι τά κείμενα, τά ὁποῖα προκύπτουσιν ἐκ τῆς κατά τά ἀνωτέρω ἑνοποιήσεως δέν ἀποτελοῦσιν ἐπίσημον κρατικήν κωδικοποίησιν, ἀλλά ἰδιωτικήν τοιαύτην, ἀποσκο ποῦσα ἀποκλειστικῶς εἰς τήν διευκόλυνσιν ἑκάστου θεράποντος τοῦ ἁγιορειτικοῦ δικαίου.
Τέλος, ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι χρήσιμος ὁδηγός διά τήν μελέτην τῶν συμπεριλαμβανομένων ἐν τῷ πρώτῳ μέρει Κ.Δ.
εἶναι τά σχόλια ἐν ταῖς ὑποσημειώσεσι.
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1. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ φορολογίας 2% ἐπὶ τῶν εἰσαγομένων καὶ
ἐξαγομένων ἐξ Ἁγίου Ὄρους ἐμπορευμάτων
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ’ ἀριθμ. 569/22.11.1930 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 145 Β´/9.12.1930)
«Περὶ φορολογίας 2% ἐπὶ τῶν εἰσαγομένων καὶ
ἐξαγομένων ἐξ Ἁγίου Ὄρους ἐμπορευμάτων»1

Η ΕΝ ΑΓΙΩι ΟΡΕΙ ΙΕΡΑ ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΣΥΝΑΞΙΣ

Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψει τὸ ἄρθρον 6 τοῦ ὑπὸ χρονολογίαν 10 Σεπτεμβρίου
1926 νομοθετικοῦ Διατάγματος, ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσομεν.
Ἄρθρον 1
Ἐπιβάλλεται εἰς ὄφελος τοῦ Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος φόρος 2%
ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν εἰς Ἅγιον Ὄρος εἰσαγομένων πραγμάτων, ὡς καὶ ἐπὶ τῶν
ἐξαγομένων ἐξ Ἁγίου Ὄρους προϊόντων.
Ἄρθρον 2
Ἡ εἴσπραξις τοῦ φόρου γίνεται διὰ προσώπων, τὰ ὁποῖα ἡ Ἱερὰ Κοινότης
ἐγκαθιστᾷ παρὰ τῷ Τελωνείῳ τοῦ Κράτους, καὶ ἐν ἐλλείψει ἢ ἀπουσίᾳ
αὐτῶν ἡ εἴσπραξις γίνεται τῇ2 τοῦ ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑπουργοῦ ὑπὸ τῆς
Τελωνειακῆς ὑπηρεσίας διὰ λογαριασμὸν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.

1

2

Ἡ φορολογία ἐπί τῶν εἰσαγομένων εἰς τό Ἅγιον Ὄρος ἐμπορευμάτων κατηργήθη διά Κ.Δ., ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ΡΚΕ΄(125)/19.8.1989 Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’
ἀριθμ. Φ.7635/19/ΑΣ 1706/2.12.1991 ἀποφάσεως περί «Κατάργησης της φορολογίας επί των εισαγομένων στο Άγιον Όρος Εμπορευμάτων» τῆς Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν (ΦΕΚ 1050 Β´/23.12.1991).
Ἐκ προδήλου σφάλματος, παραλείπεται ἡ λέξις «ἐπιμελείᾳ» ἤ ἑτέρα συνώνυμος.
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Ἄρθρον 3
Ὁ τρόπος τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ φόρου τούτου καὶ τῆς διαχειρίσεως τῶν
εἰσπράξεων κανονίζονται διὰ πράξεων τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, πρὸς ἣν
λογοδοτοῦσιν οἱ ἐντεταλμένοι τὴν εἴσπραξιν.
Ἄρθρον 4
Μετὰ πάροδον ἑξαμήνου ἀπὸ τῆς ἐπιβολῆς τοῦ φόρου τούτου ἡ Ἱερὰ
Κοινότης δύναται νὰ καταργήσῃ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει τὸν ἤδη ὑπάρχοντα φόρον ταβηλίου.
Ἄρθρον 5
Ἡ ἡμέρα τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ κατὰ τὸ ἄρθρον 1 φόρου
ὁρισθῇ διὰ πράξεως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
Ἐγένετο ἐν Καρυαῖς τῇ 20 Αὐγούστου 1930.
Ἡ Ἱερὰ Δισενιαύσιος Σύναξις
Ὅ,τι ἀκριβὲς ἀντίγραφον εἰλημμένον ἐκ τοῦ κώδικος τῶν πρακτικῶν
τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως.
Ἐν Καρυαῖς τῇ 4 Σεπτεμβρίου 1930
Οἱ Ἐπιστάται τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Μεγίστης Λαύρας Πρωτεπιστάτης Γέρων Εὐλόγιος
Δοχειαρίου Ἐπιστάτης Προηγ. Δανιὴλ
Ξενοφῶντος Ἐπιστάτης Παρθένιος
Ἐσφιγένου Ἐπιστάτης Παΐσιος
Ἐπικυροῦται τὸ ἀνωτέρω Κανονιστικὸν Διάταγμα.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Νοεμβρίου 1930
Ὁ Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν
Α. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ προσθέτου φορολογίας 1% ἐπὶ τῶν εἰσαγομένων
καὶ ἐξαγομένων ἐξ Ἁγίου Ὄρους ἐμπορευμάτων 3
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ’ ἀριθμ. 515/Β/12/ΙΙΙ/Ε/16.7.1935 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 109 Β´/30.7.1935)
«Περὶ προσθέτου φορολογίας 1% ἐπὶ τῶν εἰσαγομένων καὶ
ἐξαγομένων ἐξ Ἁγίου Ὄρους ἐμπορευμάτων»

Η ΕΝ ΑΓΙΩι ΟΡΕΙ ΙΕΡΑ ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΣΥΝΑΞΙΣ

Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψει τὸ ἄρθρον 6ον τοῦ ὑπὸ χρονολογίαν 10ης Σεπτεμβρίου
1926 Νομοθετικοῦ Διατάγματος ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσομεν.
Ἄρθρον 1
Ἐπιβάλλεται εἰς ὄφελος τοῦ Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος πρὸς
ἐξυπηρέτησιν τοῦ συναφθησομένου δανείου ὑπὲρ τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ
Ἱεροκοινοτικοῦ μεγάρου καὶ Ἀθωνιάδος Ἱερατικῆς Σχολῆς καὶ μέχρι τῆς
τελείας ἐξοφλήσεως τοῦ εἰρημένου δανείου πρόσθετος φόρος ἐπὶ τοῦ ἤδη
ὑπάρχοντος καὶ ἐνεργουμένου 2% Κοινοτικοῦ φόρου 1% ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν
εἰς Ἅγιον Ὄρος εἰσαγομένων πραγμάτων ὡς καὶ τῶν ἐξαγομένων ἐξ Ἁγίου
Ὄρους προϊόντων.
Ἄρθρον 2
Ἡ εἴσπραξις αὐτοῦ γενήσεται συμφώνως τῇ ὑπ᾽ ἀριθ. 569 Ὑπουργικῇ
ἀποφάσει καὶ ἐγκρίσει, δημοσιευθείσῃ ἐν τῇ ὑπ᾽ ἀριθ. 145 καὶ ἡμερομ. 9ης
Δεκεμβρίου 1930 Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως καὶ τοῖς ἄρθροις 2ῳ καὶ 3ῳ.

3

Ἡ φορολογία ἐπί τῶν εἰσαγομένων εἰς τό Ἅγιον Ὄρος ἐμπορευμάτων κατηργήθη διά Κ.Δ., ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ΡΚΕ΄(125)/19.8.1989 Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’
ἀριθμ. Φ.7635/19/ΑΣ 1706/2.12.1991 ἀποφάσεως περί «Κατάργησης της φορολογίας επί των εισαγομένων στο Άγιον Όρος Εμπορευμάτων» τῆς Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν (ΦΕΚ 1050 Β´/23.12.1991).
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Ἄρθρον 3
Ἡ ἡμέρα τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ κατὰ τὸ ἄρθρον 1 φόρου
ὁρισθῇ διὰ πράξεως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
Ἐγένετο ἐν Καρυαῖς τῇ 3ῃ Μαΐου 1935.
Ἡ Ἱερὰ Δισενιαύσιος Σύναξις
Ὅτι ἀκριβὲς ἀντίγραφον εἰλημμένον ἐκ τοῦ Κώδικος τῶν Πρακτικῶν
τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως.
Ἐν Καρυαῖς τῇ 6ῃ Ἰουνίου 1935
Οἱ Ἐπιστάται τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγ. Ὄρους Ἄθω
Ὁ Μεγίστης Λαύρας Πρωτεπιστάτης
Προηγούμενος Μάξιμος
Ὁ Δοχειαρίου Ἐπιστάτης
Προηγούμενος Δανιὴλ
Ὁ Ξενοφῶντος Ἐπιστάτης
Γέρων Ἰωακεὶμ
Ὁ Ἐσφιγμένου Ἐπιστάτης
Γερ. Πέτρος
Ἐπικυροῦται τὸ ἀνωτέρω Κανονιστικὸν Διάταγμα.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 16ῃ Ἰουλίου 1935
Ὁ Ὑπουργὸς
Δ. ΜΑΞΙΜΟΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ εἰσπράξεως φόρου 3% ἐπὶ τῆς ἀξίας
τοῦ εἰς Ἅγιον Ὄρος πρὸς κατανάλωσιν εἰσαγομένου καπνοῦ
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ἄνευ ἀριθμ. ἀπό 5.6.1953 κοινῆς ἀποφάσεως
τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν καί Οἰκονομικῶν
(ΦΕΚ 188 Α´/25.7.1953)
«Περὶ κυρώσεως τῆς ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως
τοῦ Ἁγίου Ὄρους ψηφισθείσης Κανονιστικῆς Διατάξεως»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψει τὸ ἄρθρον 6 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος τῆς 10ης
Σεπτεμβρίου 1926 «περὶ κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους».
Κυροῦμεν τὴν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
κατὰ τὴν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς 8ης Ἀπριλίου 1953, ψηφισθεῖσαν Κανονιστικὴν Διάταξιν περὶ «εἰσπράξεως φόρου 3% ἐπὶ τῆς ἀξίας τοῦ εἰς Ἅγιον
Ὄρος πρὸς κατανάλωσιν εἰσαγομένου καπνοῦ», ἔχουσαν οὕτω˙
Ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 6ον τοῦ ἀπὸ 10ης Σεπτεμβρίου 1926 Νομοθετικοῦ
Διατάγματος Δισενιαύσιος Σύναξις.
Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψει τὸ ἄρθρον 182 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους καὶ πρὸς κάλυψιν ἀναγκῶν τῆς ἐν Καρυαῖς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, ἀποφασίζομεν καὶ ψηφίζομεν:
Ἄρθρον 1
Ἐπιβάλλομεν φορολογίαν 3% ἐπὶ τῆς ἀξίας τοῦ εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος
εἰσαγομένου καὶ καταναλισκομένου καπνοῦ.
Ἄρθρον 2
Τὸ ποσοστὸν τοῦτο εἰσπράττεται παρὰ τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγίου
Ὄρους καὶ διατίθεται ἐξ ὁλοκλήρου ὑπὲρ τῶν ἀναγκῶν τῆς Ἀθωνιάδος
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς.
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Ἄρθρον 3
Οὐδεμία αὔξησις τῆς τιμῆς τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει καταναλισκομένου καπνοῦ,
ἐπιτρέπεται ἐκ τῆς ὡς ἄνω φορολογίας.
Ἄρθρον 4
Ἡ ὡς ἄνω ἐπιβαλλομένη φορολογία 3% ἐπιβαρύνει τοὺς εἰσαγωγεῖς
ἐμπόρους ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, οἴκοθεν δὲ ἐννοεῖται ὅτι αὕτη θὰ καταβάλλεται
ἀπὸ τῶν κερδῶν αὐτῶν.
Ἄρθρον 5
Ἐν περιπτώσει μὴ συμμορφώσεως οἱουδήποτε εἰσαγωγέως πρὸς τὰς διατάξεις τῶν προηγουμένων ἄρθρων, δύναται ἡ Ἱ. Κοινότης νὰ ἐνεργῇ ἀπ᾽
εὐθείας ἢ δι᾽ ἀντιπροσώπου αὐτῆς τὴν ἀποκλειστικὴν εἰσαγωγὴν καὶ
ἐμπορίαν τοῦ εἰς τὴν Χερσόνησον τοῦ Ἁγίου Ὄρους καταναλισκομένου
καπνοῦ.
Ἄρθρον 6
Ἡ ἰσχὺς τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως, ἄρχεται ἀπὸ τῆς ἡμέρας
τῆς δημοσιεύσεως αὐτῆς εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.
Ἄρθρον 7
Ἡ παροῦσα Κανονιστικὴ Διάταξις, δύναται νὰ τροποποιηθῇ μετὰ 2ετίαν
ἀπὸ τῆς ἐφαρμογῆς της.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 5 Ἰουνίου 1953
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ ἐπιβολῆς φόρου 3% ἐπὶ τῶν Μετοχιακῶν μισθωμάτων
ὑπὲρ τοῦ Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ’ ἀριθμ. Ε542-2/27.6.1966 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 465 Β´/27.7.1966)
«Περὶ κυρώσεως κανονιστικῆς διατάξεως
περὶ ἐπιβολῆς φόρου 3% ἐπὶ τῶν Μετοχιακῶν μισθωμάτων
ὑπὲρ τοῦ Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψιν τὸ ἄρθρον 6 τοῦ Νομ. Διατάγματος τῆς 10ης Σεπτεμβρίου 1926 «περὶ κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους»,
κυροῦμεν τὴν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους
κατὰ τὴν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς 5ης Μαΐου 1964 ψηφισθεῖσαν Κανονιστικὴν
Διάταξιν περὶ ἐπιβολῆς φόρου 3% ἐπὶ τῶν εἰσπραττομένων ὑπὸ τῶν Ἱερῶν
Μονῶν Μετοχιακῶν Μισθωμάτων ὑπέρ τοῦ Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος
Ἁγίου Ὄρους, ἧς τὸ κείμενον ἕπεται:
Ἄρθρον 1
Ἀπὸ τοῦ τρέχοντος ἔτους καὶ εἰς τὸ διηνεκὲς ἐπιβάλλεται εἰς ὄφελος τοῦ
Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος φόρος 3% ἐπὶ τῶν Μετοχιακῶν Μισθωμάτων
τῶν εἰσπραττομένων ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Μονῶν παρὰ τοῦ Δημοσίου.
Ἄρθρον 2
Ἡ εἴσπραξις τοῦ φόρου τούτου γίνεται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας ἅμα
τῇ εἰσπράξει τῶν μετοχιακῶν μισθωμάτων ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Μονῶν παρὰ
τοῦ Δημοσίου.
Ἄρθρον 3
Ἡ ἐκτέλεσις τοῦ παρόντος ἄρχεται ἅμα τῇ ὑπογραφῇ ταύτης ὑπὸ τοῦ
Σώματος τῆς Δισενιαυσίου Ἱερᾶς Συνάξεως.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 27 Ἰουνίου 1966
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ι. ΤΟΥΜΠΑΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ καταργήσεως τῆς φορολογίας
ἐπὶ τῶν εἰσαγομένων εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐμπορευμάτων
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ’ ἀριθμ. Φ.7635/19/ΑΣ 1706/2.12.1991 ἀποφάσεως
τῆς Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν
(ΦΕΚ 1050 Β´/23.12.1991)
περί «Κατάργησης της φορολογίας
επί των εισαγομένων στο Άγιον Όρος Εμπορευμάτων»
Η ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΙΕΡΑ ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΣΥΝΑΞΙΣ

Συνελθούσης της καθ᾽ ημάς Ιεράς Δισενιαυσίου Συνάξεως σήμερον τη
19η Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 1989 ημέρα Παρασκευή εν απαρτία
εν τη κοινή αιθούση των Συνεδριάσεων της Ιεράς Κοινότητας εις ΡΚΕ´
(125) Σύνοδον αυτής.
Αποφασίζεται όπως γενικευθή δι᾽ όλους η κατάργησις του ιεροκοινοτικού φόρου επί των εισαγομένων πάσης φύσεως πραγμάτων, ανεξαρτήτως
του εισάγοντος ταύτα προσώπου.
Ανατίθεται δε εις την Ι. Κοινότητα, όπως διά πράξεώς της καταστήση
εκ παραλλήλου μην ενεργόν την και παρά των εμπόρων είσπραξιν του ιεροκοινοτικού φόρου επί των εισαγομένων πραγμάτων.
Ούτω, θεία συνάρσει, περαιωθεισών εργασιών, κηρύσσεται το τέλος της
παρούσης Συνόδου.
Έπονται αι υπογραφαί
Ακριβές αντίγραφον εκ του κώδικος των Πρακτικών της Δισενιαυσίου
Οι Επιστάται της Ιεράς Κοινότητας του Αγ. Όρους Άθω.
Ο Μ. Λαύρας Πρωτεπιστάτης Γέρων Επιφάνιος
Ο Δοχειαρίου Επιστάτης Ιεροδ. Ιωακείμ
Ο Ξενοφώντος Επιστάτης Γέρων Σιλουανός
Ο Εσφιγμένου Επιστάτης α.α. Ι. Δαμασκηνός αρχιγρ.
Επικυρούται η ανωτέρω Κανονιστική Διάταξη.
Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 1991
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
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2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ ἐπιθέσεως ἐνσήμου 100 καί 50 δραχμῶν
ἐπί τῶν ἐκδιδομένων ὑπό τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας διαμονητηρίων
εἰς ἐπισκέπτας τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Ὑπ᾽ ἀριθμ. 567/22.11.1930 ἀπόφασις τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 145 Β´/09.12.1930)
«Περὶ ἐπιθέσεως ἐνσήμου 100 καί 50 δραχμῶν
ἐπί τῶν ἐκδιδομένων ὑπό τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας διαμονητηρίων
εἰς ἐπισκέπτας τοῦ Ἁγίου Ὄρους»

Η ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΙΕΡΑ ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΣΥΝΑΞΙΣ

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψει τό ἄρθρον 36 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, προβλέποντος διά τήν συντήρησιν τοῦ Κοινοῦ Ταμείου, ἀποφασίζομεν καί διατάσσομεν:
Ἄρθρον 1
Καθιεροῦται ἡ ἐπικόλλησις ἐνσήμου Ἁγιορειτικοῦ ἐπί τῶν ἑκάστοτε διά
τῆς μεγάλης Σφραγῖδος ἐκδιδομένων ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας διαμονητηρίων τῶν ἐπισκεπτῶν Ἁγίου Ὄρους.
Ἄρθρον 2
Ἐπί παντός διαμονητηρίου τῆς Μεγάλης Σφραγῖδος, προοριζομένου διά
τούς ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ προερχομένους ἐπισκέπτας τοῦ Ἁγίου Ὄρους θέλει
ἐπικολλᾶσθαι ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας ἔνσημον Ἁγιορείτικον ἀξίας ἑκατόν
(100) δραχμῶν, ἐπί δέ παρομοίου Διαμονητηρίου προοριζομένου διά τούς
ἐκ τοῦ Ἐσωτερικοῦ τοιούτους θέλει ἐπικολλᾶσθαι ὑπό τῆς αὐτῆς ἀρχῆς
ἔνσημον τοιοῦτον ἀξίας πεντήκοντα (50) δραχμῶν. Τό ἀντίτιμον τῆς ἀξίας
τῶν ὡς ἄνω ἐνσήμων εἰσπράττεται ἀμέσως ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας παρά
τοῦ, δι’ ὅν ἐκδίδεται τό Διαμονητήριο.
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Ἄρθρον 3
[Τῆς ἀνωτέρω ὑποχρεώσεως ἀπαλλάσσονται οἱ φοιτηταί καί μαθηταί
τοῦ Ἐσωτερικοῦ καί Ἐξωτερικοῦ]4 καθώς καί οἱ ὀρθόδοξοι κληρικοί.
Ἄρθρον 4
Τό Ἁγιορειτικόν ἔνσημον ἔγχρωμον ὅν, φέρει ἐπ’ αὐτοῦ τήν Εἰκόνα τῆς
ἐπισκιάσεως τοῦ Ἄθω καί περί αὐτήν «Τό Ἅγιον Ὄρος Ἄθω», κάτωθι δέ
τῆς ἐπισκιάσεως τά ἑξῆς: «Ἔνσημον δραχ. 100 ἤ (50) Ἱερᾶς Κοινότητος
Ἁγίου Ὄρους Ἄθω» καί τήν ἑκάστοτε τῆς ἐκτυπώσεως τοῦ ἐνσήμου χρονολογίαν.
Ἄρθρον 5
Ἡ παροῦσα Κανονιστική Διάταξις τίθεται ἐν ἰσχύϊ ἅμα τῇ κυρώσει ταύτης ὑπό τοῦ ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑπουργοῦ, συμφώνως τῷ ἀπό 26 Σεπτεμβρίου 1926 Νομοθετικοῦ Διατάγματος.
Ἐγένετο ἐν Καρυαῖς τῇ 20 Αὐγούστου 1930.
Ὅ,τι ἀκριβές ἀντίγραφον εἰλημμένον ἐκ τοῦ Κώδικος τῶν πρακτικῶν
τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως.
Ἐν Καρυαῖς τῇ 4 Σεπτεμβρίου 1930.
Οἱ Ἐπιστάται τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Μεγίστης Λαύρας Πρωτεπιστάτης Γέρων Εὐλόγιος
Δοχειαρίου Ἐπιστάτης Προηγ. Δανιήλ
Ξενοφῶντος Ἐπιστάτης Παρθένιος
Ἐσφιγμένου Ἐπιστάτης Παΐσιος
Ἐπικυροῦται τό ἀνωτέρω Κανονιστικόν Διάταγμα.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Νοεμβρίου 1930
Ὁ Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν
Α. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
4

Ἡ περίπτωσις αὕτη μετεβλήθη ὡς πρός τούς φοιτητάς διά τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ
ἀπό 5.5.1964 Συνεδρίᾳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. Ε542-2 δίς/27.6.1966 ἀποφάσεως
«Περί κυρώσεως κανονιστικῆς διατάξεως περί καθιερώσεως Ἁγιορειτικοῦ ἐνσήμου» τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 465 Β΄ /27.7.1966), Κ.Δ.. Βλ. σχετικῶς σ. 43-44 τοῦ παρόντος βιβλίου.
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ καθιερώσεως Ἁγιορειτικοῦ ἐνσήμου
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ’ ἀριθμ. Ε542-2 δὶς/27.6.1966 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 465 Β´/27.7.1966)
«Περὶ κυρώσεως κανονιστικῆς διατάξεως
περὶ καθιερώσεως Ἁγιορειτικοῦ ἐνσήμου»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψιν τὸ ἄρθρον 6 τοῦ Νομ. Διατάγματος τῆς 10ης Σεπτεμβρίου 1926 «περὶ κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους»,
κυροῦμεν τὴν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους
κατὰ τὴν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς 5ης Μαΐου 1964 ψηφισθεῖσαν Κανονιστικὴν
Διάταξιν περὶ καθιερώσεως Ἁγιορειτικοῦ ἐνσήμου ἐπὶ τῶν ἐκδιδομένων
διαμονητηρίων διὰ τοὺς ἐπισκεπτομένους τὸ Ἅγιον Ὄρος φοιτητάς, ἧς τὸ
κείμενον ἕπεται:
Ἄρθρον 1
Καθιεροῦται ἡ ἐπικόλλησις ἐνσήμου Ἁγιορειτικοῦ, ἐπὶ τῶν ἑκάστοτε διὰ
τῆς μεγάλης Σφραγῖδος ἐκδιδομένων ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας Διαμονητηρίων γενικῶς τῶν ἐπισκεπτῶν φοιτητῶν Ἁγίου Ὄρους ξένων τε καὶ
ἡμετέρων.
Ἄρθρον 2
Ἐπὶ παντὸς διαμονητηρίου τῆς Μεγάλης Σφραγῖδος προοριζομένου
γενικῶς διὰ τοὺς φοιτητὰς ἐπισκέπτας τοῦ Ἁγίου Ὄρους ξένους τε καὶ
ἡμετέρους θέλει ἐπικολλᾶσθαι ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας ἔνσημον
Ἁγιορειτικὸν ἀξίας πεντήκοντα (50) δραχμῶν. Τὸ ἀντίτιμον τῆς ἀξίας τῶν
ὡς ἄνω ἐνσήμων εἰσπράττηται ἀμέσως ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας παρὰ τοῦ
δι᾽ ὅν ἐκδίδεται τὸ διαμονητήριον.
Ἄρθρον 3
Τὸ Ἁγιορειτικὸν ἔνσημον ὅ φέρει ἐπ᾽ αὐτοῦ τὴν εἰκόνα τῆς ἐπισκιάσεως
τοῦ Ἄθω καὶ περὶ αὐτὴν «τὸ Ἅγιον Ὄρος Ἄθω» κάτωθεν δὲ τῆς ἐπισκιάσεως
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τὰ ἑξῆς: «Ἔνσημον δρχ. 50 Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους Ἄθω» καὶ τὴν
ἑκάστοτε τῆς ἐκτυπώσεως τοῦ ἐνσήμου χρονολογίαν.
Ἄρθρον 4
Ἡ παροῦσα Κανονιστικὴ Διάταξις τίθεται ἐν ἰσχύϊ ἅμα τῇ ἐγκρίσει αὐτῆς
ὑπὸ τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 27 Ἰουνίου 1966
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ι. ΤΟΥΜΠΑΣ
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3. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ
ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ῥυθμίζουσα σχέσεις τινὰς μεταξὺ κυριάρχων Μονῶν
τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν ἐξαρτωμένων Κελλίων
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ’ ἀριθμ. 35669/21.8.1947 ἀποφάσεως
τοῦ Μονίμου ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑφυπουργοῦ
(ΦΕΚ 123 Β´/28.8.1947)
«Περὶ κυρώσεως κανονιστικῆς διατάξεως,
ρυθμιζούσης σχέσεις τινας μεταξὺ κυριάρχων Μονῶν
τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν ἐξαρτωμένων Κελλίων»

Ο ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψει τὸ Ἄρθρον 6 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος τῆς 10ης
Σεπτεμβρίου 1926 «περὶ κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους» κυροῦμεν τὴν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως τοῦ Ἁγίου
Ὄρους κατὰ τὴν συνεδρίασιν αὐτῆς τῆς 13ης Μαΐου 1947 ψηφισθεῖσαν καὶ
ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Συνοδικῇ ἀποφάσει τῆς 24ης Ἰουλίου
1947 ἐγκριθεῖσαν κανονιστικὴν διάταξιν περὶ ρυθμίσεως σχέσεων μεταξὺ
κυριάρχων Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν ἐξαρτωμένων Κελλίων, ἧς τὸ κείμενον ἕπεται:
Ἄρθρον 1
Συναφῶς πρὸς τὰ ὑπὸ τῶν ἄρθρων 137 καὶ 162 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου ὁριζόμενα περὶ τοῦ κατὰ τὸ ἱερὸν Πατριαρχικὸν Σιγίλλιον τοῦ 1909 καταβλητέου δι᾽ ἑκάστην τῶν πέντε τάξεων τῶν κελλίων τριμεριδίου θεσπίζεται
Ἁγιορειτικὴ διατίμησις εἰς τρέχον νόμισμα τῆς χρυσῆς Τουρκικῆς Λίρας,
ἀντιστοιχοῦσα πρὸς τὰ 50% τῆς ἐν τῷ ἔξω κόσμῳ ἐπισήμου διατιμήσεως.
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Ἡ οὕτως ὁριζομένη διατίμησις μέλλει ἰσχύειν ἐν τῇ καταβολῇ τῶν ποσῶν
τοῦ τριμεριδίου λογιζομένου πάντοτε εἰς χρυσᾶς Τουρκικὰς λίρας.
Ἄρθρον 2
Ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 135 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου
θεσπιζόμενα σχετικὰ περὶ καυσοξύλων, κραββατοξύλων καὶ γουρνῶν, ἡ ἐν
τῷ ἄρθρῳ 163 διαλαμβανομένη ὑποχρέωσις τῶν κυριάρχων ἱερῶν Μονῶν,
ὅπως ἐν τῇ παρ᾽ αὐτῶν ἀποκλειστικῇ ἐκμεταλλεύσει τῶν δασωδῶν περιοχῶν
τῶν κελλίων λαμβάνωσιν ὑπ᾽ ὄψιν τὰς ἑκάστοτε ἀνάγκας αὐτῶν, συνωδὰ
τῇ εὐρυτέρᾳ ἐννοίᾳ τῶν ἀντιστοίχων διατάξεων τοῦ ἱεροῦ Πατριαρχικοῦ
Σιγιλλίου τοῦ 1909, ἀναλύεται ὡς ἀκολούθως:
1. Ἑκάστη κυρίαρχος Μονὴ ὑποχρεοῦται παρέχειν τοῖς Κελλίοις τὰ
ἀναγκαιοῦντα πρὸς οἰκιακὴν χρῆσιν καυσόξυλα. Ταῦτα οἱ κάτοχοι τῶν Κελλίων λαμβάνουσιν ἐκ τῶν ἀγρίων καὶ μὴ οἰκοδομησίμου ὕλης ξύλων τῆς
ἰδίας αὐτῶν περιοχῆς, ἐὰν δὲ καὶ ἐφ᾽ ὅσον ἡ περιοχὴ τοῦ Κελλίου στερεῖται
τοιούτων, ὑποχρεοῦται ἡ Ἱερὰ Μονὴ ὅπως ὑποδείξη πρὸς ξύλευσιν τὴν πλησιεστέραν δασώδη περιοχὴν αὐτῆς.
2. Ἑκάστη ἱερὰ Μονή δὲν δύναται νὰ ἀρνηθῇ εἰς τοὺς κατόχους τῶν
Κελλίων κραββατόξυλα καὶ γούρνας διὰ τὰς ἀποδεδειγμένας ἀνάγκας
αὐτῶν, ἐφ᾽ ὅσον ἡ περιοχὴ τοῦ Κελλίου παρέχει τὴν δυνατότητα. Ἄλλως
ἐπαφίεται τῇ κυριάρχῳ ἱερᾷ Μονῇ ἡ ἐξοικονόμησις τῶν σχετικῶν ἀναγκῶν
τῶν Κελλίων.
3. Αἱ ἱεραὶ Μοναί, εἰς ὅ ἔχουσιν ἀποκλειστικὸν δικαίωμα ἐκμεταλλεύσεως τῶν δασωδῶν περιοχῶν, ὑποχρεοῦνται ἵνα λαμβάνωσιν ὑπ᾽ ὄψιν
καὶ ἐξοικονομῶσι τὰς ἀποδεδειγμένας τῶν Κελλίων ἀνάγκας οἰκοδομησίμου
ξυλείας διὰ τὴν ἐπισκευὴν αὐτῶν.
Ἐν περιπτώσει καθ᾽ ἥν ὁ κάτοχος Κελλίου τινὸς φωραθῆ ἐμπορευόμενος
τὴν διὰ τὰς ἰδίας αὐτοῦ ἀνάγκας ζητηθεῖσαν καὶ ληφθεῖσαν ξυλείαν,
ὑποχρεοῦται ὅπως ἀποζημιώση τὴν ἱερὰν Μονὴν εἰς κηρόν, διπλασίας ἀξίας
τῆς ἐκποιηθείσης ξυλείας, ἐν ὑποτροπῇ δὲ ὑπάγεται εἰς τὰς περὶ τῶν ἐπιμόνως
ἀδιορθώτων διατάξεις τοῦ ἄρθρου 139 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου.
Ἄρθρον 3
Ἐν ἀναφορᾷ πρὸς τὴν αὐτὴν ἀποκλειστικὴν ἀπὸ μέρους τῶν ἱερῶν
Μονῶν ἐκμετάλλευσιν τῶν ἐν τῇ περιοχῇ τῶν Κελλίων δασωδῶν περιοχῶν,
παρέχεται τοῖς κατόχοις τῶν Κελλίων δικαίωμα ἐμβολιασμοῦ καστανεῶν
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ἐκ τῶν ἐν τῇ ἰδίᾳ αὐτῶν περιοχῇ, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅπως ὁ συνολικὸς μὲν
ἀριθμὸς τῶν ἐμβολιασθέντων δένδρων μὴ ὑπερβῆ τρία κατ᾽ ἀνώτατον ὄριον
δι᾽ ἕκαστον τῶν ἐν τῷ ὁμολόγῳ τοῦ Κελλίου ἐγγεγραμμένων προσώπων,
ἀνήκῃ δὲ ταῖς ἱεραῖς Μοναῖς τὸ δικαίωμα τῆς ὑποδείξεως τῶν ἐμβολιασθησομένων δένδρων, ὁριζομένου ὅτι ταῦτα δέον νὰ ὧσιν ἐκ τῶν
εὑρισκομένων εἰς τὸ χεῖλος τῆς καλλιεργημένης ἐκτάσεως.
Ἄρθρον 4
Εἰς ἐπεξήγησιν τῶν ὑπὸ τῶν σχετικῶν διατάξεων τοῦ ἱεροῦ Πατριαρχικοῦ Σιγιλλίου τοῦ 1909 καὶ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους (ἄρθρον 164) περὶ βελτιώσεως τοῦ ἱεροῦ σκηνώματος καὶ αὐξήσεως
διαγορευομένων καθορίζεται ὅτι ἡ ἀληθὴς ἔννοια τῆς περὶ ἧς αἱ εἰρημέναι
διατάξεις διαλαμβάνουσι βελτιώσεως καὶ αὐξήσεως, ἐστὶν οὐχὶ ἡ δι᾽
ἐκριζώσεως δένδρων (παραβλ. ἄρθρον 166) ἐπέκτασις, ἀλλ᾽ ἡ συστηματικωτέρα καὶ ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον ἀποδοτικωτέρα καλλιέργεια τῶν καλλιεργουμένων περιοχῶν ἑκάστου Κελλίου.
Ἡ ἰσχὺς τῆς παρούσης ἄρχεται ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς δημοσιεύσεως αὐτῆς
ἐν τῇ ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 21 Αὐγούστου 1947
Ὁ Ὑφυπουργὸς
Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ
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4. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ
Ἐν τούτῳ τῷ θεματικῷ κύκλῳ περιλαμβάνεται πρῶτον ἡ ψηφισθεῖσα
ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό 13.5.1947 συνεδριάσει αὐτῆς, ἐγκριθεῖσα ὑπό τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Συνοδικῇ Ἀποφάσει τῆς 24.7.1947 καί
ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 35668/21.8.1947 ἀποφάσεως «Περί κυρώσεως κανονιστικῆς διατάξεως περί προστασίας, συντηρήσεως καί ταξινομήσεως τῶν ἱερῶν κειμηλίων, βιβλιοθηκῶν καί ἀρχείων τοῦ Ἁγίου
Ὄρους» τοῦ Μονίμου ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑφυπουργοῦ (ΦΕΚ 123
Β΄/28.8.1947), Κ.Δ., ὡς νύν ἰσχύει κατόπιν τῶν τροποποιήσεων, αἱ ὁποῖαι
ἐπῆλθον διά τῶν ἄρθρων 1-3 τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ
ΡΙΗ΄(118)/6.5.1986 Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ.
Φ. 7611.1/4/ΑΣ 232/19.2.1996 ἀποφάσεως περί «Επικύρωσης Κανονιστικής
Διατάξεως της Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως του Αγίου Όρους» τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 321 Β΄/8.5.1996), Κ.Δ.. Ἀκολούθως, παρατίθενται τά ἄρθρα 4-6 τῆς
αὐτῆς δευτέρας Κ.Δ., τά ὁποῖα συμπληροῦσι τάς διατάξεις τῆς ἀπό 13.5.1947
Κ.Δ. (ΦΕΚ 123 Β΄/28.8.1947).5

5

Αἱ λοιπαί σχετικαί Κ.Δ., ἤτοι: ἡ ψηφισθεῖσα ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό 24.8.1952 Συνεδρίᾳ αὐτῆς
καί ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 20136/Ε.Κ./18α./2.2.1953 ἀποφάσεως «Περί τροποποιήσεως
τοῦ 17ου ἄρθρου τῆς ὑπ’ ἀριθ. 35668/21.4.47 Κανονιστικῆς Διατάξεως» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 32
Β´/17.2.1953)· β) ἡ ψηφισθεῖσα ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό 21.4.1953 Συνεδρίᾳ αὐτῆς καί
ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 36564 Ε.Κ. /18α/19.6.1953 ἀποφάσεως «Περί τροποποιήσεως τοῦ
ἄρθρου 20 τῆς ὑπ’ ἀριθ. 35668/21.4.1947 Κ.Δ.» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 177 Α´/10.7.1953) καί γ) ἡ
ψηφισθεῖσα ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ 97/20.8.1975 Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ.
Φ. 7631/15/ΑΣ 661/10.9.1976 ἀποφάσεως «Περί κυρώσεως τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως Διατάξεών τινων, τῆς ἀπό 21.8.1947 τοιαύτης “περί Ἱερῶν Κειμηλίων”, (ΦΕΚ 123/1947, τ. Β΄)» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 1193 Β´/27.9.1976), ὡς καί αἱ διορθώσεις
ἡμαρτημένων, αἵτινες ἐδημοσιεύθησαν ἐν τῷ ΦΕΚ 1216 Β´/1.10.1976, ἀντικατεστάθησαν διά τῆς
νεωτέρας ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ΡΙΗ΄(118)/6.5.1986 Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης
διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. Φ. 7611.1/4/ΑΣ 232/19.2.1996 ἀποφάσεως περί «Επικύρωσης Κανονιστικής Διατάξεως της Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως του Αγίου Όρους» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 321 Β΄/8.5.1996),
Κ.Δ.. Βλ. ἀναλυτικῶς τά σχόλια ἐν τοῖς σχετικοῖς ἄρθροις.
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ προστασίας, συντηρήσεως καὶ
ταξινομήσεως τῶν ἱερῶν κειμηλίων, βιβλιοθηκῶν
καὶ ἀρχείων τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ᾽ ἀριθμ. 35668/21.8.1947 ἀποφάσεως
τοῦ Μονίμου ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑφυπουργοῦ
(ΦΕΚ 123 Β´/28.8.1947)
«Περὶ κυρώσεως κανονιστικῆς διατάξεως
περὶ προστασίας συντηρήσεως καὶ ταξινομήσεως
τῶν ἱερῶν κειμηλίων βιβλιοθηκῶν καὶ ἀρχείων τοῦ Ἁγίου Ὄρους»

Μετά τήν ἐνσωμάτωσιν τῶν σχετικῶν τροποποιήσεων, τάς ὁποίας ἐπέφερε
ἡ ψηφισθεῖσα ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ΡΙΗ΄(118)/6.5.1986 Συνόδῳ αὐτῆς καί
ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. Φ. 7611.1/4/ΑΣ 232/19.2.1996 ἀποφάσεως
περί «Επικύρωσης Κανονιστικής Διατάξεως της Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως
του Αγίου Όρους» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 321 Β´/8.5.1996), Κ.Δ., συνεκτιμωμένων
καί τῶν διορθώσεων σφαλμάτων, αἱ ὁποῖαι ἐδημοσιεύθησαν ἐν τῷ ΦΕΚ 864
Β´/16.9.1996.
Ἄρθρον 1
Τὰ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει εὑρισκόμενα ἱερὰ Κειμήλια, καθὼς καὶ τὰ Βιβλία,
θεωροῦνται, κατὰ τὰ ἀνέκαθεν κρατοῦντα, ὡς ἀνήκοντα, κατὰ πλήρη κυριότητα καὶ κατοχήν, εἰς ἣν Μονὴν ἢ Σκήτην ταῦτα εὑρίσκονται σήμερον,
εἶναι ἐσαεὶ ἀναπαλλοτρίωτα καὶ οὐκ ἐστὶ δυνατὸν ἵνα ἐπιτραπῇ, ἔστω καὶ
προσωρινῶς, ἡ ἀπομάκρυνσις αὐτῶν δι᾽οἱονδήποτε λόγον καὶ αἰτίαν ἐκ τοῦ
Ἁγίου Ὄρους καὶ ἐξ ἑκάστης Μονῆς ἢ Σκήτης εἰς ἣν ἀνήκουσι καὶ φυλάσσονται. Τὸ ἁναφαίρετον τῶν ἀνωτέρω τυγχάνει ταυτοειδὲς πρὸς τὸ ἀναπαλλοτρίωτον τοῦ Ἁγιορειτικοῦ Ἐδάφους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α´

Ἱερὰ Κειμήλια
Άρθρον 26
1. Υπό την λέξιν «Κειμήλια» νοούνται πάντα τα εκκλησιαστικά αντικείμενα και σκεύη, αρχήθεν δωρηθέντα ή καθ᾽ οιονδήποτε τρόπον περιελθόντα εις την κυριότητα, νομήν και κατοχήν της Ιεράς Κοινότητος, Μονής
τινός ή Εξαρτήματος, ήτοι άγια λείψανα μετά των λειψανοθηκών αυτών
και τεμάχια Τιμίου Ξύλου, τίμιοι ξυλόγλυπτοι σταυροί και ξυλόγλυπτοι
ιεραί εικόνες, έργα χρυσοχοΐας, αργυροχοΐας, υφαντουργικής και χειροτεχνίας, μήτραι χαλκογραφιών, ξυλογραφιών και λιθογραφιών, φορηταί ιεραί
εικόνες και τοιχογραφίαι ψηφιδωταί και μη, ιερά σκεύη, κώδωνες και σήμαντρα ιερών ναών, άμφια και τα έχοντα ιστορικήν και αρχαιολογικήν αξίαν
έγγραφα (χρυσόβουλλα, μολυβδόβουλλα, σιγίλλια κλπ.) και άλλα ιδιαιτέρας
εθνογραφικής και ιστορικής αξίας αντικείμενα.
2. Απαγορεύεται απολύτως η απομάκρυνσις εξ Αγίου Όρους των ανωτέρω κειμηλίων, ανεξαρτήτως της αρχαιότητος αυτών, δι᾽ οιονδήποτε λόγον
και αιτίαν.
Κατ᾽ εξαίρεσιν ειδικώς επιτρέπεται:
α) Η εξαγωγή ιερών εικόνων και ξυλογλύπτων ουχί παλαιοτέρων των
τριάκοντα (30) ετών από της εκάστοτε ημερομηνίας αιτήσεως εξαγωγής
των, εφ᾽ όσον δεν έχουν χαρακτηρισθή ως ιδιαζούσης καλλιτεχνικής και
λατρευτικής αξίας αντικείμενα κατά την παράγραφον 3 του παρόντος
άρθρου και μετά σφράγισιν και υπογραφήν υπό της Ιεράς Επιστασίας ή
του Τελωνείου Δάφνης διά την νοτίαν πλευράν του Αγίου Όρους. Εάν η
χρονολογία κατασκευής δεν είναι αναγεγραμμένη επί τούτων, αρμοδία
διά τον καθορισμόν της είναι η Ιερά Επιστασία.
6

Τό ἄρθρον 2 παρατίθεται, ὡς κατηργήθη καί ἀντικατεστάθη διά τοῦ ἄρθρου 1 τῆς ψηφισθείσης
ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ 97/20.8.1975 Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. Φ.
7631/15/ΑΣ 661/10.9.1976 ἀποφάσεως «Περί κυρώσεως τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως Διατάξεών τινων, τῆς ἀπό 21.8.1947 τοιαύτης “περί Ἱερῶν Κειμηλίων”,
(ΦΕΚ 123/1947, τ. Β΄)» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 1193 Β´/27.9.1976), Κ.Δ., συνεκτιμωμένων τῶν διορθώσεων ἡμαρτημένων, αἱ ὁποῖαι ἐδημοσιεύθησαν ἐν τῷ ΦΕΚ 1216 Β´/1.10.1976, καί ἀκολούθως
κατηργήθη καί ἀντικατεστάθη διά τοῦ ἄρθρου 1 τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ
ΡΙΗ΄(118)/6.5.1986 Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. Φ. 7611.1/4/ΑΣ
232/19.2.1996 ἀποφάσεως περί «Επικύρωσης Κανονιστικής Διατάξεως της Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως του Αγίου Όρους» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 321 Β΄/8.5.1996), Κ.Δ., συνεκτιμωμένων τῶν διορθώσεων σφαλμάτων, αἱ ὁποῖαι ἐδημοσιεύθησαν ἐν τῷ ΦΕΚ 864 Β´/16.9.1996.
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β) Η εξαγωγή ιερών αμφίων, ουχί παλαιοτέρων των πεντήκοντα (50)
ετών, μετ᾽ άδειαν της Μοναστηριακής αρχής, κοινοποιουμένην εις την
Ιεράν Επιστασίαν, και εγκρίσει της κυριάρχου Ιεράς Μονής διά τα εξαρτήματα.
γ) Η εξαγωγή ξυλογλύπτων ενθυμίων, συγχρόνου κατασκευής, εκ
των πωλουμένων νομίμως εις το Άγιον Όρος, εντύπων ιερών εικόνων
και πινάκων επί ξύλου ή επί ετέρου υλικού επικεκολλημένων ή εν φωτογραφία ή εν φωτοαντιγράφω.
δ) Εν περιπτώσει ανάγκης εξαγωγής εκτός Αγίου Όρους κειμηλίου,
πλην των εν παρ. 2, εδ. α, β, γ, του παρόντος άρθρου αναφερομένων,
είτε διά προσκυνηματικούς λόγους είτε δι᾽ επιδιόρθωσιν αυτού, θα είναι
δυνατή η εξαγωγή του κατόπιν εγγράφου αδείας της Ιεράς Κοινότητος
μετά σχετικήν αίτησιν της ενδιαφερομένης Ιεράς Μονής, εις την οποίαν
θα αναφέρωνται και τα πρόσωπα, τα οποία θα συνοδεύουν αυτό και ευθύνη των οποίων θα επιστραφή τούτο εντός του ορισθέντος υπό της Ιεράς Μονής χρόνου. Εις την αίτησιν εξαγωγής θα επισυνάπτεται πρακτικόν της Γεροντικής Συνάξεως και περιγραφική έκθεσις του κειμηλίου
και φωτογράφησις. Τα αυτά ισχύουν και διά τα εξαρτήματα, πάντοτε μέσω της Κυριάρχου Ιεράς Μονής. Δυνατόν να απαιτηθή παρά της Ιεράς
Κοινότητος αυτοψία υπό της Ιεράς Επιστασίας. Εάν υπάρχουν εις το
προς εξαγωγήν κειμήλιον πολύτιμοι λίθοι ή άλλο τι δυνάμενον να αφαιρεθή, τότε η προσωρινή εξαγωγή του προς επιδιόρθωσιν και μόνον, πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων, θα είναι δυνατή κατόπιν αυτοψίας της
Ιεράς Επιστασίας και εκθέσεως ειδικού επιστήμονος ή εμπειροτέχνου,
εγκρίσεως της Ιεράς Κοινότητος, περί της λεπτομερούς καταγραφής και
αξιολογήσεως των ειδικής αξίας τμημάτων αυτού. Ο αυτός ειδικός θα
υποβάλη και κατά την εισαγωγήν του νέα έκθεσιν περί της απολύτου
ακεραιότητος αυτού εν τω συνόλω και ενός εκάστου τμήματός του.
ε) Η εξαγωγή ιερών σκευών προς επιδιόρθωσιν ή αντιγραφήν, ουχί
παλαιοτέρων των τριάκοντα (30) ετών, δεν απαιτεί την διαδικασίαν της
προηγουμένης παραγράφου (δ) του παρόντος άρθρου, αλλά ταύτα εξάγονται μετ᾽ άδειαν της Μοναστηριακής αρχής, κοινοποιουμένην εις την
Ιεράν Επιστασίαν, και εγκρίσει της κυριάρχου Ι. Μονής διά τα εξαρτήματα. Ταύτα επιστρέφονται εντός του υπό της Ι. Μονής ορισθησομένου
χρόνου.

TELIKO KANONISTIKES 16 2 2018_Layout 1 19/4/2018 10:45 πμ Page 53

Περί Κειμηλίων (ἑνοποίησις)

53

3. Εκάστη Ιερά Μονή ή εξάρτημα δύναται να προβή εις τον χαρακτηρισμόν συγχρόνων ξυλογλύπτων αντικειμένων, ιερών εικόνων, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και παντός ετέρου αντικειμένου ως ιδιαζούσης
αξίας και ένταξίν των εις τα κειμήλια, κατά την έννοιαν της 1ης παραγράφου
του παρόντος άρθρου. Το δικαίωμα αυτό κέκτηται και η Ιερά Κοινότης διά
τα εις αυτήν ανήκοντα αντικείμενα.
Ἄρθρον 3
Παρ᾽ ἑκάστῃ Μονῇ, Σκήτῃ ἢ Ἐξαρτήματι ὑπάρχει Κατάλογος τῶν Κειμηλίων, ἐν ᾧ καταγράφεται λεπτομερῶς τὸ εἶδος ἑκάστου τούτων, τὸ ὄνομα
καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ (ἐπιγραφαί, χρονολογίαι). Τοῦ Καταλόγου τούτου
φυλασσομένου ἐν τῷ Ταμείῳ τῆς Μονῆς, ἀντίγραφον ἓν κρατεῖ ὁ Σκευοφύλαξ, ἐκλεγόμενος καὶ διοριζόμενος ὑπὸ τῆς Συνάξεως, ἕτερον δὲ κατατίθεται παρὰ τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι.
Ἄρθρον 4
Τὰ Κειμήλια φυλάσσονται ἐντὸς εἰδικῶν ἀσφαλῶν χώρων τῆς Μονῆς ἢ
Σκήτης. Τὰς κλεῖδας κρατεῖ ἡ Μοναστηριακὴ Ἐκτελεστικὴ Ἀρχή, καὶ ὁ
Σκευοφύλαξ, τὴν δὲ τῶν Ἁγίων Λειψάνων ὁ Βηματάρης, ὃς ἔχει καὶ εἰδικὸν
τούτων Κατάλογον.
Ἄρθρον 5
Ἡ προσκύνησις τῶν Ἁγίων Λειψάνων εἶναι προσιτὴ εἰς πάντα βουλόμενον. Ἡ ἐμφάνισις ὡρισμένων Κειμηλίων τοῦ Σκευοφυλακίου ἐπιτρέπεται
μόνον εἰς ἐξαιρετικὰς περιπτώσεις καὶ κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Γεροντίας
ἢ τῆς Ἐπιτροπῆς, παρουσίᾳ δὲ τοῦ Ἡγουμένου ἢ ἑνὸς Ἐπιτρόπου. Ἀποστολὴ
Ἁγίων Λειψάνων πρὸς ἁγιασμὸν ἔξω τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπιτρέπεται μόνον
κατόπιν, προσκλήσεως τῶν χριστιανῶν μέσῳ τῶν κατὰ τόπους Ἱ. Μητροπόλεων, καὶ ἐπὶ τούτῳ ἐγκρίσεως τῆς Ἱ. Κοινότητος, ἀργούσης δὲ ταύτης
τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας, εἰδικῶς ὡς πρὸς τὸ πρόσωπον τοῦ ἀποστελλομένου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β´

Βιβλιοθῆκαι
Ἄρθρον 6
Ὑπὸ τὴν λέξιν «Βιβλιοθῆκαι» νοοῦνται ἅπαντα τά τε χειρόγραφα καὶ
τὰ ἔντυπα βιβλία.
Ἄρθρον 7
Ἐπίσημοι Βιβλιοθῆκαι ἐν Ἁγίῳ Ὄρει εἶναι αἱ τῶν Κ´. Ἱερῶν Βασιλικῶν
καὶ Πατριαρχικῶν Μονῶν, ἡ τοῦ Πρωτάτου τῶν Καρυῶν, ἡ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος καὶ Ἱερᾶς Ἀθωνιάδος Σχολῆς, καὶ αἱ τῶν ΙΒ´ ἀνεγνωρισμένων
Ἱερῶν Σκητῶν.
Ἄρθρον 8
Ἑκάστη τῶν ὡς ἄνωθι Βιβλιοθηκῶν ὑποχρεοῦται νὰ ἔχῃ ἴδιον Βιβλιοθηκάριον ἐκ τῶν ἐπὶ παιδείᾳ διακρινομένων Γερόντων ἢ καὶ ἀδελφῶν, ἔργον
τοῦ ὁποίου θὰ εἶναι ἡ καλὴ διατήρησις τῶν ἐν αὐτῇ Χειρογράφων καὶ
Ἐντύπων, ἡ πρόθυμος ἐξυπηρέτησις τῶν ἀδελφῶν καὶ ξένων ἐπισκεπτῶν,
ἡ παροχὴ προφορικῶν καὶ γραπτῶν πληροφοριῶν καὶ ἡ ἀκριβὴς καταχώρησις τῶν εἰσερχομένων καὶ τῶν πρὸς μελέτην δανειακῶς λαμβανομένων
βιβλίων.
Ἄρθρον 9
Ἑκάστη τῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ Σκητῶν ὀφείλει νὰ διαθέτῃ εἰδικὸν διαμέρισμα διὰ Βιβλιοθήκην, τὸ ἀσφαλέστερον ἐκ κινδύνων πυρκαϊᾶς, κλοπῆς,
ὑγρασίας καὶ φθορᾶς παρασίτων, μὲ ὑδραυλικὴν παρ᾽ αὐτῷ ἀντιπυρικὴν
ἐγκατάστασιν.
Ἄρθρον 10
Ἐν ἀρχῇ ἑκάστου ἔτους γίνεται ὁ ἔλεγχος τῆς βιβλιοθήκης ὑπὸ τῶν
Μοναστηριακῶν Ἀρχῶν, ἡ παραλαβὴ καὶ παράδοσις αὐτῆς διὰ πρωτοκόλλου εἰς τὸν νέον ἢ ἐπαναδιορισθέντα Βιβλιοθηκάριον, ὑπεύθυνον διὰ πᾶσαν
φθορὰν ἢ ἀπώλειαν τῶν ἐν αὐτῇ χειρογράφων καὶ ἐντύπων. Ἀντίγραφα τῶν
τοιούτων πρωτοκόλλων τῶν Ἱερῶν Σκητῶν ἀποστέλλονται εἰς τὴν Κυρίαρχον Ἱερὰν Μονὴν καὶ τὴν Ἱερὰν Κοινότητα, ἥτις ἀσκεῖ τὸν ἔλεγχον.
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Ἄρθρον 11
Εἰς τὸν προϋπολογισμὸν ἑκάστου ἔτους ἀναγράφεται κονδύλιον συντηρήσεως καὶ πλουτισμοῦ τῆς Βιβλιοθήκης ἀνάλογον τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἢ Σκήτης.
Ἄρθρον 12
Αἱ Βιβλιοθῆκαι καὶ τὰ τιμαλφῆ ἀντικείμενα τῶν ἰδιαιτέρων ἐξαρτημάτων,
Κελλίων, Καλυβῶν καὶ Ἡσυχαστηρίων, διατηροῦνται, ταξινομοῦνται καὶ
πλουτίζονται φροντίδι καὶ ἐπιμελείᾳ τῶν Γερόντων αὐτῶν. Κατάλογος τούτου7, τόσον τῶν ἐν τῷ Ὁμολόγῳ ὅσον καὶ τῶν λοιπῶν, ὑποβάλλεται εἰς τὴν
Μονὴν καὶ δι᾽ αὐτῆς εἰς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα.
Ἄρθρον 13
Αἱ κατ᾽ ἰδίαν Βιβλιοθῆκαι τῶν ἀποβιούντων ἢ ἀναχωρούντων τῆς Μετανοίας αὐτῶν Μοναχῶν, ὡς καὶ τῶν ἑρημουμένων Ἐξαρτημάτων, περιέρχονται αὐτοδικαίως εἰς τὴν Κυρίαρχον αὐτῶν Ἱερὰν Μονήν.

Τακτοποίησις
Ἄρθρον 14
Αἱ Βιβλιοθῆκαι τοῦ Ἁγίου Ὄρους διαιροῦνται εἰς δύο τμήματα χειρόγραφα καὶ ἔντυπα, καὶ τῶν μὲν χειρογράφων ἡ ταξιθέτησις γίνεται συμφώνως
τοῖς Καταλόγοις Λάμπρου ἢ Εὐστρατιάδου, τῶν δὲ ἐντύπων καθ᾽ ὕλην ἢ
κατὰ συγγραφέα, μὲ τὰς ὑποδιαιρέσεις αὐτῆς ἐν συνδυασμῷ τοῦ ἄρθρου Β´.
Ἄρθρον 15
Ἑκάστη Βιβλιοθήκη ὑποχρεοῦται νὰ ἔχῃ τοὺς ἑξῆς Καταλόγους:
1) Κατάλογον χειρογράφων Λάμπρου ἢ Εὐστρατιάδου ἢ χειρόγραφον
τοιοῦτον, μετὰ παραρτήματος τῶν προστεθέντων μετέπειτα χειρογράφων.
2) Κατάλογον ἐντύπων, ἀναγράφοντα τὸν αὔξοντα ἀριθμόν, τὸ ὄνομα
τοῦ συγγραφέως καὶ τὸν τίτλον τοῦ βιβλίου, τὸν τόπον καὶ τὴν χρονολογίαν
τῆς ἐκδόσεως αὐτοῦ, καὶ παρατηρήσεις ἢ περιγραφὴν αὐτοῦ, καὶ τὰ
ἑκάστοτε προστιθέμενα ἔντυπα.
7

Πρόκειται περί προδήλου παραδρομῆς, ἀντί τοῦ ὀρθοῦ «τούτων».

TELIKO KANONISTIKES 16 2 2018_Layout 1 19/4/2018 10:45 πμ Page 56

56

Δημοσιευθεῖσαι Κανονιστικαί Διατάξεις Ἁγίου Ὄρους

3) Εὑρετήριον, ἀναγράφον κατ᾽ ἀλφαβητικὴν σειρὰν τὸ ὄνομα τοῦ Συγγραφέως ἢ τὸν τίτλον τῆς Βίβλου (ὄνομα βιβλίου), τὸν αὔξ. ἀριθμόν,
διακριτικὸν προθήκης καὶ ἀριθμὸν θέσεως, ἤτοι Βασιλείου τοῦ Μεγάλου
«Ἀσκητικά», ἀριθ. 504 πρ. δ. Θέσις 3, ἢ ἁπλῶς 504, Δ. 3 ἢ τοιοῦτον διὰ τοῦ
νέου συστήματος δελτίων ἑνὸς ἑκάστου βιβλίου.
4) Βιβλίου δανεισμοῦ βιβλίων, ἐμφαῖνον τὴν ἡμερομηνίαν παραλαβῆς,
τὸ ὄνομα καὶ τὸν ἀριθμὸν τοῦ βιβλίου, τὸ ὄνομα τοῦ παραλαβόντος καὶ τὴν
ὑπογραφὴν αὐτοῦ πρὸς βεβαίωσιν καὶ ἐν τέλει τὴν ἡμερομηνίαν ἐπιστροφῆς
αὐτοῦ, πιστουμένης διὰ τῆς μονογραφῆς τοῦ Βιβλιοθηκαρίου,
5) Βιβλίον στατιστικῆς, ἀναγράφον συνολικῶς πόσα βιβλία περιέχει ἡ
Βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς καὶ πόσα αἱ τῶν ἐπὶ μέρους ἐξαρτημάτων, ἐκ τῶν
χειρογράφων πόσα ἐπὶ μεμβράνης, πόσα παλίμψηστα, πόσα χαρτῶα, καὶ
ἐκ τῶν ἐντύπων πόσα ἀρχέτυπα (1440 – 1540), πόσα παλαιότυπα (1540 –
1740), πόσα μέχρι τοῦ 1890 καὶ πόσα σύγχρονα. Ἀντίγραφον τοῦ βιβλίου
τούτου στέλλεται εἰς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα, ὡς καὶ αἱ κατ᾽ ἔτος γενόμεναι
προσθῆκαι εἰς ἀριθμοὺς χειρογράφων καὶ ἐντύπων.

Συντήρησις καὶ ἀσφάλεια
Ἄρθρον 16
Ἀπαγορεύεται ἀπολύτως ἡ πώλησις, δωρεά, δανεισμὸς καὶ ἀνταλλαγὴ
χειρογράφων καὶ ἀρχετύπων τῶν Βιβλιοθηκῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὁ
ἀπεμπολήσας καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπον τοιοῦτον βιβλίον ἢ μέρος αὐτοῦ,
πλὴν τῆς πειθαρχικῆς τιμωρίας τῶν Ἁγιορειτικῶν Δικαστηρίων, ὑπόκειται
καὶ εἰς τὴν ποινικὴν δίωξιν τῶν περὶ ἀρχαιοκαπηλείας καὶ κλοπῆς Νόμων
τοῦ Κράτους. Ἀνταλλαγὴ νεωτέρων ἐντύπων ἐπιτρέπεται ἐφόσον ὑπάρχουσι
πλέον τῶν δύο Τόμων τῆς αὐτῆς ἐκδόσεως καὶ ἀποφάσει τῆς Γεροντικῆς
Συνάξεως, ἐγκρίσει δὲ πάντοτε τῆς Κυριάρχου Μονῆς διὰ τὰ Ἐξαρτήματα.
Άρθρον 178
1. Απαγορεύεται η υπό πάντων και καθ᾽ οιονδήποτε τρόπον εξ Αγίου
Όρους εξαγωγή βιβλίων και εντύπων, φερόντων χρονολογίαν εκδόσεως πα8

Τό ἄρθρον 17 παρατίθεται, ὡς ἐτροποποιήθη διά τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό 24.8.1952
Συνεδρίᾳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 20136/Ε.Κ./18α./2.2.1953 ἀποφάσεως «Περί
τροποποιήσεως τοῦ 17ου ἄρθρου τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 35668/21.4.47 Κανονιστικῆς Διατάξεως» τοῦ ὙπἘξ
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λαιοτέραν των (50) πεντήκοντα ετών. Η Ιερά Επιστασία τυγχάνει αρμοδία
διά τον προσδιορισμόν του χρόνου εκδόσεως των ως άνω άνευ χρονολογίας
βιβλίων και εντύπων.
Ειδικώς επιτρέπεται:
α) Η επί επιστροφή προς επιδιόρθωσιν, επανέκδοσιν ή φωτοτυπίαν
εξαγωγή εντύπων ανεξαρτήτως χρονολογίας των και χειρογράφων 18ου
και εξής αιώνος κατόπιν αδείας των Μοναστηριακών αρχών και εγκρίσει
της Κυριάρχου Ι. Μονής διά τα εξαρτήματα. Η επιστροφή γίνεται εντός
ορισθέντος υπό της Μοναστηριακής Αρχής χρόνου.
β) Η εξαγωγή φωτοαντιγράφων και φωτοεπανεκδόσεων οιωνδήποτε
χειρογράφων και εντύπων.
2. Εις Ιεράς Μονάς εχούσας μεγάλον αριθμόν αντιτύπων λειτουργικών,
πατερικών και εποικοδομητικών εν γένει νεωτέρων εντύπων βιβλίων, δίδεται
η δυνατότης εντός εξ (6) μηνών από της ισχύος της παρούσης, να ζητήσουν
από Ιεροκοινοτικήν Επιτροπήν την καταγραφήν των και εγκρίσει της Ιεράς
Κοινότητος να επιτραπή η διάθεσις αυτών εις έτερα ιερά καθιδρύματα της
ημεδαπής και αλλοδαπής, έχοντα απόλυτον ανάγκην αυτών. Απαραιτήτως
δέον να παραμένουν, δι᾽ έκαστον είδος εντύπου βιβλίου, τουλάχιστον τρία
(3) αντίτυπα και να αφιερώνονται δύο (2) αντίτυπα εις την βιβλιοθήκην της
Ιεράς Κοινότητος. Τα αυτά ισχύουν και διά τα εξαρτήματα, εγκρίσει της
κυριάρχου Ιεράς Μονής.
Ἄρθρον 18
Ἀπαγορεύεται ἡ χορήγησις πρὸς μελέτην χειρογράφου ἢ ἀρχετύπου βιβλίου ἔξω τοῦ ἀναγνωστηρίου τῆς Βιβλιοθήκης, ὡσαύτως καὶ ἡ χορήγησις
οἱουδήποτε Βιβλίου τῆς Βιβλιοθήκης, ἔξω τῆς Μονῆς ἢ τοῦ Ἐξαρτήματος.
Ἡ φωτογράφησις ἢ ἡ ἀντιγραφὴ τοῦ χειρογράφου ἐπιτρέπεται τῇ ἀδείᾳ τοῦ
(ΦΕΚ 32 Β´/17.2.1953), Κ.Δ., ἀκολούθως δέ κατηργήθη καί ἀντικατεστάθη διά τοῦ ἄρθρου 2 τῆς
ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ 97/20.8.1975 Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ.
Φ. 7631/15/ΑΣ 661/10.9.1976 ἀποφάσεως «Περί κυρώσεως τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως Διατάξεών τινων, τῆς ἀπό 21.8.1947 τοιαύτης “περί Ἱερῶν Κειμηλίων”, (ΦΕΚ 123/1947, τ. Β΄)» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 1193 Β´/27.9.1976), Κ.Δ., συνεκτιμωμένων τῶν
διορθώσεων ἡμαρτημένων, αἱ ὁποῖαι ἐδημοσιεύθησαν ἐν τῷ ΦΕΚ 1216 Β´/1.10.1976 καί τελικῶς
κατηργήθη καί ἀντικατεστάθη διά τοῦ ἄρθρου 2 τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ
ΡΙΗ΄(118)/6.5.1986 Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ. ἀριθμ. Φ. 7611.1/4/ΑΣ
232/19.2.1996 ἀποφάσεως περί «Επικύρωσης Κανονιστικής Διατάξεως της Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως του Αγίου Όρους» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 321 Β΄/8.5.1996), Κ.Δ., συνεκτιμωμένων τῶν διορθώσεων σφαλμάτων, αἱ ὁποῖαι ἐδημοσιεύθησαν ἐν τῷ ΦΕΚ 864 Β´/16.9.1996.
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Καθηγουμένου ἢ τῶν Ἐπιτρόπων, ἢ τοῦ Δικαίου, παρουσίᾳ δὲ πάντοτε τοῦ
Βιβλιοθηκαρίου ἢ τοῦ Ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ.
Ἄρθρον 19
Ὁ βουλόμενος νὰ ἐπισκεφθῇ τὰς Βιβλιοθήκας τοῦ Ἁγίου Ὄρους δέον
νὰ ᾗ ἐφωδιασμένος μὲ σύστασιν τοῦ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑπουργείου τῆς
Ἑλλάδος ἢ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρὸς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα καὶ
νὰ λάβῃ τὴν πρὸς τοῦτο ἄδειαν αὐτῆς.
Άρθρον 209
Πας εισερχόμενος εις Άγιον Όρος και φέρων μεθ᾽ εαυτού βιβλία ή έτερα
αντικείμενα, διεπόμενα από την διαδικασίαν εξαγωγής των διατάξεων της
παρούσης Κανονιστικής Διατάξεως και των προγενεστέρων ως εν ΦΕΚ 123
Β/28.8.1947 και ΦΕΚ 1193 Β/27.9.1976, οφείλει να δηλώση ταύτα εις Τελωνειακήν ή αστυνομικήν εκτός Αγίου Όρους αρχήν, ίνα τω επιτραπή, κατά
την αναχώρησίν του, η εξαγωγή τούτων.
Ἄρθρον 21
Ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑποχρεοῦται νὰ διορίζῃ κατ᾽ἔτος
τριμελῆ ἐξ Ἀντιπροσώπων Ἐπιτροπὴν διὰ τὴν ἐπιμέλειαν τῶν Βιβλιοθηκῶν
Πρωτάτου καὶ Ἱερᾶς Κοινότητος, τὴν ἐποπτείαν ἐπὶ τοῦ ἱεροκοινοτικοῦ Τυπογραφείου, τὴν ἔγκρισιν ἢ μὴ τῶν εἰσαγομένων πρὸς πώλησιν ἢ κυκλοφορίαν ἐντύπων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, καὶ τὴν ταξινόμησιν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον
11, παρ. 5η ἀποστελλομένων αὐτῇ παρὰ τῶν Ἱερῶν Μονῶν βιβλίων
στατιστικῆς, ἐξ ὧν καὶ ἐν καιρῷ καταρτίζει τὸν γενικὸν στατιστικὸν κατάλογον Χειρογράφων καὶ Ἐντύπων ὁλοκλήρου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἄρθρον 22
Ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱ. Ἀθωνιάδος Σχολῆς θεωρουμένη ὡς παράρτημα τῆς
Ἱεροκοινοτικῆς τοιαύτης, συντηρεῖται καὶ πλουτίζεται παρὰ τῆς Ἱερᾶς Κοι9

Τό ἄρθρον 20 παρατίθεται, ὡς ἐτροποποιήθη διά τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό 21.4.1953
Συνεδρίᾳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 36564/Ε.Κ./18α./19.6.1953 ἀποφάσεως «Περί
τροποποιήσεως τοῦ ἄρθρου 20 τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 35668/21.4.47 Κ.Δ.» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 177
Α´/10.7.1953), Κ.Δ., καί τελικῶς κατηργήθη καί ἀντικατεστάθη διά τοῦ ἄρθρου 3 τῆς ψηφισθείσης
ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ΡΙΗ΄(118)/6.5.1986 Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. Φ.
7611.1/4/ΑΣ 232/19.2.1996 ἀποφάσεως περί «Επικύρωσης Κανονιστικής Διατάξεως της Δισενιαυσίου
Ιεράς Συνάξεως του Αγίου Όρους» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 321 Β΄/8.5.1996), Κ.Δ., συνεκτιμωμένων τῶν
διορθώσεων σφαλμάτων, αἱ ὁποῖαι ἐδημοσιεύθησαν ἐν τῷ ΦΕΚ 864 Β´/16.9.1996.
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νότητος, διευθύνεται ὑπὸ Καθηγητοῦ, ἐφ᾽ ὅσον διαρκεῖ τὸ σχολικὸν ἔτος,
ὑπὸ δὲ τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας κατὰ τὰς διακοπάς, ἥτις παραλαμβάνει καὶ
παραδίδει αὐτὴν διὰ Πρωτοκόλλου.
Ἄρθρον 23
Ἀπαγορεύεται ἡ ἐν τῇ ὤᾳ ἀναγραφὴ σχολίων, ἡ ὑπογράμμισις στίχων ἢ
λέξεων καὶ ἀλλαγὴ σταχώσεως, ἐφ᾽ ὅσον ὁπωσδήποτε συγκρατεῖται τὸ Βιβλίον.
Ἄρθρον 24
Ἡ ἄμεσος ἐποπτεία τῶν Βιβλιοθηκῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐνεργεῖται ἐν
μὲν τοῖς Κοινοβίοις ὑπὸ τοῦ Καθηγουμένου καὶ τῶν Ἐπιτρόπων, ἐν δὲ ταῖς
Ἰδιορρύθμοις Μοναῖς ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς, καὶ ἐν ταῖς Σκήταις ὑπὸ τοῦ Δικαίου καὶ τῶν Συμβούλων αὐτοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ´

Ἀρχεῖα
Ἄρθρον 25
Παρ᾽ ἑκάστῃ Ἱερᾷ Μονῇ ἢ Σκήτῃ καὶ παρὰ τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι τηρεῖται
ἀρχεῖον περιλαμβάνον τοὺς Κώδικας Πρακτικῶν διαχειρίσεως Κτηματογράφων, διελεύσεως ἐπισκεπτῶν, Ἀντίγραφα χρυσοβούλλων, ὡς καὶ παντὸς
εἴδους ἐνδιαφέρον Ἔγγραφον παρελθούσης χρήσεως.
Ἄρθρον 26
Ἡ διατήρησις τοῦ ἀρχείου τελεῖ ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐποπτείαν τῆς κατ᾽ἔτος
διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς, εἰς τὴν ἐπιμέλειαν δὲ καὶ ταξινόμησιν τοῦ
Ἀρχειοφύλακος ἢ τοῦ Γραμματέως, τηροῦντος εἰδικὸν Κατάλογον τῶν ἐν
αὐτῷ εἰσερχομένων βιβλίων καὶ ἐγγράφων.
Ἄρθρον 27
Μεταβολὴ ἢ τροποποίησις μὴ οὐσιωδῶν διατάξεων τῆς παρούσης
ἐπιτρέπεται μετὰ πάροδον πενταετίας ἀπὸ τῆς ἐφαρμογῆς αὐτῆς, ἡ ἰσχὺς δὲ
ἄρχεται ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς δημοσιεύσεως αὐτῆς ἐν τῇ ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως.
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ συμπληρώσεως καὶ τροποποιήσεως
διατάξεών τινων τῶν Κανονιστικῶν Διατάξεων:
α) Ἀπὸ 21.8.1947 (ΦΕΚ 123 Β´/28.8.1947) καὶ
β) ἀπὸ 10.9.1976 (ΦΕΚ 1193 Β´/27.9.1976) περὶ προστασίας,
συντηρήσεως καὶ ταξινομήσεως τῶν ἱερῶν κειμηλίων,
βιβλιοθηκῶν καὶ ἀρχείων τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ᾽ἀριθμ. Φ. 7611.1/4/ΑΣ 232/19.2.1996 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 321 Β´/8.5.1996)
περί «Επικύρωσης Κανονιστικής Διατάξεως
της Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως του Αγίου Όρους»

Τά ἄρθρα 1, 2 καί 3 ἐνεσωματώθησαν ἤδη εἰς τό κείμενον τῆς ψηφισθείσης
ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό 13.5.1947 Συνεδριάσει αὐτῆς, ἐγκριθείσης ὑπό τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Συνοδικῇ Ἀποφάσει τῆς 24.7.1947, καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 35668/21.8.1947 ἀποφάσεως «Περί κυρώσεως
κανονιστικῆς διατάξεως περί προστασίας, συντηρήσεως καί ταξινομήσεως
τῶν ἱερῶν κειμηλίων, βιβλιοθηκῶν καί ἀρχείων τοῦ Ἁγίου Ὄρους» τοῦ Μονίμου ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑφυπουργοῦ (ΦΕΚ 123 Β´/28.8.1947), Κ.Δ..
Συμπληροῦνται, ἑπομένως, συνεκτιμωμένων τῶν διορθώσεων σφαλμάτων
αἱ ὁποῖαι ἐπῆλθον διά τοῦ ΦΕΚ 864 Β´/16.9.1996, τά ἑξῆς ἄρθρα:
Άρθρον 410
Απαγορεύεται παντελώς η υπό πάντων και καθ᾽ οιονδήποτε τρόπον διά
ξηράς μεταφορά, εκτός Αγίου Όρους, αντικειμένων διεπομένων από την
10

Ἡ μνεία τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ 97/20.8.1975 Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά
τῆς ὑπ’ ἀριθμ. Φ. 7631/15/ΑΣ 661/10.9.1976 ἀποφάσεως «Περί κυρώσεως τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως Διατάξεών τινων, τῆς ἀπό 21.8.1947 τοιαύτης “περί
Ἱερῶν Κειμηλίων”, (ΦΕΚ 123/1947, τ. Β΄)» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 1193 Β´/27.9.1976), Κ.Δ., προβάλλει
ὡς ἀλυσιτελής, διότι τό περιεχόμενον τῆς ἐν λόγῳ Κ.Δ. ἔχει ἐξ ὁλοκλήρου ἀντικατασταθῆ διά τῶν
ῥυθμίσεων τῶν ἄρθρων τῆς νεωτέρας, ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ΡΙΗ΄(118)/6.5.1986 Συνόδῳ
αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. Φ. 7611.1/4/ΑΣ 232/19.2.1996 ἀποφάσεως περί «Επικύρωσης Κανονιστικής Διατάξεως της Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως του Αγίου Όρους» τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 321 Β´/8.5.1996), Κ.Δ..
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διαδικασίαν εξαγωγής των διατάξεων της παρούσης Κανονιστικής Διατάξεως και των προγενεστέρων ως ανωτέρω (ΦΕΚ 123 Β/1947 και ΦΕΚ 1193
Β/1976).
Άρθρον 511
Οι παραβάται διατάξεως τινος της παρούσης Κανονιστικής Διατάξεως,
ως και των προγενεστέρων Κ.Δ. (ΦΕΚ 123 Β/1947 και ΦΕΚ 1193 Β/1976)
περί Κειμηλίων, πλην της τιμωρίας των υπό των Αγιορειτικών δικαστηρίων,
θα διώκωνται και κατά τας διατάξεις περί αρχαιοκαπηλείας και των άλλων
συναφών νόμων.
Άρθρον 6
1. Διά τον προσδιορισμόν της χρονολογίας κατασκευής ή εκδόσεως αντικειμένου ή εντύπου αντιστοίχως, στερουμένου τοιαύτης, αρμοδία είναι η
Ιερά Επιστασία. Εις περίπτωσιν εκφράσεως αδυναμίας δέον να καλήται υπ᾽
αυτής ειδικός, δαπάναις του αιτούντος την εξαγωγήν του αντικειμένου.
2. Πάσα προγενεστέρα διάταξις, αντικειμένη εις τας διατάξεις των άρθρων της παρούσης Κανονιστικής Διατάξεως καταργείται.
3. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11

Ἡ μνεία τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ 97/20.8.1975 Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά
τῆς ὑπ’ ἀριθμ. Φ. 7631/15/ΑΣ 661/10.9.1976 ἀποφάσεως «Περί κυρώσεως τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως Διατάξεών τινων, τῆς ἀπό 21.8.1947 τοιαύτης “περί
Ἱερῶν Κειμηλίων”, (ΦΕΚ 123/1947, τ. Β΄)» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 1193 Β´/27.9.1976), Κ.Δ., προβάλλει
ὡς ἀλυσιτελής, διότι τό περιεχόμενον τῆς ἐν λόγῳ Κ.Δ. ἔχει ἐξ ὁλοκλήρου ἀντικατασταθῆ διά τῶν
ῥυθμίσεων τῶν ἄρθρων τῆς νεωτέρας, ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ΡΙΗ΄(118)/6.5.1986 Συνόδῳ
αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. Φ. 7611.1/4/ΑΣ 232/19.2.1996 ἀποφάσεως περί «Επικύρωσης Κανονιστικής Διατάξεως της Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως του Αγίου Όρους» τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 321 Β´/8.5.1996), Κ.Δ..
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5. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΑΓΡΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ’ ἀριθμ. 50774 ΕΚ]18/2.11.1948 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 190 Β´/15.11.1948)
«Περὶ ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει»

Μετά τήν ἐνσωμάτωσιν τῶν σχετικῶν τροποποιήσεων τάς ὁποίας
ἐπέφερον αἱ ἀκόλουθοι μεταγενέστεραι Κ.Δ.: α) ἡ ψηφισθεῖσα ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ.
ἐν τῇ ἀπό 9.5.1956 Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς ἄνευ ἀριθμ. ἀπό
19.7.1956 ἀποφάσεως «Περί Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ
171 Β´/28.8.1956) καί β) ἡ ψηφισθεῖσα ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό 4.9.1957
Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 4408/6.2.1958 ἀποφάσεως «Περί συμπληρώσεως τῆς περί Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
Κανονιστικῆς Διατάξεως ἀπό 2 Νοεμβρίου 1948» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 60
Β´/1.3.1958).
Ἄρθρον 1
Ὀργανοῦται ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἔνοπλος ἀγροδασοφυλακὴ πρὸς διαφύλαξιν
τῶν καλλιεργημένων ἐκτάσεων καὶ δασῶν ἐκ ζημιῶν λαθροϋλοτομίας,
λαθροβοσκῆς, πυρκαϊᾶς καὶ πάσης ἄλλης αἰτίας παραβλαπτούσης τὰ συμφέροντα τῶν Ἱ. Μονῶν καὶ τῶν ἐξαρτημάτων αὐτῶν ἢ παραβιαζούσης τὸ
αἰωνόβιον καθεστὼς τοῦ ἱεροῦ Τόπου.
Ἄρθρον 2
Ἑκάστη Ἱ. Μονὴ δύναται νὰ προσλάβῃ ἕνα ἢ πλείονας ἀγροδασοφύλακας διὰ τὴν περιφέρειαν αὐτῆς ἢ καὶ ἕνα ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τῆς ὁμόρου
Μονῆς, ἐὰν ἡ περιοχή της εἶναι μικρὰ διορίζουσα τούτους κατ᾽ ἀπόλυτον
αὐτῆς ἐκλογὴν μισθοδοτοῦσα καὶ ἀπολύουσα δι᾽ ἀνικανότητα ἢ ἀμέλειαν
περὶ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν καθηκόντων.
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Ἄρθρον 3
Ἡ Ἱ. Ἐπιστασία δικαιοῦται νὰ διορίζῃ καὶ μισθοδοτῇ ἐν τῇ περιφερείᾳ
Καρυῶν ἀγροδασοφύλακα κανονίζουσα καὶ τὴν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ, τῆς
πρὸς τοῦτο δαπάνης ἐξευρισκομένης δι᾽ ἀναλόγου χρηματικῆς εἰσφορᾶς
τῶν κτημάτων τῆς περιφερείας.
Ἄρθρον 4
Τοὺς διορισμοὺς τῶν ἀγροδασοφυλάκων ἐγκρίνει ἡ Ὑποδ/σις Χωρ/κῆς
Ἁγ. Ὄρους ἥτις καὶ ὁρκίζει αὐτοὺς διὰ τὴν πιστὴν ἐκτέλεσιν τῆς ὑπηρεσίας
των, χορηγοῦσα καὶ τὸν ὁπλισμὸν ὑπ᾽ εὐθύνην τῶν ἰδίων διὰ τὴν καλὴν
χρῆσιν καὶ διατήρησιν ὡς καὶ τὴν ἐν καιρῷ ἐπιστροφὴν αὐτοῦ, εὐθύνην
παρεμφερῆ πρός τὰς ὑποχρεώσεις καὶ καθήκοντα τῶν Χωρ/κων.
Ἄρθρον 5
Αἱ διατάξεις τῶν κωδίκων ἀγροδασικῆς καὶ δασικῆς ἀσφαλείας περὶ
προσόντων τῶν ἀγροδασ/κων πλὴν τῶν περὶ ἑλληνικῆς ἰθαγενείας καὶ
ποινικοῦ μητρῴου τοιούτων, δὲν ἰσχύουσιν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.
Ἄρθρον 6
Αἱ ζημίαι ἐπὶ κτημάτων καὶ δασῶν ὡς καὶ αἱ παραβάσεις ἐπὶ τῶν
κανονιστικῶν διατάξεων καὶ καθεστώτων τοῦ Ἁγ. Ὄρους, καταγγέλλονται
ὑπὸ τῶν ἀγροδασ/κων εἰς τὴν Ὑποδ/σιν Χωρ/κῆς ἐγγράφως καὶ ἀτελῶς
ὁμοίως καὶ αἱ ἀγωγαὶ ἀποζημιώσεως καὶ πραγματογνωμοσύναι ὑποβάλλονται
συνημμένως καὶ κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον ὑπὸ τοῦ παθόντος τὴν ζημίαν.
Ἄρθρον 7
Πρὸς ἐκδίκασιν τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἀγροζημιῶν καὶ παραβάσεων
συνιστᾶται ἐν Καρυαῖς τὸ κατὰ τὸ ἄρθρον 40 τοῦ Κ.Χ. Εἰρηνοδικεῖον τῆς
Ἱ. Ἐπιστασίας ἀπαρτιζόμενον ἐκ τοῦ Πρωτεπιστάτου ὡς Προέδρου, δύο
Ἐπιστατῶν ἐκ περιτροπῆς ἢ τῶν ἀναπληρωτῶν αὐτῶν ὡς συνέδρων, τοῦ
Δ/ντοῦ τῆς Ὑποδ/σεως Χωρ/κῆς ἢ τοῦ Ἀστυνόμου Καρυῶν ὡς δημοσίου
κατηγόρου ὡς Γραμματέως τοῦ τοιούτου τῆς Ἱ. Κοινότητος.
Ἄρθρον 8
Αἱ συνεδριάσεις τοῦ δικαστηρίου γίνονται δημοσίᾳ καὶ ἐν εἰδικῇ αἰθούσῃ
τῆς ἐν αὐτῇ τάξεως τηρουμένης ὑπὸ ὀργάνων Χωρ/κῆς, χρέη δὲ κλητῆρος
ἐκτελοῦντος ἑνὸς τῶν μελῶν τῆς Ἀστυφυλακῆς Ἁγ. Ὄρους.
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Ἄρθρον 1ον τιθέμενον ἐν τῇ Κ.Δ. πρὸ τοῦ 9ου12
Ἐν περιπτώσει μὴ ἐμφανίσεως τοῦ κατηγορουμένου, νομίμως πρὸς τοῦτο
κλητευθέντος, δικάζεται οὗτος ὑπὸ τοῦ Δικαστηρίου ὡσεὶ ἦτο παρὼν ἐν
αὐτῷ.
Ἄρθρον ἕτερον ἐν συνεχείᾳ13
Ἐὰν ὁ κατηγορούμενος ἔχει πρὸς δικαίωσιν τῆς μὴ προσελεύσεώς του
λόγους ἀνωτέρας βίας δύναται νὰ ὑποβάλῃ τούτους εἰς τὸ δικαστήριον ἐντὸς
10/ημέρου ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως εἰς αὐτὸν τῆς ἀποφάσεως. Ὁπότε τοῦτο
ὁρίζει νέαν δικάσιμον καθ᾽ ἣν ἀπολογουμένου καὶ προφορικῶς τοῦ
ἀπουσιάζοντος λαμβάνεται ἐπ᾽αὐτοῦ ἀνέκκλητος ἀπόφασις.
Ἄρθρον 9
Ὁ κατηγορούμενος πλὴν τῶν μαρτύρων ὑπερασπίσεως καὶ τῆς ἐλευθέρας
ἀπολογίας του δύναται νὰ ἐπικαλεσθῇ καὶ ἀναβολὴν τῆς δίκης τῆς ἐπὶ τούτου ἀποφάσεως ὡς καὶ τῆς τελικῆς τοιαύτης λαμβανομένης πάντοτε κατὰ
πλειοψηφίαν οὔσης τελεσιδίκου καὶ ἀνεκκλήτου.
Ἄρθρον 10
Αἱ κλήσεις τῶν διαδίκων καὶ μαρτύρων ἐπιδίδονται διὰ μὲν τοὺς
Μοναχοὺς μέσῳ τῶν ἱερῶν αὐτῶν Μονῶν διὰ δὲ τοὺς λαϊκοὺς μέσῳ τοῦ
Σταθμοῦ Χωρ/κῆς τῆς διαμονῆς των, 15 ἡμέρας τοὐλάχιστον πρὸ τῆς δικασίμου.
Ἄρθρον ἕτερον πρὸ τοῦ 11ου14
Ἐάν τις τῶν μαρτύρων ἢ πραγματογνωμόνων κλητευθεὶς νομίμως δὲν
ἐμφανισθῇ ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου ὑποβάλλεται εἰς πρόστιμον 100 μέχρι
500 δρχ. μεταλλικῶν, ἂν δὲ λόγῳ τῆς ἀπουσίας των ἀνεβλήθη ἡ δίκη οἱ μὲν
12

13

14

Αὕτη ἡ διάταξις προσετέθη διά τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό 4.9.1957 Συνόδῳ αὐτῆς
καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 4408/6.2.1958 ἀποφάσεως «Περί συμπληρώσεως τῆς περί
Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κανονιστικῆς Διατάξεως ἀπό 2 Νοεμβρίου 1948» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ
60 Β´/1.3.1958), Κ.Δ..
Αὕτη ἡ διάταξις προσετέθη διά τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό 4.9.1957 Συνόδῳ αὐτῆς
καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 4408/6.2.1958 ἀποφάσεως «Περί συμπληρώσεως τῆς περί
Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κανονιστικῆς Διατάξεως ἀπό 2 Νοεμβρίου 1948» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ
60 Β´/1.3.1958), Κ.Δ..
Αὕτη ἡ διάταξις προσετέθη διά τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό 4.9.1957 Συνόδῳ αὐτῆς
καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 4408/6.2.1958 ἀποφάσεως «Περί συμπληρώσεως τῆς περί
Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κανονιστικῆς Διατάξεως ἀπό 2 Νοεμβρίου 1948» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ
60 Β´/1.3.1958), Κ.Δ..
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Μοναχοὶ καταγγέλλονται εἰς τὰς Μονὰς τῆς Μετανοίας των πρὸς συμμόρφωσιν, οἱ δὲ λαϊκοὶ εἰς τὴν Ἀστυνομικὴν Ἀρχὴν τῆς διαμονῆς των πρὸς βιαίαν προσαγωγὴν κατὰ τὴν νέαν δικάσιμον, ὁπότε ἐξετάζονται ὑπὸ τοῦ δικαστηρίου καὶ οἱ τυχὸν προβληθησόμενοι ὑπ᾽ αὐτῶν λόγοι ἀνωτέρας βίας
διὰ τὴν μὴ προσέλευσίν των καὶ ἀποφασίζεται ὑπὸ τοῦ δικαστηρίου ἡ
ἐπικύρωσις ἢ ἀκύρωσις τοῦ ἐπιβληθέντος προστίμου.
Ἄρθρον ἕτερον ἐν συνεχείᾳ πρὸ τοῦ 11ου15
Ἐὰν τὸ δικαστήριον πεισθῇ περὶ τῆς ἀδικαιολογήτου ἀπουσίας τῶν ὡς
ἄνωθι μαρτύρων ἢ πραγματογνωμόνων, δύναται πρὸς τὸ ἐπιβληθὲν πρόστιμον νὰ καταλογίσῃ εἰς αὐτοὺς καὶ τὰ ἔξοδα τῆς δίκης ἐν ἴσῃ ἀναλογίᾳ
ὅταν εἶναι πλείονες τοῦ ἑνός.
Ἄρθρον 1116
Τὸ κατὰ τὸ ἄρθρον 7 τῆς παρούσης Εἰρηνοδικεῖον τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας
δύναται νὰ ἐκδικάσῃ πᾶσαν ἀγροζημίαν μέχρι ποσοῦ 2.400 δραχ. ὡς καὶ
πᾶσαν παράβασιν τῶν καθεστώτων τοῦ Ἁγ. Ὄρους περὶ εἰσόδου θηλέων
ζώων καὶ παρανόμου θήρας, ἐπιβάλλον πρόστιμον μέχρι 300 δραχ. καὶ
προσωπικὴν κράτησιν μέχρι πέντε ἡμερῶν, τοῦ μὲν εἰσπραττομένου ἀμέσως
καὶ διὰ προσωπικῆς κρατήσεως δυνάμει τοῦ περὶ δημοσίων ἐσόδων καὶ
δικαστικῶν ἐξόδων Νόμου, τῆς δὲ ἐκτιομένης ἐν τῷ κρατητηρίῳ τῆς
Ὑποδ/σεως Χωρ/κῆς Καρυῶν.
Ἄρθρον 12
Συνεκδικαζομένης καὶ τῆς ἀποζημιώσεως τοῦ παθόντος δικαιοῦται οὗτος
νὰ παραστῇ ἐν τῷ δικαστηρίῳ καὶ ὑποστηρίξῃ τὰς ἀπόψεις του, προσάγων
καὶ συμπληρωματικὰς πρὸς τοῦτο μαρτυρίας καὶ ἀποδείξεις, ὡσαύτως καὶ
ὁ κατηγορούμενος δύναται ἐλευθέρως νὰ ἐπιφέρῃ τὰς ἐνστάσεις του καὶ
ζητήσῃ ἀναβολὴν διὰ προσαγωγὴν μειζόνων ἀποδείξεων μεθ᾽ ὃ τὸ Δικαστήριον ἀποσυρόμενον ἐκδίδει τὴν ἀπόφασίν του, ἣν καὶ ἀνακοινοῖ τοῖς δια15

16

Αὕτη ἡ διάταξις προσετέθη διά τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό 4.9.1957 Συνόδῳ αὐτῆς
καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 4408/6.2.1958 ἀποφάσεως «Περί συμπληρώσεως τῆς περί
Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κανονιστικῆς Διατάξεως ἀπό 2 Νοεμβρίου 1948» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ
60 Β´/1.3.1958), Κ.Δ..
Τό ἄρθρον 11 παρατίθεται, ὡς ἐτροποποιήθη διά τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό 9.5.1956
Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ἄνευ ἀριθμ. ἀπό 19.7.1956 ἀποφάσεως «Περί Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 171 Β΄ /28.8.1956), Κ.Δ..
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δίκοις δημοσίᾳ. Τὸ ἐπιδικασθὲν ποσὸν καταβάλλεται τῷ παθόντι τὴν ζημίαν
ἐντὸς 10 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς δικασίμου, ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει εἰσπραττόμενον
κατὰ τῶν περὶ δημοσίων ἐσόδων Νόμον ὑπὸ εἰσπράκτορος τοῦ Δημοσίου.
Ἄρθρον 13
Ἐκδικαζομένης ὑποθέσεως Μονῆς εἰς ἣν ἀνήκει εἷς τῶν Συνέδρων
Ἐπιστατῶν, ἀντικαθίσταται οὗτος δι᾽ ἑτέρου ἐπιστάτου. Ὡσαύτως κωλυομένου τοῦ Δ/ντοῦ τῆς Ὑποδ/σεως Χωρ/κῆς ἀπουσιάζοντος, ἀναπληροῖ
τοῦτον ὁ Ἀστυνόμος Καρυῶν ἢ ἕτερος τῶν βαθμούχων τοῦ Σώματος.
Ἄρθρον 1417
Τὰ μέλη τοῦ Δικαστηρίου, ὁ δημόσιος κατήγορος καὶ ὁ Γραμματεὺς λαμβάνουσι 15 δρχ. ἡμερησίαν ἀποζημίωσιν δι᾽ ἑκάστην δικάσιμον. Τὰ ὑπὸ
τῶν Ἀγροδασοφυλάκων συλλαμβανόμενα ζῶα ἐν ζημίᾳ ἢ λαθροβοσκῇ,
κρατοῦνται ὑπ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ περιφερείᾳ τῆς δικαιοδοσίας των μέχρι 5
ἡμερῶν, μὴ παρουσιασθέντος δὲ τοῦ ἰδιοκτήτου πρὸς παραλαβήν, παραδίδονται ταῦτα εἰς τὴν Ἱ. Ἐπιστασίαν εἰς Καρυάς, εἰδοποιουμένης ἐγγράφως
περὶ τούτου καὶ τῆς Ὑποδ/σεως Χωρ/κῆς ἥτις καὶ ἀναγγέλλει ἁρμοδίως τὸ
γεγονὸς εἰς τοὺς πλησιοχώρους Σταθμοὺς καὶ τὰς Κοινότητας.
Ἄρθρον 15
Ἡ Ἱ. Ἐπιστασία δι᾽ ἐξόδων της διατηρεῖ τὰ παραδιδόμενα αὐτῇ, διὰ πρωτοκόλλου ζῷα μέχρι 10 ἡμερῶν τὸ πολύ, μεθ᾽ ὃ ἐκποιεῖ ταῦτα διὰ δημοπρασίας καὶ τὸ ἐκ ταύτης ἀντίτιμον μετὰ τὴν εἴσπραξιν τῶν ἐξόδων
διατροφῆς, τῶν συλλήπτρων ἀγροδασοφύλακος καὶ τῶν κηρυκείων δικαιωμάτων, φυλάσσει μέχρις ἐμφανίσεως τοῦ ἰδιοκτήτου.
Ἄρθρον 16
Καθήκοντα καὶ δικαιώματα ἐπόπτου ἐφ᾽ ὅλων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἀγροδασοφυλάκων ἀσκεῖ ἡ Ἱ. Κοινότης δυναμένη νὰ προσκαλῇ τούτους ἐν
Καρυαῖς ἢ ἀλλαχοῦ δι᾽ ὑπηρεσίαν γενικῆς φύσεως καὶ ἀσφαλείας. Ἡ
ἀμοιβαία ὑποστήριξις ἀγροδασοφυλάκων καὶ Χωρ/κων κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν
τῶν καθηκόντων των εἶναι ὑποχρεωτική.
17

Τό ἄρθρον 14 παρατίθεται, ὡς ἐτροποποιήθη διά τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό 9.5.1956
Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ἄνευ ἀριθμ. ἀπό 19.7.1956 ἀποφάσεως «Περί Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 171 Β΄ /28.8.1956), Κ.Δ..
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Ἄρθρον 1718
Τὰ δικαιώματα τῶν Ἀγροδασοφυλάκων ἐπὶ μὲν τῶν μεμονομένως συλλαμβανομένων μεγάλων ζώων εἶναι δραχ. 7, ἐπὶ δὲ τῶν μικρῶν 5 δραχ. ἐπὶ
ἀγέλης δὲ ἄνω τῶν 10, τὸ ἥμισυ.
Ἄρθρον 18
Οἱ ἀγροδασοφύλακες ἐν Ἁγίῳ Ὄρει φέρουσι πρὸς διάκρισιν πηλίκιον
μετὰ πρασίνου γείσου, στέμμα τὸν δικέφαλον Βυζαντινὸν ἀετὸν καὶ γύρωθεν
τούτου τὰ κεφαλαία ΑΔΑΟ ἤτοι Ἀγροδ. Δασ. Ἀσφάλεια Ἁγ. Ὄρους.
Ἄρθρον πρὸ τοῦ 19ου19
Οἱ Ἀγροδασοφύλακες ὑποχρεοῦνται νὰ προβαίνωσιν εἰς ἐκτίμησιν τῆς
γενομένης ζημίας ἂν αὕτη δὲν ὑπερβαίνει τὰς 500 δραχμάς, γνωστοποιοῦντες τοῦτο καὶ εἰς τοὺς ἐνδιαφερομένους.
Ἄρθρον 1920
Πρὸς ἀκριβέστερον καθορισμὸν τῶν ἀγροδασοζημιῶν διορίζονται ὑπὸ
τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας 4 Πραγματογνώμονες μὲ ἐνιαύσιον θητείαν, δύο διὰ
τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν καὶ τὰς Καρυὰς καὶ δύο διὰ τὴν μεσημβρινὴν μέχρι
τῆς Μονῆς Λαύρας, ἐξ ὧν ὁ εἷς μοναχὸς καὶ ὁ ἕτερος λαϊκὸς ἐκ τῶν
ἐνδημούντων καὶ τῶν μᾶλλον εἰδικευμένων περὶ τὰ ἀγροτικὰ καὶ δασικὰ
ζητήματα. Οἱ Πραγματογνώμονες οὗτοι, ἐγκρινόμενοι καὶ ὁρκιζόμενοι παρὰ
τῆς Ὑποδ/σεως Χωρ/κῆς Ἁγίου Ὄρους, λαμβάνουσι δι᾽ἑκάστην ἐκτίμησιν
δραχ. 15, μεταβαίνοντες δὲ πλέον τῆς ὥρας ἐκτὸς τῆς ἕδρας των λαμβάνουσι
30 δραχ. ἡμερησίαν ἀποζημίωσιν καὶ τὰ ὁδοιπορικὰ μεταβάσεως καὶ
ἐπιστροφῆς, καταβαλλόμενα ἀμέσως ὑπὸ τοῦ καλοῦντος, βαρύνουσι δὲ ἐν
τέλει τὸν καταδικαζόμενον ὑπὸ τοῦ Δικαστηρίου.
18

19

20

Τό ἄρθρον 17 παρατίθεται, ὡς ἐτροποποιήθη διά τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό 9.5.1956
Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ἄνευ ἀριθμ. ἀπό 19.7.1956 ἀποφάσεως «Περί Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 171 Β΄ /28.8.1956), Κ.Δ..
Αὕτη ἡ διάταξις προσετέθη διά τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό 4.9.1957 Συνόδῳ αὐτῆς
καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 4408/6.2.1958 ἀποφάσεως «Περί συμπληρώσεως τῆς περί
Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κανονιστικῆς Διατάξεως ἀπό 2 Νοεμβρίου 1948» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ
60 Β΄/1.3.1958), Κ.Δ..
Τό ἄρθρον 19 παρατίθεται, ὡς ἐτροποποιήθη διά τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό 9.5.1956
Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ἄνευ ἀριθμ. ἀπό 19.7.1956 ἀποφάσεως «Περί Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 171 Β΄ /28.8.1956), Κ.Δ..
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Ἄρθρον πρὸ τοῦ 20οῦ21
Πρὸς ἐξακρίβωσιν ζημίας πέραν τῶν 500 δραχμῶν συμπράττει μετὰ τοῦ
Ἀγροδασοφύλακος καὶ εἷς πραγματογνώμων, συντασσομένης ὑπ᾽αὐτῶν
κοινῆς ἐκθέσεως ἥτις ἀποστέλλεται εἰς τὸ δικαστήριον.
Ἄρθρον ἐν συνεχείᾳ πρὸ τοῦ 20οῦ22
Ἕνεκα ἀγροτικοῦ ἢ δασικοῦ ἀδικήματος ἐπ᾽ αὐτοφόρῳ, ἐπιτρέπεται ἡ
σύλληψις τοῦ πταίστου ὑπὸ παντὸς ὀργάνου ἀγροδασοφύλακος ἢ
Ἀστυνομίας, ἀπαγγελλομένης κατ᾽ αὐτοῦ μηνύσεως, ἥτις ἐκδικάζεται ἐντὸς
24/ώρου καθ᾽ ὃ ἰχσύει καὶ ἡ κράτησις τοῦ μηνυθέντος.
Ἄρθρον 20
Διὰ τὰς πλέον τῶν ἐν ἄρθρῳ 11 τῆς παρούσης προσγενομένας ἐν Ἁγ.
Ὄρει ζημίας ἁρμοδία κατὰ τὸ ἄρθρον 7 τοῦ Ν.Δ. 2 τοῦ Κ.Χ. πρὸς ἐκδίκασιν
εἶναι τὰ ἐν Θεσ/νίκῃ δικαστήρια.
Ἄρθρον 21
Συνιστᾶται ἐν Καρυαῖς Ταμεῖον Ἀγροδασικῆς ἀσφαλείας μὲ πρόσοδον
τὰ δυνάμει τοῦ ἄρθρου 11 εἰσπραττόμενα πρόστιμα διευθυνόμενον ὑπὸ
διμελοῦς Ἐπιτροπῆς ἐξ ἑνὸς Ἐπιστάτου καὶ τοῦ Ἀστυνόμου Καρυῶν μὲ
γραμματέα ἕνα τῶν Ὑπογραμματέων τῆς Ἱ. Κοινότητος. Ἐκ τοῦ Ταμείου
τούτου θὰ καταβάλλεται τὸ ἐνοίκιον τῆς αἰθούσης τοῦ δικαστηρίου, ἡ
γραφικὴ ὕλη καὶ ἐπίπλωσις αὐτῆς, ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 13 ἡμερησία
ἀποζημίωσις τῶν μελῶν τοῦ δικαστηρίου, θὰ ἀθλοθετοῦνται ὑλικῶς καὶ ἐπὶ
αὐτοθυσίᾳ καὶ ἐξαιρετικαῖς ὑπηρεσίαις διακρινόμενοι Ἀγροδ/κες καὶ θὰ καλύπτωναι τὰ δικαστικὰ ἔξοδα τῶν ἀθωουμένων ὑπὸ τοῦ Δικαστηρίου.

21

22

Αὕτη ἡ διάταξις προσετέθη διά τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό 4.9.1957 Συνόδῳ αὐτῆς
καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 4408/6.2.1958 ἀποφάσεως «Περί συμπληρώσεως τῆς περί
Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κανονιστικῆς Διατάξεως ἀπό 2 Νοεμβρίου 1948» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ
60 Β΄/1.3.1958), Κ.Δ..
Αὕτη ἡ διάταξις προσετέθη διά τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό 4.9.1957 Συνόδῳ αὐτῆς
καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 4408/6.2.1958 ἀποφάσεως «Περί συμπληρώσεως τῆς περί
Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κανονιστικῆς Διατάξεως ἀπό 2 Νοεμβρίου 1948» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ
60 Β΄/1.3.1958), Κ.Δ..
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Ἄρθρον 22
Εἰς τὸ τέλος ἑκάστου ἐπιστασιακοῦ ἔτους τὸ ὡς ἄνω Ταμεῖον ὑποβάλλει
τῇ Ἱ. Κοινότητι καὶ τῇ Ὑποδ/σει Χωρ/κῆς ἀπολογισμὸν ἐσόδων καὶ ἐξόδων
ὡς καὶ κατάστασιν ὀνομαστικὴν τῶν ἐν τῇ περιφερείᾳ τοῦ Ἁγ. Ὄρους
Ἀγροδασοφυλάκων.
Ἄρθρον 23
Ἡ ἡμέρα τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐφαρμογῆς τῆς παρούσης Κανονιστικῆς διατάξεως ὁρισθήσεται ὑπὸ τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγ. Ὄρους Ἄθω διὰ πράξεως αὐτῆς.
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6. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝ ΑΓΙΩι ΟΡΕΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ Συντάξεως Ταμείου Ἐλαιοπαραγωγῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ’ ἀριθμ. 24556 ΕΚ/18 /23.3.1951 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 59 Β´/3.4.1951)
«Περὶ ἐπικυρώσεως κανονιστικῆς Διατάξεως
τῆς Δισενιαυσίου Συνάξεως Ἁγίου Ὄρους
περὶ Συντάξεως Ταμείου Ἐλαιοπαραγωγῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἄθῳ»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ἰδόντες τὸ ἄρθρον 6 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος τῆς 10/16 Σεπτεμβρίου 1926 «περὶ κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους»,
ὡς καὶ τὸ ἄρθρον 43 τοῦ αὐτοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου.
Ἐπικυροῦμεν τὴν Κανονιστικὴν Διάταξιν περὶ Συντάξεως Ταμείου
Ἐλαιοπαραγωγῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἄθῳ, ψηφισθεῖσαν ἐν σχεδίῳ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς
Δισενιαυσίας Συνάξεως ὑπὸ χρονολογίαν 22 Αὐγούστου 1950.
Ἡ Κανονιστικὴ αὕτη Διάταξις ἔχει καὶ θέλει ἰσχύσει, ὡς ἑξῆς:
Ἄρθρον 1
Συνιστᾶται παρὰ τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ταμεῖον προστασίας ἐλαιοπαραγωγῆς, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ταμεῖον ἐλαίας Ἁγίου Ὄρους»
μὲ ἕδραν τὰς Καρυὰς καὶ περιφέρειαν ὁλόκληρον τὴν Χερσόνησον τοῦ Ἄθω.
Ἄρθρον 2
Σκοπὸς τοῦ Ταμείου εἶναι ἡ δι᾽ ἐπιστημονικῶν μέσων καταπολέμησις
τῶν ἀσθενειῶν τοῦ ἐλαιοκάρπου, ἡ ἔγκαιρος καὶ προσφορωτέρα προμήθεια
τῶν πρὸς τοῦτο ἀπαιτουμένων φαρμάκων καὶ ἐργαλείων, καὶ ἡ παρακολούθησις τῆς πιστῆς ἐφαρμογῆς τῶν διατάξεων τῆς παρούσης.
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Ἄρθρον 3
Ἡ καταπολέμησις τῶν ἀσθενειῶν τοῦ ἐλαιοκάρπου καθίσταται δυνάμει
τῆς παρούσης ὑποχρεωτικὴ δι᾽ ἅπασαν τὴν χερσόνησον τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
τῶν ἐν αὐτῷ Ἱερῶν Ἱδρυμάτων ὑποχρεουμένων νὰ ἐνεργῶσι τοὺς ψεκασμοὺς κατὰ τὰς ἀπόψεις τῆς φυτοπαθολογικῆς Ἐπιστήμης καὶ ταῖς ὁδηγίαις
τοῦ ἐποπτεύοντος Γεωπόνου.
Ἄρθρον 4
Τὸ Ταμεῖον ἐλαίας ἀποτελεῖ παράρτημα τῆς Ἱ. Κοινότητος καὶ διοικεῖται
παρὰ 5μελοῦς Ἐπιτροπῆς δικαιουμένης ἐν ἐλλείψει ἱεροκοινοτικοῦ ἢ δημοσίου γεωπόνου ὡς καὶ εἰδικοῦ ἐλαιοκόμου νὰ προσλαμβάνῃ ἐπὶ μισθῷ
τοιούτους ὡς τεχνικοὺς αὐτῆς συμβούλους καὶ ἐπόπτας τῆς συντελουμένης
ἐργασίας διὰ τὸ ἀπαραίτητον χρονικὸν διάστημα.
Ἄρθρον 5
Τὰ ἀποτελοῦντα τὴν Ἐπιτροπὴν μέλη ἐκλέγονται παρὰ τῆς Ἱ. Κοινότητος
κατὰ τὰς ἀρχαιρεσίας αὐτῆς τὰ μὲν 3 ἐκ τῶν παρ᾽ αὐτῇ ἀντιπροσώπων τῶν
Ἱερῶν Μονῶν τὰ δὲ 2 ἐξωκοινοτικά.
Ἄρθρον 6
Ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχουσα ἴδιον Γραφεῖον τηρεῖ λογιστικὰ βιβλία δοσοληψίας,
διεξάγει πᾶσαν πρὸς τὴν ἁρμοδιότητα αὐτῆς ἀλληλογραφίαν, ἀγοράζει βιβλία καὶ περιοδικὰ ἐλαιοκομικά, παρέχει πᾶσαν αἰτουμένην ὁδηγίαν, ἔχει
ἰδιαίτερον ταμεῖον ἐναποθέσεως τῶν παρὰ τῆς Ἱ. Κοινότητος μεταβιβαζομένων αὐτῇ χρημάτων καὶ ἰδιαιτέραν ὑπηρεσιακὴν Σφραγῖδα φέρουσαν
κυκλικῶς τὰς λέξεις «Ἱεροκοινοτικὸν Ταμεῖον Ἐλαίας Ἁγίου Ὄρους» καὶ
ἐν τῷ μέσῳ περιστερὰν βαστάζουσαν ἐν τῷ ράμφει κλάδον ἐλαίας καὶ χρονολογίαν 1950.
Ἄρθρον 7
Αἱ συνεδριάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς γίνονται τακτικῶς κατὰ δίμηνον,
ἐκτάκτως δὲ ὁσάκις παραστῆ πρὸς τοῦτο ἀνάγκη. Χρέη Προέδρου παρ᾽
αὐτῇ ἐκτελεῖ ὁ ἱεραρχικῶς προϊστάμενος. Ἀντιπρόεδρος, Ταμίας καὶ
Γραμματεὺς ἐκλέγονται ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς κατὰ πλειοψηφίαν, ἀπαρτίας
θεωρουμένης παρόντων 3 ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς.
Ἄρθρον 8
Ἡ Ἐπιτροπὴ ἅμα τῷ καταρτισμῷ αὐτῆς εἰς σῶμα καὶ τῇ ἀναγγελίᾳ τούτου
τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι εἰδοποιεῖ δι᾽ ἐγκυκλίου τὰς Ἱερὰς Μονὰς καὶ δι᾽ αὐτῶν
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καὶ τὰ Ἐξαρτήματα ὅπως ἐντὸς μηνιαίας προθεσμίας δηλώσωσι αὐτῇ τὸν
ἀριθμὸν τῶν ἐλαιοδένδρων καὶ τὰς ἀναγκαιούσας ποσότητας φαρμάκων καὶ
ἐργαλείων. Πληροφοροῦσα συνάμα καὶ τὴν ἀναλογοῦσαν ποσότητα φαρμάκων δι᾽ ἕκαστον ἐλαιόδενδρον, καὶ πόσοι περίπου ψεκασμοὶ ἀπαιτοῦνται.
Ἄρθρον 9
Ἡ προμήθεια τῶν ἀπαιτουμένων φαρμάκων καὶ ἐργαλείων διενεργεῖται
ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς, ἢ μέσῳ τῶν Κρατικῶν εἰσαγωγῶν ἢ διὰ δημοπρασίας
μεταξὺ τοῦ ἐλευθέρου ἐμπορίου. Πᾶσα δὲ πληρωμὴ ὑλικῶν ἢ μεταφορᾶς
ἢ ἐπιμισθίου γίνεται ἐπὶ διπλοτύπῳ ἀποδείξει κατατιθεμένων εἰς τὸ γραφεῖον
αὐτῆς.
Ἄρθρον 10
Κεντρικαὶ ἀποθῆκαι τῶν ὑλικῶν καταπολεμήσεως τῶν ἀσθενειῶν τοῦ
ἐλαιοκάρπου ὁρίζονται ὁ λιμὴν τῆς Δάφνης, καὶ τὰ νεώρεια τῶν Ἱερῶν
Μονῶν Μεγίστης Λαύρας, Ἰβήρων καὶ Βατοπεδίου.
Ἄρθρον 11
Ἡ Ἐπιτροπὴ βάσει τῶν δηλώσεων τοῦ ἄρθρου 8 τῆς παρούσης καταρτίζει τὸν προϋπολογισμὸν αὐτῆς ὅπερ ὑποβάλλει τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι πρὸς
ἔγκρισιν μέχρι τῆς 1ης Μαρτίου ἀνυπερθέτως.
Ἄρθρον 12
Ἐγκριθέντος τοῦ προϋπολογισμοῦ ἐκδίδεται ὑπὸ τῆς Ἱ. Κοινότητος
ἐγκύκλιος πρὸς τὰς Ἱερὰς Μονὰς καὶ τὰ Ἐξαρτήματα ἵνα προκαταβάλλωσι
τὰ 2/3 τῆς ἀξίας τῶν παρ᾽ αὐτῶν δηλωθέντων ποσοτήτων φαρμάκων καὶ
ἐργαλείων.
Ἄρθρον 13
Ἅμα τῇ ἀφίξει τῶν ὑλικῶν καταπολεμήσεως εἰδοποιοῦνται οἱ δικαιοῦχοι
πρὸς παραλαβὴν αὐτῶν ἐκ τῆς ὁρισθείσης ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς ἀποθήκης,
καὶ ἐπὶ τῇ καταβολῇ τοῦ ὑπολοίπου τῆς ἀξίας τοῦ κοστολογίου. Ἐν οὐδεμιᾷ
περιπτώσει ἐπιτρέπεται ἄρνησις τῆς παραλαβῆς τοῦ δηλωθέντος ποσοῦ, ἢ
τοιαύτη ἐξοφλήσεως τῆς ἀξίας του.
Ἄρθρον 14
Ὁ παρὰ τῇ Ἐπιτροπῇ Γεωπόνος ὀφείλει νὰ καθοδηγῇ δι᾽ ἐγκυκλίου μέσω
αὐτῆς τὰ Ἱερὰ Ἱδρύματα, περὶ τοῦ τρόπου τῆς παρασκευῆς τῶν φαρμάκων,
τοῦ τρόπου καὶ τοῦ χρόνου τῶν ψεκασμῶν, καὶ τῆς προφυλάξεως ἐκ τῶν
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κινδύνων δηλητηριάσεως, νὰ περιέρχεται καὶ ἐποπτεύῃ τῆς ἐφαρμογῆς καὶ
τηρήσεως τῶν ὁδηγιῶν του, καταγγέλει δὲ εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν πάντα μὴ συμμορφούμενον πρὸς αὐτὰς καὶ τὰς διατάξεις τῆς παρούσης.
Ἄρθρον 15
Οἱ μὴ συμμορφούμενοι πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης καταγγέλλονται
εἰς τὴν Ἱ. Κοινότητα ἥτις ἐξαντλοῦσα τὰς συστάσεις αὐτῆς ἐν ἐμμονῇ τῶν
μὴ συμμορφουμένων καταγγέλει αὐτοὺς ἁρμοδίως.
Ἄρθρον 16
Ἐπιτρέπεται εἰς τὴν Ἱ. Κοινότητα ὅπως ἀναγράφη εἰς τὸν προϋπολογισμὸν αὐτῆς κατ᾽ ἔτος καὶ κατὰ τὴν κρίσιν αὐτῆς, χρηματικὸν κονδύλιον
διὰ πρόσληψιν ἐκτάκτου γεωπόνου καὶ εἰδικοῦ ἐλαιοκόμου, δι᾽ ἔξοδα γραφείου, ἐπιμίσθιον τοῦ ἐκτελοῦντος χρέη Γραμματέως.
Ἄρθρον 17
Ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ Ταμείου παραλαμβάνει παρὰ τῆς Ἱ. Κοινότητος
ὁλόκληρον τὸ ποσὸν τῆς προκαταβολῆς καὶ ἐξοφλήσεως τῶν ὑλικῶν καταπολεμήσεως καὶ κατὰ μῆνα Ὀκτώβριον ὑποβάλλει αὐτῇ τὸν ἀπολογισμὸν
αὐτῆς μετὰ ἐκθέσεως τῶν πεπραγμένων καὶ ἀναπτύξεως τῶν λόγων τῆς
καλῆς ἢ κακῆς ἐσοδείας ὑποδεικνύουσα καὶ τὰ κατὰ τὴν κρίσιν της χρήζοντα
διορθώσεως, ἡ δὲ Ἱ. Κοινότης ἐνεργεῖ τὸν ἔλεγχον δι᾽ Ἐπιτροπῆς.
Ἄρθρον 18
Ἡ Ἐπιτροπὴ κατὰ τὴν λῆξιν τοῦ ἔτους παραδίδει διὰ πρωτοκόλλου εἰς
τὴν Ἱ. Ἐπιστασίαν τὸ γραφεῖον καὶ τὴν Σφραγῖδα αὐτῆς, τὸ Ταμεῖον καὶ τὰ
λογιστικὰ βιβλία, ὡς καὶ τὰ ἐν ταῖς ἀποθήκαις φάρμακα καὶ ἐργαλεῖα.
Ἄρθρον 19
Ἀναθεώρησις τῆς παρούσης ἐπιτρέπεται μετὰ πάροδον διετίας ἀπὸ τῆς
ἐφαρμογῆς αὐτῆς.
Ἡ ἰσχὺς τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως, ἄρχεται ἀπὸ τῆς
ἐγκρίσεως αὐτῆς ὑπὸ τοῦ Σεβ. Βασιλικοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν
καὶ τῆς δημοσιεύσεως εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Μαρτίου 1951
Ὁ Ὑπουργὸς
ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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7. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΓΩΝ ΕΝ ΑΓΙΩι ΟΡΕΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ ἀπαγορεύσεως εἰσόδου
βοοειδῶν καὶ τράγων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ’ ἀριθμ. 7614/23/ΑΣ 371/14.9.1976 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 1211 Β´/30.9.1976)
«Περὶ κυρώσεως τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως,
“περὶ ἀπαγορεύσεως εἰσόδου βοοειδῶν καὶ τράγων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει”»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψει τὸ ἄρθρον 6 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος τῆς 10ης
Σεπτεμβρίου 1926, «περὶ κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους», κυροῦμεν τὴν ὑπὸ τῆς Δισενιαυσίου Ἱερᾶς Συνάξεως τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, κατὰ τὴν 98ην Σύνοδον αὐτῆς, ψηφισθεῖσαν Κανονιστικὴν Διάταξιν,
«περὶ ἀπαγορεύσεως εἰσόδου βοοειδῶν καὶ τράγων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει», ἧς τὸ
κείμενον ἕπεται:
Ἄρθρον 1
Ἀπαγορεύεται ἡ καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπον εἴσοδος καὶ παραμονὴ βοοειδῶν, τράγων καὶ λοιπῶν κρεατοπαραγωγῶν ζώων ἐντὸς τῆς περιοχῆς τοῦ
Ἁγίου Ὄρους. Εἰδικῶς ἑξαιρεῖται τῆς ἐν τῇ προηγουμένῃ παραγράφῳ
ἀπαγορεύσεως ἡ χρησιμοποίησις ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Μονῶν 2 – 4 ζευγῶν βοῶν
διὰ τὴν μεταφορὰν ξύλων (βουβῶν), κατόπιν ἐγγράφου ἀδείας τῆς Ἱερᾶς
Ἐπιστασίας. Τὰ ὡς ἄνω ζῶα δέον νὰ φέρουν εἰδικὰ στοιχεῖα, ὁριζόμενα ὑφ᾽
ἑκάστης Μονῆς, ἥτις καὶ θὰ εἶναι ὑπεύθυνος διὰ τυχὸν ζημίας, προκληθησομένας ὁπωσδήποτε παρὰ τούτων.
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Ἄρθρον 2
Πᾶν ζῶον ὑπαγόμενον εἰς τὴν παράγραφον 1 τοῦ προηγουμένου ἄρθρου,
κυκλοφοροῦν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, δύναται νὰ συλλαμβάνεται παρ᾽ οἱουδήποτε
καὶ δημευόμενον παρὰ τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας ἐκποιεῖται μερίμνῃ ταύτης
ὑπὲρ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας.
Ἄρθρον 3
Πᾶς συλλαμβάνων ζῶον ἐκ τῶν ἐν τῇ παραγράφῳ 1 τοῦ ἄρθρου 1 τῆς
παρούσης ἀναφερομένων, δικαιοῦται ἀμοιβῆς ποσοῦ ἴσου πρὸς τὸ ἓν δέκατον τῆς ἀξίας ἐκποιήσεως τούτου καὶ πάντως οὐχὶ κατωτέρας τῶν 1.000
δραχμῶν, ὡς καὶ τῶν ἐξόδων μεταφορᾶς τοῦ ζώου εἰς τὸν τόπον, εἰς τὸν
ὁποῖον ἤθελεν ὑποδείξει ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία. Τὰ ἀνωτέρω ποσὰ ἐκπίπτουν
ἐκ τοῦ εἰσπραχθησομένου καὶ προσδιορισμένου ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας
τιμήματος ἐκποιήσεως τοῦ συλληφθέντος ζώου.
Ἄρθρον 4
Ἡ ἰσχὺς τῆς παρούσης Κανονιστικῆς διατάξεως ἄρχεται ἀπὸ τῆς 1ης
Ἰουνίου 1976. Εἰδικῶς ἐξαιροῦνται τῆς ἐφαρμογῆς τῆς παρούσης μέχρι καὶ
τῆς 30ῆς Σεπτεμβρίου 1976 τὰ κυκλοφοροῦντα σήμερον ζῶα εἰς τὰς
περιοχὰς τῶν Ἱερῶν Μονῶν Μεγίστης Λαύρας, Χιλιανδαρίου καὶ Δοχειαρίου. Τὰ ἀποδεδειγμένως συλλαμβανόμενα ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῶν ἀνωτέρω
Μονῶν ζῶα, περὶ ὧν ἡ προηγουμένη παράγραφος, ὑπάγονται ὡσαύτως εἰς
τοὺς περιορισμοὺς τῆς παρούσης Κανονιστικῆς διατάξεως.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 14 Σεπτεμβρίου 1976
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ
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8. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΣ, ΕΙΣΟΔΟΥ
ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ εἰσαγωγῆς αὐτοκινήτων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
καὶ διανοίξεως δασοδρόμων ἐν Αὐτῷ
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ’ ἀριθμ. Φ. 7611.1./1/ΑΣ 188/11.3.1983 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 180 Β´/12.4.1983)
περί «Κύρωσης της Κανονιστικής Διατάξεως “περί εισαγωγής
αυτοκινήτων εν Αγίω Όρει και διανοίξεως δασοδρόμων εν Αυτώ”»

Μετά τήν ἐνσωμάτωσιν τῶν διορθώσεων σφαλμάτων, αἱ ὁποῖαι ἐδημοσιεύθησαν ἐν τῷ ΦΕΚ 279 Β´/25.5.1983, ὡς καί τῶν τροποποιήσεων, αἱ ὁποῖαι
ἐπῆλθον διά τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν ταῖς ΡΜΖ΄(147)/20.8.2000 καί
ΡΝΣΤ΄(156)/3.5.2005 Συνόδοις αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ.
449/26.4.2006 ἀποφάσεως «Περί εισόδου και κυκλοφορίας οχημάτων εν
Αγίω Όρει» τῆς ὙπἘξ (ΦΕΚ 557 Β´/4.5.2006), Κ.Δ..
Άρθρον 1
ΚΑΤΗΡΓΗΘΗ23
23

Αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 1 κατηργήθησαν διά τοῦ ἄρθρου 9 τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν ταῖς
ΡΜΖ΄(147)/20.8.2000 καί ΡΝΣΤ΄(156)/3.5.2005 Συνόδοις αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’
ἀριθμ. 449/26.4.2006 ἀποφάσεως «Περί εισόδου και κυκλοφορίας οχημάτων εν Αγίω Όρει» τῆς
ὙπἘξ (ΦΕΚ 557 Β´/4.5.2006), Κ.Δ.. Ἐντούτοις, ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν, διότι ἐκκρεμεῖ ἡ ἐπικύρωσις ὑπό τοῦ ὙπἘξ τῆς Κ.Δ. «Περί τροποποιήσεως τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως περί εἰσόδου
καί κυκλοφορίας ὀχημάτων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει», ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ΡΟΕ΄(175)/20.8.2014
Συνόδῳ αὐτῆς, τῆς ὁποίας τό ἄρθρον 8 παρ. 2 ἐπαναλαμβάνει τήν κατάργησιν τοῦ ἄρθρου 1 τῆς
ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ΡΙ΄(110)/20.4.1982 Συνεδρίᾳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς
ὑπ᾽ ἀριθμ. Φ. 7611.1./1/ΑΣ 188/11.3.1983 ἀποφάσεως περί «Κύρωσης της Κανονιστικής Διατάξεως
“περί εισαγωγἠς αυτοκινήτων εν Αγίω Όρει και διανοίξεως δασοδρόμων εν Αυτω”» τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 180 Β´/12.4.1983), Κ.Δ.. Βλ. εἰς τό Μέρος Δ΄, σ. 315 ἑπ., 322.
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Άρθρον 2
Οδοί εντός του Αγίου Όρους
1. Επί τω σκοπώ διασώσεως του μοναστικού χαρακτήρος του Αγ. Όρους
απαγορεύεται απολύτως κατά τα ανέκαθεν κρατούντα η διάνοιξις οδών συνδεουσών τούτο μετά του εκτός τούτου κόσμου, διατηρουμένης αυστηρώς
της ασκουμένης ήδη εποπτείας επί των ορίων της Ι. Χερσονήσου του Άθω
υπό της Ι. Κοινότητος, ήτις θα λαμβάνη τα εκάστοτε ενδεικνυόμενα μέτρα
προστασίας και διαφυλάξεως τούτων ως και καταργήσεως των ήδη συνδεουσών τα όρια της Ι. Χερσονήσου μετά του Αγίου Όρους οδών.
2. Η διανοιχθείσα από του 1963 αμαξιτή οδός Δάφνης – Καρυών – Ιβήρων κρίνεται ως καλύπτουσα απολύτως τας ανάγκας του Αγ. Όρους ώστε
να περιττεύη πάσα διάνοιξις άλλης αρτηρίας. Η ως άνω οδός θεωρουμένη
κοινής χρήσεως τελεί υπό την άμεσον επιτήρησιν της Ι. Κοινότητος.
3. Κατ᾽ εξαίρεσιν αι Ιεραί Μοναί και μόνον έχουν το δικαίωμα διανοίξεως δασικών οδών εν ταις περιοχαίς αυτών προς εκμετάλλευσιν των δασικών αυτών προϊόντων.
4. Εκάστη Ι. Μονή δύναται, εφ᾽ όσον θα έκρινε ότι είναι απολύτως αδύνατον άλλως να καλύψη επειγούσας ανάγκας, να διασυνδεθή μεθ᾽ ετέρας
Ι. Μονής δια κοινής συμφωνίας δια των δασικών αυτών οδών, αίτινες θέλουν χρησιμοποιούνται δια κοινούς αγαθούς σκοπούς.24
Άρθρον 3
Κυρώσεις επί παραβάσεως των διατάξεων της παρούσης
1. Η παράβασις των διατάξεων της παρούσης θα διαπιστούται δι᾽ ητιολογημένης ανεκκλήτου αποφάσεως της Ι. Κοινότητος μετά κλήσιν εις απολογίαν του παραβάτου.
2. Η Ι. Κοινότης δια της ως άνω αποφάσεώς της θα εντέλλεται τον παραβάτην όπως εντός ευλόγου προθεσμίας συμμορφωθή προς τα δι᾽ αυτής
διατασσόμενα. Δια της αυτής ως άνω αποφάσεώς της η Ι. Κοινότης δύναται
να επιβάλλη εις βάρος του παραβάτου και πρόστιμον, εν περιπτώσει μη
συμμορφώσεώς του ή δια εκάστην μεταγενεστέραν παράβασιν το ύψος του
οποίου προσδιορίζεται και αναπροσαρμόζεται τη εισηγήσει της Ι. Κοινό24

Βλ. συμπληρωματικῶς τό ἄρθρον 4ον παρ. ε΄ τῆς ἐκκρεμοῦς πρός ἐπικύρωσιν ὑπό τοῦ ὙπἘξ καί
ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ΡΞΘ(169)/20.8.2011 Συνόδῳ αὐτῆς Κ.Δ. «Περί τῆς Ἐπιστημονικῆς
ἐκμεταλλεύσεως καί ἐξασφαλίσεως τῶν Δασῶν τῆς Χερσονήσου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί Προστασίας
Οἰκοτόπων καί ἐνδιαιτημάτων», εἰς τό Μέρος Δ΄, σ. 287 ἑπ., 290.
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τητος, υπό της Εκτάκτου Διπλής Ιεράς Συνάξεως, το οποίον εισπραττόμενον
θα αποτελή έσοδον της Ι. Κοινότητος. Εν περιπτώσει τελικώς μη συμμορφώσεως του παραβάτου προς τας διατάξεις της εκδοθείσης αποφάσεως, αυτή θα εκτελείται νομίμως υπό της Ι. Επιστασίας εις βάρος και δαπάναις του
παραβάτου, κατά τας διατάξεις του ισχύοντος Κ.Χ.Α.Ο. και του Νομοθετικού Διατάγματος του κυρούντος αυτόν τη συνδρομή των Αστυνομικών
Οργάνων.
3. Ειδικώς όσον αφορά τας παραβάσεις των διατάξεων της παρούσης εν
σχέσει με την εισαγωγήν και λοιπά κατά τα ανωτέρω εις Άγ. Όρος των οχημάτων, πέραν των εν ταις προηγουμέναις παραγράφοις του παρόντος άρθρου
οριζομένων, δια της αποφάσεως της Ι. Κοινότητος της διαπιστούσης την
παράβασιν δύναται να διαταχθή η ανάκλησις της δια προγενεστέρας αποφάσεως της Ι. Κοινότητος χορηγηθείσης αδείας εισαγωγής αυτών, ως και
η απομάκρυνσις εκτός των ορίων του Αγ. Όρους των παρανόμων οχημάτων,
ήτις θα εκτελείται κατά τας διατάξεις του ισχύοντος Κ.Χ.Α.Ο. και του ν.δ.
του κυρούντος αυτόν.
Άρθρον 4
Από της ψηφίσεως της παρούσης μέχρις της δημοσιεύσεώς της εις την
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πάσα εισαγωγή εν Αγ. Όρει οιουδήποτε τροχοφόρου κατά παράβασιν των διατάξεων της παρούσης Κανονιστικής Διατάξεως θεωρείται παράνομος.
Άρθρον 5
Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

TELIKO KANONISTIKES 16 2 2018_Layout 1 19/4/2018 10:45 πμ Page 80

80

Δημοσιευθεῖσαι Κανονιστικαί Διατάξεις Ἁγίου Ὄρους

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ εἰσόδου καὶ κυκλοφορίας ὀχημάτων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ’ ἀριθμ. 449/26.4.2006 ἀποφάσεως τῆς ὙπἘξ
(ΦΕΚ 557 Β´/4.5.2006)
«Περί εισόδου και κυκλοφορίας οχημάτων εν Αγίω Όρει»25

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 6 του ν.δ. από 10.9.1926 που κύρωσε τον Καταστατικό Χάρτη
του Αγίου Όρους, επικυρώνουμε την κανονιστική διάταξη «περί εισόδου
και κυκλοφορίας οχημάτων εν Αγίω Όρει» που αποφασίσθηκε και ψηφίσθηκε από την Δισενιαύσιο Ιερά Σύναξη κατά τις υπό στοιχεία ΡΜΖ´
(147)/20.8.2000 και ΡΝΣΤ´ (156)/3.5.2005 Συνόδους αυτής:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

«Περί εισόδου και κυκλοφορίας οχημάτων εν Αγίω Όρει»
Άρθρον 1
1. Απαγορεύεται γενικώς η είσοδος και κυκλοφορία εντός του Αγίου
Όρους τροχοφόρων οχημάτων οιασδήποτε χρήσεως και ιδιοκτησίας (επιβατηγών ΙX, φορτηγών δημοσίας και ιδιωτικής χρήσεως, τροχοφόρων χωματουργικών και οικοδομικών μηχανημάτων, ελκυστήρων, δικύκλων, τρικύκλων κ.λπ).
2. Κατ᾽ εξαίρεσιν είναι δυνατή η κατά τας διατάξεις της παρούσης και
υπό τας ειδικάς προϋποθέσεις τας αναφερομένας εις αυτήν έγκρισις εισόδου
οχημάτων, παρεχομένη υπό μεν της Ι. Επιστασίας δια περιπτώσεις προσωρινής παραμονής, υπό δε της Εκτάκτου Διπλής Ιεράς Συνάξεως (Ε.Δ.Ι.Σ.)
ή της Ι. Κοινότητος κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα δια περιπτώσεις μονίμου παραμονής. Εν οιαδήποτε περιπτώσει πάντως μεριμνάται, ώστε ο τύ25

Ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν, διότι ἐκκρεμεῖ ἡ ἐπικύρωσις ὑπό τοῦ ὙπἘξ τῆς Κ.Δ. «Περί τροποποιήσεως τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως περί εἰσόδου καί κυκλοφορίας ὀχημάτων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει», ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ΡΟΕ΄(175)/20.8.2014 Συνόδῳ αὐτῆς, τῆς ὁποίας τό ἄρθρον 8 παρ. 2
καταργεῖ ῥητῶς τήν ἐν λόγῳ Κ.Δ.. Βλ. εἰς τό Μέρος Δ΄, σ. 315 ἑπ., 322.
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πος και ο αριθμός των οχημάτων να τυγχάνη ελεγχόμενος, περιωρισμένος
και ανάλογος προς τας ανάγκας αλλά και τον ησυχαστικόν και πνευματικόν
χαρακτήρα του Ι. Τόπου.
3. Εν οιαδήποτε περιπτώσει κατ᾽ εξαίρεσιν εισόδου οχήματος κατά τα
ανωτέρω, πέραν των προβλεπομένων υπό της παρούσης προϋποθέσεων,
δέον να πληρώνται επίσης και οι κατά νόμον προδιαγραφαί ταξινομήσεως,
ασφαλίσεως, αδείας κυκλοφορίας, αδείας οδηγήσεως κ.λπ.
4. Αι διαδικασίαι της κατ᾽ εξαίρεσιν κατά τα ανωτέρω εγκρίσεως δεν
αφορούν εις τα οχήματα των δημοσίων υπηρεσιών του Αγίου Όρους.
Άρθρον 2
1. Η Ιερά Κοινότης, εφ᾽ όσον κρίνη τούτο σκόπιμον και απαραίτητον,
παρέχει εις τα ενταύθα Ι. Σκηνώματα (Ι. Μονάς και εξαρτήματα) άδειαν εισαγωγής και μονίμου παραμονής γεωργικών ελκυστήρων ή μηχανημάτων
δια την καλλιέργειαν της γης και την εκτέλεσιν αναγκαίων εργασιών εις
αυτά.
2. Η Ε.Δ.Ι.Σ., εφ᾽ όσον κρίνη τούτο σκόπιμον και απαραίτητον, παρέχει
εις τα ενταύθα Ιερά Σκηνώματα άδειαν εισαγωγής και μονίμου παραμονής
των απολύτως αναγκαίων οχημάτων προς κάλυψιν των μεταφορικών και
λοιπών αναγκών αυτών. Ειδικώτερον όσον αφορά εις εξαρτήματα, δύναται
να παρέχη άδειαν εισαγωγής και μονίμου παραμονής μόνον αγροτικών οχημάτων ανοικτού τύπου.
3. Προκειμένου να παρασχεθή άδεια δι᾽ οιονδήποτε όχημα των ως άνω
(1) και (2) παραγράφων, δέον όπως υποβληθή εις την Ι. Κοινότητα αίτησις
της κυριάρχου Ιεράς Μονής, συνοδευομένη υπό εγγράφων και φωτογραφιών
περί του τύπου, μορφής, χρωματισμού και λοιπών χαρακτηριστικών του
οχήματος κ.λπ. ως και υπό αδείας οδηγήσεως αντιστοίχου κατηγορίας κατά
τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις.
4. Αι παρεχόμεναι εις εξαρτήματα εγκρίσεις κατά τας ως άνω παραγράφους (1) και (2) αφορούν εις τα Ιερά Σκηνώματα, ουχί δε εις τους εγκαταβιούντας εν αυτοίς, μη ισχύουσαι δι᾽ αυτούς εν περιπτώσει τυχόν μετοικήσεώς των, εφ᾽ όσον δε παρουσιασθή σχετική ανάγκη εις το νέον Ι. Σκήνωμα
αυτών, επανεξετάζεται η σκοπιμότης νέας εγκρίσεως διά της αυτής διαδικασίας.
5. Τα κατόπιν αδείας της Ε.Δ.Ι.Σ. ή της Ι. Κοινότητος κατά τα ανωτέρω
αποκτώμενα οχήματα, επιπροσθέτως προς την ταξινόμησιν υπό των υπη-
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ρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών, καταγράφονται μετά την εξακρίβωσιν του τύπου του οχήματος, δι᾽ εσωτερικούς στατιστικούς και ελεγκτικούς
λόγους, εις ειδικόν Μητρώον Οχημάτων της Ιεράς Επιστασίας και λαμβάνουν σχετικόν αριθμόν, τον οποίον φέρουν εμφανώς εις το εμπρόσθιον και
οπίσθιον μέρος αυτών. Ωσαύτως εκδίδεται υπό της Ι. Επιστασίας οικεία ειδική άδεια κυκλοφορίας δι᾽ έκαστον όχημα ή μηχάνημα, η οποία δέον να
ευρίσκηται πάντοτε εντός αυτού και να επιδεικνύηται εις εκάστην ζήτησιν.
6. Η Ε.Δ.Ι.Σ. ή η Ι. Κοινότης κατά περίπτωσιν, εφ᾽ όσον κρίνουν τούτο
σκόπιμον και απαραίτητον, παρέχουν άδειαν αντικαταστάσεως παλαιού
οχήματος ή μηχανήματος, έχοντος κατά τα ανωτέρω άδειαν και αριθμόν
κυκλοφορίας της Ιεράς Επιστασίας, διά νεωτέρου τοιούτου, κατά τα προβλεπόμενα εις τας ανωτέρω (1) και (2) παραγράφους, ακολουθουμένης της
κάτωθι διαδικασίας: Μετά την έγκρισιν κατατίθενται τη Ιερά Επιστασία η
παλαιά άδεια κυκλοφορίας και ο αριθμός του παλαιού οχήματος, τα χορηγηθέντα κατά τα οριζόμενα εις την παράγ. 5 του παρόντος άρθρου, εξάγεται
τούτο εκτός Αγίου Όρους, προσκομίζεται τη Ιερά Επιστασία βεβαίωσις εκδοθείσα αρμοδίως περί οριστικής αποσύρσεως τούτου, εξακριβούται ο τύπος
του νέου οχήματος ή μηχανήματος, ούτω δε παραδίδεται ο αριθμός και εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας με τα στοιχεία του νέου οχήματος.
7. Πάσα μεταβίβασις κυριότητος οχημάτων μεταξύ Ι. Μονών ή εξαρτημάτων δέον πρότερον να τύχη της εγκρίσεως της Ε.Δ.Ι.Σ. ή της Ι. Κοινότητος κατά περίπτωσιν.
8. Τα παντός είδους εν Αγίω Όρει οχήματα και μηχανήματα, περιπίπτοντα
εις αχρηστίαν, δέον όπως μεταφέρωνται υπό των ιδιοκτητών ή των κατόχων
αυτών αμελλητί εκτός Αγίου Όρους, κατόπιν αδείας της Ι. Επιστασίας και
αφού προηγουμένως παραδοθούν εις αυτήν η άδεια κυκλοφορίας και ο αριθμός των οχημάτων, αι χορηγηθείσαι κατά τα οριζόμενα εις την παράγ. 5
του άρθρου 2 της παρούσης, απαγορευομένης της εγκαταλείψεώς των εντός
του Αγίου Όρους. Εν αδρανεία των ιδιοκτητών ή των κατόχων αυτών, ταύτα
μεταφέρονται εκτός του Αγίου Όρους επιμελεία της Ι. Επιστασίας κατόπιν
αποφάσεως της Ι. Κοινότητος, της σχετικής δαπάνης βαρυνούσης τους ιδιοκτήτας ή κατόχους αυτών.
9. Δια λόγους οδικής ασφαλείας αι παρεχόμεναι κατά τα ανωτέρω εγκρίσεις υπό της Ε.Δ.Ι.Σ. ή της Ι. Κοινότητος κοινοποιούνται και εις το Αστυνομικόν Τμήμα Αγίου Όρους.
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Άρθρον 3
1. Η Ιερά Επιστασία, εφ᾽ όσον κρίνη τούτο σκόπιμον και απαραίτητον,
παρέχει δι’ ωρισμένην χρονικήν περίοδον και περιοχήν κινήσεως, κατόπιν
αιτήσεων των ενδιαφερομένων Ι. Μονών ή Εξαρτημάτων, υποβαλλομένων
δι᾽ εκπροσώπων οριζομένων υπό των κυριάρχων Ιερών Μονών, άδειαν εισόδου και προσωρινής παραμονής φορτηγών οχημάτων, επαγγελματικών
οχημάτων εργολάβων και εργατοτεχνιτών, ως και χωματουργικών και οικοδομικών μηχανημάτων.
Μετά την εκπνοήν της αδείας παραμονής τα ως άνω οχήματα ή μηχανήματα εξέρχονται του Αγίου Όρους. Εν περιπτώσει μη αποπερατώσεως
των έργων κατά τον αρχικώς καθορισθέντα χρόνον, τα ενδιαφερόμενα Ι.
Σκηνώματα δύνανται να αιτώνται παράτασιν παραμονής, κατά τον προαναφερθέντα τρόπον.
2. Δια την δυνατότητα ελέγχου της κυκλοφορίας των κατά τα ανωτέρω
εισερχομένων οχημάτων και μηχανημάτων, εκδίδεται δελτίον εισόδου δι᾽
έκαστον όχημα εις το οποίον αναγράφονται πλήρη στοιχεία του οχήματος,
του οδηγού, του προσκαλούντος Ι. Καθιδρύματος, της διαδρομής κινήσεως,
το μεταφερόμενον φορτίον και ο λιμήν αποβιβάσεως κ.λπ. Τα δελτία ταύτα
παρέχει η Ιερά Επιστασία δι᾽ υπαλλήλου της προ της εισόδου του οχήματος
κατά την ώραν επιβιβάσεώς του εις το οχηματαγωγόν πλοίον. Το ως άνω
δελτίον αποτελεί ταυτοχρόνως και άδειαν εισόδου του οχήματος.
Άρθρον 4
Η Ι. Κοινότης, εφ᾽ όσον κρίνη τούτο σκόπιμον και απαραίτητον, αναθέτει
την εκτέλεσιν τακτικών δρομολογίων επί κομίστρω επί της αμαξιτής οδού
Δάφνης – Καρυών – Ιβήρων εις επιβατηγά δημοσίας χρήσεως αυτοκίνητα
(λεωφορεία), καταλλήλου δια το Άγιον Όρος τύπου, τα κόμιστρα των οποίων, αι επ᾽ αυτών εκπτώσεις και οι λοιποί όροι αναθέσεως καθορίζονται υπό
της Ιεράς Κοινότητος δι᾽ υπογραφομένης συμβάσεως, τα δε εισιτήρια και
αι αποδείξεις εισπράξεως κομίστρων θεωρούνται υπό της Ιεράς Επιστασίας.
Οι πολύτεκνοι, οι μαθηταί της Αθωνιάδος Σχολής, ως και οι εν γένει Έλληνες μαθηταί και σπουδασταί, τυγχάνουν της νομίμου εκπτώσεως επί των
κομίστρων.
Άρθρον 5
1. Η Ε.Δ.Ι.Σ., εφ᾽ όσον κρίνη τούτο σκόπιμον και απαραίτητον, παρέχει,
κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων συμφώνως προς τα προβλεπόμενα
υπό της παρ. 3 του άρθρου 2, άδειαν εισαγωγής καταλλήλων και εχόντων
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τας κατά νόμον προϋποθέσεις οχημάτων μεταφοράς προσκυνητών, ως και
εκτελέσεως δι᾽ αυτών εκτάκτων δρομολογίων επί ναυλώσει, τα κόμιστρα
των οποίων και οι λοιποί όροι καθορίζονται υπό της Ι. Κοινότητος δι᾽ υπογραφομένης συμβάσεως, αι δε αποδείξεις εισπράξεως κομίστρων θεωρούνται υπό της Ι. Επιστασίας, η οποία και διενεργεί σχετικόν έλεγχον δια των
οργάνων της.
2. Δια την χορήγησιν της ως άνω αδείας εκτελέσεως εκτάκτων δρομολογίων καταβάλλονται εφ᾽ άπαξ και τακτικαί εισφοραί εις το ταμείον της
Ι. Κοινότητος, το ύψος των οποίων καθορίζεται υπ᾽ αυτής.
3. Πλην των ανωτέρω ειδών οχημάτων μεταφοράς προσκυνητών και
των ανωτέρω εν τω άρθρω 4 αναφερομένων λεωφορείων, των συμβεβλημένων μετά της Ι. Κοινότητος, εις ουδέν έτερον όχημα επιτρέπεται η μεταφορά προσκυνητών επί κομίστρω, επί ποινή, επιβαλλομένη υπό της Ι. Κοινότητος μετά από ακρόασιν του παραβάτου, κατά περίπτωσιν είτε απαγορεύσεως εισόδου από εν έως τρία έτη και εν υποτροπή οριστικώς είτε
αφαιρέσεως της χορηγηθείσης αδείας κυκλοφορίας της Ιεράς Επιστασίας
από εν έως τρία έτη και εν υποτροπή οριστικώς.
Άρθρον 6
1. Η Ι. Κοινότης καθορίζει και γνωστοποιεί δι᾽ αποφάσεως αυτής τους
συμφώνως προς τα προβλεπόμενα υπό της παρ. 2 του άρθρου 3 επιτρεπομένους εν Αγίω Όρει τύπους οχημάτων.
2. Απαγορεύεται αυστηρώς η στάθμευσις οχημάτων από της πλατείας
του Πρωτάτου και του πέριξ αυτής χώρου έως της διασταυρώσεως μετά
της οδού της αγούσης προς την Ι. Μονήν Ιβήρων. Το λεωφορείον, το οποίον
εκτελεί το τακτικόν δρομολόγιον της γραμμής Δάφνη – Καρυαί – Ιβήρων,
μετά την αποβίβασιν των επιβατών σταθμεύει εις τον υπάρχοντα σταθμόν.
Η Ι. Κοινότης δι᾽ αποφάσεώς της καθορίζει εκάστοτε τον χώρον επιβιβάσεως και αποβιβάσεως των επιβατών, ως και τον χώρον σταθμεύσεως του
ως άνω λεωφορείου και των λοιπών οχημάτων.
3. Κατά την είσοδον εις Άγιον Όρος τα αυτοκίνητα ιδιοκτησίας Ιερών
Μονών ή Εξαρτημάτων προηγούνται των τοιούτων των ανηκόντων εις
ιδιώτας.
Άρθρον 7
1. Δια την πιστήν εφαρμογήν της παρούσης μεριμνούν κατά τα αγιορειτικά καθεστώτα εν τη αρμοδιότητι αυτών αι κρατικαί αρχαί, η Ι. Επιστασία
και αι Μοναστηριακαί αρχαί εις την περιοχήν των.
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2. Δια τας παραβάσεις της παρούσης η Ι. Επιστασία επιβάλλει ανεκκλήτως, μετά από ακρόασιν του παραβάτου, την ποινήν κατά περίπτωσιν είτε
της αμέσου απομακρύνσεως του οχήματος εκτός των ορίων του Αγίου
Όρους και της απαγορεύσεως εισόδου του από ένα έως έξ μήνας, είτε της
αφαιρέσεως των υπ᾽ αυτής χορηγηθέντων αδείας κυκλοφορίας και αριθμού
από ένα έως εξ μήνας. Εν υποτροπή δε η Ι. Κοινότης επιβάλλει ανεκκλήτως,
μετά από ακρόασιν του παραβάτου, την ποινήν κατά περίπτωσιν είτε της
αμέσου απομακρύνσεως του οχήματος εκτός των ορίων του Αγίου Όρους
και της απαγορεύσεως εισόδου του από εξ μήνας έως τρία έτη, είτε της
αφαιρέσεως της αδείας κυκλοφορίας της Ι. Επιστασίας και του χορηγηθέντος
υπ᾽ αυτής αριθμού από εξ μήνας έως τρία έτη. Εις την περίπτωσιν αρνήσεως
συμμορφώσεως προς τας ανωτέρω αποφάσεις της Ι. Επιστασίας ή της Ι.
Κοινότητος, αύται θα εκτελώνται κατά τας διατάξεις του Κ.Χ.Α.Ο. και του
ν.δ. του κυρούντος Αυτόν.
Άρθρον 8
Από της ψηφίσεως της παρούσης μέχρι της δημοσιεύσεώς της εις την
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πάσα είσοδος και κυκλοφορία οιουδήποτε
τροχοφόρου εν Αγίω Όρει, κατά παράβασιν των διατάξεων της παρούσης
Κανονιστικής διατάξεως, θεωρείται παράνομος.
Άρθρον 9
Από της ψηφίσεως της παρούσης καταργούνται αι διατάξεις του άρθρου
1 της από 20.4.1982 Κ.Δ. «Περί εισαγωγής αυτοκινήτων εν Αγίω Όρει και
διανοίξεως δασοδρόμων εν αυτώ», της ψηφισθείσης υπό της υπό στοιχεία
ΡΙ /́ (110)/20.4.1982 Συνόδου της Δ.Ι.Σ. και κυρωθείσης δια της υπ᾽ αριθμ.
Φ 7611.1/1/ΑΣ 188/11.3.1983 αποφάσεως του Υπ. Εξωτερικών (ΦΕΚ 180
Β´/12.4.1983 και ΦΕΚ 279 Β´/25.5.1983 «περί διορθώσεως σφαλμάτων»).
Άρθρον 10
Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2006
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ προσεγγίσεως πλωτῶν σκαφῶν
εἰς τὴν χερσόνησον τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ’ ἀριθμ. 450/26.4.2006 ἀποφάσεως τῆς ὙπἘξ
(ΦΕΚ 557 Β´/4.5.2006)
«Περί προσεγγίσεως πλωτών σκαφών
εις την χερσόνησον του Αγίου Όρους»26

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 6 του ν.δ. από 10.9.1926 που κύρωσε τον Καταστατικό Χάρτη
του Αγίου Όρους, επικυρώνουμε την κανονιστική διάταξη «περί προσεγγίσεως πλωτών σκαφών εις την χερσόνησον του Αγίου Όρους» που αποφασίσθηκε και ψηφίσθηκε από την Δισενιαύσιο Ιερά Σύναξη κατά τις υπό στοιχεία ΡΜΖ´ (147)/20.8.2000 και ΡΝΣΤ´ (156)/3.5.2005 Συνόδους αυτής:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

«Περί προσεγγίσεως πλωτών σκαφών εις την χερσόνησον του
Αγίου Όρους»
Άρθρον 1
1. Η προσέγγισις πλωτού σκάφους παντός είδους και οιασδήποτε χρήσεως και ιδιοκτησίας εις την χερσόνησον του Αγίου Όρους υπόκειται εις
τας διατάξεις του ειδικού νομικού καθεστώτος του Αγίου Όρους, ως τούτο
ορίζεται ιδιαιτέρως από το άρθρον 105, παράγρ. 2 του ισχύοντος Συντάγματος (1975), τα άρθρα 2, 176, 186 του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου
Όρους (Κ.Χ.Α.Ο.) και το άρθρον 30, παράγρ. 3 & 4 του Ειδικού Κανονισμού Λιμένος Στρατωνίου (ΦΕΚ 407 Β/25.4.1980), ως τούτο ετροποποιήθη
δια του άρθρου 2 του Ειδικού Κανονισμού Λιμένος Ιερισσού αριθμός 14
(ΦΕΚ 511 Β/22.9.1987).
26

Βλ. καί τό ἄρθρον 5ον παρ. α΄, ἐδαφ. 4 τῆς ἐκκρεμοῦς πρός ἐπικύρωσιν ὑπό τοῦ ὙπἘξ Κ.Δ. «Περί
τῆς Ἐπιστημονικῆς ἐκμεταλλεύσεως καί ἐξασφαλίσεως τῶν Δασῶν τῆς Χερσονήσου τοῦ Ἁγίου Ὄρους
καί Προστασίας Οἰκοτόπων καί ἐνδιαιτημάτων», ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ
ΡΞΘ΄(169)/20.8.2011 Συνόδῳ αὐτῆς, εἰς τό Μέρος Δ΄, σ. 287 ἑπ., 292.
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2. Βάσει των ανωτέρω ορίζεται ότι δια την προσέγγισιν οιουδήποτε ιδιωτικού σκάφους, εκτός δηλονότι αυτών των δημοσίων υπηρεσιών του Αγίου
Όρους, εις τας αγιορειτικάς ακτάς απαιτείται, συμπληρωματικώς προς τας
υπό του νόμου προβλεπομένας αδείας, ή προηγουμένη έγκρισις της Ιεράς
Κοινότητος του Αγίου Όρους Άθω, ή εκτάκτως άδεια της Ιεράς Επιστασίας.
Άρθρον 2
1. Έγκρισιν γενικής προσεγγίσεως παρέχει η Ιερά Κοινότης δι᾽ αποφάσεως αυτής, τη αιτήσει των ενδιαφερομένων, εις:
α. Τα διαθέτοντα άδειαν σκοπιμότητος επιβατηγά − οχηματαγωγά
(Ε/Γ−Ο/Γ) σκάφη των τοπικών τακτικών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών,
ή επαγγελματικά ταχύπλοα σκάφη εκτάκτων δρομολογίων (άρθρον 5
παρούσης Κανονιστικής Διατάξεως), της Νοτίας και Βορείας πλευράς.
β. Τα σκάφη, τα οποία ανήκουν και εδρεύουν εις τα Ιερά Σκηνώματα
του Αγίου Όρους.
2. Εκτάκτως, άδειαν προσωρινής προσεγγίσεως παρέχει η Ιερά Επιστασία, τη αιτήσει των προσκαλούντων Ιερών Σκηνωμάτων, εις:
α. Τα μη διαθέτοντα άδειαν σκοπιμότητος επαγγελματικά σκάφη, τα
οποία μεταφέρουν εμπορεύματα και υλικά από και προς αυτά.
β. Τα μη επαγγελματικά σκάφη, τα οποία μεταφέρουν προσκυνητάς
η συνεργάτας αυτών.
3. Τα ανωτέρω σκάφη θα πρέπη να πληρούν τας απαιτήσεις κατασκευής
και εξοπλισμού των οικείων Κανονισμών Ασφαλείας και προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος και να έχουν εφοδιασθή με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά διά το είδος και την κατηγορίαν των πλόων των, τα οποία δέον να
τελούν εν ισχύι.
4. Διά την προσέγγισιν των ως άνω σκαφών ενημερούται η Αρμοδία Λιμενική Αρχή, βάσει πρακτικής διαδικασίας, την οποίαν καθορίζει δι᾽ αποφάσεως αυτής η Ιερά Κοινότης. Η οικεία Λιμενική Αρχή εκδίδει και τας
προβλεπομένας υπό του νόμου αδείας και πιστοποιητικά.
5. Κατά πάσαν περίπτωσιν είναι απαραίτητος ο τελωνειακός έλεγχος κατά την έξοδον των ως άνω σκαφών από της περιοχής του Αγίου Όρους.
6. Δια τας ανωτέρω περιπτώσεις υπό στοιχεία α της παραγράφου 1 και
α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου τα προσεγγίζοντα σκάφη υποχρεούνται εις καταβολήν τέλους προσεγγίσεως εις την Ι. Κοινότητα, το
ύψος του οποίου καθορίζεται εκάστοτε δι᾽ αποφάσεως αυτής.
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Άρθρον 3
1. Η Ι. Κοινότης μεριμνά ώστε ο τύπος, το μέγεθος και ο αριθμός των
σκαφών των Ι. Σκηνωμάτων να τυγχάνη ελεγχόμενος, περιωρισμένος και
ανάλογος προς τα ανάγκας αλλά και τον ησυχαστικόν χαρακτήρα του Ι.
Τόπου.
2. Δια την παροχήν αδείας προμηθείας, μονίμου παραμονής και ελευθέρας πλοηγήσεως και προσεγγίσεως των σκαφών των Ιερών Σκηνωμάτων
(περίπτ. Β της παρ. 1 του άρθ. 2) απαιτείται αίτησις των κυριάρχων Ι. Μονών προς την Ι. Κοινότητα, συνοδευομένη υπό φωτογραφίας και εγγράφων
περί του τύπου, μορφής, χρωματισμού και λοιπών χαρακτηριστικών του
σκάφους.
3. Μετά την έγκρισιν της σκοπιμότητος του σκάφους υπό της Ι. Κοινότητος το ενδιαφερόμενον Ι. Σκήνωμα αποτείνεται εις την αρμοδίαν Λιμενική
Αρχήν δια την έκδοσιν αδείας εκτελέσεως πλόων.
4. Τα κατόπιν αδείας της Ιεράς Κοινότητος κατά τα ανωτέρω αποκτώμενα σκάφη καταγράφονται εις ειδικόν Μητρώον Σκαφών της Ιεράς Επιστασίας και λαμβάνουν σχετικόν αριθμόν, τον οποίον φέρουν εμφανώς εις
εκατέραν των πλευρών αυτών, εκδίδεται δε υπό της Ι. Επιστασίας και ειδική
έντυπος σχετική άδεια. Ο χορηγούμενος υπό της Ι. Επιστασίας ως άνω αριθμός και η σχετική άδεια είναι διάφορος και ανεξάρτητος του αριθμού νηολογίου και της αδείας σκοπιμότητος, την οποίαν λαμβάνουν κατά την κειμένην νομοθεσίαν του Κράτους τα διάφορα σκάφη.
5. Η αυτή διαδικασία ακολουθείται και δια την παροχήν υπό της Ι. Κοινότητος αδείας αντικαταστάσεως παλαιού σκάφους δια νεωτέρου τοιούτου,
ως και διά μεταβίβασιν κυριότητος σκαφών μεταξύ Ι. Μονών ή εξαρτημάτων.
6. Αντίστοιχος διαδικασία ακολουθείται και διά την έκδοσιν αδειών ερασιτεχνικής αλιείας των αγιορειτών υπό της Ι. Κοινότητος, συμφώνως προς
το άρθρον 70 του Κ.Χ.Α.Ο. η οποία κατά τα λοιπά διενεργείται εφαρμοζομένων μόνο των νομίμων τρόπων και μέσων αλιείας.
Άρθρον 4
1. Δια την παροχήν υπό της Ι. Επιστασίας εκτάκτως αδείας προσωρινής
προσεγγίσεως σκαφών, μεταφερόντων εμπορεύματα ή υλικά ή επιβάτας,
συμφώνως προς τα προβλεπόμενα υπό των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 2, απαιτείται αίτησις των ενδιαφερομένων Ι. Μονών
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ή Εξαρτημάτων, υποβαλλομένη δι᾽ εκπροσώπων των Μοναστηριακών Αρχών.
2. Ανά περίπτωσιν ισχύουν τα προβλεπόμενα υπό των αντιστοίχων διατάξεων περί διαδικασίας εισόδου προσκυνητών εις Άγιον Όρος.
3. Μετά την περαίωσιν του δηλωθέντος σκοπού προσεγγίσεως τα εν λόγω σκάφη εξέρχονται της θαλασσίας περιοχής του Αγίου Όρους, μη επιτρεπομένης της ελευθέρας εκτελέσεως πλόων προς άλλας Μονάς διά λόγους
περιηγητικούς ή άλλους.
Άρθρον 5
1. Η Ι. Κοινότης, εφ᾽ όσον κρίνη τούτο σκόπιμον και απαραίτητον, παρέχει άδειαν γενικής προσεγγίσεως και εκτελέσεως εκτάκτων πλόων επί
ναυλώσει εις αποφασιζόμενον υπ’ αυτής περιωρισμένον αριθμόν επαγγελματικών ταχυπλόων σκαφών καταλλήλων και εχόντων τας εκάστοτε ισχυούσας κατά νόμον (Γενικός Κανονισμός Λιμένος αριθ. 16/1997 [ΦΕΚ−
795Β/1997] κλπ) προϋποθέσεις προς τούτο. Τα κόμιστρα αυτών και οι λοιποί όροι αναθέσεως καθορίζονται υπό της Ι. Κοινότητος δι᾽ υπογραφομένης
συμβάσεως.
2. Διά την υποβολήν σχετικών αιτημάτων εις την Ι. Κοινότητα εφαρμόζεται ή αυτή διαδικασία, ή προβλεπομένη εις τας παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου 3 της παρούσης.
3. Διά την χορήγησιν της ως άνω αδείας εκτελέσεως εκτάκτων πλόων
καταβάλλονται εφ᾽ άπαξ και τακτικαί εισφοραί εις το ταμείον της Ι. Κοινότητος, το ύψος των οποίων καθορίζεται εκάστοτε υπ’ αυτής.
4. Πλήν των ανωτέρω (ειδικών) ταχυπλόων σκαφών εκτελέσεως εκτάκτων πλόων των συμβεβλημένων μετά της Ιεράς Κοινότητος και των σκαφών της τακτικής συγκοινωνίας, εις ουδέν έτερον σκάφος επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών επί κομίστρω, επί ποινή επιβαλλομένη υπό της Ι. Κοινότητος κατά περίπτωσιν, είτε απαγορεύσεως προσεγγίσεως από εν έως τρία
έτη και εν υποτροπή οριστικώς, είτε αφαιρέσεως της τυχόν χορηγηθείσης
υπό της Ιεράς Επιστασίας αδείας (άρθρον 3 της παρούσης Κανονιστικής
Διατάξεως) από έν έως τρία έτη και εν υποτροπή οριστικώς, μετά από ακρόασιν του παραβάτου.
Άρθρον 6
Αι κατά τα ανωτέρω παρεχόμεναι εγκρίσεις της Ι. Κοινότητος ή της Ι.
Επιστασίας κοινοποιούνται και εις τον Λιμενικόν Σταθμόν Δάφνης.
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Άρθρον 7
Από της ψηφίσεως της παρούσης μέχρι της δημοσιεύσεώς της εις την
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πάσα προσέγγισις οιουδήποτε σκάφους εν
Αγίω Ὀρει, κατά παράβασιν των διατάξεων της παρούσης Κανονιστικής
διατάξεως, θεωρείται παράνομος.
Άρθρον 8
Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2006
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ ἀπὸ ἀέρος προσεγγίσεως
εἰς τὴν χερσόνησον τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ’ ἀριθμ. 451/26.4.2006 ἀποφάσεως τῆς ὙπἘξ
(ΦΕΚ 557 Β´/4.5.2006)
«Περί από αέρος προσεγγίσεως
εις την χερσόνησον του Αγίου Όρους»27

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 6 του ν.δ. από 10.9.1926 που κύρωσε τον Καταστατικό Χάρτη
του Αγίου Όρους, επικυρώνουμε την κανονιστική διάταξη «περί από αέρος
προσεγγίσεως εις την χερσόνησον του Αγίου Όρους» που αποφασίσθηκε
και ψηφίσθηκε από την Δισενιαύσιο Ιερά Σύναξη κατά τις υπό στοιχεία
ΡΜΖ´ (147)/20.8.2000 Συνόδου αυτής:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

«Περί από αέρος προσεγγίσεως εις την χερσόνησον του Αγίου
Όρους»
Άρθρον 1
1. Επί σκοπώ διατηρήσεως του μοναχικού χαρακτήρος του Αγίου Όρους,
προστασίας των ιστορικών μνημείων κι ασφαλείας των πολιτιστικών αγαθών αυτού, απαγορεύεται η πραγματοποίησις από αέρος προσεγγίσεως εις
την περιοχήν της χερσονήσου αυτού.
2. Εις την έννοιαν της από αέρος προσεγγίσεως περιλαμβάνεται η χαμηλή πτήσις παντός είδους αεροσκαφών και η προσγείωσις ελικοπτέρων ή
μικρών αεροσκαφών όπου επιτρέπει τούτο η διαμόρφωσις του εδάφους και
αι υπάρχουσαι υποδομαί.
27

Βλ. καί τό ἄρθρον 5ον παρ. α΄, ἐδαφ. 4 τῆς ἐκκρεμοῦς πρός ἐπικύρωσιν ὑπό τοῦ ὙπἘξ Κ.Δ. «Περί
τῆς Ἐπιστημονικῆς ἐκμεταλλεύσεως καί ἐξασφαλίσεως τῶν Δασῶν τῆς Χερσονήσου τοῦ Ἁγίου Ὄρους
καί Προστασίας Οἰκοτόπων καί ἐνδιαιτημάτων», ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ
ΡΞΘ΄(169)/20.8.2011 Συνόδῳ αὐτῆς, εἰς τό Μέρος Δ΄, σ. 287 ἑπ., 292.
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Άρθρον 2
Κατ᾽ εξαίρεσιν επιτρέπεται η από αέρος προσέγγισις, κατόπιν ενημερώσεως κατά περίπτωσιν της Ιεράς Κοινότητος ή της Ιεράς Επιστασίας, δια
την μεταφοράν: α) Προκαθημένων Ορθοδόξων Εκκλησιών, β) επισήμων
προσώπων της Ελληνικής Πολιτείας γ) αλλοδαπών υψηλών αξιωματούχων,
δ) κρατικών οργάνων του Αγίου Όρους εκτελούντων διατεταγμένην υπηρεσίαν, ε) μέσων και προσωπικού δια την κατάσβεσιν πυρκαϊών, στ) ασθενών και ζ) υλικών εις δυσβάτους περιοχάς.
Άρθρον 3
1. Η Ι. Κοινότης, εφ᾽ όσον κρίνη τούτο σκόπιμον και απαραίτητον, παρέχει έγκρισιν από αέρος προσεγγίσεως εις εξαιρετικάς περιπτώσεις μεταφοράς προσώπων (ατόμων ειδικών αναγκών, συνεργατών των Ι. Μονών)
ή εξυπηρετήσεως επιστημονικών ή πνευματικών σκοπών, συναδόντων προς
την πνευματικήν αποστολήν του Αγίου Όρους, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως
των ενδιαφερομένων.
2. Η Ι. Επιστασία παρέχει άδειαν από αέρος προσεγγίσεως, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, εις ευλόγους περιπτώσεις αντιμετωπίσεως
εκτάκτων αναγκών.
3. Εις περίπτωσιν από αέρος προσεγγίσεως εις περιοχάς πλην των Καρυών, απαιτείται και η σύμφωνος γνώμη των κυριάρχων Ι. Μονών.
4. Λαμβάνεται γενική μέριμνα ώστε εις πάσαν περίπτωσιν αι από αέρος
προσεγγίσεις να πραγματοποιώνται καθ᾽ άς ώρας δεν διαταράσσουν την
ησυχίαν του Ι. Τόπου.
Άρθρον 4
1. Κατά περίπτωσιν ισχύουν τα προβλεπόμενα υπό των αντιστοίχων διατάξεων περί διαδικασίας εισόδου προσκυνητών εις Άγιον Όρος.
2. Εις τας περιπτώσεις των ανωτέρω άρθρων 2 και 3 δια λόγους δημοσίας
τάξεως και ασφαλείας ενημερούται πάντοτε η Διοίκησις Αγίου Όρους.
3. Κατά την απογείωσιν με προορισμόν την έξοδον από της περιοχής
του Αγίου Όρους είναι απαραίτητος ο τελωνειακός έλεγχος.
4. Μετά την περαίωσιν του δηλωθέντος σκοπού πτήσεως και προσγειώσεως και την απογείωσιν και αναχώρησιν, τα εν λόγω αεροσκάφη εξέρχονται της εναερίου περιοχής του Αγίου Όρους, μη επιτρεπομένης της ελευθέρας πτήσεως υπεράνω άλλων Μονών δια λόγους περιηγητικούς ή άλλους
(λήψιν από αέρος φωτογραφιών κ.λπ.).
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Άρθρον 5
1. Δια την πιστήν εφαρμογήν της παρούσης μεριμνούν κατά τα αγιορειτικά καθεστώτα εν τη αρμοδιότητι αυτών αι κρατικαί αρχαί, η Ι. Επιστασία
και αι Μοναστηριακαί αρχαί.
2. Δια τας παραβάσεις της παρούσης η Ι. Επιστασία επιβάλλει κατά την
κρίσιν της ποινάς εν τη αρμοδιότητι αυτής μετά από ακρόασιν του παραβάτου. Εν υποτροπή η Ι. Επιστασία επιβάλλει ανεκκλήτως την ποινήν της
απαγορεύσεως χαμηλής πτήσεως και προσγειώσεώς του από εξ μήνας έως
τρία έτη.
Άρθρον 6
Από της ψηφίσεως της παρούσης μέχρι της δημοσιεύσεώς της εις την
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πάσα από αέρος προσέγγισις εν Αγίω Όρει,
κατά παράβασιν των διατάξεων της παρούσης Κανονιστικής διατάξεως,
θεωρείται παράνομος.
Άρθρον 7
Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2006
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
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9. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας
τοῦ Ἁγίου Ὄρους 28
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ’ ἀριθμ. Φ.7626/6/ΑΣ 1785/9.12.1987 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 765 Β´/31.12.1987)
περί «Επικύρωσης της“Κανονιστικής Διατάξεως
περί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας του Αγίου Όρους”»

Μετά τήν ἐνσωμάτωσιν τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ
ΡΜΗ΄(148)/17.4.2001 Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ.
013-24527/ΑΣ 9535/1.7.2001 ἀποφάσεως περί «Τροποποίησης της περί της
Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κανονιστικής Διατάξεως» (ΦΕΚ
1536 Β´/16.11.2001) τοῦ ὙπἘξ, Κ.Δ..29

28

29

Ἡ ψηφισθεῖσα ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό 21.8.1952 Συνεδρίᾳ αὐτῆς, ἐγκριθεῖσα ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου Συνοδικῇ Ἀποφάσει τῆς 21.9.1952 καί ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ.
59413/18.6.1953 κοινῆς ἀποφάσεως «Περί κυρώσεως κανονιστικῆς διατάξεως περί τῆς Ἀθωνιάδος
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς» τῶν Ὑπουργῶν Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ἐξωτερικῶν
(ΦΕΚ 182 Α´/20.7.1953), Κ.Δ., ἀντικατεστάθη διά τοῦ ἄρθρου 63 τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ.
ἐν τῇ 90/24.4.1972 Συνεδρίᾳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 0330/2/ΑΣ 389/17.8.1972
κοινῆς ἀποφάσεως «Περί ἀναδιοργανώσεως τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς εἰς Ἀθωνιάδα
Ἐκκλησιαστικήν Ἀκαδημίαν» τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν καί Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 857 Β´/19.10.1972), Κ.Δ., ἡ ὁποία ἀκολούθως ἀντικατεστάθη διά τοῦ ἄρθρου 42 παρ. 1 τῆς
ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν ταῖς ΡΔ΄/24.4.1979, ΡΣΤ΄/8.4.1980, ΡΙΕ΄/21.8.1984 καί ΡΚ΄/21.4.1987
Συνεδρίαις αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. Φ.7626/6/ΑΣ 1785/9.12.1987 ἀποφάσεως
περί «Επικύρωσης της “Κανονιστικής Διατάξεως περί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας”
του Αγίου Όρους» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 765 Β´/31.12.1987), Κ.Δ..
Ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν, διότι ἐκκρεμεῖ ἡ ἐπικύρωσις ὑπό τοῦ ὙπἘξ τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς
Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ΡΟΑ΄(171)/21.8.2012 Συνόδῳ αὐτῆς Κ.Δ. «Περί τροποποιήσεως Κανονιστικῆς Διατάξεως
“περί τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους”», ἀφορῶσα εἰς τά ἄρθρα 1, 5,
10, 11, 12, 14, 16, 22, 32, 33, 35, 37 καί 42. Βλ. εἰς τό Μέρος Δ΄, σ. 309-314.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α´

Σύστασις, σκοπός, οικονομικοί πόροι και
έμβλημα της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
Άρθρον 1
Σύστασις
1. Η εν Καρυαίς του Αγίου Όρους λειτουργούσα Αθωνιάς Εκκλησιαστική
Ακαδημία προσαρμόζεται από της κυρώσεως της παρούσης Κανονιστικής
Διατάξεως προς τας εκάστοτε διατάξεις περί Δημοσίας Εκκλησιαστικής
Εκπαιδεύσεως και εφαρμόζονται εφεξής τα κάτωθι:
2. Η Αθωνιάς Εκκλησιαστική Ακαδημία περιλαμβάνει:
α) Τμήμα πλήρων γυμνασιακών σπουδών, αποκαλούμενον «ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ».
β) Πλήρες Εκκλησιαστικόν Λύκειον, αποκαλούμενον «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ» και
γ) Τμήμα σπουδών Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, αποκαλούμενον
«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ» διετούς ιερατικής επιμορφώσεως. Ο τίτλος τον οποίον χορηγεί το τμήμα αυτό δεν είναι καθ᾽
οιονδήποτε τρόπον τίτλος προς διορισμόν εις την πρωτοβάθμιον εκπαίδευσιν.
3. Η λειτουργία του «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ» διατελεί εν αναστολή άχρι καιρού, ότε θέλει εκδοθή και ειδική περί
αυτού Κανονιστική Διάταξις.
4. Η Αθωνιάς Εκκλησιαστική Ακαδημία: α) είναι Ίδρυμα των Κ´ Ι. Μονών του Αγίου Όρους Άθω αμέσου αναφοράς προς την Ι. Κοινότητα Αγίου
Όρους. β) Υπάγεται εκπαιδευτικώς εις το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, όπερ εποπτεύει Αυτήν κατά τας κειμένας διατάξεις. γ) Λειτουργεί παρ᾽ αυτή οικοτροφείον δια τε τους καθηγητάς, Ιεροσπουδαστάς
και το λοιπόν προσωπικόν αυτής, εποπτευόμενον υπό της Ι. Κοινότητος και
διοικούμενον αμέσως υπό τριμελούς εφορείας συγκροτουμένης και ενεργούσης κατά τας διατάξεις του κεφαλαίου Θ΄ της παρούσης Κανονιστικής
Διατάξεως. δ) Ανήκει εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Ι. Κοινότητος
του Αγίου Όρους.
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Άρθρον 2
Σκοπός
Οι σκοποί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας είναι:
1. Να εξασφαλίση εις τους ιεροσπουδαστάς αυτής: α) Γνώσιν και αγάπην των διδαγμάτων της Ορθοδόξου Πίστεως και της Χριστιανικής Ηθικής
και των βιωμάτων της εν Αγίω Όρει Μοναστικής Πολιτείας και Πνευματικής Παραδόσεως. β) Ιεροπρεπή και Εθνικήν συνείδησιν. γ) Πλήρη μόρφωσιν Γυμνασίου και Εκκλησιαστικής κατευθύνσεως Λυκείου. δ) Θεωρητικάς και Πρακτικάς γνώσεις Γεωπονίας και Δασολογίας. ε) Γνώσιν μιας
τουλάχιστον εκ των ξένων γλωσσών, Αγγλικής ή Γαλλικής. στ) Θεωρητικήν
και πρακτικήν κατάρτισιν εις μαθήματα της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής
Μουσικής και Αγιογραφίας κατά την εκλογήν, έφεσιν και ικανότητα του
ιεροσπουδαστού.
2. Να δημιουργήση φιλομοναστικάς διαθέσεις εις τους μαθητάς προς
επάνδρωσιν των Ι. Μονών του Αγίου Όρους.
3. Να αποδώση τη Εκκλησία κληρικούς ιδιαιτέρως υψηλής εκκλησιαστικής μορφώσεως και Χριστιανικής βιώσεως.
4. Να επιτύχη τουλάχιστον την απόδοσιν εις την Ελληνικήν Πολιτείαν
νέων αρίστης παιδείας και Χριστιανικών βιωμάτων και να βοηθήση τούτους
δι᾽ επιστημονικάς σπουδάς της προτιμήσεώς των.
Άρθρον 3
Οικονομικοί πόροι
Οι οικονομικοί πόροι της Αθωνιάδος Εκκλ. Ακαδημίας συνίστανται: α)
εκ του δυνάμει του αναγκαστικού νόμου 1924/1951 προβλεπομένου ποσοστού 20% επί του εισοδήματος εκ της εκμεταλλεύσεως της ιχθυοτροφίας
της λιμνοθαλάσσης ΜΠΟΥΡΟΥ Ξάνθης. β) εκ του εισπραττομένου υπό της
Ι. Κοινότητος Κοινοτικού φόρου 1% επί των εισαγωγών – εξαγωγών του
Αγίου Όρους και 3% επί του εν Αγίω Όρει εισαγομένου και καταναλισκομένου καπνού. γ) Εξ επιχορηγιών εκ των πιστώσεων του οικείου φορέως
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατ᾽ αναλογίαν των
άλλων Σχολείων της Δημοσίας Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως. δ) Εκ δωρεών φυσικών ή νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, διατιθεμένων αποκλειστικώς επ᾽ ωφελεία του πνευματικού τούτου Ιδρύματος.
ε) Εξ εισφορών των Ι. Μονών συμφώνως τοις άρθροις 36 και 182 του
Κ.Χ.Α.Ο. στ) Είναι δυνατή η απόκτησις υπό του Ιδρύματος περιουσίας, κι-
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νητής ή ακινήτου, προς εξασφάλισιν πηγής εισοδήματος και δημιουργίαν
προσθέτων οικονομικών πόρων δια την ανετωτέραν λειτουργίαν και πρόοδον αυτού.
Άρθρον 4
Έμβλημα και σφραγίς
1. Έμβλημα της Αθων. Εκκλ. Ακαδημίας είναι η καλλιτεχνική παράστασις της Χερσονήσου του Αγ. Όρους Άθω μετά των Ι. Μονών φερούσης
ύπερθεν και εν μέσω νεφέλης την Προστάτιδα και Έφορον αυτού Παναγίαν
Παρθένον Μαρίαν εν συσχετισμώ μετά της επιγραφής: «ΑΘΩΝΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ».30
2. Η σφραγίς της Αθωνιάδος θα απεικονίζη το αυτό ως ανωτέρω έμβλημα, κύκλω δε την επιγραφήν «ΑΘΩΝΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β´

Οργάνωσις και λειτουργία
Άρθρον 5
Οργάνωσις
1. Η Αθωνιάς Εκκλησ. Ακαδημία συγκροτείται εκ τριών (3) τμημάτων
σαφώς διακεκριμένων απ᾽ αλλήλων. Ταύτα είναι: α) Το εκκλησιαστικόν
Γυμνάσιον β) Το Εκκλησιαστικόν Λύκειον γ) Το Ακαδημαϊκόν Τμήμα.
2. Το Εκκλησιαστικόν Γυμνάσιον αποτελείται εκ των τριών (3) Τάξεων.
Το Εκκλησιαστικόν Λύκειον αποτελείται ωσαύτως εκ τριών (3) Τάξεων.
3. Έκαστον τμήμα διευθύνεται υπό ιδίου Διευθυντού κατά τα κρατούντα
εις τα σχολεία της μέσης εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως. Κατά παράδοσιν
ο Διευθυντής του Ακαδημαϊκού Τμήματος,31 ο και Διευθυντής του όλου
Ιδρύματος, ονομάζεται Σχολάρχης.
4. Η διοίκησις της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας τυγχάνει ενιαία και μόνος Διευθυντής αυτής είναι ο Σχολάρχης, ο οποίος έχει την διοί30

31

Πρόκειται περί προδήλου παραδρομῆς, ἀντί τοῦ ὀρθοῦ «ΑΘΩΝΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ».
Ἐκ προδήλου παραδρομῆς, δέν ἀνεγράφη τό ὀρθόν «ως και ο».
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κησιν, εκπροσωπεί νομίμως το Ίδρυμα ενώπιον πάσης Αρχής, δημοσίας και
μη, και αλληλογραφεί μετά των άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εις τον οποίον από διοικητικής και
εκπαιδευτικής όψεως υπάγονται οι Διευθυνταί των τμημάτων, όντες και
σύμβουλοι αυτού δια παν θέμα διοικητικής ή εκπαιδευτικής φύσεως.
5. Τον Σχολάρχην απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Διευθυντής του
Λυκείου.
Άρθρον 6
Διδασκόμενα μαθήματα
1. Τα εις το Γυμνάσιον της Αθων. Εκκλησιαστικής Ακαδημίας διδασκόμενα μαθήματα είναι τα αυτά ακριβώς καθ᾽ ύλην, ώρας και τάξιν των Γυμνασίων του Κράτους και κατά πλήρη εφαρμογήν του εκάστοτε ισχύοντος
αναλυτικού προγράμματος. Παραλλήλως διδάσκονται και Αρχαία Ελληνικά
εκ του πρωτοτύπου. Επί πλέον δε των προβλεπομένων νεοελληνικών κειμένων διδάσκονται, κατ᾽ επιλογήν του Συλλόγου, κείμενα πεζού και ποιητικού λόγου έχοντα σχέσιν με ειδικούς σκοπούς της Αθωνιάδος Σχολής.
2. Δια το Γυμνάσιον της Αθων. Εκκλησ. Ακαδημίας ως μάθημα Ωδικής
θεωρείται το της Βυζαντ. Μουσικής, και ως Τεχνικών το της Βυζαντινής
Αγιογραφίας.
3. Εις τας τρεις (3) τάξεις του Λυκείου της Αθωνιάδος Εκκλησ. Ακαδημίας εφαρμόζεται πλήρως το ωρολόγιον και αναλυτικόν πρόγραμμα των
μαθημάτων των Δημοσίων Γενικών Λυκείων (εις την Γ´ τάξιν αποκλειστικώς Γ´ δέσμης), επί πλέον δε διδάσκονται τα θεολογικοεκκλησιαστικά τοιαύτα, τα υπό του εκάστοτε ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος δια τα Εκκλησιαστικά Λύκεια προβλεπόμενα καθώς επίσης και έτερα τινά κατ᾽ εφαρμογήν του άρθρου 2, προς επίτευξιν των εν τω αυτώ άρθρω τεθέντων
σκοπών. Επί πλέον, αποφάσει του Συλλόγου των Καθηγητών και κατόπιν
εγκρίσεως της Ι. Κοινότητος, δύναται εις ειδικάς περιπτώσεις δια καλυτέραν
κατανομήν της διδακτέας ύλης να γίνεται μεταφορά διδασκαλίας ωρισμένων
ωρών θεολογικών μαθημάτων εις ετέραν τάξιν.
4. Το μάθημα της Δογματικής εν τη Αθωνιάδι λογίζεται ως πρωτεύον.
Αι ώραι και το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων της Βυζαντινής
Μουσικής, της Βυζαντινής Αγιογραφίας καθώς και των σχετικών προς αυτά
ενασχολήσεων καθορίζονται τη συνεννοήσει των οικείων Καθηγητών μετά
του Σχολάρχου διό και τα μαθήματα ταύτα δεν περιλαμβάνονται εν τω ειρημένω πίνακι.
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6. Διδασκαλία ή και συζήτησις εκ μέρους των Καθηγητών ή μεταξύ των
μαθητών απάδουσα προς την Ορθοδοξίαν και το πνεύμα του αρχαίου αγιορειτικού μοναχισμού, τα καθεστώτα και τας παραδόσεις του Αγ. Όρους,
απαγορεύεται απολύτως. Κατά των παραβατών μαθητών επιβάλλονται αι
ενδεδειγμέναι ποιναί υπό του Σχολάρχου και του Καθηγητικού Συλλόγου,
εις περίπτωσιν δε καθηγητού, κατόπιν ητιολογημένης αναφοράς, η Ι. Κοινότης γνωστοποιεί προς το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων την άρσιν εγκρίσεως προσφοράς υπηρεσιών εν τη Αθωνιάδι και ζητεί
την αντικατάστασίν του.
Άρθρον 7
Εγγραφαί
1. Οι καθ᾽ οιονδήποτε τρόπον εισερχόμενοι εν τη Αθωνιάδι μαθηταί δέον
όπως κηδεμονεύωνται υπό τινος των Ι. Μονών του Αγ. Όρους.
2. Εις την Α´ τάξιν του Γυμνασίου της Αθωνιάδος εισάγονται μαθηταί
κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου και βάσει των εκάστοτε υπό του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οριζομένων.
3. Εις την Α´ τάξιν του Εκκλησ. Λυκείου της Αθωνιάδος εισάγονται κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου και βάσει των εκάστοτε περί Εκκλησιαστικών
Λυκείων διατάξεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Ανώτατον όριον προς εγγραφήν μαθητών ορίζεται το 25ον έτος δια
το Γυμνάσιον και το 30όν δια το Λύκειον, δια δε τους Μοναχούς το 35ον.
5. Γίνονται δεκτοί μαθηταί άνευ εξετάσεων, Ελληνικής ή και ξένης υπηκοότητος, απαραιτήτως όμως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μετά πρότασιν του
επιτοπίου Μητροπολίτου και έγκρισιν της Ιεράς Κοινότητος, του καθορισμού της τάξεως φοιτήσεως επαφιεμένου εις την κρίσιν και απόφασιν του
Συλλόγου των Καθηγητών της Αθωνιάδος.
6. Ανώτατον όριον ορίζεται ο αριθμός των είκοσι πέντε (25) μαθητών
κατά τάξιν, δια δε τους της παραγράφου 5 επιτρέπεται αύξησις μέχρι δύο
(2) μαθητών κατά τάξιν.
Άρθρον 8
Μετεγγραφαί
1. Εις απάσας τας τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου της Αθωνιάδος
Εκκλησ. Ακαδημίας επιτρέπονται μετεγγραφαί, τηρουμένων πάντοτε των
εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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2. Εις την τελευταίαν τάξιν του Λυκείου της Αθων. Εκκλησ. Ακαδημίας
μετεγγραφή δεν επιτρέπεται.
3. Εις την προτελευταίαν τάξιν του Λυκείου της Αθων. Εκκλησ. Ακαδημίας επιτρέπεται μετεγγραφή μόνον κατά το στάδιον της ενάρξεως του
σχολικού έτους, εξαιρέσει των εγγεγραμμένων εν τοις Μοναχολογίοις των
Ι. Μονών Μοναχών και δοκίμων.
4. Εκ του Γυμνασίου και Λυκείου της Αθων. Εκκλησ. Ακαδημίας επιτρέπονται μετεγγραφαί εις Γυμνάσια και Λύκεια του Κράτους, βάσει των
εκάστοτε οριζομένων υπό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διατάξεων.
Άρθρον 9
Εξετάσεις
1. Αι υπό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εκάστοτε εκδιδόμεναι και κρατούσαι διατάξεις περί εξεταστικών περιόδων προαγωγικών, επαναληπτικών, κατατακτηρίων και απολυτηρίων εξετάσεων
και εξεταστέας ύλης, ισχύουσι και εφαρμόζονται επακριβώς τόσον εις το
Γυμνάσιον, όσον και εις το Εκκλησιαστικόν Λύκειον της Αθωνιάδος.
Άρθρον 10
Εκπαιδευτικόν προσωπικόν
1. Αι διατάξεις περί διαρθρώσεως των θέσεων του διδακτικού προσωπικού της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και περί οργανώσεως και διοικήσεως αυτής, ισχύουσι και επί της Αθων. Εκκλησ. Ακαδημίας.
2. Το εκπαιδευτικόν προσωπικόν της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, κατανέμεται όπως και των άλλων εκκλησιαστικών σχολών, ως ακολούθως.
α) Ο Σχολάρχης, με βαθμίδα καθηγητού Α΄ανωτέρων Παιδαγωγικών
Σχολών.
β) Ο Διευθυντής του Εκκλησ. Γυμνασίου κλάδου ΠΕ1.
γ) Ο Διευθυντής του Εκκλησ. Λυκείου, κλάδου ΠΕ1.
δ) Τρεις καθηγηταί κλάδου ΠΕ1.
ε) Τέσσαρες καθηγηταί κλάδου ΠΕ2.
στ) Εις καθηγητής κλάδου ΠΕ3.
ζ) Εις καθηγητής κλάδου ΠΕ4.
η) Εις καθηγητής κλάδου ΠΕ6 ή ΠΕ5.
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θ) Εις καθηγητής κλάδου ΠΕ16 με ειδίκευσιν εις την Βυζαντινήν
μουσικήν.
ι) Εις καθηγητής κλάδου ΠΕ8 με ειδίκευσιν εις την Βυζαντινήν αγιογραφίαν.
3. Εν ελλείψει Φυσικού προς διορισμόν και πλήρωσιν της οικείας οργανικής θέσεως διορίζεται ωσαύτως Μαθηματικός ή Χημικός ή Φυσιογνώστης,
αναλαμβάνων εν συνεννοήσει μετά του πρώτου και από κοινού την διδασκαλίαν τόσον των μαθηματικών, όσον και των μαθημάτων της Φυσικής.
4. Οι ήδη υπηρετούντες εν τη Αθωνιάδι ο τε Σχολάρχης και οι λοιποί
Καθηγηταί δημόσιοι υπάλληλοι καταλαμβάνουν αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσεως και διαδικασίας τας αντιστοίχους θέσεις του Κλάδου και
του βαθμού των.
5. Δι᾽ αποφάσεως της Ι. Κοινότητος και τη συνεννοήσει του Σχολάρχου
ανατίθεται, χάριν των μαθητών της Αθωνιάδος η πραγματοποίησις, υποχρεωτικώς τουλάχιστον άπαξ του μηνός, διαλέξεων και ομιλιών πνευματικού και ηθοπλαστικού περιεχομένου, εις Αγιορείτας Μοναχούς, διακρινομένους επ᾽ αρετή και μορφώσει και εκτάκτως εις ετέρους επισκεπτομένους
το Άγιον Όρος επιστήμονας, τιμής ένεκεν.
Άρθρον 11
Διορισμός εκπαιδευτικού προσωπικού
1. Διά την θέσιν του Σχολάρχου απαιτείται ιδιότης Κληρικού ή Μοναχού,
βίος χρηστός και ανεπίληπτος, καλή μαρτυρία, με πτυχίον κατά προτίμησιν
Θεολογικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και πενταετής τουλάχιστον πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία. Εν γένει προτιμάται ιερομόναχος
ή μοναχός Αγιορείτης, διακρινόμενος επί ήθει χρηστώ και διοικητική ικανότητι.32
2. Τον Σχολάρχην ονομάζει το Σεπτόν Οικουμενικόν Πατριαρχείον εκ
προσώπων προτεινομένων υπό της Ι. Κοινότητος, τον δε διορισμόν αυτού
πραγματοποιεί το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διορίζεται εις την βαθμίδα Καθηγητού Α´ ανωτέρων Παιδαγωγικών Σχολών,
δια διετή δοκιμαστικήν θητείαν, μετά την οποίαν προτάσει της Ι. Κοινότητας
εξακολουθεί να ασκή τα καθήκοντα του Σχολάρχου.
32

Τό ἄρθρον 11 παρ. 1 παρατίθεται, ὡς ἐτροποποιήθη διά τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ
ΡΜΗ΄(148)/17.4.2001 Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 013-24527 / ΑΣ
9535/1.7.2001 ἀποφάσεως περί «Τροποποίησης της περί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
Κανονιστικής Διατάξεως» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 1536 Β´/16.11.2001), Κ.Δ..
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3. Τους Διευθυντάς Γυμνασίου και Λυκείου επιλέγει η Ι. Κοινότης, από
τους υπηρετούντας Θεολόγους της Σχολής, τον δε διορισμόν αυτών πραγματοποιεί το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συμφώνως
προς τας κειμένας διατάξεις. Πλην των αποδοχών των κατά την διάρκειαν
της θητείας των ως Διευθυντών λαμβάνουν το αυτό και ήμισυ επί πλέον
του επιδόματος θέσεως των Προϊσταμένων σχολικών μονάδων δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως.
4. Το πάσης φύσεως εκπαιδευτικόν προσωπικόν το οποίον διορίζεται ή
μετατίθεται ή μετατάσσεται εις τα εκκλησιαστικά σχολεία της Αθωνιάδος
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας δύναται να μετατεθή ή να μεταταχθή εις άλλην
σχολικήν μονάδα μετά την συμπλήρωσιν πενταετούς πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας εις την ανωτέρω σχολήν.33
5. Άπαντες οι έτεροι καθηγηταί διορίζονται προτάσει και τη συμφώνω
γνώμη της Ιεράς Κοινότητος υπό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων συμφώνως ταις κειμέναις διατάξεσιν. Ελλείψει του απαιτουμένου διδακτικού προσωπικού, δύναται να συμπληρώση το υπάρχον κενόν Αγιορείτης Πτυχιούχος Μοναχός ως ωρομίσθιος μη έχων συμπεπληρωμένον το πεντηκοστόν (50) έτος της ηλικίας αυτού.
6. Εν περιπτώσει αδυναμίας διορισμού πτυχιούχων ανεγνωρισμένου
Μουσικού Ιδρύματος της ημεδαπής και της ανωτέρας Σχολής Καλών Τεχνών, δια τας θέσεις των καθηγητών της Βυζαντινής Μουσικής και της Βυζαντινής Αγιογραφίας, δύναται να διορισθώσιν εις τας θέσεις ταύτας αγιορείται μοναχοί ή απόφοιτοι της Αθωνιάδος δεδοκιμασμένης ικανότητος,
αποφάσει της Ι. Κοινότητος και εγκρίσει του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων ως ωρομίσθιοι.
7. Δύναται όλως εξαιρετικώς να προσληφθή ως ωρομίσθιος πτυχιούχος
Φυσικός ή Χημικός, Μαθηματικός, Φιλόλογος και Ξένων Γλωσσών στρατιώτης, κατόπιν συνεννοήσεως των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων προς κάλυψιν αναγκών εν τη Αθωνιάδι Εκκλησιαστική Ακαδημία κατά το διάστημα της Θητείας του.
8. Οι ούτω διοριζόμενοι και αποτελούντες το επιστημονικόν εκπαιδευτικόν προσωπικόν της Αθωνιάδος Εκκλησ. Ακαδημίας κληρικοί τε και λαϊ33

Τό ἄρθρον 11 παρ. 4 παρατίθεται, ὡς ἐτροποποιήθη διά τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ
ΡΜΗ΄(148)/17.4.2001 Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 013-24527 / ΑΣ
9535/1.7.2001 ἀποφάσεως περί «Τροποποίησης της περί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
Κανονιστικής Διατάξεως» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 1536 Β´/16.11.2001), Κ.Δ..
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κοί τυγχάνουν δημόσιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, εμπίπτοντες εις τας διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικος.
9. Κατά τας αιτήσεις μεταθέσεώς των οι Καθηγηταί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και οι εν αποσπάσει εκ της Μέσης Εκπαιδεύσεως
υπηρετήσαντες κρίνονται ως υπηρετήσαντες εις Σχολείον των δυσμενεστέρων συνθηκών διαβιώσεως, υπολογιζομένου δι᾽ αυτούς του εκάστοτε
ισχύοντος μεγαλυτέρου αριθμητικού συντελεστού (μόρια).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ´

Εσωτερική Λειτουργία
Άρθρον 12
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Σχολάρχου
1. Ο Σχολάρχης, ειδικότητος Θεολόγου (ΠΕ1), ασκεί καθήκοντα Σχολικού Συμβούλου επί του εκπαιδευτικού και σπουδαστικού προσωπικού
της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας.
2. Ο Σχολάρχης, συγκεντρών εν εαυτώ την εσωτερικήν της Σχολής εξουσίαν και διεύθυνσιν και ευθυνόμενος δια την εν αυτή ευταξίαν και ακριβή
τήρησιν και εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων, παρακολουθεί τας παραδόσεις των διδασκόντων προς σχηματισμόν γνώμης δια την διδακτικήν μέθοδον και ικανότητα αυτών, ρυθμίζει επί το βέλτιον τον τρόπον μελέτης
των μαθητών, εποπτεύει επί της ηθικής και ιεροπρεπούς αυτών μορφώσεως,
προΐσταται εν τω ιερώ Ναώ και λαμβάνει καθ᾽ εκάστην αναφοράν του διδακτικού, υπαλληλικού και υπηρετικού προσωπικού.
3. Ως Πρόεδρος του Καθηγητικού Συμβουλίου συγκαλεί τούτο τακτικώς
μεν άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις παραστή ανάγκη, και διασκέπτεται
περί των αφορώντων εις την πρόοδον των μαθητών και τα της Σχολής εν
γένει.
4. Προς συμπλήρωσιν των υπό των οικείων διατάξεων προβλεπομένων
υποχρεωτικών ωρών διδασκαλίας δι᾽ ένα έκαστον Καθηγητήν ή προς πλήρωσιν παρουσιαζομένων κενών, ανατίθεται υπό του Σχολάρχου εις αυτούς
η παράδοσις μαθημάτων εις το Γυμνάσιον ή το Λύκειον της ιδίας αυτών ή
συγγενούς ειδικότητος.
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Άρθρον 13
Καθηγητικόν Συμβούλιον
1. Ο Σχολάρχης μεθ᾽ απάντων των Καθηγητών απαρτίζουν το Καθηγητικόν Συμβούλιον της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας.
2. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, νικώσης εν ισοψηφία της ψήφου του Προέδρου. Αι αποφάσεις καταχωρίζονται
εν τω Κώδικι των Πρακτικών υφ᾽ ενός των Καθηγητών οριζομένου υπό του
Σχολάρχου και υπογράφονται υφ᾽ απάντων των συνέδρων.
3. Το Καθηγητικόν Συμβούλιον έχει την ευθύνην εφαρμογής του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας των μαθημάτων, συσκέπτεται και αποφασίζει επί παιδαγωγικών ζητημάτων των μαθητών, επί
της τακτικής φοιτήσεως και προαγωγής αυτών, του χαρακτηρισμού της διαγωγής των καθώς επίσης και επί παντός ετέρου προτεινομένου υπό του Σχολάρχου ζητήματος.
4. Εν τω Καθηγητικώ Συμβουλίω δεν επιτρέπεται εξέτασις θεμάτων προσωπικής φύσεως των Καθηγητών ή οπωσδήποτε ξένων προς το έργον και
την δημοσιοϋπαλληλικήν των ιδιότητα και αποστολήν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ´

Βοηθητικόν Διοικητικόν και Υπηρετικόν Προσωπικόν
Άρθρον 14
1. Το βοηθητικόν – διοικητικόν προσωπικόν της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας κατανέμεται ως ακολούθως:
α) Εις εφημέριος ΔΕ1.
β) Εις γραμματεύς ΔΕ2.
γ) Εις οικονόμος ΔΕ3.
2. Το υπηρετικόν προσωπικόν της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας κατανέμεται ως ακολούθως:
α) Εις επιμελητής ΥΕ1.
β) Εις επιστάτης ΥΕ2.
γ) Εις κλητήρ ή συντηρητής ΥΕ3.
δ) Εις κηπουρός ΥΕ4.
ε) Εις υπηρέτης ΥΕ5.
στ) Τρεις καθαρισταί ΥΕ6.
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ζ) Δύο μάγειροι ΥΕ7.
3. Τα καθήκοντα ενός εκάστου υπαλλήλου εκ του βοηθητικού και υπηρετικού προσωπικού καθορίζονται γραπτώς υπό της Εφορείας τη συνεννοήσει του Σχολάρχου, έκαστος δε εξ αυτών λαμβάνει λεπτομερή γνώσιν
αυτών ενυπογράφως, άμα τη προσλήψει του.
4. Ο τρόπος προσλήψεως, η βαθμολογική κατάστασις και εξέλιξις ως
και η μισθοδοσία του εν τω παρόντι άρθρω προσωπικού, διέπονται υπό των
ισχυουσών περί των Εκκλησιαστικών Σχολών διατάξεων, αι οποίαι επεκτείνονται και επί της Αθωνιάδος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε´

Εσωτερική τάξις και διαβίωσις εν τη Αθωνιάδι
Άρθρον 15
Επιδιωκτέοι στόχοι
1. Δια τους μαθητάς της Αθωνιάδος δέον όπως λαμβάνωνται άπαντα τα
πρόσφορα μέτρα και δημιουργούνται πάσαι αι κατάλληλοι προϋποθέσεις,
ώστε να αναπτύσσεται ορθόδοξος Χριστιανική πνευματική ζωή και συνείδησις της ιεράς αυτών αποστολής.
2. Οι μαθηταί της Αθωνιάδος, κεκαρμένοι και μη, φέρουν το μοναχικόν
ένδυμα, ζώσιν ως μοναχοί Κοινοβίου και συμπροσεύχονται μετά του Σχολάρχου και των Καθηγητών εν ταις ιεραίς ακολουθίαις και ταις θείαις λειτουργίαις.
3. Ούτοι οφείλουν να διάγουν ιεροπρεπώς και κατά πάντα κοσμίως εν
τοις μαθήμασι, ταις ιεραίς ακολουθίαις και ταις άλλαις εκδηλώσεσι, συμμορφούμενοι εν πάσι προς τας διατάξεις της Ακαδημίας και τας υποδείξεις
του Σχολάρχου.
4. Χάριν της βιωματικής καλλιεργείας και προαγωγής και της ασκήσεως
των μαθητών εις τα της Θείας Λατρείας τελούνται ανελλιπώς αι Ιεραί Ακολουθίαι εν τω Ναώ της Αθωνιάδος, των οποίων η διάρκεια κανονίζεται υπό
του Σχολάρχου και της Εφορείας, κατά τον τύπον της Θεολογικής Σχολής
της Χάλκης και το Αγιορειτικόν Τυπικόν.
5. Οι ιεροσπουδασταί ακροώνται μετά προσοχής και ησυχίας των μαθημάτων και αποκρίνονται ευσχήμως εις τας ερωτήσεις των διδασκόντων,
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μετά σεβασμού δε υποβάλλουν τας τυχόν απορίας των. Ουδενί επιτρέπεται
αντιλογία και απείθεια τη διδασκαλία και ταις παρενέσεσι του Καθηγητού
κατά την παράδοσιν.
Άρθρον 16
Νηστείαι
Πάσαι αι υπό της Εκκλησίας καθωρισμέναι νηστείαι τηρούνται εν τη
Αθωνιάδι. Συγκατάβασις γίνεται υπό του Σχολάρχου εις περιπτώσεις ασθενείας και δη κατόπιν βεβαιώσεως και υποδείξεως του ιατρού.
Άρθρον 17
Πνευματική Καλλιέργεια
1. Επιδιώκεται η συνεχής επαφή των μαθητών μετά του Πνευματικού
των και κατά το δυνατόν συχνοτέρα μετάληψις των Αχράντων Μυστηρίων.
2. Οι μαθηταί της Αθωνιάδος μεταλαμβάνουν των Αχράντων Μυστηρίων
τουλάχιστον δις κατά την νηστείαν των Χριστουγέννων, τρις κατά την Μεγάλην Τεσσαρακοστήν και άπαξ κατά την νηστείαν των Αγίων Αποστόλων.
Άρθρον 18
Εστίασις
1. Εν τη Τραπέζη η προσευχή, η συνεστίασις και η ανάγνωσις γίνονται
κατά την κοινοβιακήν αγιορειτικήν τάξιν.
2. Η σίτισις, καθώς επίσης και η στέγασις δεν είναι υποχρεωτική δια
τους καθηγητάς και το λοιπόν διοικητικόν και υπηρετικόν προσωπικόν,
πλην του θυρωρού, του επιμελητού και του νυκτοφύλακος. Δια τεχνικούς
όμως λόγους πάσα περίπτωσις δέον να τίθεται υπό την έγκρισιν της Εφορείας και του Σχολάρχου.
Άρθρον 19
Εξωσχολικά έντυπα κ.λπ.
1. Η εισαγωγή εν τη Αθωνιάδι και ανάγνωσις ακαταλλήλων εντύπων,
εφημερίδων και περιοδικών τοιούτων απαγορεύεται αυστηρώς.
2. Η χρήσις οινοπνευματωδών ποτών και το κάπνισμα απαγορεύονται
απολύτως.
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Άρθρον 20
Επισκέψεις Ιερών Μονών
1. Η λόγω επειγούσης ανάγκης μετάβασις μαθητού εις την Μονήν ή αλλαχού του Αγίου Όρους επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας του Σχολάρχου.
2. Η περιφορά μαθητού εκτός και μακράν των καθωρισμένων χώρων
και τόπων της Σχολής απαγορεύεται.
3. Προς καλλιέργειαν μοναχικών κλίσεων και επί τω τέλει της πνευματικής ωφελείας των μαθητών, εν είδει πολιτιστικών εκδηλώσεων, προγραμματίζονται επισκέψεις Ι. Μονών ή και ησυχαστηρίων, καθ᾽ όλην την διάρκειαν του Σχολικού έτους, κατά τάξεις εκ περιτροπής και πάντοτε τη υπευθύνω συνοδεία του Σχολάρχου ή Καθηγητού.
Άρθρον 21
Ποιναί
Εις τους παραβαίνοντας τας διατάξεις της Σχολής μαθητάς ή οπωσδήποτε
διασαλεύοντας την εν αυτή ευταξίαν και ησυχίαν και εν γένει επιδεικνύοντας
ανάρμοστον συμπεριφοράν επιβάλλονται αι ακόλουθοι ποιναί: α) παραίνεσις, β) παρατήρησις, γ) επίπληξις, δ) αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι
τριών (3) ημερών, ε) προσωρινή απομάκρυνσις εκ της Σχολής μέχρις οκτώ
(8) ημερών, στ) οριστική απομάκρυνσις εκ της Σχολής, πάντοτε μετ᾽ ακρόασιν και απολογίαν αυτών.
Άρθρον 22
Δικαιοδοσία επιβολής ποινών
1. Εκ των εν τω προηγουμένω άρθρω οριζομένων ποινών, τας υπό στοιχεία α´, β´, γ´ και δ´ επιβάλλει μόνος και απ᾽ ευθείας ο Σχολάρχης.
2. Η οκταήμερος αποβολή καθώς επίσης και η οριστική αποπομπή αποφασίζονται και επιβάλλονται υπό του Συλλόγου των Καθηγητών.
Άρθρον 23
Εξωσχολικά παραπτώματα
Παραπτώματα μαθητών λαβόντα χώραν μετά την λήξιν των μαθημάτων
ή των εξετάσεων ή μετά την έκδοσιν και χορήγησιν των τίτλων σπουδών,
λαμβάνονται υπ᾽ όψιν δια τον χαρακτηρισμόν της διαγωγής ή και την επιβολήν ποινής κατά το επόμενον σχολικόν έτος.
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Άρθρον 24
Υγειονομική περίθαλψις
1. Άπαντες οι μαθηταί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας δύνανται να χαρακτηρισθούν, τηρουμένων των διατυπώσεων, υπό του αρμοδίου θεσμιακού Οργάνου του Αγίου Όρους, ως άποροι Α´ κατηγορίας, νοσηλεύονται δε κατά προτίμησιν εις τα Κρατικά Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και πάντοτε μετά υπεύθυνον παραπομπήν του ιατρού Αγίου Όρους
και ταυτόχρονον έκδοσιν του σχετικού δελτίου απορίας.
2. Οι ελαφρώς ασθενούντες νοσηλεύονται εν τω αναρρωτηρίω της Αθωνιάδος, μερίμνη της Σχολαρχίας και της Εφορείας και φροντίδι μαθητών
υποστάντων στοιχειώδη εκπαίδευσιν προς τούτο υπό του ιατρού του Αγίου
Όρους. Τα φάρμακα χορηγεί ο ιατρός, την δε σχετικήν δαπάνην εξοφλεί η
Εφορεία.
3. Άπαντες οι μαθηταί υφίστανται εν αρχή εκάστου σχολικού έτους υγειονομικήν εξέτασιν προς διαπίστωσιν ενδεχομένης αγνώστου εις αυτούς παθήσεως, προσκομίζοντες σχετικήν ιατρικήν βεβαίωσιν και ακτινολογικήν
γνωμάτευσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ´

Ημερολόγιον, Ημέραι αργίας, Τελεταί
Άρθρον 25
Ημερολόγιον εν χρήσει
Εν τη Αθωνιάδι Εκκλησιαστική Ακαδημία, καθ᾽ όσον αφορά εις την Εκκλησιαστικήν λατρείαν και το εορτολόγιον, ισχύει και τηρείται το παλαιόν
Ημερολόγιον.
Άρθρον 26
Τελετή ενάρξεως σχολικού έτους
1. Η επίσημος ημέρα ενάρξεως του σχολικού έτους και των μαθημάτων
είναι η 1η Σεπτεμβρίου, αρχή της Ινδίκτου ήτοι του Εκκλησιαστικού έτους
(παλαιόν Ημερολόγιον) καθ᾽ ην εν τω Ι. Ναώ της Σχολής και μετά πανηγυρικής Θ. Λειτουργίας τελείται ο καθιερωμένος αγιασμός παρουσία της
Ι. Κοινότητος και πασών των άλλων Αρχών του Αγίου Όρους, προσκαλουμένων προς τούτο.
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2. Τα της ανωτέρω παρ. 1 νοούνται κατά τε τοπικώς και κατ᾽ έθος κρατούντα, των σχετικών εκάστοτε διατάξεων του ΥΠΕΠΘ περί ημερομηνιών
ενάρξεως και λήξεως σχολικού και διδακτικού έτους εφαρμοζομένων απαρεγκλίτως και εις την Αθωνιάδα.
Άρθρον 27
Αργίαι
1. Η Αθωνιάς Εκκλησιαστική Ακαδημία, εκτός των θερινών διακοπών
και των Κυριακών, αργεί και κατά τας ακολούθους εορτάς: την 14η Σεπτεμβρίου, 26η Οκτωβρίου, 28η Οκτωβρίου (νέον ημερολόγιον), 8ην και 21ην
Νοεμβρίου, 6ην Δεκεμβρίου, 30ήν Ιανουαρίου, 2αν Φεβρουαρίου, Καθαράν
Δευτέραν, από του Σαββάτου του Λαζάρου μέχρι της Κυριακής του Θωμά,
9ην και 25ην Μαρτίου (νέον και Παλαιόν ημερολόγιον), 23ην Απριλίου,
1ην και 21ην Μαΐου, Πέμπτην της Αναλήψεως, Δευτέραν του Αγίου Πνεύματος, 1ην Ιουνίου (αλλαγή Ιεράς Επιστασίας) και 11ην Ιουνίου (εορτήν
του Άξιον Εστίν).
2. Κατά τας αργίας – εορτάς οι μαθηταί πρωτοστατούν εκ περιτροπής
εις την περιποίησιν, φιλοκαλίαν και υπηρεσίαν εν τω ι. ναώ της Αθωνιάδος
εις όλας τας ακολουθίας και θείας λειτουργίας, ασκούμενοι ούτως εις τους
τομείς της θείας λατρείας, της τελετουργικής, του τυπικού, της υμνολογίας,
της ψαλτικής και της ποιμαντικής.
3. Αι επί τοις Χριστουγέννοις, τω Νέω Έτει και των Θεοφανείων διακοπαί πραγματοποιούνται κατά το νέον Ημερολόγιον.
Άρθρον 28
Τελετή απονομής απολυτηρίων
1. Κατά την ειδικήν προς εξαγωγήν αποτελεσμάτων Συνεδρίαν του Καθηγητικού Συλλόγου προσδιορίζεται και η ημέρα τελετής δια την απονομήν
των απολυτηρίων εις τους εκάστοτε αποφοίτους, ήτις γνωστοποιείται αμέσως εις την Ιεράν Κοινότητα δια της Εφορείας.
2. Κατά την ειρημένην τελετήν παρίσταται άπαν το Σώμα της Ιεράς Κοινότητος και άπασαι αι εν Αγίω Όρει έτεραι Αρχαί ειδοποιούμεναι προς τούτο. Κατ᾽ αυτήν εκφωνούνται ομιλίαι εκ μέρους του Σχολάρχου, της Ιεράς
Κοινότητος, της Εφορείας και του Διοικητού του Αγίου Όρους, και ακολουθεί η επίδοσις των απολυτηρίων, μεθ᾽ ην εις των αποφοίτων αντιφωνεί
εκφράζων τα αισθήματα αυτών και η όλη τελετή κατακλείεται δια δεξιώσεως προς τιμήν των αποιφοίτων.

TELIKO KANONISTIKES 16 2 2018_Layout 1 19/4/2018 10:45 πμ Page 111

111

Περί Ἀθωνιάδος (ἑνοποίησις)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ´

Τίτλοι σπουδών – Προσόντα
Άρθρον 29
Ο τύπος των τίτλων
1. Οι τίτλοι σπουδών, τόσον του Γυμνασίου όσον και του Λυκείου της
Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, αναγράφουσι πλήρως και λεπτομερώς και κατά τον αυτόν τύπον άπαντα τα στοιχεία τα υπό των κειμένων
διατάξεων περί των τίτλων των Δημοσίων Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και
των Λυκείων του Κράτους προβλεπόμενα.
2. Ειδικώς τα απολυτήρια του Λυκείου της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής
Ακαδημίας τυπούνται καλλιτεχνικώς επί χάρτου αρίστης ποιότητος, φέρουσι
δε εν προμετωπίδι το υπό του άρθρου 4 της παρούσης Κανον. Διατάξεως
προβλεπόμενον έμβλημα.
Άρθρον 30
Ισοτιμία τίτλων – Δικαιώματα
1. Το απολυτήριον του Γυμνασίου της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας είναι ισότιμον με το απολυτήριον των Δημοσίων Γυμνασίων Γενικής
Εκπαιδεύσεως του Κράτους.
2. Το απολυτήριον του Λυκείου της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας είναι ισότιμον με το πτυχίον ή απολυτήριον των Δημοσίων Λυκείων
Μέσης και Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως.
3. Τα απολυτήρια του Γυμνασίου και του Λυκείου της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας παρέχουν εις τους κατόχους αυτών αντιστοίχως
και πάντα τα έτερα δικαιώματα, τα διαλαμβανόμενα εις τας σχετικάς με την
Εκκλησιαστικήν Εκπαίδευσιν διατάξεις.
4. Εις μαθητάς επιδεικνύοντας επιτυχείς επιδόσεις εις τα μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής και Αγιογραφίας δίδεται ιδιαίτερον πτυχίον επαγγελματικής ρήσεως, με γενικόν χαρακτηρισμόν «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και «ΑΡΙΣΤΑ»,
κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των Καθηγητών, υπογραφόμενον υπό
του Σχολάρχου και του Καθηγητού του οικείου μαθήματος.
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Άρθρον 31
Απολυτήρια Μοναχών
Τα απολυτήρια των αποφοιτώντων Μοναχών και Δοκίμων εγχειρίζονται
τοις Αντιπροσώποις των Ιερών αυτών Μετανοιών, αίτινες φροντίζουσι δια
τα κατ᾽ αυτούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η´

Εφορεία
Άρθρον 32
Σύστασις Εφορείας
1. Η Αθωνιάς Εκκλησιαστική Ακαδημία εποπτεύεται γενικώς υπό της
Ιεράς Κοινότητος, ούσης ανωτάτου Διοικητικού Σώματος του Αγίου Όρους,
ειδικώς δε και αμέσως υπό τριμελούς Εφορείας απαρτιζομένης εξ Αντιπροσώπων των Ιερών Μονών παρά τη Ιερά Κοινότητι ή και εκ λογίων και εκ
καλής μαρτυρίας Αγιορειτών εκλεγομένων δι᾽ αποφάσεως της Ιεράς Κοινότητος.
2. Η θητεία των μελών της Εφορείας της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής
Ακαδημίας ορίζεται τουλάχιστον διετής, δυναμένη να ανανεούται περαιτέρω.
3. Το εν (1) εκ των τριών (3) μελών της Εφορείας είναι ο Αντιπρόσωπος
ή Προϊστάμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, ως ο Αν. Νόμος 1924 / 51
προβλέπει (ΦΕΚ 243 τ. Α´).
4. Ο Σχολάρχης μετέχει των συνεδριάσεων της Εφορείας τουλάχιστον
άπαξ του μηνός, ως εισηγητής άνευ δικαιώματος ψήφου.
Άρθρον 33
Καθήκοντα Εφορείας
1. Η Εφορεία της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, έχουσα ιδιαίτερον Γραφείον εν τη Σχολή συνεδριάζει τακτικώς μεν άπαξ του μηνός,
εκτάκτως δε οσάκις παραστή ανάγκη, αποφασίζουσα κατά πλειοψηφίαν επί
πάντων των ζητημάτων της αρμοδιότητός της και επί όσων ο Σχολάρχης
εισηγείται, τηρούσα δια του Γραμματέως της Σχολής, και εν ελλείψει τούτου
δια του γραμματεύοντος Καθηγητού, Πρακτικά των Συνεδριών και των
αποφάσεων αυτής.
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2. Η Εφορεία πληροφορουμένη παρά του Σχολάρχου και του Οικονόμου
τας ανάγκας της Αθωνιάδος και λαμβάνουσα υπ᾽ όψιν πάσαν υπόδειξιν,
ιδία δε την αφορώσαν εις την διατροφήν και υγιεινήν διαβίωσιν των οικοτρόφων και την συντήρησιν και ευπρέπειαν των κτηρίων, των χώρων και
των οικοσκευών, προβαίνει εις τας δεούσας ενεργείας είτε αυτοδικαίως είτε
τη γνώσει και εγκρίσει της Ι. Κοινότητος.
3. Η Εφορεία, έχουσα ειδικόν Ταμείον εν τη Αθωνιάδι, πραγματοποιεί
πάσης φύσεως δαπάνας και εξοφλήσεις προσυπογράφουσα τα σχετικά εντάλματα, προμηθεύεται χονδρικώς τα βασικώτερα και κυριώτερα των τροφίμων και των λοιπών ειδών πάντοτε δια μειοδοτικού διαγωνισμού και χορηγεί τω Οικονόμω το αρκούν εκάστοτε ποσόν χρημάτων δια την αντιμετώπισιν αναγκών τρεχούσης φύσεως ή λιανικής αγοράς, λαμβάνουσα επί
πάντων αποδείξεις και τιμολόγια, άτινα συνυποβάλλει τη Ιερά Κοινότητι
μετά της ειδικής εκθέσεως κατά τον ετήσιον απολογισμόν αυτής.
4. Άπαντα τα καθ᾽ οιονδήποτε τρόπον υπό της Ι. Κοινότητος εισπραττόμενα ποσά δια λογαριασμόν της Αθωνιάδος τίθενται εις την υπεύθυνον
διαχείρισιν της Εφορείας εγκαίρως, προς αντιμετώπισιν των πάσης φύσεως
αναγκών αυτής.
5. Η Εφορεία εισπράττει παν χρηματικόν ποσόν κατατεθειμένον παρά
Τραπέζαις ή Ταχυδρομικώ Ταμιευτηρίω ή καθ᾽ οιονδήποτε έτερον τρόπον
χορηγούμενον ή προοριζόμενον δια λογαριασμόν της Αθωνιάδος, της αναλήψεως αυτού πραγματοποιουμένης υπό μέλους αυτής ή υπό του Γραμματέως ή του γραμματεύοντος Καθηγητού εξουσιοδοτουμένου δι᾽ ειδικού πληρεξουσίου, κατόπιν αποφάσεως καταχωριζομένης εν τω βιβλίω των Πρακτικών αυτής και τη σχετική εγγράφω πληρεξουσιότητι.
6. Η Εφορεία δι᾽ αναγκαίας επισκευάς των κτηρίων της Αθωνιάδος, διαρρυθμίσεις χώρων ή βελτιώσεις αυτών ή και δι᾽ ανέγερσιν νέων αναγκαιούντων κτηρίων, εξ αποφάσεως εισηγείται δια της Ι. Κοινότητος προς το
Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δια την έγκρισιν και εξασφάλισιν των προς τούτο πιστώσεων εκ του αρμοδίου φορέως.
7. Η Εφορεία συντάσει εμπροθέσμως τον προϋπολογισμόν αυτής, αντίγραφα του οποίου υποβάλλει τη Ι. Κοινότητα δια τα κατ᾽ αυτήν και εις την
Νομαρχίαν Πολυγύρου προς έγκρισιν των αναγκαιουσών πιστώσεων. Ο
μεν προϋπολογισμός υποβάλλεται εις την ανωτέρω Νομαρχίαν εντός του
πρώτου μηνός από της ενάρξεως των μαθημάτων, ο δε απολογισμός εντός
του πρώτου μηνός από της λήξεως τούτων, ως προβλέπεται υπό των κειμένων διατάξεων.
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8. Η Εφορεία δεν δύναται να δαπανήση ποσά πλέον των εγκριθέντων
ούτε να προβή εις αγοράν ή δαπάνας μη προβλεπομένας υπό του προϋπολογισμού. Δια πάσαν τοιαύτην περίπτωσιν αναφέρεται προς την Σύναξιν
της Ι. Κοινότητος, αρμοδίαν να αποφασίση σχετικώς.
Άρθρον 34
Τηρούμενα βιβλία
1. Ως κύρια λογιστικά βιβλία υπό την εποπτείαν και ευθύνην της Εφορείας τηρούνται τα εξής: α) Ημερολόγιον. Εν αυτώ καταχωρίζονται λεπτομερώς και αναλελυμένως αι πάσης φύσεως αποδείξεις εξόδων και τα τιμολόγια με αύξοντα αριθμόν, ημερομηνίαν εκδόσεως, είδος δαπάνης, τιμήν
κατά μονάδα, συνολικόν ποσόν. β) Καθολικόν. Εν αυτώ καταχωρίζονται αι
αυταί αποδείξεις καθ᾽ ύλην και κεφάλαια εις τρόπον ώστε να εμφανίζεται
η κάλυψις ή μη των δι᾽ έκαστον κονδύλιον υπό του προϋπολογισμού προβλεπομένων ποσών. Κατά τον απολογισμόν, ως εικός, τα συνολικά ποσά
εσόδων και εξόδων του Καθολικού, δέον όπως ταυτίζονται προς τα του Ημερολογίου. γ) Απογραφών. Εν αυτώ καταγράφεται περιγραφικώς άπαξ του
έτους, άπασα η κινητή περιουσία της Αθωνιάδος, ίνα καθίσταται γνωστή η
πραγματική κατάστασις αυτής.
2. Τα βοηθητικά λογιστικά βιβλία της Αθωνιάδος είναι τα εξής: α) Αποθήκης. Εν αυτώ καταχωρίζεται εις ιδίαν σελίδα έκαστον αγοραζόμενον ή
χορηγούμενον είδος κεχωρισμένως και κατά κατηγορίαν. Έκαστον είδος
χρεούται κατά την εισαγωγήν, αναγραφομένης λεπτομερώς της ποσότητος,
του ονοματεπωνύμου του προμηθευτού ή του χορηγού και της ημέρας εισαγωγής, πιστούται δε μόνον κατά την ποσότητα των εξαχθέντων προς παρασκευήν συσσιτίου.
β) Μηνιαίων καταστάσεων καταναλώσεως τροφίμων. Το βιβλίον τούτο
απαρτίζεται εκ των καταρτιζομένων κατά μήνα καταστάσεων τροφίμων
προς παρασκευήν συσσιτίου επί τη βάσει των τιμολογίων. Δια των καταστάσεων τούτων, συμπληρουμένων καθ᾽ εκάστην και αθροιζομένων εις το
τέλος του μηνός, ελέγχεται: ο αριθμός των σιτουμένων, το είδος του παρασκευασθέντος συσσιτίου, η ποσότης των καταναλωθέντων εξ εκάστου είδους τροφίμων και το δαπανηθέν εν συνόλω κατά μήνα χρηματικόν ποσόν
προς διατροφήν. γ) Συσσιτίου. Το βιβλίον τούτο τηρουμένον υπό του Μαγείρου της Αθωνιάδος δεικνύει τα παραλαμβανόμενα τρόφιμα εκ της αποθήκης, κατά ποσότητα και είδος, υπογράφεται δε υπό του Οικονόμου ως
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χορηγούντος, υπό του Μαγείρου ως παραλαμβάνοντος και υπό του εφημερεύοντος Καθηγητού ως εκπροσωπούντος τον Σχολάρχην, θεωρείται δε
καθ᾽ εκάστην υπό του Σχολάρχου.
3. Ωσαύτως η Εφορεία τηρεί ίδιον βιβλίον πρωτοκόλλου εισερχομένων
και εξερχομένων εγγράφων.
Άρθρον 35
Εποπτεία παρασκευής συσσιτίου
1. Ο Σχολάρχης της Αθωνιάδος δύναται, οσάκις κρίνει σκόπιμον, κατόπιν
σχετικής πράξεώς του, να αναθέση την εποπτείαν επί της παρασκευής του
συσσιτίου εις Επιτροπήν αποτελουμένην υπό του Οικονόμου, του εφημερεύοντος Καθηγητού και δύο μαθητών. Αντίγραφον της σχετικής πράξεως
εγχειρίζει ο Σχολάρχης εις τον Οικονόμον, τον εφημερεύοντα Καθηγητήν
και τον Μάγειρον. Η εποπτεύουσα Επιτροπή ευθύνεται δια την χρησιμοποίησιν απάντων των εκ της αποθήκης εξαχθέντων τροφίμων και δια την
καλήν παρασκευήν τούτων υπό του Μαγείρου, υπογράφει δε εις το βιβλίον
συσσιτίου.
2. Η Εφορεία εν συνεννοήσει μετά του Σχολάρχου καταρτίζει εβδομαδιαίον διαιτολόγιον δια τας περιόδους της κρεωφαγίας και δια τας τοιαύτας
των νηστειών των Χριστουγέννων, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και των
Αγίων Αποστόλων.
Άρθρον 36
Σφραγίς Εφορείας
Η Εφορεία κατέχει ιδίαν σφραγίδα με το αυτό, ως το άρθρον 4 ορίζει,
έμβλημα και κύκλω τας λέξεις: «ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ´

Γενικαί Διατάξεις
Άρθρον 37
Νομική εδραίωσις της Αθωνιάδος
1. Η οργάνωσις και πραγματική λειτουργία της Αθωνιάδος Σχολής ως
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας στηρίζεται επί του άρθρου 41 του Ν.Δ. της
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10/16 Σεπτεμβρίου 1926 του κυρούντος τον Καταστατικόν Χάρτην του Αγίου Όρους.
2. Περί αυτής διαλαμβάνουσι και τα άρθρα 36 και 182 του ως ανωτέρω
Καταστ. Χάρτου του Αγίου Όρους.
3. Προϋποθέσεις υποχρεωτικής και απροσκόπτου λειτουργίας της Αθωνιάδος ωσαύτως αποτελούν η μετά του Ελληνικού Δημοσίου συμφωνία της
Ι. Μονής Βατοπεδίου επί της ιχθυοτροφικής εκμεταλλεύσεως της λιμνοθαλάσσης Μπουρού – Ξάνθης (αν. Νόμος 1924/1951, ΦΕΚ 243 τ. Α´) και οι
περί εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως εκάστοτε ισχύοντες Νόμοι.
Άρθρον 38
Υποβολή Εκθέσεων
Ο Σχολάρχης επί τη λήξει του Ακαδημαϊκού έτους υποβάλλει: α) εις την
Ι. Κοινότητα έκθεσιν περί του εν γένει συντελεσθέντος έργου, β) εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον έκθεσιν περί του συντελεσθέντος πνευματικού
έργου και γ) έκθεσιν πεπραγμένων εις το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Άρθρον 39
Εποπτεία Υπουργείου Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων
Το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ασκεί την εποπτείαν επί της λειτουργίας της Αθωνιάδος ως αρμόδιον Υπουργείον να επιχορηγή αυτήν, να ελέγχη το εν αυτή επιτελούμενον εκπαιδευτικόν έργον
και να διορίζη προτάσει και εγκρίσει της Ι. Κοινότητος το επιστημονικόν
και λοιπόν προσωπικόν αυτής.
Άρθρον 40
Αρμοδιότης Ι. Κοινότητος
Η τήρησις των διατάξεων της παρούσης ελέγχεται παρά της Ι. Κοινότητος, δια των παρά τη Εφορεία μελών αυτής, ήτις και επιφυλάσσει εαυτή
το δικαίωμα όπως, επισημαίνουσα τυχόν παραβάσεις, επεμβαίνη και αξιοί
την κατά περίπτωσιν προβλεπομένην επιβολήν κυρώσεων.
Άρθρον 41
Εσωτερικός Κανονισμός
Εντός έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσης δέον όπως συνταχθή
Εσωτερικός Κανονισμός δια την Αθωνιάδα, καλύπτων πάσαν πτυχήν της
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εσωτερικής λειτουργίας και ζωής αυτής, ο οποίος τίθεται εν ισχύει άμα τη
κυρώσει αυτού υπό της Ι. Κοινότητος και του οποίου αι διατάξεις δεν θα
αντίκεινται εις την παρούσα Κανον. Διάταξιν και τον Κ.Χ.Α.Ο.
Άρθρον 42
Ακροτελεύτιοι Διατάξεις
1. Πάσα διάταξις γενική ή ειδική διαλαμβάνουσα άλλως τα δια της παρούσης κανονιζόμενα θέματα δεν λαμβάνεται υπ᾽ όψιν από της ισχύος της
Κανονιστικής ταύτης Διατάξεως.
2. Θέματα εκπαιδευτικά, διοικητικά και υπαλληλικά μη προβλεπόμενα
υπό των διατάξεων της παρούσης Κανον. Διατάξεως, διέπονται υπό των
εκάστοτε ισχυουσών δι᾽ αυτά διατάξεων των Νόμων, Προεδρ. Διαταγμάτων
ή και των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων.
3. Εκάστη Ιερά Μονή υποχρεούται να έχη ως προστατευόμενους μαθητάς τουλάχιστον τέσσαρας (4).
4. Αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί δωρεάν φοιτήσεως, δωρεάν χορηγήσεως βιβλίων, μειωμένων εισιτηρίων, ως και αι πάσης φύσεως έτεραι
διευκολύνσεις, αι παρεχόμεναι εις τους μαθητάς των Σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως, εφαρμόζονται και δια τους μαθητάς της Αθωνιάδος.
5.α) Εις τον προϋπολογισμόν της Σχολής εγγράφεται υποχρεωτικώς σχετικόν κονδύλιον δια τον εμπλουτισμόν της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας δια
την αρτιωτέραν πνευματικήν και μορφωτικήν κατάρτισιν των σπουδαστών
αυτής και λοιπών Αγιορειτών Μοναχών.
β) Αι λεπτομέρειαι της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης θα ρυθμισθούν δια
του καταρτισθησομένου Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας.
6. Η παρούσα Κανονιστική Διάταξις δύναται να αναθεωρηθή ή να τροποποιηθή μετά παρέλευσιν τριετίας από της δημοσιεύσεως αυτής δια της
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
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10. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ συστηματικῆς ἐκμεταλλεύσεως καὶ προστασίας
τῶν Δασῶν τῆς Χερσονήσου τοῦ Ἁγίου Ὄρους 34
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ᾽ ἀριθμ. Φ.7611.1/11/ΑΣ 983/20.9.1995 κοινῆς ἀποφάσεως
τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν καί Γεωργίας
(ΦΕΚ 893 Β´/30.10.1995)
περί «Κύρωσης Κανονιστικής Διατάξεως
της Ιεράς Δισενιαυσίου Συνάξεως του Αγίου Όρους»35
Μετά τήν ἐνσωμάτωσιν τῶν διορθώσεων σφαλμάτων, αἱ ὁποῖαι ἐδημοσιεύθησαν
ἐν τῷ ΦΕΚ 446 Β´/14.6.1996.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 6 του Ν.Δ. της 10ης Σεπτεμβρίου 1926 «περί Κυρώσεως του
Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους», (ΦΕΚ 309) κυρούμε την Κανονιστική Διάταξη «περί συστηματικής εκμεταλλεύσεως και προστασίας των
Δασών της Χερσονήσου του Αγίου Όρους», η οποία ψηφίστηκε από την
Δισενιαύσιο Ιερά Σύναξη κατά την ΡΚΗ´ Συνεδρία στις 9.4.1991.
34

35

Συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 36 τῆς παρούσης Κ.Δ., καταργεῖται ἡ προηγουμένη σχετική, ψηφισθεῖσα ὑπό
τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ΝΒ΄(52)/24.8.1952 Συνεδρίᾳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς ἄνευ ἀριθμ. ἀπό
24.2.1953 κοινῆς ἀποφάσεως «Περί κυρώσεως Κανονιστικῆς διατάξεως τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους» τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν καί Γεωργίας (ΦΕΚ 56 Α´/10.3.1953), Κ.Δ..
Ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν, διότι ἐκκρεμεῖ ἡ ἐπικύρωσις ὑπό τοῦ ὙπἘξ τῆς Κ.Δ. «Περί τῆς Ἐπιστημονικῆς ἐκμεταλλεύσεως καί ἐξασφαλίσεως τῶν Δασῶν τῆς Χερσονήσου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί
Προστασίας Οἰκοτόπων καί ἐνδιαιτημάτων», ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ΡΞΘ΄(169)/20.8.2011
Συνόδῳ αὐτῆς, τό ἄρθρον 11ον τῆς ὁποίας καταργεῖ τήν ἐν λόγῳ Κ.Δ.. Βλ. εἰς τό Μέρος Δ΄, σ. 287
ἑπ., 297.
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ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

«Περί συστηματικής εκμεταλλεύσεως και προστασίας των Δασών της Χερσονήσου του Αγίου Όρους»
Η παρούσα ΡΚΗ´ (128) Δισενιαύσιος Ιερά Σύναξις της 9ης Απριλίου
1991, οριζομένη κατά το άρθρον 6 του από 10/16.9.1926 Ν.Δ. «Περί κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους» και έχουσα υπ᾽ όψιν
το άρθρον 40 του ως άνω Ν.Δ., ως και το άρθρον 169 του Καταστατικού
Χάρτου Αγίου Όρους, αποφασίζει και ψηφίζει τα ακόλουθα:
Άρθρον 1ον
Τα δάση της Χερσονήσου του Αγίου Όρους μη υπαγόμενα εις τους δασικούς νόμους του Κράτους (άρθρον 169 του Κ.Χ.Α.Ο.), διέπονται υπό της
παρούσης Κανονιστικής Διατάξεως.
Άρθρον 2ον
Τα καθ᾽ άπαν το Άγιον Όρος δάση, ως ιδιοκτησία των Κ´ Ιερών Μονών,
διαχειρίζονται, καλλιεργούνται και προστατεύονται υπ᾽ αυτών. Ως οροθετική
γραμμή μέχρι της οποίας εξικνείται η ισχύς και εφαρμογή της Κανονιστικής
Διατάξεως λαμβάνεται ακριβώς η καθορισθείσα κατά το έτος 1937 υπό της
μικτής Επιτροπής εξ Ιεροκοινοτικών Αντιπροσώπων και τοιούτων του Κράτους και του Πολιτικού Διοικητού του Αγ. Όρους, ως αύτη διετυπώθη χαρτογραφικώς.
Άρθρον 3ον
Συνιστάται και εδρεύει εν Καρυαίς παρά τη Ι. Κοινότητι του Αγίου
Όρους συμφώνως προς το 40 άρθρον του Ν.Δ. 10/16.9.1926 Δασική Εφορεία, αποτελουμένη εκ τριών μελών της Ι. Κοινότητος ή ετέρων μοναχών
των Ι. Μονών, εκλεγομένων υπ᾽ αυτής εν αρχή εκάστου Επιστασιακού
έτους. Η θητεία των μελών ορίζεται διετής. Τα μέλη της Εφορείας είναι
ελευθέρως επανεκλέξιμα.
Άρθρον 4ον
Έργον της Εφορείας είναι η παρακολούθησις και διασφάλισις της πιστής
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης Κανον. Διατάξεως ή και ετέρας
σχετικής τοιαύτης, ως και της σχετικής νομοθεσίας, η βεβαίωσις σχετικών
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παραβάσεων, η καταγγελία τούτων εις την Ι. Κοινότητα, η εποπτεία του
δασολόγου και η εισήγησις εις την Ι. Κοινότητα ληπτέων γενικωτέρων μέτρων επιστημονικής διαχειρίσεως και προστασίας των δασών.
Άρθρον 5ον
Υπό της Ιεράς Κοινότητος προσλαμβάνεται προτάσει των Ι. Μονών ως
σύμβουλος δασολόγος πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής. Ο εν λόγω δασολόγος
τυγχάνει σύμβουλος εις θέματα αρμοδιότητός του εις την Ιεράν Κοινότητα
και την Δασικήν Εφορείαν.
Άρθρον 6ον
Ο Δασολόγος παρέχει εγγράφους ή προφορικάς κατευθύνσεις της αρμοδιότητός του, επί τη βάσει ερωτημάτων τιθεμένων αυτώ υπό των Ι. Μονών και της Δασικής Εφορείας.
Άρθρον 7ον
Η Δασική Εφορεία τηρεί Γραφείον και ιδίαν σφραγίδα φέρουσαν τας
λέξεις «Δασική Εφορεία Αγίου Όρους Άθω» και συνεδριάζει οσάκις παραστή ανάγκη. Αι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας.
Άρθρον 8ον
Η Ιερά Κοινότης δι’ αποφάσεώς της δύναται ν᾽ αντικαταστήση κατά την
διάρκειαν της θητείας των τινά, ή άπαντα τα μέλη της Δασικής Εφορείας,
ιδία εν κωλύματι τούτων προς εκτέλεσιν των καθηκόντων των ή δια σπουδαίον λόγον. Αι αποφάσεις της Δασικής Εφορείας, καταχωρούμεναι εις ειδικόν τεθεωρημένον παρά της Ιεράς Επιστασίας βιβλίον, υπογράφονται παρά των δύο τουλάχιστον εκ των τριών μελών ταύτης. Ωσαύτως παρά τη Δασική Εφορεία τηρείται μητρώον των Δασονόμων και Δασοφυλάκων των
Ιερών Μονών και παρακολουθούνται αι μεταβολαί τούτων. Ο Γραμματεύς
ή εντεταλμένον μέλος της Δασικής Εφορείας δύναται να εκδίδη και υπογράφη αντίγραφα ή αποσπάσματα κατακεχωρημένων νομίμως αποφάσεων
της Εφορείας, κατόπιν εγκρίσεως αυτής.
Άρθρον 9ον
Πόροι της Δασικής Εφορείας είναι ιδία:
Α. Επιχορήγησις της Ιεράς Κοινότητος αναγραφομένη εν τω προϋπολογισμώ Αυτής.
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Β. Κρατικαί χορηγίαι και δωρεαί πάσης φύσεως παρά φυσικών ή νομικών προσώπων, ως και Οργανισμών του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Γ. Αι προβλεπόμεναι εκ της παρούσης Κανονιστικής Διατάξεως εισπράξεις εκ ποινών και προστίμων.
Άρθρον 10ον
Η Δασική Εφορεία, έχουσα ίδιον Ταμείον, συντάσσει εν αρχή εκάστου
Επιστασιακού έτους τον προϋπολογισμόν αυτής και εν τέλει αυτού απολογισμόν, ους και υποβάλλει τη Ιερά Κοινότητι προς έλεγχον και έγκρισιν.
Χρέη Ταμίου ασκεί δι᾽ αποφάσεως της Δασικής Εφορείας εν εκ των μελών
αυτής.
Άρθρον 11ον
Δι᾽ αποφάσεως της Ι. Κοινότητος ορίζεται Γραμματεύς της Δασικής
Εφορείας. Ο Γραμματεύς τηρεί τα Πρακτικά, άμα δε επιμελείται των βιβλίων της διαχειρίσεως αυτής και της βιβλιοθήκης, τη εποπτεία πάντοτε
των μελών της Εφορείας.
Άρθρον 12ον
Δι᾽ αποφάσεως εκάστης Ι. Μονής διορίζεται Δασονόμος εκ των μελών
της αδελφότητος ή και εκ λαϊκών, διακρινόμενος επί δασική πείρα και φιλοδασικοίς αισθήμασιν, όστις θα έχη την επίβλεψιν επί των δασοφυλάκων,
υλοτόμων και καθαριστών του δάσους, ενεργών κατά τας εντολάς της Ιεράς
Μονής.
Άρθρον 13ον
Εκάστη Ιερά Μονή δύναται να έχη ίδιον δασοφύλακα παρ᾽ αυτής διοριζόμενον, εκτός εάν η Δασική Εφορεία κατόπιν σχετικής αιτήσεως της Ιεράς Μονής ορίση ενιαίον δασοφύλακα δι᾽ ομόρους δασικάς εκτάσεις δύο
Ιερών Μονών, ότε εκάστη Ιερά Μονή υποχρεούται εις συμμετοχήν εις την
δαπάνην του δασοφύλακος αναλόγως προς την δασικήν αυτής έκτασιν.
Άρθρον 14ον
Έργον των δασοφυλάκων είναι ιδία η διαφύλαξις του δάσους από κινδύνους πυρκαϊάς, λαθροϋλοτομίας και λαθροβοσκής, η παρακολούθησις
των μελισσοτρόφων και η παρεμπόδισις τοποθετήσεως κυψελών άνευ αδείας της ιδιοκτητρίας Ιεράς Μονής, η σύλληψις ξένων ζώων, η καταγγελία
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των άνευ της προβλεπομένης αδείας κυνηγών, ως και η συνδρομή εις την
εκτέλεσιν των αποφάσεων της Δασικής Εφορείας, της Ιεράς Επιστασίας
και της Ιεράς Κοινότητος. Άδειαι θήρας εκδιδόμεναι εκτός Αγίου Όρους
δεν ισχύουν εν αυτώ.
Άρθρον 15ον
Η από 2.11.1948 Κανονιστική Διάταξις περί αγροασφαλείας εν Αγίω
Όρει (Φ.Ε.Κ. 190 Β/15.11.1948) και δη τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17 και
18 ταύτης ισχύουν δια τους δασοφύλακας των Ιερών Μονών. Δι᾽ αποφάσεως της Ιεράς Κοινότητος τα εν άρθρω 17 της αυτής Κανονιστικής Διατάξεως αναφερόμενα σύλληπτρα και δικαιώματα καθορίζονται κατ᾽ έτος,
αναπροσαρμοζόμενα ελευθέρως.
Άρθρον 16ον
Η εκμετάλλευσις των δασών ενεργείται απ᾽ ευθείας υπό των ιδιοκτητριών Ιερών Μονών συμφώνως προς τα ανέκαθεν εν Αγίω Όρει κρατούντα
και προς τας ισχυούσας δασοπονικάς αρχάς.
Άρθρον 17ον
Η διαχείρισις των δασών αποβλέπουσα εις την πληρεστέραν επίτευξιν
δασοπονικών και εδαφοπονικών σκοπών εν συνδυασμώ προς τας εξυπηρετούσας άπαν το Άγιον Όρος δασικάς αξιώσεις και ιδία την εξασφάλισιν και
εγγύησιν τόσον της διατηρήσεως και συντηρήσεως των δασών, όσον και
της διηνεκούς απολήψεως καρπώσεων, ενεργείται βάσει συντασσομένων
διαχειριστικών μελετών.
Άρθρον 18ον
Αι δασικαί διαχειριστικαί μελέται, όπως και αι λοιπαί μελέται δασικού
αντικειμένου (δασικής οδοποιίας, αντιπυρικής προστασίας δασών) θεωρούνται, κατόπιν εισηγήσεως της Δασικής Εφορείας, υπό της Ιεράς Κοινότητος, επιφυλασσομένης της Κανονιστικής Διατάξεως «περί εισαγωγής αυτοκινήτων εν Αγίω Όρει και διανοίξεως δασοδρόμων εν αυτώ» (Φ.Ε.Κ. 180
Β/12.4.1983). Αντίγραφα των μελετών αυτών αρχειοθετούνται εις ειδικόν
Αρχείον της Δασικής Εφορείας.
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Άρθρον 19ον
Προκειμένου περί επιδοτήσεων του Υπουργείου Γεωργίας ή ετέρου Κρατικού φορέως αφορωσών εις την εκμετάλλευσιν, καλλιέργειαν και προστασίαν των δασών αι Ιεραί Μοναί υποβάλλουν τας σχετικάς προτάσεις ή μελέτας μέσω της Δασικής Εφορείας, η οποία θεωρεί και διαβιβάζει ταύτας
εις τας αρμοδίας Κρατικάς Υπηρεσίας. Η Δασική Εφορεία εισηγείται εις
αυτάς δια της Ιεράς Κοινότητος την κατ’ αναλογίαν κατανομήν του ποσού
των επιδοτήσεων, εις περίπτωσιν, καθ᾽ ην αι διατιθέμεναι πιστώσεις δεν
καλύπτουν το προκύπτον ποσόν βάσει του προβλεπομένου εκάστοτε ποσοστού επιχορηγήσεως των σχετικών δασικών έργων. Εις την αρμοδιότητα
της Δασικής Εφορείας και του δασολόγου της Ιεράς Κοινότητος ανήκει ο
έλεγχος και η βεβαίωσις των εκτελουμένων έργων.
Άρθρον 20ον
Εκχέρσωσις δασών υψικόρμων απαγορεύεται. Κατ᾽ εξαίρεσιν επιτρέπεται τοιαύτη δι᾽ αμπελουργικήν και δενδροκομικήν εκμετάλλευσιν επί θαμνωδών και βραχυκόρμων κατόπιν βεβαιώσεως του Δασολόγου της Ιεράς
Κοινότητος, ότι η προς εκχέρσωσιν έκτασις δεν φέρει προστατευτικόν χαρακτήρα και είναι κατάλληλος δια τους αναφερομένους σκοπούς, πάντως
δε είναι κλίσεως μέχρις 20%, προκειμένου περί γεωργικής καλλιεργείας και
μέχρι 40% προκειμένου περί δενδροκομικής τοιαύτης. Επίσης απαγορεύεται
η εισαγωγή δια σποράς ή φυτεύσεως δι᾽ αναδασωτικούς σκοπούς πάντων
των φυτικών ειδών οιασδήποτε προελεύσεως, πλην των αυτοφυών αγιορειτικών φυτών, προς διατήρησιν της φυσιογνωμίας, του χρώματος και του
χαρακτήρος του Αγίου Όρους, όντος εν τω συνόλω αυτού ανεπαναλήπτου
φυσικού κειμηλίου.
Άρθρον 21ον
Η ανθρακοποιΐα και ασβεστοποιΐα διενεργείται από της 1ης Νοεμβρίου
εκάστου έτους μέχρι της 30ης Απριλίου του επομένου έτους υπό ατόμων
πεπειραμένων, τη αδεία και μόνον της ιδιοκτητρίας Ιεράς Μονής. Η Δασική
Εφορεία δι᾽ αποφάσεών της δύναται να μεταβάλλη την ημερομηνίαν ενάρξεως και πέρατος της διενεργείας της ανθρακοποιΐας και ασβεστοποιΐας,
αναλόγως προς τας καιρικάς συνθήκας. Οι ανθρακείς και ασβεστοποιοί
είναι υπεύθυνοι δια την ασφάλειαν εκ του πυρός της περιοχής, ένθα αι εγκαταστάσεις των, καθ᾽ όλην την διάρκειαν των εργασιών και υποχρεούνται
να τηρούν τους υπό της Δασικής Εφορείας τιθεμένους κανόνας εκμεταλλεύσεως.
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Άρθρον 22ον
Κατά του επιχειρούντος εκχέρσωσιν, υλοτομίαν ή οιανδήποτε διακατοχικήν πράξιν επί εκτάσεως άνευ αδείας της ιδιοκτητρίας Μονής, συντάσσεται υπό της Δασικής Εφορείας αυτεπαγγέλτως ή τη αιτήσει της ιδιοκτητρίας Ιεράς Μονής πρωτόκολλον αποβολής. Τούτο εκτελείται υπό της Δασικής Εφορείας τη συνδρομή της εν Αγίω Όρει Αστυνομικής δυνάμεως,
υποχρέου προς τούτο μετά τριήμερον από της κοινοποιήσεώς του εις τον
ενεργήσαντα την πράξιν. Εάν ο καθ᾽ ου διεκδική δι᾽ οιονδήποτε λόγον την
περι ου ο λόγος έκτασιν, δικαιούται να προσφύγη εντός τριημέρου ενώπιον
της Ιεράς Επιστασίας, οπότε αναστέλλεται η εκτέλεσις του ανωτέρω πρωτοκόλλου μέχρι της αποφάσεως ταύτης, ήτις είναι αμετάκλητος. Η παρέλευσις οιουδήποτε χρονικού διαστήματος από την παράνομον ενέργειαν,
δι᾽ ην δύναται να συνταγή πρωτόκολλον αποβολής, δεν αποδυναμώνει το
δικαίωμα συντάξεως και εκτελέσεώς του.
Άρθρον 23ον
Αι Ιεραί Μοναί δέον να καταβάλλουν συντόνους προσπαθείας και να
λαμβάνουν τα εκάστοτε ενδεικνυόμενα αναγκαία μέτρα δια την προστασίαν
της δασικής των εκτάσεως εκ του κινδύνου πυρκαϊάς, δημιουργούσαι σύστημα αντιπυρικών ζωνών. Παραλλήλως η Δασική Εφορεία δέον να μεριμνά
δια την εκπόνησιν σχεδίου αντιπυρικής προστασίας των δασών της Χερσονήσου, το οποίον θα εγκρίνεται εκάστοτε υπό της Ιεράς Κοινότητος, αρμοδίας να αποφασίζη τον τρόπον και χρόνον εφαρμογής του.
Άρθρον 24ον
Πας αντιλαμβανόμενος πυρκαϊάν εντός ή πλησίον δάσους και μη δυνάμενος μόνος να προβή εις κατάσβεσιν ταύτης, υποχρεούται να ειδοποιήση
πάραυτα την ιδιοκτήτριαν Ιεράν Μονήν, τους πλησιεστέρους υλοτόμους
και την Δασικήν Εφορείαν και να ενεργήση ό,τι δύναται προς επιβοήθησιν
του έργου της κατασβέσεως.
Άρθρον 25ον
Πας δυνάμενος να συνδράμη προς κατάσβεσιν πυρκαϊάς οφείλει να παράσχη την συνδρομήν του, αρνούμενος δε απελαύνεται του Αγίου Όρους
δι᾽ αποφάσεως της Ιεράς Επιστασίας, μη αποκλειομένης της ποινικής διώξεώς του κατά την κρίσιν ταύτης.
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Άρθρον 26ον
Η Δασική Εφορεία μεριμνά δια την οργάνωσιν και ορθήν εφαρμογήν
προληπτικών μέτρων προστασίας των δασών εκ πυρκαϊών, τη εγκρίσει της
Ιεράς Κοινότητος, και εποπτεύει την ομαλήν λειτουργίαν αυτών.
Άρθρον 27ον
Εκάστη Ι. Μονή και Σκήτη υποχρεούται να οργανώνη κατ᾽ έτος πυροσβεστικήν ομάδα εκ Μοναχών, της οποίας τον υπεύθυνον και τον αναπληρωτήν αυτού γνωστοποιεί εις την Δασικήν Εφορείαν. Η ως άνω ομάς οφείλει
να συμμετέχη εις την κατάσβεσιν πυρκαϊάς. Πάσα τυχόν παράλειψις της
υποχρεώσεως ταύτης δέον να αναφέρηται υπό της Δασικής Εφορείας τη Ιερά Κοινότητι, ήτις και παρατηρεί την μη πληρώσασαν το καθήκον της Ιεράν
Μονήν. Η Δασική Εφορεία θα μεριμνά δια την ενημέρωσιν και εκπαίδευσιν,
τουλάχιστον άπαξ του έτους, των πυροσβεστικών ομάδων των Ιερών Μονών
και Σκητών.
Άρθρον 28ον
Εκάστη Ιερά Μονή υποχρεούται να παρέχη πάσαν δυνατήν συνδρομήν
δια την κατάσβεσιν πυρκαϊάς, ιδία μάλιστα όταν αύτη ενεφανίσθη εις ιδιοκτησίαν της.
Άρθρον 29ον
Εκραγείσης πυρκαϊάς, η Δασική Εφορεία προβαίνει, ευθύς ως λάβει γνώσιν, εις άμεσον γνωστοποίησιν ταύτης προς την Ι. Επιστασίαν, ήτις, ως είθισται, κρούει τον μέγαν κώδωνα του Πρωτάτου, την Πολιτικήν Διοίκησιν
του Αγίου Όρους, το Αστυνομικόν Τμήμα του Αγίου Όρους, τας Ιεράς Μονάς και τας πυροσβεστικάς αυτών ομάδας, συνεγείρει δε παντοιοτρόπως
άπαντας τους δυναμένους να συνδράμουν, εκδίδουσα και τας αναγκαίας
εντολάς, ίνα προστρέξουν επί τόπου μετά των σχετικών εργαλείων προς
επιβοήθησιν του έργου της κατασβέσεως.
Άρθρον 30ον
Εν περιπτώσει επεκταθείσης επικινδύνως πυρκαϊάς, δια την οποίαν την
ευθύνην καταστολής αναλαμβάνει η Πολιτεία, η Δασική Εφορεία μετά του
δασολόγου αυτής συμμετέχει απαραιτήτως εις το αρμόδιον συντονιστικόν
όργανον, του οποίου αι αποφάσεις δέον να έχουν την σύμφωνον γνώμην
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αυτής. Εις την ως άνω περίπτωσιν δύνανται να συμμετέχουν εις το προαναφερθέν συντονιστικόν όργανον εν ή δύο πρόσωπα, κατά προτίμησιν εκ των
Καθηγουμένων, υποδεικνυόμενα υπό της Ιεράς Επιστασίας.
Άρθρον 31ον
Απαγορεύεται η αφή πυρός εν υπαίθρω εντός του δάσους ή και εγγύς
δασικής εκτάσεως μέχρις αποστάσεως 200 μέτρων, εντός καλυβών, μανδρών, αυλών ενδιαιτημάτων εν γένει ευρισκομένων εντός του δάσους, κατά
την περίοδον από 1ης Μαΐου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Άρθρον 32ον
Εν περιπτώσει εμφανίσεως καμπών ή ετέρων βλαπτικών των δένδρων
εντόμων ή μυκήτων ή ασθενειών, η ιδιοκτήτρια Ιερά Μονή υποχρεούται
να λάβη άπαντα τα ενδεικνυόμενα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα δια
την καταπολέμησιν των βλαπτικών τούτων εντόμων και ασθενειών, εν συνεργασία μετά της Δασικής Εφορείας και του Δασολόγου της Ιεράς Κοινότητος. Εν αρνήσει της Ιεράς Μονής προς λήψιν των ενδεικνυομένων μέτρων, η Δασική Εφορεία εφαρμόζει ταύτα δαπάναις της ιδιοκτητρίας Ιεράς
Μονής, υποχρεουμένης εις την πληρωμήν δι᾽ αποφάσεως της Ιεράς Επιστασίας.
Άρθρον 33ον
Δια τας παραβάσεις λαθροβοσκής, λαθροϋλοτομίας, ή οιασδήποτε δασοζημίας ισχύουν και εφαρμόζονται αι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 και 21 της Κανονιστικής Διατάξεως “Περί αγροασφαλείας εν Αγίω Όρει” (ΦΕΚ 190 Β/15.11.1948), των εν αυταίς αναφερομένων χρηματικών ποσών αναπροσαρμοζομένων μέχρι του τριακονταπλασίου δι᾽ αποφάσεως της Ιεράς Κοινότητος, εκδιδομένης εντός τριών μηνών από της ισχύος της παρούσης. Δια μεταγενεστέρων αποφάσεων δύναται
η Ιερά Κοινότης να αναπροσαρμόζη κατ᾽ έτος τα ως άνω ποσά μετ᾽ εισήγησιν της Δασικής Εφορείας.
Άρθρον 34ον
Η Ιερά Κοινότης δύναται, προτάσει της Δασικής Εφορείας, να διορίζη
παρά τη Δασική Εφορεία εκτάκτους υπαλλήλους προς διεκπεραίωσιν του
έργου της.
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Άρθρον 35ον
Δι᾽ αποφάσεως της ΔΙΣ θέλει ψηφισθή Εσωτερικός Κανονισμός δια του
οποίου θα καθορίζωνται αι λεπτομέρειαι οργανώσεως και λειτουργίας της
Δασικής Εφορείας. Προτάσει της Ιεράς Κοινότητος δύναται να τροποποιείται ο ως άνω Κανονισμός δι᾽ αποφάσεως της ΔΙΣ.
Άρθρον 36ον
Από της δημοσιεύσεως της παρούσης Κανονιστικής Διατάξεως παύει
ισχύουσα η «Περί συστηματικής εκμεταλλεύσεως και προστασίας των δασών του Αγίου Όρους» Καν. Διάταξις (Φ.Ε.Κ. 56, Τόμος Α´/10.3.1953).
Άρθρον 37ον
Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 1995
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Θ. ΣΤΑΘΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(ΦΕΚ 446 Β´/14.6.1996)
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Στη Φ.7611.1/11/ΑΣ 983/20.9.95 κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Γεωργίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 893/30.10.95 (τ. Β´) γίνονται οι εξής διορθώσεις:
Σκεπτικόν Υπουργ. σειρά 3 από το εσφαλμένο «(ΦΕΚ 309» στο ορθό
(ΦΕΚ 309)»
Σκεπτικόν Υπουργ. σειρά 6 από το εσφαλμένο «Ιερά Δισεν.» στο ορθό
Δισενιαύσιος Ιερά)»
Καν. Διάτ. Εισαγωγή σειρά 3 από το εσφαλμένο «1926 «περί» στο ορθό
«1926 Ν.Δ. «Περί»
Καν. άρθρον 2ον σειρά 2 από το εσφαλμένο «Μονών διαχ.» στο ορθό
«Μονών, διαχ.....»
Καν. άρθρον 3ον σειρά 3 από το εσφαλμένο «του Ι. Μον,» στο ορθό
«των Ι. Μονών»
Καν. άρθρον 4ον σειρά 4 από το εσφαλμένο «ή» στο ορθό «η»
Καν. άρθρον 4ον σειρά 5 από το εσφαλμένο «ή» στο ορθό «η»
Καν. άρθρον 4ον σειρά 5 από το εσφαλμένο «ή» στο ορθό «η»
Καν. άρθρον 6ον σειρά 1 από το εσφαλμένο «εγγράφως» στο ορθό «εγγράφους»
Καν. άρθρον 6ον σειρά 3 από το εσφαλμένο «αυτών» στο ορθό «αυτώ»
Καν. άρθρον 8ον σειρά 2 από το εσφαλμένο «αντικαταστήσει» στο ορθό
«αντικαταστήση»
Καν. άρθρον 8ον σειρά 2 από το εσφαλμένο «των,» στο ορθό «των»
Καν. άρθρον 8ον σειρά 3 από το εσφαλμένο «Εφορείας» στο ορθό «Εφορείας,»
Καν. άρθρον 9ον σειρά 5 από το εσφαλμένο «προσώπων» στο ορθό
«προσώπων,»
Καν. άρθρον 13ον σειρά 7 από το εσφαλμένο «αυτήν» στο ορθό «αυτής»
Καν. άρθρον 14ον σειρά 6 από το εσφαλμένο «προβλεπόμενης» στο ορθό
«προβλεπομένης»
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Καν. άρθρον 14ον σειρά 6 από το εσφαλμένο «κυνηγών» στο ορθό «κυνηγών,»
Καν. άρθρον 19ον σειρά 2 από το εσφαλμένο «αφορουσών» στο ορθό
«αφορωσών»
Καν. άρθρον 19ον σειρά 10 από το εσφαλμένο «ποσό» στο ορθό «ποσόν»
Καν. άρθρον 20ον σειρά 2 από το εσφαλμένο «εμπελ...» στο ορθό «αμπελουργικήν»
Καν. άρθρον 20ον σειρά 4 από το εσφαλμένο «βραχυκόρων» στο ορθό
«βραχυκόρμων»
Καν. άρθρον 20ον σειρά 10 από το εσφαλμένο «διασποράς» στο ορθό
«δια σποράς»
Καν. άρθρον 21ον σειρά 6 από το εσφαλμένο «ημερομηνία» στο ορθό
«ημερομηνίαν»
Καν. άρθρον 21ον σειρά 9 από το εσφαλμένο «οι» στο ορθό «αι»
Καν. άρθρον 22ον σειρά 3 από το εσφαλμένο «συντάσσσεται» στο ορθό
«συντάσσεται»
Καν. άρθρον 24ον σειρά 4 από το εσφαλμένο «Μονήν» στο ορθό «Μονήν,»
Καν. άρθρον 24ον σειρά 4 από το εσφαλμένο «υλοτόμους,» στο ορθό
«υλοτόμους»
Καν. άρθρον 25ον σειρά 3 από το εσφαλμένο «ιεράς» στο ορθό «Ιεράς»
Καν. άρθρον 26ον σειρά 3 από το εσφαλμένο «Κοινότητος» στο ορθό
«Κοινότητος,»
Καν. άρθρον 26ον σειρά 4 από το εσφαλμένο «λειτουργία» στο ορθό
«λειτουργίαν»
Καν. άρθρον 27ον σειρά 8 από το εσφαλμένο «Ιερά» στο ορθό «Ιεράν»
Καν. άρθρον 27ον σειρά 9 από το εσφαλμένο «Εφορία» στο ορθό «Εφορεία»
Καν. άρθρον 27ον σειρά 9 από το εσφαλμένο «μερομνά» στο ορθό «μεριμνά»
Καν. άρθρον 29ον σειρά 3 από το εσφαλμένο «μέγα» στο ορθό «μέγαν»
Καν. άρθρον 29ον σειρά 7 από το εσφαλμένο «παντειο..» στο ορθό «παντοιοτρόπως»
Καν. άρθρον 29ον σειρά 7 από το εσφαλμένο «δυνάμ..» στο ορθό «δυναμένους»

TELIKO KANONISTIKES 16 2 2018_Layout 1 19/4/2018 10:45 πμ Page 131

Περί Δασῶν (ἰσχύουσα)

131

Καν. άρθρον 30όν σειρά 6 από το εσφαλμένο «δύναται» στο ορθό «δύνανται»
Καν. άρθρον 30όν σειρά 9 από το εσφαλμένο «Καθηγουμένω» στο ορθό
«Καθηγουμένων»
Καν. άρθρον 32ον σειρά 7 από το εσφαλμένο «Κοινότητας» στο ορθό
«Κοινότητος»
Καν. άρθρον 32ον σειρά 10 από το εσφαλμένο «υποχρεούμενης» στο
ορθό «υποχρεουμένης»
Καν. άρθρον 35ον σειρά 2 από το εσφαλμένο «καθορίζονται» στο ορθό
«καθορίζωνται»
Καν. άρθρον 39ον τίτλος από το εσφαλμένο «39ον» στο ορθό «36ον»
Καν. άρθρον 39ον σειρά 4 από το εσφαλμένο «24.2.1953» στο ορθό
«10.3.1953»
Καν. άρθρον 36ον τίτλος από το εσφαλμένο «36ον» στο ορθό «37ον»
(Από το Υπουργείο Εξωτερικών)
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11. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ ἀπαγορεύσεως τῆς θήρας
εἰς τὴν Χερσόνησον τοῦ Ἁγίου Ὄρους 36
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ’ ἀριθμ. Φ.7611.1/24/ΑΣ 984/7.8.1996 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 903 Β´/24.9.1996)
«Περί επικυρώσεως της Κανονιστικής Διατάξεως
της Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως του Αγίου Όρους
“περί απαγορεύσεως της θήρας εις την Χερσόνησον του Αγίου Όρους”»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρον 6 του Ν.Δ. της 10ης Σεπτεμβρίου του 1926 «περί κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους».
β. Το άρθρον 43 του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους.
γ. Το έγγραφο της Διοικήσεως του Αγίου Όρους 2/3/1826/ΑΣ 77 από 20
Ιουνίου 1996 με το οποίο η Διοίκηση συμφωνεί με το περιεχόμενο της Κανονιστικής Διατάξεως και
δ. Την έγγραφη Γνωμοδότηση του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου
του Κράτους με αριθ. πρωτ. 2019 από 30 Ιουλίου 1996 ότι η Κανονιστική
Διάταξη συνάδει κατά τύπο και περιεχόμενο με τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους.

36

Διά τοῦ ἄρθρου 5 τῆς παρούσης Κ.Δ. καταργοῦνται αἱ προηγούμεναι σχετικαί Κ.Δ., ἤτοι: α) ἡ
ψηφισθεῖσα ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό 20.8.1930 Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ.
568/22.11.1930 ἀποφάσεως «Περί θήρας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 145 Β΄ /9.12.1930) καί
β) ἡ ψηφισθεῖσα ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ΡΓ΄/20.8.1978 Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς ὑπ’
ἀριθμ. Φ.7611/.1/ΑΣ74/26.1.1980 ἀποφάσεως «Περί ἐπικυρώσεως τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως
“περί θήρας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει”» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 268 Β΄ /19.3.1980).
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Επικυρώνουμε τα πρακτικά της Συνεδρίας ΡΛΓ´ (133)/20 Αυγούστου
1993 της Δισενιαυσίου Ιεράς Σύναξης του Αγίου Όρους τα οποία περιέχουν
την Κανονιστική Διάταξη περί θήρας το κείμενο της οποίας έχει ως κάτωθι:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
«ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ»

Η κατά το άρθρον 43 του Κ.Χ.Α.Ο. και τα άρθρα 6 και 40 του από
10.9.1926 Ν.Δ/τος οριζομένη και συνερχομένη Δισενιαύσιος Ιερά Σύναξις,
κατά την παρούσαν ΡΛΓ´ (133)/20.8.1993 Σύνοδον αυτής αποφασίζει και
ψηφίζει:
Άρθρον 1ον
Προς διάσωσιν του ησυχαστικού χαρακτήρος και της εναπομεινάσης
πανίδος εις την Αγιορειτικήν Χερσόνησον, απαγορεύεται απολύτως η θήρα
εις την περιοχήν του Αγίου Όρους, ως και η είσοδος και κατοχή κυνηγετικών
όπλων και κυνών εις άπαντας, καθ᾽ όλην την διάρκειαν του έτους.37
Άρθρον 2ον
Απαγορεύεται επίσης η χρήσις παγίδων, δηλητηρίων, δικτύων, βρόχων
και παντός είδους άλλων οργάνων, αναλόγων μέσων, σκοπόν εχόντων την
σύλληψιν ή θανάτωσιν διαφόρων ζώων.
Άρθρον 3ον
Αι αλλαχόθεν εκδιδόμεναι προς θήραν άδειαι δεν ισχύουσιν εις το Άγιον
Όρος.
Άρθρον 4ον
Εις τους παραβάτας της παρούσης επιβάλλεται χρηματικόν ποσόν εκατό
χιλιάδων (100.000) δρχ. μέχρι οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχμών,
εν υποτροπή δε, θα επιβάλλεται πέραν του προστίμου και απέλασις του παραβάτου εκ του Αγίου Όρους. Η επιβολή των ως άνω κυρώσεων θα γίνεται
37

Βλ. συμπληρωματικῶς τό ἄρθρον 5ον παρ. β΄ τῆς ἐκκρεμοῦς πρός ἐπικύρωσιν ὑπό τοῦ ὙπἘξ Κ.Δ.
«Περί τῆς Ἐπιστημονικῆς ἐκμεταλλεύσεως καί ἐξασφαλίσεως τῶν Δασῶν τῆς Χερσονήσου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους καί Προστασίας Οἰκοτόπων καί ἐνδιαιτημάτων», ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ
ΡΞΘ΄(169)/20.8.2011 Συνόδῳ αὐτῆς, εἰς τό Μέρος Δ΄, σ. 287 ἑπ., 292.
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δι᾽ αποφάσεως της Ιεράς Κοινότητος, αφού προηγουμένως συνταχθή υπό
της Ιεράς Επιστασίας έκθεσις βεβαιώσεως της παραβάσεως και κληθή εις
απολογίαν ο παραβάτης. Το ως άνω πρόστιμον θα αναπροσαρμόζεται εκάστοτε δι᾽ αποφάσεως της Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως του Αγίου Όρους.
Άρθρον 5ον
Καταργούνται από της ισχύος της παρούσης αι από 26 Απριλίου 1930
και 2ας Μαΐου 1978 (ΡΒ´ Δ.Ι.Σ.) Κανονιστικαί Διατάξεις περί θήρας38.
Άρθρον 6ον
Από της ψηφίσεως της παρούσης μέχρι της δημοσιεύσεώς της εις την
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απαγορεύεται η εισαγωγή κυνηγετικών όπλων
και κυνών εις το Άγιον Όρος.
Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άπαντες οι εν τη Ιερά Δισενιαυσίω Συνάξει του Αγίου Όρους Άθω.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 1996
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

38

Πρόκειται προδήλως περί τῶν μνημονευθεισῶν Κ.Δ. ἐν τῇ ὑποσημειώσει ὑπ’ ἀριθμ. 36 , ἐφ᾽ ὅσον
αὗται ἀποτελοῦσι τάς μοναδικάς προγενεστέρας Κ.Δ. περί θήρας, τῶν ὁποίων ἡ ἐπικύρωσις
ἐδημοσιεύθη ἐν τῷ ΦΕΚ. Τά στοιχεῖα, τά ὁποῖα παρατίθενται ἐν τῷ ἄρθρῳ 5 τῆς παρούσης Κ.Δ.,
δέν ἐπαληθεύονται καί ἑπομένως θεωροῦμεν ὅτι ἀποτελοῦσι τυπογραφικά σφάλματα.
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12. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ ὀργάνων τὰ ὁποῖα ἀποφασίζουσιν ἢ γνωμοδοτοῦσι
καὶ εἰδικαὶ ῥυθμίσεις περὶ θεμάτων ἔργων
τὰ ὁποῖα ἐκτελοῦνται ὑπὸ τῶν αὐτοδιοικήτων ἀρχῶν
τοῦ Ἁγίου Ὄρους κατὰ τὸ εἰδικὸν καθεστώς του καὶ
πρὸς ἐναρμόνισιν εἰς τὴν κοινὴν ἐθνικὴν νομοθεσίαν
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ’ ἀριθμ. 448/19.7.2007 ἀποφάσεως τῆς ὙπἘξ
(ΦΕΚ 220 Α´/12.9.2007)
περί «Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν
και ειδικών ρυθμίσεων σε θέματα έργων που εκτελούνται
από τις αυτοδιοίκητες αρχές του Αγίου Όρους
σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του και
σε εναρμόνιση με την κοινή εθνική νομοθεσία»
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 6 του ν.δ. από 10.9.1926 που κύρωσε τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους, επικυρώνουμε την κανονιστική διάταξη
«Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα
έργων που εκτελούνται από τις αυτοδιοίκητες αρχές του Αγίου Όρους σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του και σε εναρμόνιση με την κοινή εθνική
νομοθεσία» που αποφασίσθηκε και ψηφίσθηκε από την Δισενιαύσιο Ιερά
Σύναξη κατά τις υπό στοιχεία ΡN´/7.5.2002 και PΞ´/10.4.2007 Συνόδους
αυτής:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

«Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις
σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις αυτοδιοίκητες αρχές του
Αγίου Όρους σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του και σε εναρμόνιση
με την κοινή εθνική νομοθεσία»
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Άρθρο 1ο
Έκταση εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας Κανονιστικής Διάταξης έχουν εφαρμογή σε
έργα που εκτελούνται από τις προβλεπόμενες από τον Καταστατικό Χάρτη
Αγίου Όρους αγιορείτικες αυτοδιοίκητες αρχές, όσες φορές υπάρχει ανάγκη
εφαρμογής του ειδικού νομικού καθεστώτος του Αγίου Όρους σε εναρμόνιση με την κοινή εθνική νομοθεσία περί δημοσίων έργων, δηλαδή το νόμο
1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και τα εκτελεστικά του προεδρικά διατάγματα, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 2ο
Αρμόδια Όργανα
Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων κατά τις διατάξεις της κοινής εθνικής
νομοθεσίας περί δημοσίων έργων για τα έργα που εκτελούνται από τους
φορείς του άρθρου 1 της παρούσας είναι οι Ιερές Συνάξεις της Ιεράς Κοινότητος και των Είκοσι κυριάρχων Ιερών Μονών του Αγίου Όρους κατά το
λόγο της αρμοδιότητάς τους, καθώς και τα εξουσιοδοτημένα από αυτές όργανα κατά τις οργανωτικές διατάξεις τους.
Άρθρο 3ο
Διευθύνουσα Υπηρεσία – Προϊσταμένη Αρχή
1. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» ορίζεται η Τεχνική Υπηρεσία κάθε μιας από τις αγιορείτικες αυτοδιοίκητες αρχές, που
πληροί τους απαραίτητους όρους επάρκειας και στελεχώνεται ή πλαισιώνεται από κατάλληλους τεχνικούς συμβούλους. Στη «Διευθύνουσα Υπηρεσία» συμμετέχει και στέλεχος του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚεΔΑΚ), εφόσον τούτο προβεί στον ορισμό του, εντός τεσσαρακοπενθημέρου από την πρόσκληση που απευθύνει η Προϊσταμένη Αρχή.
2. «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» ορίζεται η Ιερά Σύναξη
κάθε μιας από τις αγιορείτικες αυτοδιοίκητες αρχές. Ειδικότερα:
α) Για έργα που εκτελούνται στις Ιερές Μονές και τα εξαρτήματά
τους Προϊσταμένη Αρχή είναι η Ιερά Σύναξη της κυρίαρχης Ιεράς Μονής.
β) Για έργα που χαρακτηρίζονται ως «κοινά» ή εκτελούνται στο χώρο
ευθύνης της Ιεράς Επιστασίας Προϊσταμένη Αρχή είναι η Ιερά Κοινότης
Αγίου Όρους Άθω.
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Άρθρο 4ο
Τεχνικό Συμβούλιο
Αρμόδιο «Τεχνικό Συμβούλιο» για έργα των φορέων του άρθρου 1 της
παρούσας ορίζεται το Ειδικό Τεχνικό Συμβούλιο της Ιεράς Κοινότητος Αγίου
Όρους Άθω, συλλογικό όργανο που αποτελείται από στελέχη του «Μηχανισμού Τεχνικής Υποστήριξης και Προληπτικού Ελέγχου» της Ιεράς Κοινότητος. Στο «Τεχνικό Συμβούλιο» συμμετέχει και στέλεχος του Κέντρου
Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚεΔΑΚ), εφόσον τούτο προβεί
στον ορισμό του, εντός τεσσαρακοπενθημέρου από την πρόσκληση που
απευθύνει η Προϊσταμένη Αρχή.
Άρθρο 5ο
Παρεκκλίσεις – Πρότυπα συμβατικά τεύχη
1. Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη
μελέτη και κατασκευή έργων των φορέων του άρθρου 1 της παρούσας, αυτές εγκρίνονται από την κατά περίπτωση Προϊσταμένη Αρχή μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.
2. Πρότυπα συμβατικά τεύχη εγκρίνονται από την Ιερά Κοινότητα Αγίου
Όρους μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.
Άρθρο 6ο
Αιτήσεις θεραπείας
1. Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1418/1984 αποφασίζει, μετά από γνώμη
του Τεχνικού Συμβουλίου, η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους, όταν πρόκειται
για έργα των Ι. Μονών, και η Δισενιαύσιος Ιερά Σύναξις, όταν πρόκειται
για έργα της Ιεράς Κοινότητος.
2. Οι αιτήσεις αυτές απευθύνονται στην Ιερά Κοινότητα ή την Δισενιαύσιο Ιερά Σύναξη αντίστοιχα και επιδίδονται στη Διευθύνουσα το έργο
Υπηρεσία ή την Προϊσταμένη Αρχή, χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 7ο
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
1. Για όσα έργα έχουν καταρτισθεί συμβάσεις πριν από την ισχύ της παρούσας, αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν τα καθοριζόμενα με την παρούσα όργανα και αναγνωρίζονται όσες πράξεις έχουν γίνει.
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2. Θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις της παρούσας
διέπονται από την κοινή εθνική νομοθεσία περί δημοσίων έργων με ανάλογη
εναρμόνιση προς το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους.
3. Για τη ρύθμιση λεπτομερειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της
παρούσας, η Ιερά Κοινότης εκδίδει Εσωτερικές Κανονιστικές Αποφάσεις
που δεν μπορούν να αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας.
4. Όπου δεν προκύπτει ανάγκη τήρησης της εθνικής νομοθεσίας περί
δημοσίων έργων, ισχύει η ειδική σχετική νομοθεσία για το Άγιον Όρος,
όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 105 του Συντάγματος, τον Καταστατικό
Χάρτη Αγίου Όρους, το νομοθετικό διάταγμα της 10/16.9.1926 που τον κυρώνει και το άρθρο 9 του νόμου 1198/1981.
Άρθρο 8ο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η κανονιστική αυτή διάταξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
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Εἰσαγωγή δευτέρου μέρους
Ἐν τῷ δευτέρῳ μέρει τοῦ ἔργου, ὅπως ἤδη ἔχομεν ἀναφέρει εἰσαγωγικῶς, παρατίθενται αἱ Κ.Δ. ἐκεῖναι μετά τῶν τυχόν διορθώσεων ἡμαρτημένων/σφαλμάτων, ἀπό τάς ὁποίας
προέκυψαν εἰς ὁρισμένας περιπτώσεις τοῦ πρώτου μέρους
«κωδικοποιήσεις» τινῶν Κ.Δ., κατόπιν ἑνοποιήσεως Κ.Δ.,
ἤτοι ἐνσωματώσεως ἐν τῇ χρονικῶς προγενεστέρᾳ Κ.Δ.
προσθηκῶν, καταργήσεων ἤ τροποποιήσεων ῥυθμίσεων,
ἐπελθουσῶν ἁπασῶν τῶν τελευταίων διά μεταγενεστέρων
Κ.Δ.. Εἰς ταύτας τάς περιπτώσεις ἐτέθη ἤδη ἐν τῷ πρώτῳ
μέρει σχετική ὑπόμνησις.
Αἱ ἀνωτέρω «κωδικοποιητικαί» ἐργασίαι ἔλαβον χώραν
εἰς τάς Κ.Δ. περί: α) προστασίας, συντηρήσεως καί ταξινομήσεως τῶν ἱερῶν κειμηλίων, βιβλιοθηκῶν καί ἀρχείων τοῦ
Ἁγίου Ὄρους τοῦ θεματικοῦ κύκλου περί κειμηλίων· β) ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει· γ) εἰσαγωγῆς αὐτοκινήτων ἐν Ἁγίῳ
Ὄρει καί διανοίξεως δασοδρόμων ἐν Αὐτῷ τοῦ θεματικοῦ
κύκλου περί προσεγγίσεως, εἰσόδου καί κυκλοφορίας μέσων
μεταφορᾶς εἰς τήν χερσόνησον τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί δ) τῆς
Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἡ παράθεσις τῶν Κ.Δ. ἐν τῷ δευτέρῳ μέρει τοῦ ἔργου γίγνεται διά τῆς χρήσεως κριτηρίου θεματικοῦ, ἀλλά ταὐτο χρόνως καί χρονολογικοῦ.
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1. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ προστασίας, συντηρήσεως
καὶ ταξινομήσεως τῶν ἱερῶν κειμηλίων,
βιβλιοθηκῶν καὶ ἀρχείων τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ᾽ ἀριθμ. 35668/21.8.1947 ἀποφάσεως
τοῦ Μονίμου ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑφυπουργοῦ
(ΦΕΚ 123 Β´/28.8.1947)
«Περὶ κυρώσεως κανονιστικῆς διατάξεως
περὶ προστασίας συντηρήσεως καὶ ταξινομήσεως
τῶν ἱερῶν κειμηλίων βιβλιοθηκῶν καὶ ἀρχείων τοῦ Ἁγίου Ὄρους»

Ο ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψιν τὸ ἄρθρον 6 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος τῆς 10ης
Σεπτεμβρίου 1926 «περὶ κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους», κυροῦμεν τὴν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως τοῦ Ἁγίου
Ὄρους κατὰ τὴν συνεδρίασιν αὐτῆς τῆς 13ης Μαΐου 1947 ψηφισθεῖσαν καὶ
ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Συνοδικῇ ἀποφάσει τῆς 24ης Ἰουλίου
1947 ἐγκριθεῖσαν κανονιστικὴν διάταξιν, περὶ προστασίας, συντηρήσεως
καὶ ταξινομήσεως τῶν ἱερῶν κειμηλίων, βιβλιοθηκῶν καὶ ἀρχείων τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, ἧς τὸ κείμενον ἕπεται.
Ἄρθρον 1
Τὰ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει εὑρισκόμενα ἱερὰ Κειμήλια, καθὼς καὶ τὰ Βιβλία,
θεωροῦνται, κατὰ τὰ ἀνέκαθεν κρατοῦντα, ὡς ἀνήκοντα, κατὰ πλήρη κυριότητα καὶ κατοχήν, εἰς ἣν Μονὴν ἢ Σκήτην ταῦτα εὑρίσκονται σήμερον,
εἶναι ἐσαεὶ ἀναπαλλοτρίωτα καὶ οὐκ ἐστὶ δυνατὸν ἵνα ἐπιτραπῇ, ἔστω καὶ
προσωρινῶς, ἡ ἀπομάκρυνσις αὐτῶν δι᾽ οἱονδήποτε λόγον καὶ αἰτίαν ἐκ
τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἐξ ἑκάστης Μονῆς ἢ Σκήτης εἰς ἣν ἀνήκουσι καὶ φυ-
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λάσσονται. Τὸ ἀναφαίρετον τῶν ἀνωτέρω τυγχάνει ταυτοειδὲς πρὸς τὸ
ἀναπαλλοτρίωτον τοῦ Ἁγιορειτικοῦ Ἐδάφους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α´

Ἱερὰ Κειμήλια
Ἄρθρον 2
Ὑπὸ τὴν λέξιν «Κειμήλια» νοοῦνται πάντα τὰ Κειμήλια, ἀρχῆθεν δωρηθέντα ἢ ὁπωσδήποτε περιελθόντα εἰς τὴν κυριότητα καὶ κατοχὴν Μονῆς
τινος ἢ Σκήτης ἢ Ἐξαρτήματος, ἤτοι: Ἅγια Λείψανα, Τίμιοι Σταυροί,
Ἀρχαῖαι Ἱεραὶ Εἰκόνες καὶ Ἱερὰ Σκεύη καὶ Ἄμφια καὶ τὰ ἔχοντα ἱστορικὴν
σημασίαν Ἔγγραφα (Χρυσόβουλλα, Μολυβδόβουλλα, Κηρόβουλλα, Σιγίλλια καὶ ἄλλα).
Ἄρθρον 3
Παρ᾽ ἑκάστῃ Μονῇ, Σκήτῃ ἢ Ἐξαρτήματι ὑπάρχει Κατάλογος τῶν Κειμηλίων, ἐνᾧ καταγράφεται λεπτομερῶς τὸ εἶδος ἑκάστου τούτων, τὸ ὄνομα
καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ (ἐπιγραφαί, χρονολογίαι). Τοῦ Καταλόγου τούτου
φυλασσομένου ἐν τῷ Ταμείῳ τῆς Μονῆς, ἀντίγραφον ἕν κρατεῖ ὁ Σκευοφύλαξ, ἐκλεγόμενος καὶ διοριζόμενος ὑπὸ τῆς Συνάξεως, ἕτερον δὲ κατατίθεται παρὰ τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι.
Ἄρθρον 4
Τὰ Κειμήλια φυλάσσονται ἐντὸς εἰδικῶν ἀσφαλῶν χώρων τῆς Μονῆς ἢ
Σκήτης. Τὰς κλεῖδας κρατεῖ ἡ Μοναστηριακὴ Ἐκτελεστικὴ Ἀρχή, καὶ ὁ
Σκευοφύλαξ, τὴν δὲ τῶν Ἁγίων Λειψάνων ὁ Βηματάρης, ὃς ἔχει καὶ εἰδικὸν
τούτων Κατάλογον.
Ἄρθρον 5
Ἡ προσκύνησις τῶν Ἁγίων Λειψάνων εἶναι προσιτὴ εἰς πάντα βουλόμενον. Ἡ ἐμφάνισις ὡρισμένων Κειμηλίων τοῦ Σκευοφυλακίου ἐπιτρέπεται
μόνον εἰς ἐξαιρετικὰς περιπτώσεις καὶ κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Γεροντίας
ἢ τῆς Ἐπιτροπῆς, παρουσίᾳ δὲ τοῦ Ἡγουμένου ἢ ἑνὸς Ἐπιτρόπου.
Ἀποστολὴ Ἁγίων Λειψάνων πρὸς ἁγιασμὸν ἔξω τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπιτρέπεται μόνον κατόπιν, προσκλήσεως τῶν χριστιανῶν μέσῳ τῶν κατὰ τό-
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πους Ἱ. Μητροπόλεων, καὶ ἐπὶ τούτῳ ἐγκρίσεως τῆς Ἱ. Κοινότητος,
ἀργούσης δὲ ταύτης τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας, εἰδικῶς ὡς πρὸς τὸ πρόσωπον τοῦ
ἀποστελλομένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β´

Βιβλιοθῆκαι
Ἄρθρον 6
Ὑπὸ τὴν λέξιν «Βιβλιοθῆκαι» νοοῦνται ἅπαντα τά τε χειρόγραφα καὶ
τὰ ἔντυπα βιβλία.
Ἄρθρον 7
Ἐπίσημοι Βιβλιοθῆκαι ἐν Ἁγίῳ Ὄρει εἶναι αἱ τῶν Κ´. Ἱερῶν Βασιλικῶν
καὶ Πατριαρχικῶν Μονῶν, ἡ τοῦ Πρωτάτου τῶν Καρυῶν, ἡ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος καὶ Ἱερᾶς Ἀθωνιάδος Σχολῆς, καὶ αἱ τῶν ΙΒ´ ἀνεγνωρισμένων
Ἱερῶν Σκητῶν.
Ἄρθρον 8
Ἑκάστη τῶν ὡς ἄνωθι Βιβλιοθηκῶν ὑποχρεοῦται νὰ ἔχῃ ἴδιον Βιβλιοθηκάριον ἐκ τῶν ἐπὶ παιδείᾳ διακρινομένων Γερόντων ἢ καὶ ἀδελφῶν, ἔργον
τοῦ ὁποίου θὰ εἶναι ἡ καλὴ διατήρησις τῶν ἐν αὐτῇ Χειρογράφων καὶ
Ἐντύπων, ἡ πρόθυμος ἐξυπηρέτησις τῶν ἀδελφῶν καὶ ξένων ἐπισκεπτῶν, ἡ
παροχὴ προφορικῶν καὶ γραπτῶν πληροφοριῶν καὶ ἡ ἀκριβὴς καταχώρησις
τῶν εἰσερχομένων καὶ τῶν πρὸς μελέτην δανειακῶς λαμβανομένων βιβλίων.
Ἄρθρον 9
Ἑκάστη τῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ Σκητῶν ὀφείλει νὰ διαθέτῃ εἰδικὸν διαμέρισμα διὰ Βιβλιοθήκην, τὸ ἀσφαλέστερον ἐκ κινδύνων πυρκαϊᾶς, κλοπῆς,
ὑγρασίας καὶ φθορᾶς παρασίτων, μὲ ὑδραυλικὴν παρ᾽ αὐτῷ ἀντιπυρικὴν
ἐγκατάστασιν.
Ἄρθρον 10
Ἐν ἀρχῇ ἑκάστου ἔτους γίνεται ὁ ἔλεγχος τῆς βιβλιοθήκης ὑπὸ τῶν
Μοναστηριακῶν Ἀρχῶν, ἡ παραλαβὴ καὶ παράδοσις αὐτῆς διὰ πρωτοκόλλου εἰς τὸν νέον ἢ ἐπαναδιορισθέντα Βιβλιοθηκάριον, ὑπεύθυνον διὰ πᾶσαν
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φθορὰν ἢ ἀπώλειαν τῶν ἐν αὐτῇ χειρογράφων καὶ ἐντύπων. Ἀντίγραφα τῶν
τοιούτων πρωτοκόλλων τῶν Ἱερῶν Σκητῶν ἀποστέλλονται εἰς τὴν Κυρίαρχον Ἱερὰν Μονὴν καὶ τὴν Ἱερὰν Κοινότητα, ἥτις ἀσκεῖ τὸν ἔλεγχον.
Ἄρθρον 11
Εἰς τὸν προϋπολογισμὸν ἑκάστου ἔτους ἀναγράφεται κονδύλιον συντηρήσεως καὶ πλουτισμοῦ τῆς Βιβλιοθήκης ἀνάλογον τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἢ Σκήτης.
Ἄρθρον 12
Αἱ Βιβλιοθῆκαι καὶ τὰ τιμαλφῆ ἀντικείμενα τῶν ἰδιαιτέρων ἐξαρτημάτων,
Κελλίων, Καλυβῶν καὶ Ἡσυχαστηρίων, διατηροῦνται, ταξινομοῦνται καὶ
πλουτίζονται φροντίδι καὶ ἐπιμελείᾳ τῶν Γερόντων αὐτῶν. Κατάλογος τούτου1, τόσον τῶν ἐν τῷ Ὁμολόγῳ ὅσον καὶ τῶν λοιπῶν, ὑποβάλλεται εἰς τὴν
Μονὴν καὶ δι᾽ αὐτῆς εἰς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα.
Ἄρθρον 13
Αἱ κατ᾽ ἰδίαν Βιβλιοθῆκαι τῶν ἀποβιούντων ἢ ἀναχωρούντων τῆς Μετανοίας αὐτῶν Μοναχῶν, ὡς καὶ τῶν ἑρημουμένων Ἐξαρτημάτων, περιέρχονται αὐτοδικαίως εἰς τὴν Κυρίαρχον αὐτῶν Ἱερὰν Μονήν.

Τακτοποίησις
Ἄρθρον 14
Αἱ Βιβλιοθῆκαι τοῦ Ἁγίου Ὄρους διαιροῦνται εἰς δύο τμήματα χειρόγραφα καὶ ἔντυπα, καὶ τῶν μὲν χειρογράφων ἡ ταξιθέτησις γίνεται συμφώνως
τοῖς Καταλόγοις Λάμπρου ἢ Ευστρατιάδου, τῶν δὲ ἐντύπων καθ᾽ ὕλην ἢ
κατὰ συγγραφέα, μὲ τὰς ὑποδιαιρέσεις αὐτῆς ἐν συνδυασμῷ τοῦ ἄρθρου Β´.
Ἄρθρον 15
Ἑκάστη Βιβλιοθήκη ὑποχρεοῦται νὰ ἔχῃ τοὺς ἑξῆς Καταλόγους:
1) Κατάλογον χειρογράφων Λάμπρου ἢ Εὐστρατιάδου ἢ χειρόγραφον
τοιοῦτον, μετὰ παραρτήματος τῶν προστεθέντων μετέπειτα χειρογράφων.
2) Κατάλογον ἐντύπων, ἀναγράφοντα τὸν αὔξοντα ἀριθμόν, τὸ ὄνομα
τοῦ συγγραφέως καὶ τὸν τίτλον τοῦ βιβλίου, τὸν τόπον καὶ τὴν χρονολογίαν
1

Πρόκειται περί προδήλου συντακτικοῦ σφάλματος, ὡς ἡ ὀρθή διατύπωσις εἶναι «τούτων».
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τῆς ἐκδόσεως αὐτοῦ, καὶ παρατηρήσεις ἢ περιγραφὴν αὐτοῦ, καὶ τὰ
ἑκάστοτε προστιθέμενα ἔντυπα,
3) Εὑρετήριον, ἀναγράφον κατ᾽ ἀλφαβητικὴν σειρὰν τὸ ὄνομα τοῦ Συγγραφέως ἢ τὸν τίτλον τῆς Βίβλου (ὄνομα βιβλίου), τὸν αὔξ. ἀριθμόν,
διακριτικὸν προθήκης καὶ ἀριθμὸν θέσεως, ἤτοι Βασιλείου τοῦ Μεγάλου
«Ἀσκητικά», ἀριθ. 504 πρ. δ. Θέσις 3, ἢ ἁπλῶς 504, Δ. 3 ἢ τοιοῦτον διὰ τοῦ
νέου συστήματος δελτίων ἑνὸς ἑκάστου βιβλίου.
4) Βιβλίου δανεισμοῦ βιβλίων, ἐμφαῖνον τὴν ἡμερομηνίαν παραλαβῆς,
τὸ ὄνομα καὶ τὸν ἀριθμὸν τοῦ βιβλίου, τὸ ὄνομα τοῦ παραλαβόντος καὶ τὴν
ὑπογραφὴν αὐτοῦ πρὸς βεβαίωσιν καὶ ἐν τέλει τὴν ἡμερομηνίαν ἐπιστροφῆς
αὐτοῦ, πιστουμένης διὰ τῆς μονογραφῆς τοῦ Βιβλιοθηκαρίου,
5) Βιβλίον στατιστικῆς, ἀναγράφον συνολικῶς πόσα βιβλία περιέχει ἡ
Βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς καὶ πόσα αἱ τῶν ἐπὶ μέρους ἐξαρτημάτων, ἐκ τῶν
χειρογράφων πόσα ἐπὶ μεμβράνης, πόσα παλίμψηστα, πόσα χαρτῶα, καὶ
ἐκ τῶν ἐντύπων πόσα ἀρχέτυπα (1440 – 1540), πόσα παλαιότυπα (1540 –
1740), πόσα μέχρι τοῦ 1890 καὶ πόσα σύγχρονα. Ἀντίγραφον τοῦ βιβλίου
τούτου στέλλεται εἰς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα, ὡς καὶ αἱ κατ᾽ ἔτος γενόμεναι
προσθῆκαι εἰς ἀριθμοὺς χειρογράφων καὶ ἐντύπων.

Συντήρησις καὶ ἀσφάλεια
Ἄρθρον 16
Ἀπαγορεύεται ἀπολύτως ἡ πώλησις, δωρεά, δανεισμὸς καὶ ἀνταλλαγὴ
χειρογράφων καὶ ἀρχετύπων τῶν Βιβλιοθηκῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὁ
ἀπεμπολήσας καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπον τοιοῦτον βιβλίον ἢ μέρος αὐτοῦ,
πλὴν τῆς πειθαρχικῆς τιμωρίας τῶν Ἁγιορειτικῶν Δικαστηρίων, ὑπόκειται
καὶ εἰς τὴν ποινικὴν δίωξιν τῶν περὶ ἀρχαιοκαπηλείας καὶ κλοπῆς Νόμων
τοῦ Κράτους. Ἀνταλλαγὴ νεωτέρων ἐντύπων ἐπιτρέπεται ἐφόσον ὑπάρχουσι
πλέον τῶν δύο Τόμων τῆς αὐτῆς ἐκδόσεως καὶ ἀποφάσει τῆς Γεροντικῆς
Συνάξεως, ἐγκρίσει δὲ πάντοτε τῆς Κυριάρχου Μονῆς διὰ τὰ Ἐξαρτήματα.
Ἄρθρον 17
Ἀπαγορεύεται ἡ ἐξ Ἁγίου Ὄρους ἐξαγωγὴ Βιβλίων ὑπὸ Μοναχῶν καὶ
λαϊκῶν, πλὴν τῶν ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Μονῶν ἢ καὶ Ἁγιορειτικῶν ἀδελφῶν ἀπὸ
50ετίας ἐκτυπωθέντων καὶ τῶν ὑπὸ τοῦ Ἱεροκοινοτικοῦ Τυπογραφείου
ἐκτυπωθέντων ἢ ἐκτυπωθησομένων.
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Ἄρθρον 18
Ἀπαγορεύεται ἡ χορήγησις πρὸς μελέτην χειρογράφου ἢ ἀρχετύπου βιβλίου ἔξω τοῦ ἀναγνωστηρίου τῆς Βιβλιοθήκης, ὡσαύτως καὶ ἡ χορήγησις
οἱουδήποτε Βιβλίου τῆς Βιβλιοθήκης, ἔξω τῆς Μονῆς ἢ τοῦ Ἐξαρτήματος.
Ἡ φωτογράφησις ἢ ἡ ἀντιγραφὴ τοῦ χειρογράφου ἐπιτρέπεται τῇ ἀδείᾳ τοῦ
Καθηγουμένου ἢ τῶν Ἐπιτρόπων, ἢ τοῦ Δικαίου, παρουσίᾳ δὲ πάντοτε τοῦ
Βιβλιοθηκαρίου ἢ τοῦ Ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ.
Ἄρθρον 19
Ὁ βουλόμενος νὰ ἐπισκεφθῇ τὰς Βιβλιοθήκας τοῦ Ἁγίου Ὄρους δέον
νὰ ᾗ ἐφωδιασμένος μὲ σύστασιν τοῦ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑπουργείου τῆς
Ἑλλάδος ἢ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρὸς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα καὶ
νὰ λάβῃ τὴν πρὸς τοῦτο ἄδειαν αὐτῆς.
Ἄρθρον 20
Πᾶς εἰσερχόμενος εἰς Ἅγιον Ὄρος καὶ φέρων μεθ᾽ ἑαυτοῦ βιβλία ὀφείλει
νὰ δηλώσῃ ταῦτα εἰς τὰς Ἀστυνομικὰς Ἀρχὰς, ἵνα κατὰ τὴν ἀναχώρησίν
του τῷ ἐπιτραπῇ ἡ ἐξαγωγὴ αὐτῶν. Τοῦτ᾽ αὐτὸ ὀφείλουσι καὶ οἱ δόκιμοι
προσλαμβανόμενοι πρὸς τὰς Μοναστηριακὰς ἢ Ἐξαρτηματικὰς ἀρχάς.
Ἄρθρον 21
Ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑποχρεοῦται νὰ διορίζῃ κατ᾽ ἔτος
τριμελῆ ἐξ Ἀντιπροσώπων Ἐπιτροπὴν διὰ τὴν ἐπιμέλειαν τῶν Βιβλιοθηκῶν
Πρωτάτου καὶ Ἱερᾶς Κοινότητος, τὴν ἐποπτείαν ἐπὶ τοῦ ἱεροκοινοτικοῦ Τυπογραφείου, τὴν ἔγκρισιν ἢ μὴ τῶν εἰσαγομένων πρὸς πώλησιν ἢ κυκλοφορίαν ἐντύπων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, καὶ τὴν ταξινόμησιν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον
11, παρ. 5η ἀποστελλομένων αὐτῇ παρὰ τῶν Ἱερῶν Μονῶν βιβλίων
στατιστικῆς, ἐξ ὧν καὶ ἐν καιρῷ καταρτίζει τὸν γενικὸν στατιστικὸν κατάλογον Χειρογράφων καὶ Ἐντύπων ὁλοκλήρου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἄρθρον 22
Ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱ. Ἀθωνιάδος Σχολῆς θεωρουμένη ὡς παράρτημα τῆς
Ἱεροκοινοτικῆς τοιαύτης, συντηρεῖται καὶ πλουτίζεται παρὰ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, διευθύνεται ὑπὸ Καθηγητοῦ, ἐφ᾽ ὅσον διαρκεῖ τὸ σχολικὸν ἔτος,
ὑπὸ δὲ τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας κατὰ τὰς διακοπάς, ἥτις παραλαμβάνει καὶ
παραδίδει αὐτὴν διὰ Πρωτοκόλλου.
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Ἄρθρον 23
Ἀπαγορεύεται ἡ ἐν τῇ ὤᾳ ἀναγραφὴ σχολίων, ἡ ὑπογράμμισις στίχων ἢ
λέξεων καὶ ἀλλαγὴ στιχώσεως, ἐφ᾽ ὅσον ὁπωσδήποτε συγκρατεῖται τὸ Βιβλίον.
Ἄρθρον 24
Ἡ ἄμεσος ἐποπτεία τῶν Βιβλιοθηκῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐνεργεῖται ἐν
μὲν τοῖς Κοινοβίοις ὑπὸ τοῦ Καθηγουμένου καὶ τῶν Ἐπιτρόπων, ἐν δὲ ταῖς
Ἰδιορρύθμοις Μοναῖς ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς, καὶ ἐν ταῖς Σκήταις ὑπὸ τοῦ Δικαίου καὶ τῶν Συμβούλων αὐτοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ´

Ἀρχεῖα
Ἄρθρον 25
Παρ᾽ ἑκάστῃ Ἱερᾷ Μονῇ ἢ Σκήτῃ καὶ παρὰ τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι τηρεῖται
ἀρχεῖον περιλαμβάνον τοὺς Κώδικας Πρακτικῶν διαχειρίσεως Κτηματογράφων, διελεύσεως ἐπισκεπτῶν, Ἀντίγραφα χρυσοβούλλων, ὡς καὶ παντὸς
εἴδους ἐνδιαφέρον Ἔγγραφον παρελθούσης χρήσεως.
Ἄρθρον 26
Ἡ διατήρησις τοῦ ἀρχείου τελεῖ ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐποπτείαν τῆς κατ᾽ ἔτος
διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς, εἰς τὴν ἐπιμέλειαν δὲ καὶ ταξινόμησιν τοῦ
Ἀρχειοφύλακος ἢ τοῦ Γραμματέως, τηροῦντος εἰδικὸν Κατάλογον τῶν ἐν
αὐτῷ εἰσερχομένων βιβλίων καὶ ἐγγράφων.
Ἄρθρον 27
Μεταβολὴ ἢ τροποποίησις μὴ οὐσιωδῶν διατάξεων τῆς παρούσης
ἐπιτρέπεται μετὰ πάροδον πενταετίας ἀπὸ τῆς ἐφαρμογῆς αὐτῆς, ἡ ἰσχύς δὲ
ἄρχεται ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς δημοσιεύσεως αὐτῆς ἐν τῇ ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 21 Αὐγούστου 1947
Ὁ Ὑφυπουργὸς
Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ συμπληρώσεως καὶ τροποποιήσεως
διατάξεών τινων τῶν Κανονιστικῶν Διατάξεων:
α) Ἀπὸ 21.8.1947 (ΦΕΚ 123 Β´/28.8.1947) καὶ
β) ἀπὸ 10.9.1976 (ΦΕΚ 1193 Β´/27.9.1976)
περὶ προστασίας, συντηρήσεως καὶ ταξινομήσεως
τῶν ἱερῶν κειμηλίων, βιβλιοθηκῶν καὶ ἀρχείων τοῦ Ἁγίου Ὄρους2
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ᾽ ἀριθμ. Φ.7611.1/4/ΑΣ 232/19.2.1996 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 321 Β´/8.5.1996)
περί «Επικύρωσης Κανονιστικής Διατάξεως
της Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως του Αγίου Όρους»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 6 του Ν.Δ. της 10ης Σεπτεμβρίου του 1926
«περί κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους» επικυρώνουμε την υπ᾽ αριθ. ΡΙΗ (118) από 6.5.1986 Κανονιστική Διάταξη της Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως του Αγίου Όρους «περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως διατάξεων τινών των Κανονιστικών Διατάξεων: α) Από 21.8.1947
(ΦΕΚ 123β/28.8.1947) και β) από 10.9.1976 (ΦΕΚ 1193β/27.9.1976) περί
προστασίας, συντηρήσεως και ταξινομήσεως των ιερών κειμηλίων, βιβλιοθηκών και αρχείων του Αγίου Όρους»:
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

«Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως διατάξεων τινών των
Κανονιστικών Διατάξεων: α) Από 21.8.1947 (ΦΕΚ 123Β/28.8.1947)
και β) από 10.9.1976 (ΦΕΚ 1193Β/ 27.9.1976) περί προστασίας, συντηρήσεως και ταξινομήσεως των ιερών κειμηλίων, βιβλιοθηκών και
αρχείων του Αγίου Όρους».
2

Ἐνεσωματώθησαν αἱ διορθώσεις σφαλμάτων, αἱ ὁποῖαι ἐδημοσιεύθησαν ἐν τῷ ΦΕΚ 864
Β´/16.9.1996.
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Η Δ.Ι.Σ. έχουσα υπ᾽ όψει το άρθρον 43 του Κ.Χ.Α.Ο. και το άρθρον 6
και 42 του Ν.Δ. της 10.9.1926, αποφασίζει και ψηφίζει εν τη παρούση ΡΙΗ
(118η) Συνόδω αυτής, τη 6η Μαΐου 1986, Κανονιστικήν Διάταξιν ως εν τω
τίτλω περί Κειμηλίων, το κείμενον της οποίας έπεται:
Άρθρον 1
Το άρθρον 1ον με τας υπ᾽ αριθμ. 1, 2 και 3 παραγράφους αυτού της Κανονιστικής Δ/ξεως από 10.9.76 (ΦΕΚ 1193 Β/27.9.76), τροποποιητικόν του
άρθρου 2 της από 21.8.1947 (ΦΕΚ 123 Β/28.8.1947) τοιαύτης περί κειμηλίων καταργείται και αντικαθίσταται ως κάτωθι:
1. Υπό την λέξιν «Κειμήλια» νοούνται πάντα τα εκκλησιαστικά αντικείμενα και σκεύη, αρχήθεν δωρηθέντα ή καθ᾽ οιονδήποτε τρόπον περιελθόντα εις την κυριότητα, νομήν και κατοχήν της Ιεράς Κοινότητος, Μονής
τινός ή Εξαρτήματος, ήτοι άγια λείψανα μετά των λειψανοθηκών αυτών
και τεμάχια Τιμίου Ξύλου, τίμιοι ξυλόγλυπτοι σταυροί και ξυλόγλυπτοι
ιεραί εικόνες, έργα χρυσοχοΐας, αργυροχοΐας, υφαντουργικής και χειροτεχνίας, μήτραι χαλκογραφιών, ξυλογραφιών και λιθογραφιών, φορηταί ιεραί
εικόνες και τοιχογραφίαι ψηφιδωταί και μη, ιερά σκεύη, κώδωνες και σήμαντρα ιερών ναών, άμφια και τα έχοντα ιστορικήν και αρχαιολογικήν αξίαν
έγγραφα (χρυσόβουλλα, μολυβδόβουλλα, σιγίλλια κλπ.) και άλλα ιδιαιτέρας
εθνογραφικής και ιστορικής αξίας αντικείμενα.
2. Απαγορεύεται απολύτως η απομάκρυνσις εξ Αγίου Όρους των ανωτέρω κειμηλίων, ανεξαρτήτως της αρχαιότητος αυτών, δι᾽ οιονδήποτε λόγον
και αιτίαν.
Κατ᾽ εξαίρεσιν ειδικώς επιτρέπεται:
α) Η εξαγωγή ιερών εικόνων και ξυλογλύπτων ουχί παλαιοτέρων των
τριάκοντα (30) ετών από της εκάστοτε ημερομηνίας αιτήσεως εξαγωγής
των, εφ᾽ όσον δεν έχουν χαρακτηρισθή ως ιδιαζούσης καλλιτεχνικής και
λατρευτικής αξίας αντικείμενα κατά την παράγραφον 3 του παρόντος
άρθρου και μετά σφράγισιν και υπογραφήν υπό της Ιεράς Επιστασίας ή
του Τελωνείου Δάφνης διά την νοτίαν πλευράν του Αγίου Όρους. Εάν η
χρονολογία κατασκευής δεν είναι αναγεγραμμένη επί τούτων, αρμοδία
διά τον καθορισμόν της είναι η Ιερά Επιστασία.
β) Η εξαγωγή ιερών αμφίων, ουχί παλαιοτέρων των πεντήκοντα (50)
ετών, μετ᾽ άδειαν της Μοναστηριακής αρχής, κοινοποιουμένην εις την
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Ιεράν Επιστασίαν, και εγκρίσει της κυριάρχου Ιεράς Μονής διά τα εξαρτήματα.
γ) Η εξαγωγή ξυλογλύπτων ενθυμίων, συγχρόνου κατασκευής, εκ
των πωλουμένων νομίμως εις το Άγιον Όρος, εντύπων ιερών εικόνων
και πινάκων επί ξύλου ή επί ετέρου υλικού επικεκολλημένων ή εν φωτογραφία ή εν φωτοαντιγράφω.
δ) Εν περιπτώσει ανάγκης εξαγωγής εκτός Αγίου Όρους κειμηλίου,
πλην των εν παρ. 2, εδ. α, β, γ, του παρόντος άρθρου αναφερομένων,
είτε διά προσκυνηματικούς λόγους είτε δι᾽ επιδιόρθωσιν αυτού, θα είναι
δυνατή η εξαγωγή του κατόπιν εγγράφου αδείας της Ιεράς Κοινότητος
μετά σχετικήν αίτησιν της ενδιαφερομένης Ιεράς Μονής, εις την οποίαν
θα αναφέρωνται και τα πρόσωπα, τα οποία θα συνοδεύουν αυτό και ευθύνη των οποίων θα επιστραφή τούτο εντός του ορισθέντος υπό της Ιεράς Μονής χρόνου. Εις την αίτησιν εξαγωγής θα επισυνάπτεται πρακτικόν της Γεροντικής Συνάξεως και περιγραφική έκθεσις του κειμηλίου
και φωτογράφησις. Τα αυτά ισχύουν και διά τα εξαρτήματα, πάντοτε μέσω της Κυριάρχου Ιεράς Μονής. Δυνατόν να απαιτηθή παρά της Ιεράς
Κοινότητος αυτοψία υπό της Ιεράς Επιστασίας. Εάν υπάρχουν εις το
προς εξαγωγήν κειμήλιον πολύτιμοι λίθοι ή άλλο τι δυνάμενον να αφαιρεθή, τότε η προσωρινή εξαγωγή του προς επιδιόρθωσιν και μόνον, πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων, θα είναι δυνατή κατόπιν αυτοψίας της
Ιεράς Επιστασίας και εκθέσεως ειδικού επιστήμονος ή εμπειροτέχνου,
εγκρίσεως της Ιεράς Κοινότητος, περί της λεπτομερούς καταγραφής και
αξιολογήσεως των ειδικής αξίας τμημάτων αυτού. Ο αυτός ειδικός θα
υποβάλη και κατά την εισαγωγήν του νέα έκθεσιν περί της απολύτου
ακεραιότητος αυτού εν τω συνόλω και ενός εκάστου τμήματός του.
ε) Η εξαγωγή ιερών σκευών προς επιδιόρθωσιν ή αντιγραφήν, ουχί
παλαιοτέρων των τριάκοντα (30) ετών, δεν απαιτεί την διαδικασίαν της
προηγουμένης παραγράφου (δ) του παρόντος άρθρου, αλλά ταύτα εξάγονται μετ᾽ άδειαν της Μοναστηριακής αρχής, κοινοποιουμένην εις την
Ιεράν Επιστασίαν, και εγκρίσει της κυριάρχου Ι.Μονής διά τα εξαρτήματα. Ταύτα επιστρέφονται εντός του υπό της Ι. Μονής ορισθησομένου
χρόνου.
3. Εκάστη Ιερά Μονή ή εξάρτημα δύναται να προβή εις τον χαρακτηρισμόν συγχρόνων ξυλογλύπτων αντικειμένων, ιερών εικόνων, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και παντός ετέρου αντικειμένου ως ιδιαζούσης
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αξίας και ένταξίν των εις τα κειμήλια, κατά την έννοιαν της 1ης παραγράφου
του παρόντος άρθρου. Το δικαίωμα αυτό κέκτηται και η Ιερά Κοινότης διά
τα εις αυτήν ανήκοντα αντικείμενα.
Άρθρον 2
Το άρθρον 2 με τας παραγράφους υπ᾽αριθμ. 1, 2 και 3 αυτού της Κανονιστικής Διατάξεως από 10.9.1976 (ΦΕΚ 1193 Β/27.9.1976), τροποποιητικόν του άρθρου 17 της από 21.8.1947 (ΦΕΚ 123 Β/28.8.1947) τοιαύτης
περί Κειμηλίων, καταργείται και αντικαθίσταται ως κάτωθι:
1. Απαγορεύεται η υπό πάντων και καθ᾽ οιονδήποτε τρόπον εξ Αγίου
Όρους εξαγωγή βιβλίων και εντύπων, φερόντων χρονολογίαν εκδόσεως παλαιοτέρας των (50) πεντήκοντα ετών. Η Ιερά Επιστασία τυγχάνει αρμοδία
διά τον προσδιορισμόν του χρόνου εκδόσεως των ως άνω άνευ χρονολογίας
βιβλίων και εντύπων.
Ειδικώς επιτρέπεται:
α) Η επί επιστροφή προς επιδιόρθωσιν, επανέκδοσιν ή φωτοτυπίαν
εξαγωγή εντύπων ανεξαρτήτως χρονολογίας των και χειρογράφων 18ου
και εξής αιώνος κατόπιν αδείας των Μοναστηριακών αρχών και εγκρίσει
της Κυριάρχου Ι. Μονής διά τα εξαρτήματα. Η επιστροφή γίνεται εντός
ορισθέντος υπό της Μοναστηριακής Αρχής χρόνου.
β) Η εξαγωγή φωτοαντιγράφων και φωτοεπανεκδόσεων οιωνδήποτε
χειρογράφων και εντύπων.
2. Εις Ιεράς Μονάς εχούσας μεγάλον αριθμόν αντιτύπων λειτουργικών,
πατερικών και εποικοδομητικών εν γένει νεωτέρων εντύπων βιβλίων, δίδεται
η δυνατότης εντός εξ (6) μηνών από της ισχύος της παρούσης, να ζητήσουν
από Ιεροκοινοτικήν Επιτροπήν την καταγραφήν των και εγκρίσει της Ιεράς
Κοινότητος να επιτραπή η διάθεσις αυτών εις έτερα ιερά καθιδρύματα της
ημεδαπής και αλλοδαπής, έχοντα απόλυτον ανάγκην αυτών. Απαραιτήτως
δέον να παραμένουν, δι᾽ έκαστον είδος εντύπου βιβλίου, τουλάχιστον τρία
(3) αντίτυπα και να αφιερώνονται δύο (2) αντίτυπα εις την βιβλιοθήκην της
Ιεράς Κοινότητος. Τα αυτά ισχύουν και διά τα εξαρτήματα, εγκρίσει της
κυριάρχου Ιεράς Μονής.
Άρθρον 3
Το άρθρον 20 της από 21.8.1947 (ΦΕΚ 123 Β/28.8.1947) Κανονιστικής
Διατάξεως περί Κειμηλίων, καταργείται και αντικαθίσταται ως κάτωθι:
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Πας εισερχόμενος εις Άγιον Όρος και φέρων μεθ᾽εαυτού βιβλία ή έτερα
αντικείμενα, διεπόμενα από την διαδικασίαν εξαγωγής των διατάξεων της
παρούσης Κανονιστικής Διατάξεως και των προγενεστέρων ως εν ΦΕΚ 123
Β/28.8.1947 και ΦΕΚ 1193 Β/27.9.1976, οφείλει να δηλώση ταύτα εις Τελωνειακήν ή αστυνομικήν εκτός Αγίου Όρους αρχήν, ίνα τω επιτραπή, κατά
την αναχώρησίν του, η εξαγωγή τούτων.
Άρθρον 4
Απαγορεύεται παντελώς η υπό πάντων και καθ᾽ οιονδήποτε τρόπον διά
ξηράς μεταφορά, εκτός Αγίου Όρους, αντικειμένων διεπομένων από την
διαδικασίαν εξαγωγής των διατάξεων της παρούσης Κανονιστικής Διατάξεως και των προγενεστέρων ως ανωτέρω (ΦΕΚ 123 Β/1947 και ΦΕΚ 1193
Β/1976).
Άρθρον 5
Οι παραβάται διατάξεως τινος της παρούσης Κανονιστικής Διατάξεως,
ως και των προγενεστέρων Κ.Δ. (ΦΕΚ 123 Β/1947 και ΦΕΚ 1193 Β/1976)
περί Κειμηλίων, πλην της τιμωρίας των υπό των Αγιορειτικών δικαστηρίων,
θα διώκωνται και κατά τας διατάξεις περί αρχαιοκαπηλείας και των άλλων
συναφών νόμων.
Άρθρον 6
1. Διά τον προσδιορισμόν της χρονολογίας κατασκευής ή εκδόσεως αντικειμένου ή εντύπου αντιστοίχως, στερουμένου τοιαύτης, αρμοδία είναι η
Ιερά Επιστασία. Εις περίπτωσιν εκφράσεως αδυναμίας δέον να καλήται
υπ᾽αυτής ειδικός, δαπάναις του αιτούντος την εξαγωγήν του αντικειμένου.
2. Πάσα προγενεστέρα διάταξις, αντικειμένη εις τας διατάξεις των άρθρων της παρούσης Κανονιστικής Διατάξεως καταργείται.
3. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 1996
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(ΦΕΚ 864 Β´/16.9.1996)

Στη Φ.7611.1/4/ΑΣ 232/19.2.96 απόφαση Υπουργού Εξωτερικών «Επικύρωση Κανονιστικής Διατάξεως της Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως του
Αγίου Όρους» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 321/8. 5. 96 (τ. Β´) γίνονται οι
εξής διορθώσεις:
Άρθρον 1ον εισαγ. εκ του εσφαλμένου «10ν» εις το ορθόν «1ον».
Άρθρον 1ον παρ. 1 εκ του εσφαλμένου «κυριότητα,-» εις το ορθόν «κυριότητα,».
Άρθρον 1ον παρ. 1 εκ του εσφαλμένου «μετά λειψανοθηκών» εις το ορθόν «μετά των λειψανοθηκών».
Άρθρον 1ον παρ. 1 εκ του εσφαλμένου «χειροτεχνίας, φορηταί...» εις το
ορθόν «χειροτεχνίας, μήτραι χαλκογραφιών, ξυλογραφιών και λιθογραφιών,
φορηταί...».
Άρθρον 1ον παρ. 1 εκ του εσφαλμένου «εικόνες, και τοιχογραφίαι» εις
το ορθόν «εικόνες και τοιχογραφίαι».
Άρθρον 1ον παρ. 2 εκ του εσφαλμένου «κειμηλίων ανεξαρτήτως» εις το
ορθόν «κειμηλίων, ανεξαρτήτως».
Άρθρον 1ον παρ. 2 εκ του εσφαλμένου «αυτών δι᾽» εις το ορθόν «αυτών,
δι᾽».
Άρθρον 1ον παρ. 2β εκ του εσφαλμένου «κοινοποιουμένης» εις το ορθόν
«κοινοποιουμένην».
Άρθρον 1ον παρ. 2β εκ του εσφαλμένου «Επιστασίαν και» εις το ορθόν
«Επιστασίαν, και».
Άρθρον 1ον παρ. 2δ εκ του εσφαλμένου «επιδιόρθωσιν αυτού θα είναι»
εις το ορθόν «επιδιόρθωσιν αυτού, θα είναι».
Άρθρον 1ον παρ. 2δ εκ του εσφαλμένου «να αφαιρεθή τότε» εις το ορθόν
«να αφαιρεθή, τότε».
Άρθρον 1ον παρ. 2δ εκ του εσφαλμένου «αξίαας» εις το ορθόν «αξίας».
Άρθρον 1ον παρ. 2ε εκ του εσφαλμένου «αντιγραφήν ουχί» εις το ορθόν
«αντιγραφήν, ουχί».
Άρθρον 1ον παρ. 2ε εκ του εσφαλμένου «επαιτεί» εις το ορθόν «απαιτεί».
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Άρθρον 1ον παρ. 2ε εκ του εσφαλμένου «κοινοποιουμένης» εις το ορθόν
«κοινοποιουμένην».
Άρθρον 1ον παρ. 2ε εκ του εσφαλμένου «Επιστασίαν και εγκρίσει» εις
το ορθόν «Επιστασίαν, και εγκρίσει».
Άρθρον 1ον παρ. 2ε εκ του εσφαλμένου «εντός υπό» εις το ορθόν «εντός
του υπό».
Άρθρον 1ον παρ. 3 εκ του εσφαλμένου «δύνανται» εις το ορθόν «δύναται».
Άρθρον 2ον εισαγ. εκ του εσφαλμένου «10.9.1947» εις το ορθόν
«110.9.1976»3.
Άρθρον 2ον παρ. 1 εκ του εσφαλμένου «Απαγορεύεται υπό» εις το ορθόν
«Απαγορεύεται η υπό».
Άρθρον 2ον παρ. 1 εκ του εσφαλμένου «τόπον η εξ» εις το ορθόν «τόπον
εξ».
Άρθρον 2ον παρ. 1 εκ του εσφαλμένου «εκδόσεως, παλαιοτέραν» εις το
ορθόν «εκδόσεως παλαιοτέραν».
Άρθρον 2ον παρ. 2 εκ του εσφαλμένου «λειτουργικών πατερικών» εις
το ορθόν «λειτουργικών, πατερικών».
Άρθρον 2ον παρ. 2 εκ του εσφαλμένου «καταγραφήν την και» εις το ορθόν «καταγραφήν των και».
Άρθρον 3ον εκ του εσφαλμένου «1947, τ. Β΄ και» εις το ορθόν «1947
και».
Άρθρον 3ον εκ του εσφαλμένου «1978» εις το ορθόν «1976».
Άρθρον 4ον εκ του εσφαλμένου «παντελώς υπό» εις το ορθόν «παντελώς
η υπό».
Άρθρον 4ον εκ του εσφαλμένου «τρόπον η διά» εις το ορθόν «τρόπον
διά».
Άρθρον 6ον εκ του εσφαλμένου «Εθς περίπτωσιν» εις το ορθόν «Εις περίπτωσιν».
(Από το Υπουργείο Εξωτερικών)

3

Πρόκειται περί προδήλου παραδρομῆς, ἀντί τοῦ ὀρθοῦ «10.9.1976».
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2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΑΓΡΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ᾽ ἀριθμ. 50774 ΕΚ]18/2.11.1948 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 190 Β´/15.11.1948)
«Περὶ ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ἰδόντες τὰ ἄρθρα 6 καὶ 9 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος τῆς 10/16 Σεπτεμβρίου 1926 «περὶ κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους».
Ἐπικυροῦμεν τὴν κανονιστικὴν διάταξιν περὶ ἀγροασφαλείας Ἁγίου
Ὄρους, ψηφισθεῖσαν ἐν σχεδίῳ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως τοῦ
Ἁγίου Ὄρους ὑπὸ χρονολογίαν 24 Αὐγούστου 1947, εἰς τὴν ὁποίαν Διάταξιν
ἐπιφέρομεν τροποποίησίν τινα.
Ἡ Κανονιστικὴ αὕτη Διάταξις, μετὰ τῆς ἐπενεχθείσης παρ᾽ ἡμῶν τροποποιήσεως, ἔχει, καὶ θέλει ἰσχύσει ὡς ἑξῆς:
Ἄρθρον 1
Ὀργανοῦται ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἔνοπλος ἀγροδασοφυλακὴ πρὸς διαφύλαξιν
τῶν καλλιεργημένων ἐκτάσεων καὶ δασῶν ἐκ ζημιῶν λαθροϋλοτομίας,
λαθροβοσκῆς, πυρκαϊᾶς καὶ πάσης ἄλλης αἰτίας παραβλαπτούσης τὰ συμφέροντα τῶν Ἱ. Μονῶν καὶ τῶν ἐξαρτημάτων αὐτῶν ἢ παραβιαζούσης τὸ
αἰωνόβιον καθεστὼς τοῦ ἱεροῦ Τόπου.
Ἄρθρον 2
Ἑκάστη Ἱ. Μονὴ δύναται νὰ προσλάβῃ ἕνα ἢ πλείονας ἀγροδασοφύλακας διὰ τὴν περιφέρειαν αὐτῆς ἢ καὶ ἕνα ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τῆς ὁμόρου
Μονῆς, ἐὰν ἡ περιοχή της εἶναι μικρὰ διορίζουσα τούτους κατ᾽ ἀπόλυτον
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αὐτῆς ἐκλογὴν μισθοδοτοῦσα καὶ ἀπολύουσα δι᾽ ἀνικανότητα ἢ ἀμέλειαν
περὶ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν καθηκόντων.
Ἄρθρον 3
Ἡ Ἱ. Ἐπιστασία δικαιοῦται νὰ διορίζῃ καὶ μισθοδοτῇ ἐν τῇ περιφερείᾳ
Καρυῶν ἀγροδασοφύλακα κανονίζουσα καὶ τὴν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ, τῆς
πρὸς τοῦτο δαπάνης ἐξευρισκομένης δι᾽ ἀναλόγου χρηματικῆς εἰσφορᾶς
τῶν κτημάτων τῆς περιφερείας.
Ἄρθρον 4
Τοὺς διορισμοὺς τῶν ἀγροδασοφυλάκων ἐγκρίνει ἡ Ὑποδ/σις Χωρ/κῆς
Ἁγ. Ὄρους ἥτις καὶ ὁρκίζει αὐτοὺς διὰ τὴν πιστὴν ἐκτέλεσιν τῆς ὑπηρεσίας
των, χορηγοῦσα καὶ τὸν ὁπλισμὸν ὑπ᾽ εὐθύνην τῶν ἰδίων διὰ τὴν καλὴν
χρῆσιν καὶ διατήρησιν ὡς καὶ τὴν ἐν καιρῷ ἐπιστροφὴν αὐτοῦ, εὐθύνην
παρεμφερῆ πρός τὰς ὑποχρεώσεις καὶ καθήκοντα τῶν Χωρ/κων.
Ἄρθρον 5
Αἱ διατάξεις τῶν κωδίκων ἀγροδασικῆς καὶ δασικῆς ἀσφαλείας περὶ
προσόντων τῶν ἀγροδασ/κων πλὴν τῶν περὶ ἑλληνικῆς ἰθαγενείας καὶ
ποινικοῦ μητρῴου τοιούτων, δὲν ἰσχύουσιν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.
Ἄρθρον 6
Αἱ ζημίαι ἐπὶ κτημάτων καὶ δασῶν ὡς καὶ αἱ παραβάσεις επὶ τῶν κανονιστικῶν διατάξεων καὶ καθεστώτων τοῦ Ἁγ. Ὄρους, καταγγέλλονται ὑπὸ
τῶν ἀγροδασ/κων εἰς τὴν Ὑποδ/σιν Χωρ/κῆς ἐγγράφως καὶ ἀτελῶς ὁμοίως
καὶ αἱ ἀγωγαὶ ἀποζημιώσεως καὶ πραγματογνωμοσύναι ὑποβάλλονται συνημμένως καὶ κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον ὑπὸ τοῦ παθόντος τὴν ζημίαν.
Ἄρθρον 7
Πρὸς ἐκδίκασιν τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἀγροζημιῶν καὶ παραβάσεων
συνιστᾶται ἐν Καρυαῖς τὸ κατὰ τὸ ἄρθρον 40 τοῦ Κ.Χ. Εἰρηνοδικεῖον τῆς
Ἱ. Ἐπιστασίας ἀπαρτιζόμενον ἐκ τοῦ Πρωτεπιστάτου ὡς Προέδρου, δύο
Ἐπιστατῶν ἐκ περιτροπῆς ἢ τῶν ἀναπληρωτῶν αὐτῶν ὡς συνέδρων, τοῦ
Δ/ντοῦ τῆς Ὑποδ/σεως Χωρ/κῆς ἢ τοῦ Ἀστυνόμου Καρυῶν ὡς δημοσίου
κατηγόρου ὡς Γραμματέως τοῦ τοιούτου τῆς Ἱ. Κοινότητος.
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Ἄρθρον 8
Αἱ συνεδριάσεις τοῦ δικαστηρίου γίνονται δημοσίᾳ καὶ ἐν εἰδικῇ αἰθούσῃ
τῆς ἐν αυτῇ τάξεως τηρουμένης ὑπὸ ὀργάνων Χωρ/κῆς, χρέη δὲ κλητῆρος
ἐκτελοῦντος ἑνὸς τῶν μελῶν τῆς Ἀστυφυλακῆς Ἁγ. Ὄρους.
Ἄρθρον 9
Ὁ κατηγορούμενος πλὴν τῶν μαρτύρων ὑπερασπίσεως καὶ τῆς ἐλευθέρας
ἀπολογίας του δύναται νὰ ἐπικαλεσθῇ καὶ ἀναβολὴν τῆς δίκης τῆς ἐπὶ τούτου ἀποφάσεως ὡς καὶ τῆς τελικῆς τοιαύτης λαμβανομένης πάντοτε κατὰ
πλειοψηφίαν οὔσης τελεσιδίκου καὶ ἀνεκκλήτου.
Ἄρθρον 10
Αἱ κλήσεις τῶν διαδίκων καὶ μαρτύρων ἐπιδίδονται διὰ μὲν τοὺς
Μοναχοὺς μέσῳ τῶν ἱερῶν αὐτῶν Μονῶν διὰ δὲ τοὺς λαϊκοὺς μέσῳ τοῦ
Σταθμοῦ Χωρ/κῆς τῆς διαμονῆς των, 15 ἡμέρας τοὐλάχιστον πρὸ τῆς δικασίμου.
Ἄρθρον 11
Τὸ κατὰ τὸ ἄρθρ. 7 τῆς παρούσης, Εἰρηνοδικεῖον τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας δύναται νὰ ἐκδικάσῃ πᾶσαν ἀγροζημίαν μέχρι ποσοῦ 800.000 δρχ. ὡς καὶ
πᾶσαν παράβασιν τῶν καθεστώτων τοῦ Ἁγ. Ὄρους περὶ εἰσόδου θηλέων
ζώων καὶ παρανόμου θήρας ἐπιβάλλουν πρόστιμον μέχρι 100.000 δρχ. καὶ
προσωπικὴν κράτησιν μέχρι 5 ἡμερῶν. Τοῦ μὲν εἰσπραττομένου ἀμέσως
καὶ διὰ προσωπικῆς κρατήσεως δυνάμει τοῦ περὶ δημοσίων ἐσόδων καὶ
δικαστικῶν ἐξόδων νόμου, τῆς δὲ ἐκτιομένης ἐν τῷ κρατητηρίῳ τῆς
Ὑποδ/σεως Χωρ/κῆς Καρυῶν.
Ἄρθρον 12
Συνεκδικαζομένης καὶ τῆς ἀποζημιώσεως τοῦ παθόντος δικαιοῦται οὗτος
νὰ παραστῇ ἐν τῷ δικαστηρίῳ καὶ ὑποστηρίξῃ τὰς ἀπόψεις του, προσάγων
καὶ συμπληρωματικὰς πρὸς τοῦτο μαρτυρίας καὶ ἀποδείξεις, ὡσαύτως καὶ
ὁ κατηγορούμενος δύναται ἐλευθέρως νὰ ἐπιφέρῃ τὰς ἐνστάσεις του καὶ
ζητήσῃ ἀναβολὴν διὰ προσαγωγὴν μειζόνων ἀποδείξεων μεθ᾽ ὃ τὸ Δικαστήριον ἀποσυρόμενον ἐκδίδει τὴν ἀπόφασίν του, ἣν καὶ ἀνακοινοῖ τοῖς διαδίκοις δημοσίᾳ. Τὸ ἐπιδικασθὲν ποσὸν καταβάλλεται τῷ παθόντι τὴν ζημίαν
ἐντὸς 10 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς δικασίμου, ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει εἰσπραττόμενον
κατὰ τῶν περὶ δημοσίων ἐσόδων Νόμον ὑπὸ εἰσπράκτορος τοῦ Δημοσίου.
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Ἄρθρον 13
Ἐκδικαζομένης ὑποθέσεως Μονῆς εἰς ἣν ἀνήκει εἷς τῶν Συνέδρων
Ἐπιστατῶν, ἀντικαθίσταται οὗτος δι᾽ ἑτέρου ἐπιστάτου. Ὡσαύτως κωλυομένου τοῦ Δ/ντοῦ τῆς Ὑποδ/σεως Χωρ/κῆς ἀπουσιάζοντος, ἀναπληροῖ
τοῦτον ὁ Ἀστυνόμος Καρυῶν ἢ ἕτερος τῶν βαθμούχων τοῦ Σώματος.
Ἄρθρον 14
Τὰ μέλη τοῦ Δικαστηρίου ὁ δημόσιος κατήγορος καὶ ὁ Γραμματεὺς λαμβάνουσι 5000 δρχ. ἡμερησίαν ἀποζημίωσιν δι᾽ ἑκάστην δικάσιμον. Τὰ ὑπὸ
τῶν ἀγροδασοφυλάκων συλλαμβανόμενα ζῶα ἐν ζημίᾳ ἢ λαθροβοσκῇ
κρατοῦνται ὑπ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ περιφερείᾳ τῆς δικαιοδοσίας των μέχρι 5
ἡμερῶν, μὴ παρουσιασθέντος δὲ τοῦ ἰδιοκτήτου πρὸς παραλαβήν, παραδίδονται ταῦτα εἰς τὴν Ἱ. Ἐπιστασίαν εἰς Καρυάς, εἰδοποιουμένης ἐγγράφως
περὶ τούτου καὶ τῆς Ὑποδ/σεως Χωρ/κῆς ἥτις καὶ ἀναγγέλει ἁρμοδίως τὸ
γεγονὸς εἰς τοὺς πλησιοχώρους σταθμοὺς καὶ τὰς Κοινότητας.
Ἄρθρον 15
Ἡ Ἱ. Ἐπιστασία δι᾽ ἐξόδων της διατηρεῖ τὰ παραδιδόμενα αὐτῇ, διὰ πρωτοκόλλου ζῷα μέχρι 10 ἡμερῶν τὸ πολύ, μεθ᾽ ὃ ἐκποιεῖ ταῦτα διὰ δημοπρασίας καὶ τὸ ἐκ ταύτης ἀντίτιμον μετὰ τὴν εἴσπραξιν τῶν ἐξόδων
διατροφῆς, τῶν συλλήπτρων ἀγροδασοφύλακος καὶ τῶν κηρυκείων δικαιωμάτων, φυλάσσει μέχρις ἐμφανίσεως τοῦ ἰδιοκτήτου.
Ἄρθρον 16
Καθήκοντα καὶ δικαιώματα ἐπόπτου ἐφ᾽ ὅλων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἀγροδασοφυλάκων ἀσκεῖ ἡ Ἱ. Κοινότης δυναμένη νὰ προσκαλῇ τούτους ἐν
Καρυαῖς ἢ ἀλλαχοῦ δι᾽ ὑπηρεσίαν γενικῆς φύσεως καὶ ἀσφαλείας. Ἡ
ἀμοιβαία ὑποστήριξις ἀγροδασοφυλάκων καὶ Χωρ/κων κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν
τῶν καθηκόντων των εἶναι ὑποχρεωτική.
Ἄρθρον 17
Τὰ δικαιώματα τῶν ἀγροδασοφυλάκων ἐπὶ μὲν τῶν μεμονομένως συλλαμβανομένων μεγάλων ζώων εἶναι δρχ. 1000 ἐπὶ δὲ τῶν μικρῶν 500 δρχ.
Ἐπὶ ἀγέλης δὲ ἄνω τῶν 10 καὶ ποιμνίων αἰγοπροβάτων 300 δρχ. κατὰ
κεφαλὴν εἰς τὰ μεγάλα καὶ 200 διὰ τὰ μικρά.
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Ἄρθρον 18
Οἱ ἀγροδασοφύλακες ἐν Ἁγίῳ Ὄρει φέρουσι πρὸς διάκρισιν πηλίκιον
μετὰ πρασίνου γείσου, στέμμα τὸν δικέφαλον Βυζαντινὸν ἀετὸν καὶ γύρωθεν
τούτου τὰ κεφαλαία ΑΔΑΟ ἤτοι Ἀγροδ. Δασ. Ἀσφάλεια Ἁγ. Ὄρους.
Ἄρθρον 19
Πρὸς ἀκριβέστερον καθορισμὸν τῶν ἀγροδασοζημιῶν διορίζονται ὑπὸ
τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας 4 πραγματογνώμονες μὲ ἐνιαύσιον θητείαν, δύο διὰ τὴν
ἀνατολικὴν πλευρὰν καὶ τὰς Καρυὰς καὶ δύο διὰ τὴν μεσημβρινὴν μέχρι
τῆς Μ. Λαύρας, ἐξ ὧν ὁ εἷς μοναχὸς καὶ ὁ ἕτερος λαϊκὸς ἐκ τῶν ἐνδημούντων ἐκ τῶν μᾶλλον εἰδικευμένων περὶ τὰ ἀγροτικὰ καὶ δασικὰ ζητήματα.
Οἱ πραγματογνώμονες οὗτοι ἐγκρινόμενοι καὶ ὁρκιζόμενοι καὶ παρὰ τῆς
Ὑποδ/σεως Χωρ/κῆς, λαμβάνουσι δι᾽ ἑκάστην ἐκτίμησιν δρχ. 5000 μεταβαίνοντες δὲ πλέον τῆς ὥρας ἐκτὸς τῆς ἕδρας των λαμβάνουσι 10.000
ἡμερησίαν ἀποζημίωσιν καὶ τὰ ὁδοιπορικὰ μεταβάσεως καὶ ἐπιστροφῆς καταβαλλόμενα ἀμέσως ὑπὸ τοῦ καλοῦντος, βαρύνουσι δὲ ἐν τέλει τὸν καταδικαζόμενον ὑπὸ τοῦ Δικαστηρίου.
Ἄρθρον 20
Διὰ τὰς πλέον τῶν ἐν ἄρθρῳ 11 τῆς παρούσης προσγενομένας ἐν Ἁγ.
Ὄρει ζημίας ἁρμοδία κατὰ τὸ ἄρθρον 7 τοῦ Ν.Δ. 2 τοῦ Κ.Χ. πρὸς ἐκδίκασιν
εἶναι τὰ ἐν Θεσ/νίκῃ δικαστήρια.
Ἄρθρον 21
Συνιστᾶται ἐν Καρυαῖς Ταμεῖον Ἀγροδασικῆς ἀσφαλείας μὲ πρόσοδον
τὰ δυνάμει τοῦ ἄρθρου 11 εἰσπραττόμενα πρόστιμα διευθυνόμενον ὑπὸ
διμελοῦς Ἐπιτροπῆς ἐξ ἑνὸς Ἐπιστάτου καὶ τοῦ Ἀστυνόμου Καρυῶν μὲ
γραμματέα ἕνα τῶν Ὑπογραμματέων τῆς Ἱ. Κοινότητος. Ἐκ τοῦ Ταμείου
τούτου θὰ καταβάλλεται τὸ ἐνοίκιον τῆς αἰθούσης τοῦ δικαστηρίου, ἡ
γραφικὴ ὕλη καὶ ἐπίπλωσις αὐτῆς, ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 13 ἡμερησία ἀποζημίωσις τῶν μελῶν τοῦ δικαστηρίου, θὰ ἀθλοθετοῦνται ὑλικῶς καὶ ἐπὶ
αὐτοθυσία καὶ ἐξαιρετικαῖς ὑπηρεσίαις διακρινόμενοι Ἀγροδ/κες καὶ θὰ καλύπτωναι τὰ δικαστικὰ ἔξοδα τῶν ἀθωουμένων ὑπὸ τοῦ Δικαστηρίου.
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Ἄρθρον 22
Εἰς τὸ τέλος ἑκάστου ἐπιστασιακοῦ ἔτους τὸ ὡς ἄνω Ταμεῖον ὑποβάλλει
τῇ Ἱ. Κοινότητι καὶ τῇ Ὑποδ/σει Χωρ/κῆς ἀπολογισμὸν ἐσόδων καὶ ἐξόδων
ὡς καὶ κατάστασιν ὀνομαστικὴν τῶν ἐν τῇ περιφερείᾳ τοῦ Ἁγ. Ὄρους
Ἀγροδασοφυλάκων.
Ἄρθρον 23
Ἡ ἡμέρα τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐφαρμογῆς τῆς παρούσης Κανονιστικῆς διατάξεως ὁρισθήσεται ὑπὸ τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγ. Ὄρους Ἄθω διὰ πράξεως αὐτῆς.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 2 Νοεμβρίου 1948
Ὁ Ὑπουργὸς
Σ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
[τροποποιήσεις τῶν ἄρθρων 11, 14, 17 καὶ
19 τῆς ἀπὸ 2.11.1948 περὶ ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
Κανονιστικῆς Διατάξεως (ΦΕΚ 190 Β´/15.11.1948)]
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ἄνευ ἀριθμ. ἀπό 19.7.1956 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 171 Β´/28.8.1956)
«Περὶ Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ἰδόντες τὰ ἄρθρα 6 καὶ 9 τοῦ Ν. Δ/τος τῆς 10/16.9.1926 «περὶ κυρώσεως
τοῦ Κατ. Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους» καὶ τὴν Κανονιστικὴν Διάταξιν περὶ
Ἀγρασφαλείας Ἁγίου Ὄρους, ψηφισθεῖσαν ὑπὸ χρονολογίαν 24 Αὐγούστου
1947, κυρωθεῖσαν ὑφ᾽ ἡμῶν τὴν 2αν Νοεμβρίου 1948 (ΦΕΚ 190/15.11.1948
τεῦχος Β´).
Ἐπικυροῦμεν τὰς τροποποιήσεις τῶν ἄρθρων 11, 14, 17 καὶ 19 τῆς ἐν
λόγῳ Κανονιστικῆς Διατάξεως, τὰς ἐπενεχθείσας κατόπιν ἀποφάσεως τῆς
Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους τῆς 9ης Μαΐου 1956, ὡς
κάτωθι:
Ἄρθρον 11
Τὸ κατὰ τὸ ἄρθρον 7 τῆς παρούσης Εἰρηνοδικεῖον τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας
δύναται νὰ ἐκδικάσῃ πᾶσαν ἀγροζημίαν μέχρι ποσοῦ 2.400 δραχ. ὡς καὶ
πᾶσαν παράβασιν τῶν καθεστώτων τοῦ Ἁγ. Ὄρους περὶ εἰσόδου θηλέων
ζώων καὶ παρανόμου θήρας, ἐπιβάλλον πρόστιμον μέχρι 300 δραχ. καὶ
προσωπικὴν κράτησιν μέχρι πέντε ἡμερῶν, τοῦ μὲν εἰσπραττομένου ἀμέσως
καὶ διὰ προσωπικῆς κρατήσεως δυνάμει τοῦ περὶ δημοσίων ἐσόδων καὶ
δικαστικῶν ἐξόδων Νόμου, τῆς δὲ ἐκτιομένης ἐν τῷ κρατητηρίῳ τῆς
Ὑποδ/σεως Χωρ/κῆς Καρυῶν.
Ἄρθρον 14
Τὰ μέλη τοῦ Δικαστηρίου, ὁ δημόσιος κατήγορος καὶ ὁ Γραμματεὺς λαμβάνουσι 15 δρχ. ἡμερησίαν ἀποζημίωσιν δι᾽ ἑκάστην δικάσιμον. Τὰ ὑπὸ
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τῶν Ἀγροδασοφυλάκων συλλαμβανόμενα ζῶα ἐν ζημίᾳ ἢ λαθροβοσκῇ,
κρατοῦνται ὑπ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ περιφερείᾳ τῆς δικαιοδοσίας των μέχρι 5
ἡμερῶν, μὴ παρουσιασθέντος δὲ τοῦ ἰδιοκτήτου πρὸς παραλαβήν, παραδίδονται ταῦτα εἰς τὴν Ἱ. Ἐπιστασίαν εἰς Καρυάς, εἰδοποιουμένης ἐγγράφως
περὶ τούτου καὶ τῆς Ὑποδ/σεως Χωρ/κῆς ἥτις καὶ ἀναγγέλλει ἁρμοδίως τὸ
γεγονὸς εἰς τοὺς πλησιοχώρους Σταθμοὺς καὶ τὰς Κοινότητας.
Ἄρθρον 17
Τὰ δικαιώματα τῶν Ἀγροδασοφυλάκων ἐπὶ μὲν τῶν μεμονομένως συλλαμβανομένων μεγάλων ζώων εἶναι δραχ. 7, ἐπὶ δὲ τῶν μικρῶν 5 δραχ. ἐπὶ
ἀγέλης δὲ ἄνω τῶν 10, τὸ ἥμισυ.
Ἄρθρον 19
Πρὸς ἀκριβέστερον καθορισμὸν τῶν ἀγροδασοζημιῶν διορίζονται ὑπὸ
τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας 4 Πραγματογνώμονες μὲ ἐνιαύσιον θητείαν, δύο διὰ
τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν καὶ τὰς Καρυὰς καὶ δύο διὰ τὴν μεσημβρινὴν μέχρι
τῆς Μονῆς Λαύρας, ἐξ ὧν ὁ εἷς μοναχὸς καὶ ὁ ἕτερος λαϊκὸς ἐκ τῶν
ἐνδημούντων καὶ τῶν μᾶλλον εἰδικευμένων περὶ τὰ ἀγροτικὰ καὶ δασικὰ
ζητήματα. Οἱ Πραγματογνώμονες οὗτοι, ἐγκρινόμενοι καὶ ὁρκιζόμενοι παρὰ
τῆς Ὑποδ/σεως Χωρ/κῆς Ἁγίου Ὄρους, λαμβάνουσι δι᾽ ἑκάστην ἐκτίμησιν
δραχ. 15, μεταβαίνοντες δὲ πλέον τῆς ὥρας ἐκτὸς τῆς ἕδρας των λαμβάνουσι
30 δραχ. ἡμερησίαν ἀποζημίωσιν καὶ τὰ ὁδοιπορικὰ μεταβάσεως καὶ
ἐπιστροφῆς, καταβαλλόμενα ἀμέσως ὑπὸ τοῦ καλοῦντος, βαρύνουσι δὲ ἐν
τέλει τὸν καταδικαζόμενον ὑπὸ τοῦ Δικαστηρίου.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 19 Ἰουλίου 1956
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ συμπληρώσεως τῆς ἀπὸ 2.11.1948
περὶ ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κανονιστικῆς Διατάξεως
(ΦΕΚ 190 Β´/1948)
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ᾽ ἀριθμ. 4408/6.2.1958 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 60 Β´/1.3.1958)
«Περὶ συμπληρώσεως τῆς περὶ Ἀγρασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
Κανονιστικῆς Διατάξεως ἀπὸ 2 Νοεμβρίου 1948»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ἰδόντες τὸ ἄρθρον 6 τοῦ Ν. Διατάγματος τῆς 10/16 Σεπτεμβρίου 1926
«περὶ κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους».
Ἐπικυροῦμεν τὴν Κανονιστικὴν Διάταξιν τὴν ψηφισθεῖσαν ἐν σχεδίῳ
ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑπὸ χρονολογίαν
4 Σεπτεμβρίου 1957, δι᾽ ἧς συμπληροῦται ἡ ἀπὸ 2 Νοεμβρίου 1948 (Φ.Ε.Κ.
190 τ. Β´) Κανονιστικὴ Διάταξις περὶ Ἀγρασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.
Ἡ Κανονιστικὴ αὕτη Διάταξις ἔχει καὶ θέλει ἰσχύσει ὡς ἑξῆς:
Ἄρθρον 1ον τιθέμενον ἐν τῇ Κ.Δ. πρὸ τοῦ 9ου
Ἐν περιπτώσει μὴ ἐμφανίσεως τοῦ κατηγορουμένου, νομίμως πρὸς τοῦτο
κλητευθέντος, δικάζεται οὗτος ὑπὸ τοῦ Δικαστηρίου ὡσεὶ ἦτο παρὼν ἐν
αυτῷ.
Ἄρθρον ἕτερον ἐν συνεχείᾳ
Ἐὰν ὁ κατηγορούμενος ἔχει πρὸς δικαίωσιν τῆς μὴ προσελεύσεώς του
λόγους ἀνωτέρας βίας δύναται νὰ ὑποβάλῃ τούτους εἰς τὸ δικαστήριον ἐντὸς
10/ημέρου ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως εἰς αὐτὸν τῆς ἀποφάσεως. Ὁπότε τοῦτο
ὁρίζει νέαν δικάσιμον καθ᾽ ἣν ἀπολογουμένου καὶ προφορικῶς τοῦ
ἀπουσιάζοντος λαμβάνεται ἐπ᾽ αὐτοῦ ἀνέκκλητος ἀπόφασις.
Ἄρθρον ἕτερον πρὸ τοῦ 11ου
Ἐάν τις τῶν μαρτύρων ἢ πραγματογνωμόνων κλητευθεὶς νομίμως δὲν
ἐμφανισθῇ ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου ὑποβάλλεται εἰς πρόστιμον 100 μέχρι
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500 δρχ. μεταλλικῶν, ἂν δὲ λόγῳ τῆς ἀπουσίας των ἀνεβλήθη ἡ δίκη οἱ μὲν
Μοναχοὶ καταγγέλλονται εἰς τὰς Μονὰς τῆς Μετανοίας των πρὸς συμμόρφωσιν, οἱ δὲ λαϊκοὶ εἰς τὴν Ἀστυνομικὴν Ἀρχὴν τῆς διαμονῆς των πρὸς βιαίαν προσαγωγὴν κατὰ τὴν νέαν δικάσιμον, ὁπότε ἐξετάζονται ὑπὸ τοῦ δικαστηρίου καὶ οἱ τυχὸν προβληθησόμενοι ὑπ᾽ αὐτῶν λόγοι ἀνωτέρας βίας
διὰ τὴν μὴ προσέλευσίν των καὶ ἀποφασίζεται ὑπὸ τοῦ δικαστηρίου ἡ
ἐπικύρωσις ἢ ἀκύρωσις τοῦ ἐπιβληθέντος προστίμου.
Ἄρθρον ἕτερον ἐν συνεχείᾳ πρὸ τοῦ 11ου
Ἐὰν τὸ δικαστήριον πεισθῇ περὶ τῆς ἀδικαιολογήτου ἀπουσίας τῶν ὡς
ἄνωθι μαρτύρων ἢ πραγματογνωμόνων, δύναται πρὸς τὸ ἐπιβληθὲν πρόστιμον νὰ καταλογίσῃ εἰς αὐτοὺς καὶ τὰ ἔξοδα τῆς δίκης ἐν ἴσῃ ἀναλογίᾳ
ὅταν εἶναι πλείονες τοῦ ἑνός.
Ἄρθρον πρὸ τοῦ 19ου
Οἱ Ἀγροδασοφύλακες ὑποχρεοῦνται νὰ προβαίνωσιν εἰς ἐκτίμησιν τῆς
γενομένης ζημίας ἂν αὕτη δὲν ὑπερβαίνει τὰς 500 δραχμάς, γνωστοποιοῦντες τοῦτο καὶ εἰς τοὺς ἐνδιαφερομένους.
Ἄρθρον πρὸ τοῦ 20οῦ
Πρὸς ἐξακρίβωσιν ζημίας πέραν τῶν 500 δραχμῶν συμπράττει μετὰ τοῦ
Ἀγροδασοφύλακος καὶ εἷς πραγματογνώμων, συντασσομένης ὑπ᾽ αὐτῶν
κοινῆς ἐκθέσεως ἥτις ἀποστέλλεται εἰς τὸ δικαστήριον.
Ἄρθρον ἐν συνεχείᾳ πρὸ τοῦ 20οῦ
Ἕνεκα ἀγροτικοῦ ἢ δασικοῦ ἀδικήματος ἐπ᾽ αὐτοφόρῳ, ἐπιτρέπεται ἡ
σύλληψις τοῦ πταίστου ὑπὸ παντὸς ὀργάνου ἀγροδασοφύλακος ἢ Ἀστυνομίας, ἀπαγγελλομένης κατ᾽ αὐτοῦ μηνύσεως, ἥτις ἐκδικάζεται ἐντὸς
24/ώρου καθ᾽ ὃ ἰσχύει καὶ ἡ κράτησις τοῦ μηνυθέντος.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 6 Φεβρουαρίου 1958
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε. ΑΒΕΡΩΦ ΤΟΣΙΤΣΑΣ
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3. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΣ, ΕΙΣΟΔΟΥ
ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ εἰσαγωγῆς αὐτοκινήτων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
καὶ διανοίξεως δασοδρόμων ἐν Αὐτῷ 4
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ᾽ ἀριθμ. Φ.7611.1./1/ΑΣ 188/11.3.1983 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 180 Β´/12.4.1983)
περί «Κύρωσης της Κανονιστικής Διατάξεως“περί εισαγωγής
αυτοκινήτων εν Αγίω Όρει και διανοίξεως δασοδρόμων εν Αυτώ”»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 6 του Ν.Δ. της 10.9.1926 «περί κυρώσεως του
Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους», κυρώνουμε την Κανονιστική
Διάταξη «περί εισαγωγής αυτοκινήτων εν Αγίω Όρει και διανοίξεως δασοδρόμων εν Αυτώ», που ψηφίστηκε από τη Δισενιαύσια Ι. Σύναξη του Αγίου
Όρους κατά τη συνεδρία της από 20.4.1982 σύμφωνα με το άρθρο 40 του
Ν.Δ. της 10.9.1926 και της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

«Περί εισαγωγής αυτοκινήτων εν Αγίω Όρει και διανοίξεως δασοδρόμων εν αυτώ»
Η παρούσα ΡΙ´ (110) Δισενιαύσιος Ιερά Σύναξις της 20ής Απριλίου 1982
οριζομένη κατά το άρθρ. 40 του από 10/9/1926 Ν. Δ/τος, αποφασίζει και
ψηφίζει:
4

Ἐνεσωματώθησαν αἱ διορθώσεις σφαλμάτων, αἱ ὁποῖαι ἐδημοσιεύθησαν ἐν τῷ ΦΕΚ 279
Β´/25.5.1983.
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Άρθρον 1
Εισαγωγή κ.λπ. αυτοκινήτων εντός του Αγίου Όρους
1. Απαγορεύεται απολύτως η εισαγωγή εντός του Αγίου Όρους αυτοκινήτου οχήματος οιασδήποτε χρήσεως και ιδιοκτησίας (επιβατικών, φορτηγών, τρακτέρ, κ.λπ.).
2. Κατ᾽ εξαίρεσιν, επιτρέπεται η εισαγωγή εντός του Αγίου Όρους των
ακολούθων μόνον αυτοκινήτων οχημάτων:
α) Των δύο επιβατικών δημοσίας χρήσεως αυτοκινήτων (λεωφορείων). Εκ των ως άνω δύο αυτοκινήτων επιτρέπεται όπως εκτελή, ως μέχρι
τούδε, το δρομολόγιον μεταξύ Καρυών – Δάφνης και Καρυών – Ι.Μ.
Ιβήρων μόνον ένα εξ αυτών, του ετέρου δυναμένου να χρησιμοποιηθεί
μόνον είτε λόγω βλάβης του κυκλοφορούντος ήδη ως άνω αυτοκινήτου
είτε λόγω ηυξημένου αριθμού επιβατών. Το ως άνω αυτοκίνητον επιτρέπεται να κινήται μόνον εις την διανοιγείσαν ως άνω αμαξιτήν οδόν
Δάφνης – Καρυών – Ιβήρων, απαγορευομένης της κινήσεως αυτού εις
ετέρας οδούς, αίτινες συνδέουν τας Ι. Μονάς μετά των Καρυών και αι
οποίαι θα παραμείνουν χωματόδρομοι. Η Ιερά Κοινότης κατόπιν διενεργείας σχετικής δημοπρασίας, ής οι όροι θα ορίζωνται υπ᾽ αυτής, εν
οίς θα περιλαμβάνωνται και τα περί ωραρίων και συχνότητος των δρομολογίων, ύψους κομίστρων, θα αναθέτη την διενέργειαν του ως άνω
δρομολογίου εις ανάδοχον. Οι μαθηταί της Αθωνιάδος Σχολής διακινούμενοι δια των ως άνω λεωφορείων θα τυγχάνουν εις τα κόμιστρα, της
εκπτώσεως, ής τυγχάνουν και οι λοιποί εν Ελλάδι σπουδασταί.
β) Δύο φορτηγών κοινής χρήσεως αυτοκινήτων, τα οποία θα χρησιμεύουν δια την επί κομίστρω μεταφοράν τροφίμων και λοιπών εμπορευμάτων προοριζομένων δια τας ανάγκας της Αθωνιάδος Σχολής, των Ι.
Μονών, των Κελλίων, ως και παντός άλλου ενδιαφερομένου. Η Ιερά
Κοινότης κατόπιν διενεργείας σχετικού διαγωνισμού, ού οι όροι θα ορίζονται υπ᾽ αυτής, θα συμβάλλεται μετά των ιδιοκτητών των ως άνω φορτηγών, καθορίζουσα τους όρους της μετ᾽ αυτών συναπτομένης σχετικής
συμβάσεως. Εκ των ως άνω δύο φορτηγών αυτοκινήτων μόνον ένα εξ
αυτών επιτρέπεται όπως, κατόπιν αποφάσεως της Ι. Κοινότητος, ελευθέρως ανακαλουμένης υπ᾽ αυτής, εξέρχεται εκτός του Αγίου Όρους δια
την μεταφοράν εμπορευμάτων.
γ) Εκάστη Ιερά Μονή δύναται να κέκτηται μέχρι και δύο οχήματα,
ένα δια την μεταφοράν της ξυλείας και ένα δια τας ποικίλας ανάγκας
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της Μονής, δυναμένη κατ᾽ εξαίρεσιν να αποκτήση και τρίτον όχημα δια
τας δασικάς ανάγκας της, ως και μηχανήματα συντηρήσεως των οδών.
3. Τα ήδη υπάρχοντα οχήματα των Κελλιωτών επιτρέπεται όπως χρησιμοποιούνται μέχρις αχρηστεύσεως αυτών.
4. Εκάστη Ι. Μονή δύναται προς κάλυψιν των αναγκών των υπ᾽ αυτήν
Κελλίων και Σκητών, να παρέχει εις ταύτα το δικαίωμα της αγοράς αγροτικών οχημάτων, ανηκόντων κατά μεν την ψιλήν κυριότητα εις την κυρίαρχον Ι. Μονήν, κατά δε την επικαρπίαν εις αυτά. Ο αριθμός των οχημάτων
καθορίζεται υπό της κυριάρχου Ι. Μονής, εν πάση όμως περιπτώσει, ούτος
δεν δύναται να υπερβή τα τρία δι᾽ εκάστην Ι. Σκήτην, ως και τρία δια τα
Κελλία αυτής.
5. Δια την καλλιέργειαν της γης δύνανται οι εξαρτηματικοί μοναχοί δια
της οικείας κυριάρχου Μονής να αιτήσωνται από την Ι. Κοινότητα την άδειαν εισαγωγής σκαπτικού μηχανήματος. Εν τη αιτήσει προς την Ι. Κοινότητα
δέον ν᾽ αναφέρεται λεπτομερώς και ο τύπος του σκαπτικού μηχανήματος.
6. Η εξαγωγή εκτός του Αγίου Όρους των οχημάτων των Ι. Μονών, ως
και των λοιπών εν Αγίω Όρει κυκλοφορούντων οχημάτων, προς επισκευήν,
θα επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της Ι. Επιστασίας μη απαιτουμένης
οιασδήποτε άλλης διατυπώσεως. Ο έλεγχος εισόδου και εξόδου των εν Αγ.
Όρει κυκλοφορούντων οχημάτων θα γίνεται υπό των οικείων Λιμενικών
και Τελωνειακών Αρχών.
7. Απαγορεύεται αυστηρώς η εισαγωγή εν τω Αγίω Όρει υπό των μοναχών και ιδιωτών δικύκλων (μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών κ.λ.π.) και τρικύκλων οχημάτων.
8. Τα κατόπιν της κατά τα ανωτέρω αδείας της Ιεράς Κοινότητας εισαγόμενα εν Αγίω Όρει αυτοκίνητα καταγράφονται εις ειδικόν βιβλίον μητρώου της Ιεράς Επιστασίας και λαμβάνουν σχετικόν αριθμόν, τον οποίον
θα φέρουν εμφανώς εις το εμπρόσθιον και οπίσθιον μέρος αυτών και ο οποίος είναι τελείως διάφορος του τοιούτου της αδείας κυκλοφορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Τα ανωτέρω ισχύουν και δια τα ήδη υπάρχοντα εν Αγ.
Όρει οχήματα, τα οποία εντός διμήνου από της ισχύος της παρούσης υποχρεούνται να εγγραφούν εις το ως άνω βιβλίον μητρώου.
9. Απαγορεύεται αυστηρώς η μόνιμος στάθμευσις επί της πλατείας του
Πρωτάτου και του πέριξ αυτής χώρου έως της διασταυρώσεως μετά της οδού
της αγούσης προς την Ι. Μ. Ιβήρων. Το λεωφορείον, το οποίον εκτελεί την
συγκοινωνίαν Δάφνης - Καρυών - Ιβήρων μετά την αποβίβασιν των επιβα-
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τών θα σταθμεύη εις το υπάρχον γκαράζ. Η Ι. Κοινότης δικαιούται δι᾽ αποφάσεώς της να καθορίζη εκάστοτε τον χώρον επιβιβάσεως και αποβιβάσεως
των επιβατών, ως και τον χώρον σταθμεύσεως του ως άνω λεωφορείου.
10. Τα παντός είδους εν Αγ. Όρει οχήματα, μετά την παύσιν της λειτουργίας των, δέον όπως μεταφέρωνται υπό των ιδιοκτητών ή των κατόχων αυτών αμελλητί εκτός του Αγ. Όρους κατόπιν αδείας της Ι. Επιστασίας, απογορευομένης της εγκαταλείψεώς των εντός του Αγ. Όρους. Εν αδρανεία
των ιδιοκτητών ή των κατόχων αυτών, ταύτα μεταφέρονται εκτός του Αγ.
Όρους επιμελεία της Ι. Επιστασίας κατόπιν αποφάσεως της Ι. Κοινότητος,
της σχετικής δαπάνης βαρυνούσης τους ιδιοκτήτας ή κατόχους αυτών.
11. Επιτρέπεται η εισαγωγή εις το Άγ. Όρος υπό των εργολάβων των
αναλαμβανόντων εκτέλεσιν έργων οδοποιΐας ή δασικής εκμεταλλεύσεως
ή εν γένει οικοδομικών εργασιών των απαραιτήτων οχημάτων και τροχοφόρων μηχανημάτων (εκσκαφέων κλπ.) κατόπιν αδείας της Ι. Επιστασίας,
αιτουμένης υπό των ενδιαφερομένων Ι. Μονών ήτις θα καθορίζη και τον
χρόνον παραμονής αυτών εν τω Αγ. Όρει, των προαναφερθέντων εργολάβων
υποχρεουμένων όπως εξάγουν ταύτα του Αγίου Όρους μετά την λήξιν του
ως άνω χρόνου. Εν περιπτώσει μη αποπερατώσεως των έργων κατά τον ως
άνω καθωρισμένον χρόνον, δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να αιτήσωνται παράτασιν παραμονής.
Άρθρον 2
Οδοί εντός του Αγίου Όρους
1. Επί τω σκοπώ διασώσεως του μοναστικού χαρακτήρος του Αγ. Όρους
απαγορεύεται απολύτως κατά τα ανέκαθεν κρατούντα η διάνοιξις οδών συνδεουσών τούτο μετά του εκτός τούτου κόσμου, διατηρουμένης αυστηρώς
της ασκουμένης ήδη εποπτείας επί των ορίων της Ι. Χερσονήσου του Άθω
υπό της Ι. Κοινότητος, ήτις θα λαμβάνη τα εκάστοτε ενδεικνυόμενα μέτρα
προστασίας και διαφυλάξεως τούτων ως και καταργήσεως των ήδη συνδεουσών τα όρια της Ι. Χερσονήσου μετά του Αγίου Όρους οδών.
2. Η διανοιχθείσα από του 1963 αμαξιτή οδός Δάφνης – Καρυών – Ιβήρων κρίνεται ως καλύπτουσα απολύτως τας ανάγκας του Αγ. Όρους ώστε
να περιττεύη πάσα διάνοιξις άλλης αρτηρίας. Η ως άνω οδός θεωρουμένη
κοινής χρήσεως τελεί υπό την άμεσον επιτήρησιν της Ι. Κοινότητος.
3. Κατ᾽ εξαίρεσιν αι Ιεραί Μοναί και μόνον έχουν το δικαίωμα διανοίξεως δασικών οδών εν ταις περιοχαίς αυτών προς εκμετάλλευσιν των δασικών αυτών προϊόντων.
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4. Εκάστη Ι. Μονή δύναται, εφ᾽ όσον θα έκρινε ότι είναι απολύτως αδύνατον άλλως να καλύψη επειγούσας ανάγκας, να διασυνδεθή μεθ᾽ ετέρας
Ι. Μονής δια κοινής συμφωνίας δια των δασικών αυτών οδών, αίτινες θέλουν χρησιμοποιούνται δια κοινούς αγαθούς σκοπούς.5
Άρθρον 3
Κυρώσεις επί παραβάσεως των διατάξεων της παρούσης
1. Η παράβασις των διατάξεων της παρούσης θα διαπιστούται δι᾽ ητιολογημένης ανεκκλήτου αποφάσεως της Ι. Κοινότητος μετά κλήσιν εις απολογίαν του παραβάτου.
2. Η Ι. Κοινότης δια της ως άνω αποφάσεώς της θα εντέλλεται τον παραβάτην όπως εντός ευλόγου προθεσμίας συμμορφωθή προς τα δι᾽ αυτής
διατασσόμενα. Δια της αυτής ως άνω αποφάσεώς της η Ι. Κοινότης δύναται
να επιβάλλη εις βάρος του παραβάτου και πρόστιμον, εν περιπτώσει μη
συμμορφώσεώς του ή δια εκάστην μεταγενεστέραν παράβασιν το ύψος του
οποίου προσδιορίζεται και αναπροσαρμόζεται τη εισηγήσει της Ι. Κοινότητος, υπό της Εκτάκτου Διπλής Ιεράς Συνάξεως, το οποίον εισπραττόμενον
θα αποτελή έσοδον της Ι. Κοινότητος. Εν περιπτώσει τελικώς μη συμμορφώσεως του παραβάτου προς τας διατάξεις της εκδοθείσης αποφάσεως, αυτή θα εκτελείται νομίμως υπό της Ι. Επιστασίας εις βάρος και δαπάναις του
παραβάτου, κατά τας διατάξεις του ισχύοντος Κ.Χ.Α.Ο. και του Νομοθετικού Διατάγματος του κυρούντος αυτόν τη συνδρομή των Αστυνομικών
Οργάνων.
3. Ειδικώς όσον αφορά τας παραβάσεις των διατάξεων της παρούσης εν
σχέσει με την εισαγωγήν και λοιπά κατά τα ανωτέρω εις Άγ. Όρος των οχημάτων, πέραν των εν ταις προηγουμέναις παραγράφοις του παρόντος άρθρου
οριζομένων, δια της αποφάσεως της Ι. Κοινότητος της διαπιστούσης την
παράβασιν δύναται να διαταχθή η ανάκλησις της δια προγενεστέρας αποφάσεως της Ι. Κοινότητος χορηγηθείσης αδείας εισαγωγής αυτών, ως και
η απομάκρυνσις εκτός των ορίων του Αγ. Όρους των παρανόμων οχημάτων,
ήτις θα εκτελείται κατά τας διατάξεις του ισχύοντος Κ.Χ.Α.Ο. και του ν.δ.
του κυρούντος αυτόν.
5

Βλ. συμπληρωματικῶς τό ἄρθρον 4ον παρ. ε΄ τῆς ἐκκρεμοῦς πρός ἐπικύρωσιν ὑπό τοῦ ὙπἘξ Κ.Δ.
«Περί τῆς Ἐπιστημονικῆς ἐκμεταλλεύσεως καί ἐξασφαλίσεως τῶν Δασῶν τῆς Χερσονήσου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους καί Προστασίας Οἰκοτόπων καί ἐνδιαιτημάτων», ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ
ΡΞΘ΄(169)/20.8.2011 Συνόδῳ αὐτῆς, εἰς τό Μέρος Δ΄, σ. 287 ἑπ., 290.
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Άρθρον 4
Από της ψηφίσεως της παρούσης μέχρις της δημοσιεύσεώς της εις την
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πάσα εισαγωγή εν Αγ. Όρει οιουδήποτε τροχοφόρου κατά παράβασιν των διατάξεων της παρούσης Κανονιστικής Διατάξεως θεωρείται παράνομος.
Άρθρον 5
Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 11 Μαρτίου 1983
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(ΦΕΚ 279 Β´/25.5.1983)
Διορθώσεις σφαλμάτων στην
Ὑπ᾽ ἀριθμ. Φ. 7611.1./1/ΑΣ 188/11.3.1983 ἀπόφασιν τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕK 180 Β´/12.4.1983)
Στη σελίδα 1557 στη δεύτερη στήλη στον πέμπτον (5) στίχο από κάτω
προς τα επάνω η λέξη «χνωματόδρομοι» διορθώνεται «χωματόδρομοι».
Στη σελίδα 1558 στην πρώτη στήλη στον δέκατο όγδοο (18) στίχο από
πάνω προς τα κάτω και μετά τις λέξεις «και ένα δια τας» προστίθεται η λέξη
«ποικίλας».
Στη σελίδα 1558 στην πρώτη στήλη στο δέκατο ένατο6 (36) στίχο από
επάνω προς τα κάτω η λέξη «τρόπος» διορθώνεται «τύπος».
4. Στη σελίδα 15577 στην πρώτη στήλη στο δέκατο ένατο στίχο, από
κάτω προς τα επάνω το διαζευτικό γράμμα «ή» διορθώνεται «και».
Στη σελίδα 1558 στην πρώτη στήλη στο δέκατο έκτο (16) στίχο από κάτω
προς τα επάνω και μετά τις λέξεις «και δια» προστίθεται η λέξη «τα».
Στη σελίδα 1558 στη δεύτερη στήλη στον ενδέκατο (11) στίχο από επάνω
προς τα κάτω η λέξη «εκσαφέων» διορθώνεται «εκσκαφέων».
Στη σελίδα 1558 στη δεύτερη στήλη στον εικοστό τέταρτο (24) στίχο
από κάτω προς τα επάνω η λέξη «ητιολογημένης8» διορθώνεται «ητιολογημένης».
Στη σελίδα 1558 στη δεύτερη στήλη στο δεύτερο (2) στίχο από κάτω προς
τα επάνω μπροστά από τις λέξεις «δια της αποφάσεως» τίθεται κόμμα.
Στη σελίδα 1559 στην πρώτη στήλη μετά τό δέκατο τέταρτο (14) στίχο
από τα επάνω προς τα κάτω διαγράφονται οι λέξεις «Εν Καρυές τη 9 Μαΐου
1982» και αντί αυτών τίθενται «Αθήνα 11 Μαρτίου 1983».
(Από το Υπουργείο Εξωτερικών)
6

7

8

Ἀναγιγνώσκοντας τό διορθούμενον ΦΕΚ, προκύπτει ὅτι πρόκειται περί προδήλου παραδρομῆς,
ἀντί τοῦ ὀρθοῦ «τριακοστό έκτο».
Ἀναγιγνώσκοντας τό διορθούμενον ΦΕΚ, προκύπτει ὅτι πρόκειται περί προδήλου παραδρομῆς,
ἀντί τῆς ὀρθῆς σελίδος «1558».
Πραγματικῶς διορθοῦται ἡ λέξις «ητιοογημένης» εἰς «ητιολογημένης».
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ εἰσόδου καὶ κυκλοφορίας ὀχημάτων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ᾽ ἀριθμ. 449/26.4.2006 ἀποφάσεως τῆς ὙπἘξ
(ΦΕΚ 557 Β´/4.5.2006)
«Περί εισόδου και κυκλοφορίας οχημάτων εν Αγίω Όρει»9

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 6 του ν.δ. από 10.9.1926 που κύρωσε τον Καταστατικό Χάρτη
του Αγίου Όρους, επικυρώνουμε την κανονιστική διάταξη «περί εισόδου
και κυκλοφορίας οχημάτων εν Αγίω Όρει» που αποφασίσθηκε και ψηφίσθηκε από την Δισενιαύσιο Ιερά Σύναξη κατά τις υπό στοιχεία ΡΜΖ´
(147)/20.8.2000 και ΡΝΣΤ´ (156)/3.5.2005 Συνόδους αυτής:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

«Περί εισόδου και κυκλοφορίας οχημάτων εν Αγίω Όρει»
Άρθρον 1
1. Απαγορεύεται γενικώς η είσοδος και κυκλοφορία εντός του Αγίου
Όρους τροχοφόρων οχημάτων οιασδήποτε χρήσεως και ιδιοκτησίας (επιβατηγών IX, φορτηγών δημοσίας και ιδιωτικής χρήσεως, τροχοφόρων χωματουργικών και οικοδομικών μηχανημάτων, ελκυστήρων, δικύκλων, τρικύκλων κ.λπ).
2. Κατ᾽ εξαίρεσιν είναι δυνατή η κατά τας διατάξεις της παρούσης και
υπό τας ειδικάς προϋποθέσεις τας αναφερομένας εις αυτήν έγκρισις εισόδου
οχημάτων, παρεχομένη υπό μεν της Ι. Επιστασίας δια περιπτώσεις προσωρινής παραμονής, υπό δε της Εκτάκτου Διπλής Ιεράς Συνάξεως (Ε.Δ.Ι.Σ.)
ή της Ι. Κοινότητος κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα δια περιπτώσεις μονίμου παραμονής. Εν οιαδήποτε περιπτώσει πάντως μεριμνάται, ώστε ο τύ9

Ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν, διότι ἐκκρεμεῖ ἡ ἐπικύρωσις ὑπό τοῦ ὙπἘξ τῆς Κ.Δ. «Περί τροποποιήσεως τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως περί εἰσόδου καί κυκλοφορίας ὀχημάτων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει», ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ΡΟΕ΄(175)/20.8.2014 Συνόδῳ αὐτῆς, τῆς ὁποίας τό ἄρθρον 8 παρ. 2
καταργεῖ ῥητῶς τήν ἐν λόγῳ Κ.Δ.. Βλ. εἰς τό Μέρος Δ΄, σ. 315 ἑπ., 322.
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πος και ο αριθμός των οχημάτων να τυγχάνη ελεγχόμενος, περιωρισμένος
και ανάλογος προς τας ανάγκας αλλά και τον ησυχαστικόν και πνευματικόν
χαρακτήρα του Ι. Τόπου.
3. Εν οιαδήποτε περιπτώσει κατ᾽ εξαίρεσιν εισόδου οχήματος κατά τα
ανωτέρω, πέραν των προβλεπομένων υπό της παρούσης προϋποθέσεων,
δέον να πληρώνται επίσης και οι κατά νόμον προδιαγραφαί ταξινομήσεως,
ασφαλίσεως, αδείας κυκλοφορίας, αδείας οδηγήσεως κ.λπ.
4. Αι διαδικασίαι της κατ᾽ εξαίρεσιν κατά τα ανωτέρω εγκρίσεως δεν
αφορούν εις τα οχήματα των δημοσίων υπηρεσιών του Αγίου Όρους.
Άρθρον 2
1. Η Ιερά Κοινότης, εφ᾽ όσον κρίνη τούτο σκόπιμον και απαραίτητον,
παρέχει εις τα ενταύθα Ι. Σκηνώματα (Ι. Μονάς και εξαρτήματα) άδειαν εισαγωγής και μονίμου παραμονής γεωργικών ελκυστήρων ή μηχανημάτων
δια την καλλιέργειαν της γης και την εκτέλεσιν αναγκαίων εργασιών εις
αυτά.
2. Η Ε.Δ.Ι.Σ., εφ᾽ όσον κρίνη τούτο σκόπιμον και απαραίτητον, παρέχει
εις τα ενταύθα Ιερά Σκηνώματα άδειαν εισαγωγής και μονίμου παραμονής
των απολύτως αναγκαίων οχημάτων προς κάλυψιν των μεταφορικών και
λοιπών αναγκών αυτών. Ειδικώτερον όσον αφορά εις εξαρτήματα, δύναται
να παρέχη άδειαν εισαγωγής και μονίμου παραμονής μόνον αγροτικών οχημάτων ανοικτού τύπου.
3. Προκειμένου να παρασχεθή άδεια δι᾽ οιονδήποτε όχημα των ως άνω
(1) και (2) παραγράφων, δέον όπως υποβληθή εις την Ι. Κοινότητα αίτησις
της κυριάρχου Ιεράς Μονής, συνοδευομένη υπό εγγράφων και φωτογραφιών
περί του τύπου, μορφής, χρωματισμού και λοιπών χαρακτηριστικών του
οχήματος κ.λπ. ως και υπό αδείας οδηγήσεως αντιστοίχου κατηγορίας κατά
τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις.
4. Αι παρεχόμεναι εις εξαρτήματα εγκρίσεις κατά τας ως άνω παραγράφους (1) και (2) αφορούν εις τα Ιερά Σκηνώματα, ουχί δε εις τους εγκαταβιούντας εν αυτοίς, μη ισχύουσαι δι᾽ αυτούς εν περιπτώσει τυχόν μετοικήσεώς των, εφ᾽ όσον δε παρουσιασθή σχετική ανάγκη εις το νέον Ι. Σκήνωμα
αυτών, επανεξετάζεται η σκοπιμότης νέας εγκρίσεως διά της αυτής διαδικασίας.
5. Τα κατόπιν αδείας της Ε.Δ.Ι.Σ. ή της Ι. Κοινότητος κατά τα ανωτέρω
αποκτώμενα οχήματα, επιπροσθέτως προς την ταξινόμησιν υπό των υπη-
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ρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών, καταγράφονται μετά την εξακρίβωσιν του τύπου του οχήματος, δι’ εσωτερικούς στατιστικούς και ελεγκτικούς λόγους, εις ειδικόν Μητρώον Οχημάτων της Ιεράς Επιστασίας και
λαμβάνουν σχετικόν αριθμόν, τον οποίον φέρουν εμφανώς εις το εμπρόσθιον και οπίσθιον μέρος αυτών. Ωσαύτως εκδίδεται υπό της Ι. Επιστασίας
οικεία ειδική άδεια κυκλοφορίας δι᾽ έκαστον όχημα ή μηχάνημα, η οποία
δέον να ευρίσκηται πάντοτε εντός αυτού και να επιδεικνύηται εις εκάστην
ζήτησιν.
6. Η Ε.Δ.Ι.Σ. ή η Ι. Κοινότης κατά περίπτωσιν, εφ᾽ όσον κρίνουν τούτο
σκόπιμον και απαραίτητον, παρέχουν άδειαν αντικαταστάσεως παλαιού
οχήματος ή μηχανήματος, έχοντος κατά τα ανωτέρω άδειαν και αριθμόν
κυκλοφορίας της Ιεράς Επιστασίας, διά νεωτέρου τοιούτου, κατά τα προβλεπόμενα εις τας ανωτέρω (1) και (2) παραγράφους, ακολουθουμένης της
κάτωθι διαδικασίας: Μετά την έγκρισιν κατατίθενται τη Ιερά Επιστασία η
παλαιά άδεια κυκλοφορίας και ο αριθμός του παλαιού οχήματος, τα χορηγηθέντα κατά τα οριζόμενα εις την παράγ. 5 του παρόντος άρθρου, εξάγεται
τούτο εκτός Αγίου Όρους, προσκομίζεται τη Ιερά Επιστασία βεβαίωσις εκδοθείσα αρμοδίως περί οριστικής αποσύρσεως τούτου, εξακριβούται ο τύπος
του νέου οχήματος ή μηχανήματος, ούτω δε παραδίδεται ο αριθμός και εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας με τα στοιχεία του νέου οχήματος.
7. Πάσα μεταβίβασις κυριότητος οχημάτων μεταξύ Ι. Μονών ή εξαρτημάτων δέον πρότερον να τύχη της εγκρίσεως της Ε.Δ.Ι.Σ. ή της Ι. Κοινότητος κατά περίπτωσιν.
8. Τα παντός είδους εν Αγίω Όρει οχήματα και μηχανήματα, περιπίπτοντα
εις αχρηστίαν, δέον όπως μεταφέρωνται υπό των ιδιοκτητών ή των κατόχων
αυτών αμελλητί εκτός Αγίου Όρους, κατόπιν αδείας της Ι. Επιστασίας και
αφού προηγουμένως παραδοθούν εις αυτήν η άδεια κυκλοφορίας και ο αριθμός των οχημάτων, αι χορηγηθείσαι κατά τα οριζόμενα εις την παράγ. 5
του άρθρου 2 της παρούσης, απαγορευομένης της εγκαταλείψεώς των εντός
του Αγίου Όρους. Εν αδρανεία των ιδιοκτητών ή των κατόχων αυτών, ταύτα
μεταφέρονται εκτός του Αγίου Όρους επιμελεία της Ι. Επιστασίας κατόπιν
αποφάσεως της Ι. Κοινότητος, της σχετικής δαπάνης βαρυνούσης τους ιδιοκτήτας ή κατόχους αυτών.
9. Δια λόγους οδικής ασφαλείας αι παρεχόμεναι κατά τα ανωτέρω εγκρίσεις υπό της Ε.Δ.Ι.Σ. ή της Ι. Κοινότητος κοινοποιούνται και εις το Αστυνομικόν Τμήμα Αγίου Όρους.
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Άρθρον 3
1. Η Ιερά Επιστασία, εφ᾽ όσον κρίνη τούτο σκόπιμον και απαραίτητον,
παρέχει δι’ ωρισμένην χρονικήν περίοδον και περιοχήν κινήσεως, κατόπιν
αιτήσεων των ενδιαφερομένων Ι. Μονών ή Εξαρτημάτων, υποβαλλομένων
δι᾽ εκπροσώπων οριζομένων υπό των κυριάρχων Ιερών Μονών, άδειαν εισόδου και προσωρινής παραμονής φορτηγών οχημάτων, επαγγελματικών
οχημάτων εργολάβων και εργατοτεχνιτών, ως και χωματουργικών και οικοδομικών μηχανημάτων.
Μετά την εκπνοήν της αδείας παραμονής τα ως άνω οχήματα ή μηχανήματα εξέρχονται του Αγίου Όρους. Εν περιπτώσει μη αποπερατώσεως
των έργων κατά τον αρχικώς καθορισθέντα χρόνον, τα ενδιαφερόμενα Ι.
Σκηνώματα δύνανται να αιτώνται παράτασιν παραμονής, κατά τον προαναφερθέντα τρόπον.
2. Δια την δυνατότητα ελέγχου της κυκλοφορίας των κατά τα ανωτέρω
εισερχομένων οχημάτων και μηχανημάτων, εκδίδεται δελτίον εισόδου δι᾽
έκαστον όχημα εις το οποίον αναγράφονται πλήρη στοιχεία του οχήματος,
του οδηγού, του προσκαλούντος Ι. Καθιδρύματος, της διαδρομής κινήσεως,
το μεταφερόμενον φορτίον και ο λιμήν αποβιβάσεως κ.λπ. Τα δελτία ταύτα
παρέχει η Ιερά Επιστασία δι᾽ υπαλλήλου της προ της εισόδου του οχήματος
κατά την ώραν επιβιβάσεώς του εις το οχηματαγωγόν πλοίον. Το ως άνω
δελτίον αποτελεί ταυτοχρόνως και άδειαν εισόδου του οχήματος.
Άρθρον 4
Η Ι. Κοινότης, εφ᾽ όσον κρίνη τούτο σκόπιμον και απαραίτητον, αναθέτει
την εκτέλεσιν τακτικών δρομολογίων επί κομίστρω επί της αμαξιτής οδού
Δάφνης – Καρυών – Ιβήρων εις επιβατηγά δημοσίας χρήσεως αυτοκίνητα
(λεωφορεία), καταλλήλου δια το Άγιον Όρος τύπου, τα κόμιστρα των οποίων, αι επ᾽ αυτών εκπτώσεις και οι λοιποί όροι αναθέσεως καθορίζονται υπό
της Ιεράς Κοινότητος δι᾽ υπογραφομένης συμβάσεως, τα δε εισιτήρια και
αι αποδείξεις εισπράξεως κομίστρων θεωρούνται υπό της Ιεράς Επιστασίας.
Οι πολύτεκνοι, οι μαθηταί της Αθωνιάδος Σχολής, ως και οι εν γένει Έλληνες μαθηταί και σπουδασταί, τυγχάνουν της νομίμου εκπτώσεως επί των
κομίστρων.
Άρθρον 5
1. Η Ε.Δ.Ι.Σ., εφ᾽ όσον κρίνη τούτο σκόπιμον και απαραίτητον, παρέχει,
κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων συμφώνως προς τα προβλεπόμενα
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υπό της παρ. 3 του άρθρου 2, άδειαν εισαγωγής καταλλήλων και εχόντων
τας κατά νόμον προϋποθέσεις οχημάτων μεταφοράς προσκυνητών, ως και
εκτελέσεως δι᾽ αυτών εκτάκτων δρομολογίων επί ναυλώσει, τα κόμιστρα
των οποίων και οι λοιποί όροι καθορίζονται υπό της Ι. Κοινότητος δι᾽ υπογραφομένης συμβάσεως, αι δε αποδείξεις εισπράξεως κομίστρων θεωρούνται υπό της Ι. Επιστασίας, η οποία και διενεργεί σχετικόν έλεγχον δια των
οργάνων της.
2. Δια την χορήγησιν της ως άνω αδείας εκτελέσεως εκτάκτων δρομολογίων καταβάλλονται εφ᾽ άπαξ και τακτικαί εισφοραί εις το ταμείον της
Ι. Κοινότητος, το ύψος των οποίων καθορίζεται υπ᾽ αυτής.
3. Πλην των ανωτέρω ειδών οχημάτων μεταφοράς προσκυνητών και
των ανωτέρω εν τω άρθρω 4 αναφερομένων λεωφορείων, των συμβεβλημένων μετά της Ι. Κοινότητος, εις ουδέν έτερον όχημα επιτρέπεται η μεταφορά προσκυνητών επί κομίστρω, επί ποινή, επιβαλλομένη υπό της Ι. Κοινότητος μετά από ακρόασιν του παραβάτου, κατά περίπτωσιν είτε απαγορεύσεως εισόδου από εν έως τρία έτη και εν υποτροπή οριστικώς είτε
αφαιρέσεως της χορηγηθείσης αδείας κυκλοφορίας της Ιεράς Επιστασίας
από εν έως τρία έτη και εν υποτροπή οριστικώς.
Άρθρον 6
1. Η Ι. Κοινότης καθορίζει και γνωστοποιεί δι᾽ αποφάσεως αυτής τους
συμφώνως προς τα προβλεπόμενα υπό της παρ. 2 του άρθρου 3 επιτρεπομένους εν Αγίω Όρει τύπους οχημάτων.
2. Απαγορεύεται αυστηρώς η στάθμευσις οχημάτων από της πλατείας
του Πρωτάτου και του πέριξ αυτής χώρου έως της διασταυρώσεως μετά
της οδού της αγούσης προς την Ι. Μονήν Ιβήρων. Το λεωφορείον, το οποίον
εκτελεί το τακτικόν δρομολόγιον της γραμμής Δάφνη – Καρυαί – Ιβήρων,
μετά την αποβίβασιν των επιβατών σταθμεύει εις τον υπάρχοντα σταθμόν.
Η Ι. Κοινότης δι᾽ αποφάσεώς της καθορίζει εκάστοτε τον χώρον επιβιβάσεως και αποβιβάσεως των επιβατών, ως και τον χώρον σταθμεύσεως του
ως άνω λεωφορείου και των λοιπών οχημάτων.
3. Κατά την είσοδον εις Άγιον Όρος τα αυτοκίνητα ιδιοκτησίας Ιερών
Μονών ή Εξαρτημάτων προηγούνται των τοιούτων των ανηκόντων εις
ιδιώτας.
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Άρθρον 7
1. Δια την πιστήν εφαρμογήν της παρούσης μεριμνούν κατά τα αγιορειτικά καθεστώτα εν τη αρμοδιότητι αυτών αι κρατικαί αρχαί, η Ι. Επιστασία
και αι Μοναστηριακαί αρχαί εις την περιοχήν των.
2. Δια τας παραβάσεις της παρούσης η Ι. Επιστασία επιβάλλει ανεκκλήτως, μετά από ακρόασιν του παραβάτου, την ποινήν κατά περίπτωσιν είτε
της αμέσου απομακρύνσεως του οχήματος εκτός των ορίων του Αγίου
Όρους και της απαγορεύσεως εισόδου του από ένα έως έξ μήνας, είτε της
αφαιρέσεως των υπ᾽ αυτής χορηγηθέντων αδείας κυκλοφορίας και αριθμού
από ένα έως εξ μήνας. Εν υποτροπή δε η Ι. Κοινότης επιβάλλει ανεκκλήτως,
μετά από ακρόασιν του παραβάτου, την ποινήν κατά περίπτωσιν είτε της
αμέσου απομακρύνσεως του οχήματος εκτός των ορίων του Αγίου Όρους
και της απαγορεύσεως εισόδου του από εξ μήνας έως τρία έτη, είτε της
αφαιρέσεως της αδείας κυκλοφορίας της Ι. Επιστασίας και του χορηγηθέντος
υπ᾽ αυτής αριθμού από εξ μήνας έως τρία έτη. Εις την περίπτωσιν αρνήσεως
συμμορφώσεως προς τας ανωτέρω αποφάσεις της Ι. Επιστασίας ή της Ι.
Κοινότητος, αύται θα εκτελώνται κατά τας διατάξεις του Κ.Χ.Α.Ο. και του
ν.δ. του κυρούντος Αυτόν.
Άρθρον 8
Από της ψηφίσεως της παρούσης μέχρι της δημοσιεύσεώς της εις την
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πάσα είσοδος και κυκλοφορία οιουδήποτε
τροχοφόρου εν Αγίω Όρει, κατά παράβασιν των διατάξεων της παρούσης
Κανονιστικής διατάξεως, θεωρείται παράνομος.
Άρθρον 9
Από της ψηφίσεως της παρούσης καταργούνται αι διατάξεις του άρθρου
1 της από 20.4.1982 Κ.Δ. «Περί εισαγωγής αυτοκινήτων εν Αγίω Όρει και
διανοίξεως δασοδρόμων εν αυτώ», της ψηφισθείσης υπό της υπό στοιχεία
ΡΙ´/(110)/20.4.1982 Συνόδου της Δ.Ι.Σ. και κυρωθείσης δια της υπ᾽ αριθμ.
Φ 7611.1/1/ΑΣ 188/11.3.1983 αποφάσεως του Υπ. Εξωτερικών (ΦΕΚ
180Β´/12.4.1983 και ΦΕΚ 279Β´/25.5.1983 «περί διορθώσεως σφαλμάτων»).10
10

Ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν, διότι ἐκκρεμεῖ ἡ ἐπικύρωσις ὑπό τοῦ ὙπἘξ τῆς Κ.Δ. «Περί τροποποιήσεως τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως περί εἰσόδου καί κυκλοφορίας ὀχημάτων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει», ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ΡΟΕ΄(175)/20.8.2014 Συνόδῳ αὐτῆς, τῆς ὁποίας τό ἄρθρον 8 παρ. 2
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Άρθρον 10
Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2006
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ἐπαναλαμβάνει τήν κατάργησιν τοῦ ἄρθρου 1 τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ
ΡΙ΄(110)/20.4.1982 Συνόδῳ αὐτῆς καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ᾽ ἀριθμ. Φ. 7611.1./1/ΑΣ
188/11.3.1983 ἀποφάσεως περί «Κύρωσης της Κανονιστικής Διατάξεως “περί εισαγωγής αυτοκινήτων
εν Αγίω Όρει και διανοίξεως δασοδρόμων εν Αυτώ”» τοῦ ὙπἘξ (ΦΕΚ 180 Β´/12.4.1983), Κ.Δ..
Βλ. εἰς τό Μέρος Δ΄, σ. 315 ἑπ., 322.
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4. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας
τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ᾽ ἀριθμ. Φ.7626/6/ΑΣ 1785/9.12.1987 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 765 Β´/31.12.1987)
περί «Επικύρωσης “Κανονιστικής Διατάξεως
περί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας του Αγίου Όρους”»11
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 41 του Ν.Δ. από 10.9.1926, που κύρωσε
τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους, επικυρώνουμε την Κανονιστική
Διάταξη «Περί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας», που ψηφίστηκε
από τη Δισενιαύσιο Ιερά Σύναξη του Αγίου Όρους στις ΡΔ´/24.4.79 και
ΡΣΤ´/8.4.80 συνεδρίας της και αφού τροποποιήθηκε με τις ΡΙΕ´/21.8.84
και ΡΚ´/21.4.87 συνεδρίες της.
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

περί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
Η κατά τα άρθρα 6 και 41 του Νομοθετικού Διατάγματος από 10ης Σεπτεμβρίου 1926 «περί κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου
Όρους» οριζομένη Δισενιαύσιος Ιερά Σύναξις (ΔΙΣ), εν τη ΡΔ´/24.4.79 και
ΡΣΤ´/8.4.80 Συνεδρία αυτής αποφασίζει και ψηφίζει την κατωτέρω Κανονιστικήν Διάταξιν κατόπιν τροποποιήσεως αυτής εν τη ΡΙΕ´/21.8.84 και
ΡΚ´/21.4.87 Συνεδρίαις.
11

Ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν, διότι ἐκκρεμεῖ ἡ ἐπικύρωσις ὑπό τοῦ ὙπἘξ τῆς περί «Τροποποιήσεως
Κανονιστικῆς Διατάξεως “περί τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἁγίου Ὄρους”», ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ὑπό στοιχεῖα ΡΟΑ΄(171)/21.8.2012 Συνόδῳ αὐτῆς καί ἀφορώσης εἰς τά
ἄρθρα 1, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 22, 32, 33, 35, 37 καί 42. Βλ. εἰς τό Μέρος Δ΄, σ. 309-314.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α´

Σύστασις, σκοπός, οικονομικοί πόροι και
έμβλημα της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
Άρθρον 1
Σύστασις
1. Η εν Καρυαίς του Αγίου Όρους λειτουργούσα Αθωνιάς Εκκλησιαστική
Ακαδημία προσαρμόζεται από της κυρώσεως της παρούσης Κανονιστικής
Διατάξεως προς τας εκάστοτε διατάξεις περί Δημοσίας Εκκλησιαστικής
Εκπαιδεύσεως και εφαρμόζονται εφεξής τα κάτωθι:
2. Η Αθωνιάς Εκκλησιαστική Ακαδημία περιλαμβάνει:
α) Τμήμα πλήρων γυμνασιακών σπουδών, αποκαλούμενον «ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ».
β) Πλήρες Εκκλησιαστικόν Λύκειον, αποκαλούμενον «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ» και
γ) Τμήμα σπουδών Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, αποκαλούμενον
«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ» διετούς ιερατικής επιμορφώσεως. Ο τίτλος τον οποίον χορηγεί το τμήμα αυτό δεν είναι καθ᾽
οιονδήποτε τρόπον τίτλος προς διορισμόν εις την πρωτοβάθμιον εκπαίδευσιν.
3. Η λειτουργία του «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ» διατελεί εν αναστολή άχρι καιρού, ότε θέλει εκδοθή και ειδική περί
αυτού Κανονιστική Διάταξις.
4. Η Αθωνιάς Εκκλησιαστική Ακαδημία: α) είναι Ίδρυμα των Κ´ Ι. Μονών του Αγίου Όρους Άθω αμέσου αναφοράς προς την Ι. Κοινότητα Αγίου
Όρους. β) Υπάγεται εκπαιδευτικώς εις το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, όπερ εποπτεύει Αυτήν κατά τας κειμένας διατάξεις. γ) Λειτουργεί παρ᾽ αυτή οικοτροφείον δια τε τους καθηγητάς, Ιεροσπουδαστάς
και το λοιπόν προσωπικόν αυτής, εποπτευόμενον υπό της Ι. Κοινότητος και
διοικούμενον αμέσως υπό τριμελούς εφορείας συγκροτουμένης και ενεργούσης κατά τας διατάξεις του κεφαλαίου Θ´ της παρούσης Κανονιστικής
Διατάξεως. δ) Ανήκει εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Ι. Κοινότητος
του Αγίου Όρους.
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Άρθρον 2
Σκοπός
Οι σκοποί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας είναι:
1. Να εξασφαλίση εις τους ιεροσπουδαστάς αυτής: α) Γνώσιν και αγάπην των διδαγμάτων της Ορθοδόξου Πίστεως και της Χριστιανικής Ηθικής
και των βιωμάτων της εν Αγίω Όρει Μοναστικής Πολιτείας και Πνευματικής Παραδόσεως. β) Ιεροπρεπή και Εθνικήν συνείδησιν. γ) Πλήρη μόρφωσιν Γυμνασίου και Εκκλησιαστικής κατευθύνσεως Λυκείου. δ) Θεωρητικάς και Πρακτικάς γνώσεις Γεωπονίας και Δασολογίας. ε) Γνώσιν μιας
τουλάχιστον εκ των ξένων γλωσσών, Αγγλικής ή Γαλλικής. στ) Θεωρητικήν
και πρακτικήν κατάρτισιν εις μαθήματα της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής
Μουσικής και Αγιογραφίας κατά την εκλογήν, έφεσιν και ικανότητα του
ιεροσπουδαστού.
2. Να δημιουργήση φιλομοναστικάς διαθέσεις εις τους μαθητάς προς
επάνδρωσιν των Ι. Μονών του Αγίου Όρους.
3. Να αποδώση τη Εκκλησία κληρικούς ιδιαιτέρως υψηλής εκκλησιαστικής μορφώσεως και Χριστιανικής βιώσεως.
4. Να επιτύχη τουλάχιστον την απόδοσιν εις την Ελληνικήν Πολιτείαν
νέων αρίστης παιδείας και Χριστιανικών βιωμάτων και να βοηθήση τούτους
δι᾽ επιστημονικάς σπουδάς της προτιμήσεώς των.
Άρθρον 3
Οικονομικοί πόροι
Οι οικονομικοί πόροι της Αθωνιάδος Εκκλ. Ακαδημίας συνίστανται: α)
εκ του δυνάμει του αναγκαστικού νόμου 1924/1951 προβλεπομένου ποσοστού 20% επί του εισοδήματος εκ της εκμεταλλεύσεως της ιχθυοτροφίας
της λιμνοθαλάσσης ΜΠΟΥΡΟΥ Ξάνθης. β) εκ του εισπραττομένου υπό της
Ι. Κοινότητος Κοινοτικού φόρου 1% επί των εισαγωγών – εξαγωγών του
Αγίου Όρους και 3% επί του εν Αγίω Όρει εισαγομένου και καταναλισκομένου καπνού. γ) Εξ επιχορηγιών εκ των πιστώσεων του οικείου φορέως
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατ᾽ αναλογίαν των
άλλων Σχολείων της Δημοσίας Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως. δ) Εκ δωρεών φυσικών ή νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, διατιθεμένων αποκλειστικώς επ᾽ ωφελεία του πνευματικού τούτου Ιδρύματος.
ε) Εξ εισφορών των Ι. Μονών συμφώνως τοις άρθροις 36 και 182 του
Κ.Χ.Α.Ο. στ) Είναι δυνατή η απόκτησις υπό του Ιδρύματος περιουσίας, κι-

TELIKO KANONISTIKES 16 2 2018_Layout 1 19/4/2018 10:45 πμ Page 184

184

Δημοσιευθεῖσαι Κανονιστικαί Διατάξεις Ἁγίου Ὄρους

νητής ή ακινήτου, προς εξασφάλισιν πηγής εισοδήματος και δημιουργίαν
προσθέτων οικονομικών πόρων δια την ανετωτέραν λειτουργίαν και πρόοδον αυτού.
Άρθρον 4
Έμβλημα και σφραγίς
1. Έμβλημα της Αθων. Εκκλ. Ακαδημίας είναι η καλλιτεχνική παράστασις της Χερσονήσου του Αγ. Όρους Άθω μετά των Ι. Μονών φερούσης
ύπερθεν και εν μέσω νεφέλης την Προστάτιδα και Έφορον αυτού Παναγίαν
Παρθένον Μαρίαν εν συσχετισμώ μετά της επιγραφής: «ΑΘΩΝΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ».12
2. Η σφραγίς της Αθωνιάδος θα απεικονίζη το αυτό ως ανωτέρω έμβλημα, κύκλω δε την επιγραφήν «ΑΘΩΝΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β´

Οργάνωσις και λειτουργία
Άρθρον 5
Οργάνωσις
1. Η Αθωνιάς Εκκλησ. Ακαδημία συγκροτείται εκ τριών (3) τμημάτων
σαφώς διακεκριμένων απ᾽ αλλήλων. Ταύτα είναι: α) Το εκκλησιαστικόν
Γυμνάσιον β) Tο Εκκλησιαστικόν Λύκειον γ) Το Ακαδημαϊκόν Τμήμα.
2. Το Εκκλησιαστικόν Γυμνάσιον αποτελείται εκ των τριών (3) Τάξεων.
Το Εκκλησιαστικόν Λύκειον αποτελείται ωσαύτως εκ τριών (3) Τάξεων.
3. Έκαστον τμήμα διευθύνεται υπό ιδίου Διευθυντού κατά τα κρατούντα
εις τα σχολεία της μέσης εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως. Κατά παράδοσιν
ο Διευθυντής του Ακαδημαϊκού Τμήματος,13 ο και Διευθυντής του όλου
Ιδρύματος, ονομάζεται Σχολάρχης.
4. Η διοίκησις της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας τυγχάνει ενιαία και μόνος Διευθυντής αυτής είναι ο Σχολάρχης, ο οποίος έχει την διοί12

13

Πρόκειται περί προδήλου παραδρομῆς, ἀντί τοῦ ὀρθοῦ «ΑΘΩΝΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ».
Ἐκ προδήλου παραδρομῆς, δέν ἀνεγράφη τό ὀρθόν «ως και ο».
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κησιν, εκπροσωπεί νομίμως το Ίδρυμα ενώπιον πάσης Αρχής, δημοσίας και
μη, και αλληλογραφεί μετά των άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εις τον οποίον από διοικητικής και
εκπαιδευτικής όψεως υπάγονται οι Διευθυνταί των τμημάτων, όντες και
σύμβουλοι αυτού δια παν θέμα διοικητικής ή εκπαιδευτικής φύσεως.
5. Τον Σχολάρχην απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Διευθυντής του
Λυκείου.
Άρθρον 6
Διδασκόμενα μαθήματα
1. Τα εις το Γυμνάσιον της Αθων. Εκκλησιαστικής Ακαδημίας διδασκόμενα μαθήματα είναι τα αυτά ακριβώς καθ᾽ ύλην, ώρας και τάξιν των Γυμνασίων του Κράτους και κατά πλήρη εφαρμογήν του εκάστοτε ισχύοντος
αναλυτικού προγράμματος. Παραλλήλως διδάσκονται και Αρχαία Ελληνικά
εκ του πρωτοτύπου. Επί πλέον δε των προβλεπομένων νεοελληνικών κειμένων διδάσκονται, κατ᾽ επιλογήν του Συλλόγου, κείμενα πεζού και ποιητικού λόγου έχοντα σχέσιν με ειδικούς σκοπούς της Αθωνιάδος Σχολής.
2. Δια το Γυμνάσιον της Αθων. Εκκλησ. Ακαδημίας ως μάθημα Ωδικής
θεωρείται το της Βυζαντ. Μουσικής, και ως Τεχνικών το της Βυζαντινής
Αγιογραφίας.
3. Εις τας τρεις (3) τάξεις του Λυκείου της Αθωνιάδος Εκκλησ. Ακαδημίας εφαρμόζεται πλήρως το ωρολόγιον και αναλυτικόν πρόγραμμα των
μαθημάτων των Δημοσίων Γενικών Λυκείων (εις την Γ´ τάξιν αποκλειστικώς Γ´ δέσμης), επί πλέον δε διδάσκονται τα θεολογικοεκκλησιαστικά τοιαύτα, τα υπό του εκάστοτε ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος δια τα Εκκλησιαστικά Λύκεια προβλεπόμενα καθώς επίσης και έτερα τινά κατ᾽ εφαρμογήν του άρθρου 2, προς επίτευξιν των εν τω αυτώ άρθρω τεθέντων
σκοπών. Επί πλέον, αποφάσει του Συλλόγου των Καθηγητών και κατόπιν
εγκρίσεως της Ι. Κοινότητος, δύναται εις ειδικάς περιπτώσεις δια καλυτέραν
κατανομήν της διδακτέας ύλης να γίνεται μεταφορά διδασκαλίας ωρισμένων
ωρών θεολογικών μαθημάτων εις ετέραν τάξιν.
4. Το μάθημα της Δογματικής εν τη Αθωνιάδι λογίζεται ως πρωτεύον.
5. Αι ώραι και το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων της Βυζαντινής Μουσικής, της Βυζαντινής Αγιογραφίας καθώς και των σχετικών προς
αυτά ενασχολήσεων καθορίζονται τη συνεννοήσει των οικείων Καθηγητών
μετά του Σχολάρχου διό και τα μαθήματα ταύτα δεν περιλαμβάνονται εν
τω ειρημένω πίνακι.
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6. Διδασκαλία ή και συζήτησις εκ μέρους των Καθηγητών ή μεταξύ των
μαθητών απάδουσα προς την Ορθοδοξίαν και το πνεύμα του αρχαίου αγιορειτικού μοναχισμού, τα καθεστώτα και τας παραδόσεις του Αγ. Όρους,
απαγορεύεται απολύτως. Κατά των παραβατών μαθητών επιβάλλονται αι
ενδεδειγμέναι ποιναί υπό του Σχολάρχου και του Καθηγητικού Συλλόγου,
εις περίπτωσιν δε καθηγητού, κατόπιν ητιολογημένης αναφοράς, η Ι. Κοινότης γνωστοποιεί προς το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων την άρσιν εγκρίσεως προσφοράς υπηρεσιών εν τη Αθωνιάδι και ζητεί
την αντικατάστασίν του.
Άρθρον 7
Εγγραφαί
1. Οι καθ᾽ οιονδήποτε τρόπον εισερχόμενοι εν τη Αθωνιάδι μαθηταί δέον
όπως κηδεμονεύωνται υπό τινος των Ι. Μονών του Αγ. Όρους.
2. Εις την Α´ τάξιν του Γυμνασίου της Αθωνιάδος εισάγονται μαθηταί
κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου και βάσει των εκάστοτε υπό του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οριζομένων.
3. Εις την Α´ τάξιν του Εκκλησ. Λυκείου της Αθωνιάδος εισάγονται κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου και βάσει των εκάστοτε περί Εκκλησιαστικών
Λυκείων διατάξεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Ανώτατον όριον προς εγγραφήν μαθητών ορίζεται το 25ον έτος δια
το Γυμνάσιον και το 30όν δια το Λύκειον, δια δε τους Μοναχούς το 35ον.
5. Γίνονται δεκτοί μαθηταί άνευ εξετάσεων, Ελληνικής ή και ξένης υπηκοότητος, απαραιτήτως όμως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μετά πρότασιν του
επιτοπίου Μητροπολίτου και έγκρισιν της Ιεράς Κοινότητος, του καθορισμού της τάξεως φοιτήσεως επαφιεμένου εις την κρίσιν και απόφασιν του
Συλλόγου των Καθηγητών της Αθωνιάδος.
6. Ανώτατον όριον ορίζεται ο αριθμός των είκοσι πέντε (25) μαθητών
κατά τάξιν, δια δε τους της παραγράφου 5 επιτρέπεται αύξησις μέχρι δύο
(2) μαθητών κατά τάξιν.
Άρθρον 8
Μετεγγραφαί
1. Εις απάσας τας τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου της Αθωνιάδος
Εκκλησ. Ακαδημίας επιτρέπονται μετεγγραφαί, τηρουμένων πάντοτε των
εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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2. Εις την τελευταίαν τάξιν του Λυκείου της Αθων. Εκκλησ. Ακαδημίας
μετεγγραφή δεν επιτρέπεται.
3. Εις την προτελευταίαν τάξιν του Λυκείου της Αθων. Εκκλησ. Ακαδημίας επιτρέπεται μετεγγραφή μόνον κατά το στάδιον της ενάρξεως του
σχολικού έτους, εξαιρέσει των εγγεγραμμένων εν τοις Μοναχολογίοις των
Ι. Μονών Μοναχών και δοκίμων.
4. Εκ του Γυμνασίου και Λυκείου της Αθων. Εκκλησ. Ακαδημίας επιτρέπονται μετεγγραφαί εις Γυμνάσια και Λύκεια του Κράτους, βάσει των
εκάστοτε οριζομένων υπό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διατάξεων.
Άρθρον 9
Εξετάσεις
1. Αι υπό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εκάστοτε εκδιδόμεναι και κρατούσαι διατάξεις περί εξεταστικών περιόδων προαγωγικών, επαναληπτικών, κατατακτηρίων και απολυτηρίων εξετάσεων
και εξεταστέας ύλης, ισχύουσι και εφαρμόζονται επακριβώς τόσον εις το
Γυμνάσιον, όσον και εις το Εκκλησιαστικόν Λύκειον της Αθωνιάδος.
Άρθρον 10
Εκπαιδευτικόν προσωπικόν
1. Αι διατάξεις περί διαρθρώσεως των θέσεων του διδακτικού προσωπικού της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και περί οργανώσεως και διοικήσεως αυτής, ισχύουσι και επί της Αθων. Εκκλησ. Ακαδημίας.
2. Το εκπαιδευτικόν προσωπικόν της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, κατανέμεται όπως και των άλλων εκκλησιαστικών σχολών, ως ακολούθως.
α) Ο Σχολάρχης, με βαθμίδα καθηγητού Α΄ανωτέρων Παιδαγωγικών
Σχολών.
β) Ο Διευθυντής του Εκκλησ. Γυμνασίου κλάδου ΠΕ1.
γ) Ο Διευθυντής του Εκκλησ. Λυκείου, κλάδου ΠΕ1.
δ) Τρεις καθηγηταί κλάδου ΠΕ1.
ε) Τέσσαρες καθηγηταί κλάδου ΠΕ2.
στ) Εις καθηγητής κλάδου ΠΕ3.
ζ) Εις καθηγητής κλάδου ΠΕ4.
η) Εις καθηγητής κλάδου ΠΕ6 ή ΠΕ5.
θ) Εις καθηγητής κλάδου ΠΕ16 με ειδίκευσιν εις την Βυζαντινήν
μουσικήν.
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ι) Εις καθηγητής κλάδου ΠΕ8 με ειδίκευσιν εις την Βυζαντινήν αγιογραφίαν.
3. Εν ελλείψει Φυσικού προς διορισμόν και πλήρωσιν της οικείας οργανικής θέσεως διορίζεται ωσαύτως Μαθηματικός ή Χημικός ή Φυσιογνώστης, αναλαμβάνων εν συνεννοήσει μετά του πρώτου και από κοινού την
διδασκαλίαν τόσον των μαθηματικών, όσον και των μαθημάτων της Φυσικής.
4. Οι ήδη υπηρετούντες εν τη Αθωνιάδι ο τε Σχολάρχης και οι λοιποί
Καθηγηταί δημόσιοι υπάλληλοι καταλαμβάνουν αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσεως και διαδικασίας τας αντιστοίχους θέσεις του Κλάδου και
του βαθμού των.
5. Δι᾽ αποφάσεως της Ι. Κοινότητος και τη συνεννοήσει του Σχολάρχου
ανατίθεται, χάριν των μαθητών της Αθωνιάδος η πραγματοποίησις, υποχρεωτικώς τουλάχιστον άπαξ του μηνός, διαλέξεων και ομιλιών πνευματικού και ηθοπλαστικού περιεχομένου, εις Αγιορείτας Μοναχούς, διακρινομένους επ᾽ αρετή και μορφώσει και εκτάκτως εις ετέρους επισκεπτομένους
το Άγιον Όρος επιστήμονας, τιμής ένεκεν.
Άρθρον 11
Διορισμός εκπαιδευτικού προσωπικού
1. Διά την θέσιν του Σχολάρχου απαιτείται: ιδιότης αγάμου Κληρικού
ή Μοναχού, βίος αποδεδειγμένως χρηστός και ανεπίληπτος, καλή μαρτυρία
και πτυχίον Θεολογικής Σχολής της ημεδαπής ή της Θεολογικής Σχολής
της Χάλκης, τουλάχιστον δε οκταετής πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία. Προτιμάται Κληρικός ή Μοναχός Αγιορείτης και δη διακριθείς ως
συγγραφεύς πνευματικών και Θεολογικών έργων.
2. Τον Σχολάρχην ονομάζει το Σεπτόν Οικουμενικόν Πατριαρχείον εκ
προσώπων προτεινομένων υπό της Ι. Κοινότητος, τον δε διορισμόν αυτού
πραγματοποιεί το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διορίζεται εις την βαθμίδα Καθηγητού Α´ ανωτέρων Παιδαγωγικών Σχολών,
δια διετή δοκιμαστικήν θητείαν, μετά την οποίαν προτάσει της Ι. Κοινότητας
εξακολουθεί να ασκή τα καθήκοντα του Σχολάρχου.
3. Τους Διευθυντάς Γυμνασίου και Λυκείου επιλέγει η Ι. Κοινότης, από
τους υπηρετούντας Θεολόγους της Σχολής, τον δε διορισμόν αυτών πραγματοποιεί το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συμφώνως
προς τας κειμένας διατάξεις. Πλην των αποδοχών των κατά την διάρκειαν
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της θητείας των ως Διευθυντών λαμβάνουν το αυτό και ήμισυ επί πλέον
του επιδόματος θέσεως των Προϊσταμένων σχολικών μονάδων δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως.
4. Οι ούτως οριζόμενοι Σχολάρχης, Διευθυντής του Λυκείου και Διευθυντής του Γυμνασίου της Αθωνιάδος Εκκλησ. Ακαδημίας δεν έχουν δικαίωμα μεταθέσεως προ της παρελεύσεως δεκαπενταετούς συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας εις την Αθωνιάδα.
5. Άπαντες οι έτεροι καθηγηταί διορίζονται προτάσει και τη συμφώνω
γνώμη της Ιεράς Κοινότητος υπό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων συμφώνως ταις κειμέναις διατάξεσιν. Ελλείψει του απαιτουμένου διδακτικού προσωπικού, δύναται να συμπληρώση το υπάρχον κενόν Αγιορείτης Πτυχιούχος Μοναχός ως ωρομίσθιος μη έχων συμπεπληρωμένον το πεντηκοστόν (50) έτος της ηλικίας αυτού.
6. Εν περιπτώσει αδυναμίας διορισμού πτυχιούχων ανεγνωρισμένου
Μουσικού Ιδρύματος της ημεδαπής και της ανωτέρας Σχολής Καλών Τεχνών, δια τας θέσεις των καθηγητών της Βυζαντινής Μουσικής και της Βυζαντινής Αγιογραφίας, δύναται να διορισθώσιν εις τας θέσεις ταύτας αγιορείται μοναχοί ή απόφοιτοι της Αθωνιάδος δεδοκιμασμένης ικανότητος,
αποφάσει της Ι. Κοινότητος και εγκρίσει του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων ως ωρομίσθιοι.
7. Δύναται όλως εξαιρετικώς να προσληφθή ως ωρομίσθιος πτυχιούχος
Φυσικός ή Χημικός, Μαθηματικός, Φιλόλογος και Ξένων Γλωσσών στρατιώτης, κατόπιν συνεννοήσεως των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων προς κάλυψιν αναγκών εν τη Αθωνιάδι Εκκλησιαστική Ακαδημία κατά το διάστημα της Θητείας του.
8. Οι ούτω διοριζόμενοι και αποτελούντες το επιστημονικόν εκπαιδευτικόν προσωπικόν της Αθωνιάδος Εκκλησ. Ακαδημίας κληρικοί τε και λαϊκοί τυγχάνουν δημόσιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, εμπίπτοντες εις τας διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικος.
9. Κατά τας αιτήσεις μεταθέσεώς των οι Καθηγηταί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και οι εν αποσπάσει εκ της Μέσης Εκπαιδεύσεως
υπηρετήσαντες κρίνονται ως υπηρετήσαντες εις Σχολείον των δυσμενεστέρων συνθηκών διαβιώσεως, υπολογιζομένου δι᾽ αυτούς του εκάστοτε
ισχύοντος μεγαλυτέρου αριθμητικού συντελεστού (μόρια).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ´

Εσωτερική Λειτουργία
Άρθρον 12
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Σχολάρχου
1. Ο Σχολάρχης, ειδικότητος Θεολόγου (ΠΕ1), ασκεί καθήκοντα Σχολικού Συμβούλου επί του εκπαιδευτικού και σπουδαστικού προσωπικού
της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας.
2. Ο Σχολάρχης, συγκεντρών εν εαυτώ την εσωτερικήν της Σχολής εξουσίαν και διεύθυνσιν και ευθυνόμενος δια την εν αυτή ευταξίαν και ακριβή
τήρησιν και εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων, παρακολουθεί τας παραδόσεις των διδασκόντων προς σχηματισμόν γνώμης δια την διδακτικήν μέθοδον και ικανότητα αυτών, ρυθμίζει επί το βέλτιον τον τρόπον μελέτης
των μαθητών, εποπτεύει επί της ηθικής και ιεροπρεπούς αυτών μορφώσεως,
προΐσταται εν τω ιερώ Ναώ και λαμβάνει καθ᾽ εκάστην αναφοράν του διδακτικού, υπαλληλικού και υπηρετικού προσωπικού.
3. Ως Πρόεδρος του Καθηγητικού Συμβουλίου συγκαλεί τούτο τακτικώς
μεν άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις παραστή ανάγκη, και διασκέπτεται
περί των αφορώντων εις την πρόοδον των μαθητών και τα της Σχολής εν
γένει.
4. Προς συμπλήρωσιν των υπό των οικείων διατάξεων προβλεπομένων
υποχρεωτικών ωρών διδασκαλίας δι᾽ ένα έκαστον Καθηγητήν ή προς πλήρωσιν παρουσιαζομένων κενών, ανατίθεται υπό του Σχολάρχου εις αυτούς
η παράδοσις μαθημάτων εις το Γυμνάσιον ή το Λύκειον της ιδίας αυτών ή
συγγενούς ειδικότητος.
Άρθρον 13
Καθηγητικόν Συμβούλιον
1. Ο Σχολάρχης μεθ᾽ απάντων των Καθηγητών απαρτίζουν το Καθηγητικόν Συμβούλιον της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας.
2. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, νικώσης εν ισοψηφία της ψήφου του Προέδρου. Αι αποφάσεις καταχωρίζονται
εν τω Κώδικι των Πρακτικών υφ᾽ ενός των Καθηγητών οριζομένου υπό του
Σχολάρχου και υπογράφονται υφ᾽ απάντων των συνέδρων.
3. Το Καθηγητικόν Συμβούλιον έχει την ευθύνην εφαρμογής του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας των μαθημάτων, συ-
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σκέπτεται και αποφασίζει επί παιδαγωγικών ζητημάτων των μαθητών, επί
της τακτικής φοιτήσεως και προαγωγής αυτών, του χαρακτηρισμού της διαγωγής των καθώς επίσης και επί παντός ετέρου προτεινομένου υπό του Σχολάρχου ζητήματος.
4. Εν τω Καθηγητικώ Συμβουλίω δεν επιτρέπεται εξέτασις θεμάτων προσωπικής φύσεως των Καθηγητών ή οπωσδήποτε ξένων προς το έργον και
την δημοσιοϋπαλληλικήν των ιδιότητα και αποστολήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ´

Βοηθητικόν Διοικητικόν και Υπηρετικόν Προσωπικόν
Άρθρον 14
1. Το βοηθητικόν – διοικητικόν προσωπικόν της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας κατανέμεται ως ακολούθως:
α) Εις εφημέριος ΔΕ1.
β) Εις γραμματεύς ΔΕ2.
γ) Εις οικονόμος ΔΕ3.
2. Το υπηρετικόν προσωπικόν της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας κατανέμεται ως ακολούθως:
α) Εις επιμελητής ΥΕ1.
β) Εις επιστάτης ΥΕ2.
γ) Εις κλητήρ ή συντηρητής ΥΕ3.
δ) Εις κηπουρός ΥΕ4.
ε) Εις υπηρέτης ΥΕ5.
στ) Τρεις καθαρισταί ΥΕ6.
ζ) Δύο μάγειροι ΥΕ7.
3. Τα καθήκοντα ενός εκάστου υπαλλήλου εκ του βοηθητικού και υπηρετικού προσωπικού καθορίζονται γραπτώς υπό της Εφορείας τη συνεννοήσει του Σχολάρχου, έκαστος δε εξ αυτών λαμβάνει λεπτομερή γνώσιν
αυτών ενυπογράφως, άμα τη προσλήψει του.
4. Ο τρόπος προσλήψεως, η βαθμολογική κατάστασις και εξέλιξις ως
και η μισθοδοσία του εν τω παρόντι άρθρω προσωπικού, διέπονται υπό των
ισχυουσών περί των Εκκλησιαστικών Σχολών διατάξεων, αι οποίαι επεκτείνονται και επί της Αθωνιάδος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε´

Εσωτερική τάξις και διαβίωσις εν τη Αθωνιάδι
Άρθρον 15
Επιδιωκτέοι στόχοι
1. Δια τους μαθητάς της Αθωνιάδος δέον όπως λαμβάνωνται άπαντα τα
πρόσφορα μέτρα και δημιουργούνται πάσαι αι κατάλληλοι προϋποθέσεις,
ώστε να αναπτύσσεται ορθόδοξος Χριστιανική πνευματική ζωή και συνείδησις της ιεράς αυτών αποστολής.
2. Οι μαθηταί της Αθωνιάδος, κεκαρμένοι και μη, φέρουν το μοναχικόν
ένδυμα, ζώσιν ως μοναχοί Κοινοβίου και συμπροσεύχονται μετά του Σχολάρχου και των Καθηγητών εν ταις ιεραίς ακολουθίαις και ταις θείαις λειτουργίαις.
3. Ούτοι οφείλουν να διάγουν ιεροπρεπώς και κατά πάντα κοσμίως εν
τοις μαθήμασι, ταις ιεραίς ακολουθίαις και ταις άλλαις εκδηλώσεσι, συμμορφούμενοι εν πάσι προς τας διατάξεις της Ακαδημίας και τας υποδείξεις
του Σχολάρχου.
4. Χάριν της βιωματικής καλλιεργείας και προαγωγής και της ασκήσεως
των μαθητών εις τα της Θείας Λατρείας τελούνται ανελλιπώς αι Ιεραί Ακολουθίαι εν τω Ναώ της Αθωνιάδος, των οποίων η διάρκεια κανονίζεται υπό
του Σχολάρχου και της Εφορείας, κατά τον τύπον της Θεολογικής Σχολής
της Χάλκης και το Αγιορειτικόν Τυπικόν.
5. Οι ιεροσπουδασταί ακροώνται μετά προσοχής και ησυχίας των μαθημάτων και αποκρίνονται ευσχήμως εις τας ερωτήσεις των διδασκόντων,
μετά σεβασμού δε υποβάλλουν τας τυχόν απορίας των. Ουδενί επιτρέπεται
αντιλογία και απείθεια τη διδασκαλία και ταις παρενέσεσι του Καθηγητού
κατά την παράδοσιν.
Άρθρον 16
Νηστείαι
Πάσαι αι υπό της Εκκλησίας καθωρισμέναι νηστείαι τηρούνται εν τη
Αθωνιάδι. Συγκατάβασις γίνεται υπό του Σχολάρχου εις περιπτώσεις ασθενείας και δη κατόπιν βεβαιώσεως και υποδείξεως του ιατρού.
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Άρθρον 17
Πνευματική Καλλιέργεια
1. Επιδιώκεται η συνεχής επαφή των μαθητών μετά του Πνευματικού
των και κατά το δυνατόν συχνοτέρα μετάληψις των Αχράντων Μυστηρίων.
2. Οι μαθηταί της Αθωνιάδος μεταλαμβάνουν των Αχράντων Μυστηρίων
τουλάχιστον δις κατά την νηστείαν των Χριστουγέννων, τρις κατά την Μεγάλην Τεσσαρακοστήν και άπαξ κατά την νηστείαν των Αγίων Αποστόλων.
Άρθρον 18
Εστίασις
1. Εν τη Τραπέζη η προσευχή, η συνεστίασις και η ανάγνωσις γίνονται
κατά την κοινοβιακήν αγιορειτικήν τάξιν.
2. Η σίτισις, καθώς επίσης και η στέγασις δεν είναι υποχρεωτική δια
τους καθηγητάς και το λοιπόν διοικητικόν και υπηρετικόν προσωπικόν,
πλην του θυρωρού, του επιμελητού και του νυκτοφύλακος. Δια τεχνικούς
όμως λόγους πάσα περίπτωσις δέον να τίθεται υπό την έγκρισιν της Εφορείας και του Σχολάρχου.
Άρθρον 19
Εξωσχολικά έντυπα κ.λπ.
1. Η εισαγωγή εν τη Αθωνιάδι και ανάγνωσις ακαταλλήλων εντύπων,
εφημερίδων και περιοδικών τοιούτων απαγορεύεται αυστηρώς.
2. Η χρήσις οινοπνευματωδών ποτών και το κάπνισμα απαγορεύονται
απολύτως.
Άρθρον 20
Επισκέψεις Ιερών Μονών
1. Η λόγω επειγούσης ανάγκης μετάβασις μαθητού εις την Μονήν ή αλλαχού του Αγίου Όρους επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας του Σχολάρχου.
2. Η περιφορά μαθητού εκτός και μακράν των καθωρισμένων χώρων
και τόπων της Σχολής απαγορεύεται.
3. Προς καλλιέργειαν μοναχικών κλίσεων και επί τω τέλει της πνευματικής ωφελείας των μαθητών, εν είδει πολιτιστικών εκδηλώσεων, προγραμματίζονται επισκέψεις Ι. Μονών ή και ησυχαστηρίων, καθ᾽ όλην την διάρκειαν του Σχολικού έτους, κατά τάξεις εκ περιτροπής και πάντοτε τη υπευθύνω συνοδεία του Σχολάρχου ή Καθηγητού.
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Άρθρον 21
Ποιναί
Εις τους παραβαίνοντας τας διατάξεις της Σχολής μαθητάς ή οπωσδήποτε
διασαλεύοντας την εν αυτή ευταξίαν και ησυχίαν και εν γένει επιδεικνύοντας
ανάρμοστον συμπεριφοράν επιβάλλονται αι ακόλουθοι ποιναί: α) παραίνεσις, β) παρατήρησις, γ) επίπληξις, δ) αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι
τριών (3) ημερών, ε) προσωρινή απομάκρυνσις εκ της Σχολής μέχρις οκτώ
(8) ημερών, στ) οριστική απομάκρυνσις εκ της Σχολής, πάντοτε μετ᾽ ακρόασιν και απολογίαν αυτών.
Άρθρον 22
Δικαιοδοσία επιβολής ποινών
1. Εκ των εν τω προηγουμένω άρθρω οριζομένων ποινών, τας υπό στοιχεία α´, β´, γ´ και δ´ επιβάλλει μόνος και απ᾽ ευθείας ο Σχολάρχης.
2. Η οκταήμερος αποβολή καθώς επίσης και η οριστική αποπομπή αποφασίζονται και επιβάλλονται υπό του Συλλόγου των Καθηγητών.
Άρθρον 23
Εξωσχολικά παραπτώματα
Παραπτώματα μαθητών λαβόντα χώραν μετά την λήξιν των μαθημάτων
ή των εξετάσεων ή μετά την έκδοσιν και χορήγησιν των τίτλων σπουδών,
λαμβάνονται υπ᾽ όψιν δια τον χαρακτηρισμόν της διαγωγής ή και την επιβολήν ποινής κατά το επόμενον σχολικόν έτος.
Άρθρον 24
Υγειονομική περίθαλψις
1. Άπαντες οι μαθηταί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας δύνανται να χαρακτηρισθούν, τηρουμένων των διατυπώσεων, υπό του αρμοδίου θεσμιακού Οργάνου του Αγίου Όρους, ως άποροι Α´ κατηγορίας, νοσηλεύονται δε κατά προτίμησιν εις τα Κρατικά Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και πάντοτε μετά υπεύθυνον παραπομπήν του ιατρού Αγίου Όρους
και ταυτόχρονον έκδοσιν του σχετικού δελτίου απορίας.
2. Οι ελαφρώς ασθενούντες νοσηλεύονται εν τω αναρρωτηρίω της Αθωνιάδος, μερίμνη της Σχολαρχίας και της Εφορείας και φροντίδι μαθητών
υποστάντων στοιχειώδη εκπαίδευσιν προς τούτο υπό του ιατρού του Αγίου
Όρους. Τα φάρμακα χορηγεί ο ιατρός, την δε σχετικήν δαπάνην εξοφλεί η
Εφορεία.
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3. Άπαντες οι μαθηταί υφίστανται εν αρχή εκάστου σχολικού έτους υγειονομικήν εξέτασιν προς διαπίστωσιν ενδεχομένης αγνώστου εις αυτούς παθήσεως, προσκομίζοντες σχετικήν ιατρικήν βεβαίωσιν και ακτινολογικήν
γνωμάτευσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ´

Ημερολόγιον, Ημέραι αργίας, Τελεταί
Άρθρον 25
Ημερολόγιον εν χρήσει
Εν τη Αθωνιάδι Εκκλησιαστική Ακαδημία, καθ᾽ όσον αφορά εις την Εκκλησιαστικήν λατρείαν και το εορτολόγιον, ισχύει και τηρείται το παλαιόν
Ημερολόγιον.
Άρθρον 26
Τελετή ενάρξεως σχολικού έτους
1. Η επίσημος ημέρα ενάρξεως του σχολικού έτους και των μαθημάτων
είναι η 1η Σεπτεμβρίου, αρχή της Ινδίκτου ήτοι του Εκκλησιαστικού έτους
(παλαιόν Ημερολόγιον) καθ᾽ ην εν τω Ι. Ναώ της Σχολής και μετά πανηγυρικής Θ. Λειτουργίας τελείται ο καθιερωμένος αγιασμός παρουσία της
Ι. Κοινότητος και πασών των άλλων Αρχών του Αγίου Όρους, προσκαλουμένων προς τούτο.
2. Τα της ανωτέρω παρ. 1 νοούνται κατά τε τοπικώς και κατ᾽ έθος κρατούντα, των σχετικών εκάστοτε διατάξεων του ΥΠΕΠΘ περί ημερομηνιών
ενάρξεως και λήξεως σχολικού και διδακτικού έτους εφαρμοζομένων απαρεγκλίτως και εις την Αθωνιάδα.
Άρθρον 27
Αργίαι
1. Η Αθωνιάς Εκκλησιαστική Ακαδημία, εκτός των θερινών διακοπών
και των Κυριακών, αργεί και κατά τας ακολούθους εορτάς: την 14η Σεπτεμβρίου, 26η Οκτωβρίου, 28η Οκτωβρίου (νέον ημερολόγιον), 8ην και 21ην
Νοεμβρίου, 6ην Δεκεμβρίου, 30ήν Ιανουαρίου, 2αν Φεβρουαρίου, Καθαράν
Δευτέραν, από του Σαββάτου του Λαζάρου μέχρι της Κυριακής του Θωμά,
9ην και 25ην Μαρτίου (νέον και Παλαιόν ημερολόγιον), 23ην Απριλίου,
1ην και 21ην Μαΐου, Πέμπτην της Αναλήψεως, Δευτέραν του Αγίου Πνεύ-
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ματος, 1ην Ιουνίου (αλλαγή Ιεράς Επιστασίας) και 11ην Ιουνίου (εορτήν
του Άξιον Εστίν).
2. Κατά τας αργίας – εορτάς οι μαθηταί πρωτοστατούν εκ περιτροπής
εις την περιποίησιν, φιλοκαλίαν και υπηρεσίαν εν τω ι. ναώ της Αθωνιάδος
εις όλας τας ακολουθίας και θείας λειτουργίας, ασκούμενοι ούτως εις τους
τομείς της θείας λατρείας, της τελετουργικής, του τυπικού, της υμνολογίας,
της ψαλτικής και της ποιμαντικής.
3. Αι επί τοις Χριστουγέννοις, τω Νέω Έτει και των Θεοφανείων διακοπαί πραγματοποιούνται κατά το νέον Ημερολόγιον.
Άρθρον 28
Τελετή απονομής απολυτηρίων
1. Κατά την ειδικήν προς εξαγωγήν αποτελεσμάτων Συνεδρίαν του Καθηγητικού Συλλόγου προσδιορίζεται και η ημέρα τελετής δια την απονομήν
των απολυτηρίων εις τους εκάστοτε αποφοίτους, ήτις γνωστοποιείται αμέσως εις την Ιεράν Κοινότητα δια της Εφορείας.
2. Κατά την ειρημένην τελετήν παρίσταται άπαν το Σώμα της Ιεράς Κοινότητος και άπασαι αι εν Αγίω Όρει έτεραι Αρχαί ειδοποιούμεναι προς τούτο. Κατ᾽ αυτήν εκφωνούνται ομιλίαι εκ μέρους του Σχολάρχου, της Ιεράς
Κοινότητος, της Εφορείας και του Διοικητού του Αγίου Όρους, και ακολουθεί η επίδοσις των απολυτηρίων, μεθ᾽ ην εις των αποφοίτων αντιφωνεί
εκφράζων τα αισθήματα αυτών και η όλη τελετή κατακλείεται δια δεξιώσεως προς τιμήν των αποιφοίτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ´

Τίτλοι σπουδών – Προσόντα
Άρθρον 29
Ο τύπος των τίτλων
1. Οι τίτλοι σπουδών, τόσον του Γυμνασίου όσον και του Λυκείου της
Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, αναγράφουσι πλήρως και λεπτομερώς και κατά τον αυτόν τύπον άπαντα τα στοιχεία τα υπό των κειμένων
διατάξεων περί των τίτλων των Δημοσίων Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και
των Λυκείων του Κράτους προβλεπόμενα.
2. Ειδικώς τα απολυτήρια του Λυκείου της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής
Ακαδημίας τυπούνται καλλιτεχνικώς επί χάρτου αρίστης ποιότητος, φέρουσι
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δε εν προμετωπίδι το υπό του άρθρου 4 της παρούσης Κανον. Διατάξεως
προβλεπόμενον έμβλημα.
Άρθρον 30
Ισοτιμία τίτλων – Δικαιώματα
1. Το απολυτήριον του Γυμνασίου της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας είναι ισότιμον με το απολυτήριον των Δημοσίων Γυμνασίων Γενικής
Εκπαιδεύσεως του Κράτους.
2. Το απολυτήριον του Λυκείου της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας είναι ισότιμον με το πτυχίον ή απολυτήριον των Δημοσίων Λυκείων
Μέσης και Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως.
3. Τα απολυτήρια του Γυμνασίου και του Λυκείου της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας παρέχουν εις τους κατόχους αυτών αντιστοίχως
και πάντα τα έτερα δικαιώματα, τα διαλαμβανόμενα εις τας σχετικάς με την
Εκκλησιαστικήν Εκπαίδευσιν διατάξεις.
4. Εις μαθητάς επιδεικνύοντας επιτυχείς επιδόσεις εις τα μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής και Αγιογραφίας δίδεται ιδιαίτερον πτυχίον επαγγελματικής ρήσεως, με γενικόν χαρακτηρισμόν «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και «ΑΡΙΣΤΑ»,
κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των Καθηγητών, υπογραφόμενον υπό
του Σχολάρχου και του Καθηγητού του οικείου μαθήματος.
Άρθρον 31
Απολυτήρια Μοναχών
Τα απολυτήρια των αποφοιτώντων Μοναχών και Δοκίμων εγχειρίζονται
τοις Αντιπροσώποις των Ιερών αυτών Μετανοιών, αίτινες φροντίζουσι δια
τα κατ᾽ αυτούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η´

Εφορεία

Άρθρον 32
Σύστασις Εφορείας
1. Η Αθωνιάς Εκκλησιαστική Ακαδημία εποπτεύεται γενικώς υπό της
Ιεράς Κοινότητος, ούσης ανωτάτου Διοικητικού Σώματος του Αγίου Όρους,
ειδικώς δε και αμέσως υπό τριμελούς Εφορείας απαρτιζομένης εξ Αντιπροσώπων των Ιερών Μονών παρά τη Ιερά Κοινότητι ή και εκ λογίων και εκ
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καλής μαρτυρίας Αγιορειτών εκλεγομένων δι᾽ αποφάσεως της Ιεράς Κοινότητος.
2. Η θητεία των μελών της Εφορείας της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής
Ακαδημίας ορίζεται τουλάχιστον διετής, δυναμένη να ανανεούται περαιτέρω.
3. Το εν (1) εκ των τριών (3) μελών της Εφορείας είναι ο Αντιπρόσωπος
ή Προϊστάμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, ως ο Αν. Νόμος 1924 / 51
προβλέπει (ΦΕΚ 243 τ. Α´).
4. Ο Σχολάρχης μετέχει των συνεδριάσεων της Εφορείας τουλάχιστον
άπαξ του μηνός, ως εισηγητής άνευ δικαιώματος ψήφου.
Άρθρον 33
Καθήκοντα Εφορείας
1. Η Εφορεία της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, έχουσα ιδιαίτερον Γραφείον εν τη Σχολή συνεδριάζει τακτικώς μεν άπαξ του μηνός,
εκτάκτως δε οσάκις παραστή ανάγκη, αποφασίζουσα κατά πλειοψηφίαν επί
πάντων των ζητημάτων της αρμοδιότητός της και επί όσων ο Σχολάρχης
εισηγείται, τηρούσα δια του Γραμματέως της Σχολής, και εν ελλείψει τούτου
δια του γραμματεύοντος Καθηγητού, Πρακτικά των Συνεδριών και των
αποφάσεων αυτής.
2. Η Εφορεία πληροφορουμένη παρά του Σχολάρχου και του Οικονόμου
τας ανάγκας της Αθωνιάδος και λαμβάνουσα υπ᾽ όψιν πάσαν υπόδειξιν,
ιδία δε την αφορώσαν εις την διατροφήν και υγιεινήν διαβίωσιν των οικοτρόφων και την συντήρησιν και ευπρέπειαν των κτηρίων, των χώρων και
των οικοσκευών, προβαίνει εις τας δεούσας ενεργείας είτε αυτοδικαίως είτε
τη γνώσει και εγκρίσει της Ι. Κοινότητος.
3. Η Εφορεία, έχουσα ειδικόν Ταμείον εν τη Αθωνιάδι, πραγματοποιεί
πάσης φύσεως δαπάνας και εξοφλήσεις προσυπογράφουσα τα σχετικά εντάλματα, προμηθεύεται χονδρικώς τα βασικώτερα και κυριώτερα των τροφίμων και των λοιπών ειδών πάντοτε δια μειοδοτικού διαγωνισμού και χορηγεί τω Οικονόμω το αρκούν εκάστοτε ποσόν χρημάτων δια την αντιμετώπισιν αναγκών τρεχούσης φύσεως ή λιανικής αγοράς, λαμβάνουσα επί
πάντων αποδείξεις και τιμολόγια, άτινα συνυποβάλλει τη Ιερά Κοινότητι
μετά της ειδικής εκθέσεως κατά τον ετήσιον απολογισμόν αυτής.
4. Άπαντα τα καθ᾽ οιονδήποτε τρόπον υπό της Ι. Κοινότητος εισπραττόμενα ποσά δια λογαριασμόν της Αθωνιάδος τίθενται εις την υπεύθυνον
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διαχείρισιν της Εφορείας εγκαίρως, προς αντιμετώπισιν των πάσης φύσεως
αναγκών αυτής.
5. Η Εφορεία εισπράττει παν χρηματικόν ποσόν κατατεθειμένον παρά
Τραπέζαις ή Ταχυδρομικώ Ταμιευτηρίω ή καθ᾽ οιονδήποτε έτερον τρόπον
χορηγούμενον ή προοριζόμενον δια λογαριασμόν της Αθωνιάδος, της αναλήψεως αυτού πραγματοποιουμένης υπό μέλους αυτής ή υπό του Γραμματέως ή του γραμματεύοντος Καθηγητού εξουσιοδοτουμένου δι᾽ ειδικού πληρεξουσίου, κατόπιν αποφάσεως καταχωριζομένης εν τω βιβλίω των Πρακτικών αυτής και τη σχετική εγγράφω πληρεξουσιότητι.
6. Η Εφορεία δι᾽ αναγκαίας επισκευάς των κτηρίων της Αθωνιάδος, διαρρυθμίσεις χώρων ή βελτιώσεις αυτών ή και δι᾽ ανέγερσιν νέων αναγκαιούντων κτηρίων, εξ αποφάσεως εισηγείται δια της Ι. Κοινότητος προς το
Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δια την έγκρισιν και εξασφάλισιν των προς τούτο πιστώσεων εκ του αρμοδίου φορέως.
7. Η Εφορεία συντάσει εμπροθέσμως τον προϋπολογισμόν αυτής, αντίγραφα του οποίου υποβάλλει τη Ι. Κοινότητα14 δια τα κατ᾽ αυτήν και εις
την Νομαρχίαν Πολυγύρου προς έγκρισιν των αναγκαιουσών πιστώσεων.
Ο μεν προϋπολογισμός υποβάλλεται εις την ανωτέρω Νομαρχίαν εντός του
πρώτου μηνός από της ενάρξεως των μαθημάτων, ο δε απολογισμός εντός
του πρώτου μηνός από της λήξεως τούτων, ως προβλέπεται υπό των κειμένων διατάξεων.
8. Η Εφορεία δεν δύναται να δαπανήση ποσά πλέον των εγκριθέντων
ούτε να προβή εις αγοράν ή δαπάνας μη προβλεπομένας υπό του προϋπολογισμού. Δια πάσαν τοιαύτην περίπτωσιν αναφέρεται προς την Σύναξιν
της Ι. Κοινότητος, αρμοδίαν να αποφασίση σχετικώς.
Άρθρον 34
Τηρούμενα βιβλία
1. Ως κύρια λογιστικά βιβλία υπό την εποπτείαν και ευθύνην της Εφορείας τηρούνται τα εξής: α) Ημερολόγιον. Εν αυτώ καταχωρίζονται λεπτομερώς και αναλελυμένως αι πάσης φύσεως αποδείξεις εξόδων και τα τιμολόγια με αύξοντα αριθμόν, ημερομηνίαν εκδόσεως, είδος δαπάνης, τιμήν
κατά μονάδα, συνολικόν ποσόν. β) Καθολικόν. Εν αυτώ καταχωρίζονται αι
αυταί αποδείξεις καθ᾽ ύλην και κεφάλαια εις τρόπον ώστε να εμφανίζεται
14

Πρόκειται περί προδήλου παραδρομῆς, ἀντί τοῦ ὀρθοῦ «Κοινότητι».
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η κάλυψις ή μη των δι᾽ έκαστον κονδύλιον υπό του προϋπολογισμού προβλεπομένων ποσών. Κατά τον απολογισμόν, ως εικός, τα συνολικά ποσά
εσόδων και εξόδων του Καθολικού, δέον όπως ταυτίζονται προς τα του Ημερολογίου. γ) Απογραφών. Εν αυτώ καταγράφεται περιγραφικώς άπαξ του
έτους, άπασα η κινητή περιουσία της Αθωνιάδος, ίνα καθίσταται γνωστή η
πραγματική κατάστασις αυτής.
2. Τα βοηθητικά λογιστικά βιβλία της Αθωνιάδος είναι τα εξής: α) Αποθήκης. Εν αυτώ καταχωρίζεται εις ιδίαν σελίδα έκαστον αγοραζόμενον ή
χορηγούμενον είδος κεχωρισμένως και κατά κατηγορίαν. Έκαστον είδος
χρεούται κατά την εισαγωγήν, αναγραφομένης λεπτομερώς της ποσότητος,
του ονοματεπωνύμου του προμηθευτού ή του χορηγού και της ημέρας εισαγωγής, πιστούται δε μόνον κατά την ποσότητα των εξαχθέντων προς παρασκευήν συσσιτίου.
β) Μηνιαίων καταστάσεων καταναλώσεως τροφίμων. Το βιβλίον τούτο
απαρτίζεται εκ των καταρτιζομένων κατά μήνα καταστάσεων τροφίμων
προς παρασκευήν συσσιτίου επί τη βάσει των τιμολογίων. Δια των καταστάσεων τούτων, συμπληρουμένων καθ᾽ εκάστην και αθροιζομένων εις το
τέλος του μηνός, ελέγχεται: ο αριθμός των σιτουμένων, το είδος του παρασκευασθέντος συσσιτίου, η ποσότης των καταναλωθέντων εξ εκάστου είδους τροφίμων και το δαπανηθέν εν συνόλω κατά μήνα χρηματικόν ποσόν
προς διατροφήν. γ) Συσσιτίου. Το βιβλίον τούτο τηρουμένον υπό του Μαγείρου της Αθωνιάδος δεικνύει τα παραλαμβανόμενα τρόφιμα εκ της αποθήκης, κατά ποσότητα και είδος, υπογράφεται δε υπό του Οικονόμου ως
χορηγούντος, υπό του Μαγείρου ως παραλαμβάνοντος και υπό του εφημερεύοντος Καθηγητού ως εκπροσωπούντος τον Σχολάρχην, θεωρείται δε
καθ᾽ εκάστην υπό του Σχολάρχου.
3. Ωσαύτως η Εφορεία τηρεί ίδιον βιβλίον πρωτοκόλλου εισερχομένων
και εξερχομένων εγγράφων.
Άρθρον 35
Εποπτεία παρασκευής συσσιτίου
1. Ο Σχολάρχης της Αθωνιάδος δύναται, οσάκις κρίνει σκόπιμον, κατόπιν
σχετικής πράξεώς του, να αναθέση την εποπτείαν επί της παρασκευής του
συσσιτίου εις Επιτροπήν αποτελουμένην υπό του Οικονόμου, του εφημερεύοντος Καθηγητού και δύο μαθητών. Αντίγραφον της σχετικής πράξεως
εγχειρίζει ο Σχολάρχης εις τον Οικονόμον, τον εφημερεύοντα Καθηγητήν
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και τον Μάγειρον. Η εποπτεύουσα Επιτροπή ευθύνεται δια την χρησιμοποίησιν απάντων των εκ της αποθήκης εξαχθέντων τροφίμων και δια την
καλήν παρασκευήν τούτων υπό του Μαγείρου, υπογράφει δε εις το βιβλίον
συσσιτίου.
2. Η Εφορεία εν συνεννοήσει μετά του Σχολάρχου καταρτίζει εβδομαδιαίον διαιτολόγιον δια τας περιόδους της κρεωφαγίας και δια τας τοιαύτας
των νηστειών των Χριστουγέννων, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και των
Αγίων Αποστόλων.
Άρθρον 36
Σφραγίς Εφορείας
Η Εφορεία κατέχει ιδίαν σφραγίδα με το αυτό, ως το άρθρον 4 ορίζει,
έμβλημα και κύκλω τας λέξεις: «ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ´

Γενικαί Διατάξεις
Άρθρον 37
Νομική εδραίωσις της Αθωνιάδος
1. Η οργάνωσις και πραγματική λειτουργία της Αθωνιάδος Σχολής ως
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας στηρίζεται επί του άρθρου 41 του Ν.Δ. της
10/16 Σεπτεμβρίου 1926 του κυρούντος τον Καταστατικόν Χάρτην του Αγίου Όρους.
2. Περί αυτής διαλαμβάνουσι και τα άρθρα 36 και 182 του ως ανωτέρω
Καταστ. Χάρτου του Αγίου Όρους.
3. Προϋποθέσεις υποχρεωτικής και απροσκόπτου λειτουργίας της Αθωνιάδος ωσαύτως αποτελούν η μετά του Ελληνικού Δημοσίου συμφωνία της
Ι. Μονής Βατοπεδίου επί της ιχθυοτροφικής εκμεταλλεύσεως της λιμνοθαλάσσης Μπουρού – Ξάνθης (αν. Νόμος 1924/1951, ΦΕΚ 243 τ. Α´) και οι
περί εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως εκάστοτε ισχύοντες Νόμοι.
Άρθρον 38
Υποβολή Εκθέσεων
Ο Σχολάρχης επί τη λήξει του Ακαδημαϊκού έτους υποβάλλει: α) εις την
Ι. Κοινότητα έκθεσιν περί του εν γένει συντελεσθέντος έργου, β) εις το Οι-
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κουμενικόν Πατριαρχείον έκθεσιν περί του συντελεσθέντος πνευματικού
έργου και γ) έκθεσιν πεπραγμένων εις το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Άρθρον 39
Εποπτεία Υπουργείου Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων
Το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ασκεί την εποπτείαν επί της λειτουργίας της Αθωνιάδος ως αρμόδιον Υπουργείον να επιχορηγή αυτήν, να ελέγχη το εν αυτή επιτελούμενον εκπαιδευτικόν έργον
και να διορίζη προτάσει και εγκρίσει της Ι. Κοινότητος το επιστημονικόν
και λοιπόν προσωπικόν αυτής.
Άρθρον 40
Αρμοδιότης Ι. Κοινότητος
Η τήρησις των διατάξεων της παρούσης ελέγχεται παρά της Ι. Κοινότητος, δια των παρά τη Εφορεία μελών αυτής, ήτις και επιφυλάσσει εαυτή
το δικαίωμα όπως, επισημαίνουσα τυχόν παραβάσεις, επεμβαίνη και αξιοί
την κατά περίπτωσιν προβλεπομένην επιβολήν κυρώσεων.
Άρθρον 41
Εσωτερικός Κανονισμός
Εντός έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσης δέον όπως συνταχθή
Εσωτερικός Κανονισμός δια την Αθωνιάδα, καλύπτων πάσαν πτυχήν της
εσωτερικής λειτουργίας και ζωής αυτής, ο οποίος τίθεται εν ισχύει άμα τη
κυρώσει αυτού υπό της Ι. Κοινότητος και του οποίου αι διατάξεις δεν θα
αντίκεινται εις την παρούσα Κανον. Διάταξιν και τον Κ.Χ.Α.Ο.
Άρθρον 42
Ακροτελεύτιοι Διατάξεις
1. Πάσα διάταξις γενική ή ειδική διαλαμβάνουσα άλλως τα δια της παρούσης κανονιζόμενα θέματα δεν λαμβάνεται υπ᾽ όψιν από της ισχύος της
Κανονιστικής ταύτης Διατάξεως.
2. Θέματα εκπαιδευτικά, διοικητικά και υπαλληλικά μη προβλεπόμενα
υπό των διατάξεων της παρούσης Κανον. Διατάξεως, διέπονται υπό των
εκάστοτε ισχυουσών δι᾽ αυτά διατάξεων των Νόμων, Προεδρ. Διαταγμάτων
ή και των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων.
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3. Εκάστη Ιερά Μονή υποχρεούται να έχη ως προστατευόμενους μαθητάς τουλάχιστον τέσσαρας (4).
4. Αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί δωρεάν φοιτήσεως, δωρεάν χορηγήσεως βιβλίων, μειωμένων εισιτηρίων, ως και αι πάσης φύσεως έτεραι
διευκολύνσεις, αι παρεχόμεναι εις τους μαθητάς των Σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως, εφαρμόζονται και δια τους μαθητάς της Αθωνιάδος.
5.α) Εις τον προϋπολογισμόν της Σχολής εγγράφεται υποχρεωτικώς σχετικόν κονδύλιον δια τον εμπλουτισμόν της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας δια
την αρτιωτέραν πνευματικήν και μορφωτικήν κατάρτισιν των σπουδαστών
αυτής και λοιπών Αγιορειτών Μοναχών.
β) Αι λεπτομέρειαι της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης θα ρυθμισθούν δια
του καταρτισθησομένου Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας.
6. Η παρούσα Κανονιστική Διάταξις δύναται να αναθεωρηθή ή να τροποποιηθή μετά παρέλευσιν τριετίας από της δημοσιεύσεως αυτής δια της
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 1987
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ τροποποιήσεως τῆς περὶ τῆς Ἀθωνιάδος
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κανονιστικῆς Διατάξεως
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ᾽ ἀριθμ. 013-24527/ΑΣ 9535/1.7.2001 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 1536 Β´/16.11.2001)
περί «Τροποποίησης της περί της Αθωνιάδος
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κανονιστικής Διατάξεως»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 41 του Ν.Δ. από 10.9.1926 που κύρωσε
τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους, επικυρώνουμε την Κανονιστική
Διάταξη «Τροποποίησις της περί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
Κανονιστικής Διατάξεως» που ψηφίσθηκε από τη Δισενιαύσιο Ιερά Σύναξη
του Αγίου Όρους στη ΡΜΗ´ (148)/17.4.2001 συνεδρία αυτής.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Ι.Σ.
ΣΥΝΟΔΟΣ ΡΜΗ´ (148)
Ημέρα Δευτέρα 17η Απριλίου 2001
1. Θέμα: «Τροποποίησις της περί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κανονιστικής Διατάξεως».
Επί του θέματος αναγινώσκεται κατά σειράν η ανταλλαγείσα αλληλογραφία μεταξύ της Ι. Κοινότητος, του Υπ. Παιδείας και του Υπ. Εξωτερικών.
α. Το υπ᾽ αριθ. Φ. 5/4/1598/7-20.9.2000 γράμμα της Ι. Κοινότητος
προς την Δ/νσιν Εκκλ. Εκπαιδεύσεως του Υπ. Παιδείας, αναφερομένης
εις το γεγονός ότι οργανικαί θέσεις της Αθωνιάδος Σχολής κατέχονται
υπό αριθμού Καθηγητών, οι οποίοι υπηρετούν διά διαφόρους λόγους
εις άλλας εκκλ. Σχολάς και αιτουμένης όπως εξευρεθή λύσις εις το ως
άνω πρόβλημα, το οποίον δυσχεραίνει ιδιαιτέρως την λειτουργίαν της
Σχολής.
β. Το υπ᾽ αριθ. Α2/1162α/13.10.2000 έγγραφον απαντητικόν επί του
προηγουμένου γράμματος της Ι. Κοινότητος, της Δ/νσεως Εκκλ. Εκπαι-
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δεύσεως, Τμήμα Α´, του Υπ. Παιδείας, διά του οποίου αύτη προτείνει
όπως προκειμένου να ικανοποιηθή το αίτημα της Ι. Κοιν. Περί μεταθέσεως του εκπαιδευτικού προσωπικού από την Αθωνιάδα Σχολή, τροποποιηθή ή συμπληρωθή εν τη ισχυούση Κανονιστική Διατάξει το σχετικόν
άρθρον.
γ. Το υπ᾽ αριθ. 3763/29/2/24.1.2001 γράμμα της Πολιτικής Διοικήσεως σχετικόν με την εξεύρεσιν λύσεως ως προς το αναφερόμενον θέμα
της μετακινήσεως εκπαιδευτικού προσωπικού Σχολής.
δ. Το υπ᾽ αριθ. ΕΜΠ30/5.2.2001 έγγραφον της Δ/νσεως Εκκλ. Εκπαιδεύσεως προς το ΥΠΕΞ, Δ/νσιν Ε2 Εκκλ. Υποθέσεων, διά του οποίου
αύτη προτείνει προσθήκην διατάξεως εις το άρθρον 11 της περί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κανονιστικής Διατάξεως (ΦΕΚ
765/1987) εις ην θα προβλέπεται ότι "το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό
προσωπικό που διορίζεται ή μετατίθεται ή μετατάσσεται στα εκκλησιαστικά σχολεία της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας δύναται να
μετατεθή ή να μεταταχθή σε άλλη σχολική μονάδα μετά τη συμπλήρωση
πενταετούς πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας στην ανωτέρω σχολή"
και ότι διά την θέσιν του Σχολάρχου είναι δεκτή η προτεινομένη υπό
της παρελθούσης Δ.Ι.Σ. διάταξις του άρθρου 11 παρ. 1 υπό την προϋπόθεσιν ότι θα προστεθή εις την ως άνω παράγραφον η φράσις «και πενταετής τουλάχιστον πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία» αντί της προβλεπομένης υπό της Κ.Δ. οκταετούς υπηρεσίας και,
ε. Τα έγγραφα υπ᾽ αριθ. Φ. 7626/10/ΑΣ 141/12.2.2001 της Ε2 Δ/νσεως Εκκλησιαστικών Υποθέσεων του ΥΠΕΞ προς την Πολ. Διοίκησιν,
υπ᾽ αριθ. 3785/29/1/14.2.2001 της Πολ. Διοικήσεως του Αγ. Όρους προς
την Ι. Κοιν. και υπ᾽ αριθ. Α2/266/1.3.2001 της Δ/νσεως Εκκλ. Εκπαιδεύσεως, Τμήμα Α´, του ΥΠΕΠΘ προς την Ι. Κοινότητα, άπαντα αναφερόμενα εις το ως άνω θέμα.
Τέλος αναγιγνώσκεται προτεινόμενον σχέδιον της αρμοδίας επί της Αθωνιάδος Σχολής τροποποιήσεως των διατάξεων του άρθρου 11 της Κ.Δ. περί
Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, συμφώνως προς τας προτάσεις του
Υπ. Παιδείας και του Υπ. Εξωτερικών.
Το Ιερόν Σώμα εν συνεχεία λαβών υπ᾽ όψιν τα ανωτέρω ως και την επείγουσαν ανάγκην εξευρέσεως λύσεως εις το σημαντικόν ζήτημα του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής, συμφωνεί με την προτεινομένην τροποποίησιν, η οποία κατόπιν συζητήσεως διαμορφώνεται και ψηφίζεται ως εξής:
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Τροποποίησις Κανονιστικής Διατάξεως
«Περί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας του Αγίου
Όρους»
Η κατά τα άρθρα 6 και 41 του Ν.Δ. από 10ης Σεπτεμβρίου 1926 «περί
κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους» οριζόμενη Δισενιαύσιος Ιερά Σύναξις (ΔΙΣ), εν τη ΡΜΗ´/17.4.2001 Συνεδρία αυτής αποφασίζει και ψηφίζει την τροποποίησιν των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου
11 «Διορισμός εκπαιδευτικού προσωπικού» της ισχυούσης Κανονιστικής
Διατάξεως περί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (ΦΕΚ
765/1987), αριθ. Φ. 7626/6/ΑΣ 1785/10.12.1987), αι οποίαι αντικαθίστανται
ως εξής:
Άρθρον 11
Διορισμός εκπαιδευτικού προσωπικού
1. Διά την θέσιν του Σχολάρχου απαιτείται ιδιότης Κληρικού ή Μοναχού,
βίος χρηστός και ανεπίληπτος, καλή μαρτυρία, με πτυχίον κατά προτίμησιν
Θεολογικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και πενταετής τουλάχιστον πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία. Εν γένει προτιμάται ιερομόναχος
ή μοναχός Αγιορείτης, διακρινόμενος επί ήθει χρηστώ και διοικητική ικανότητι.
4. Το πάσης φύσεως εκπαιδευτικόν προσωπικόν το οποίον διορίζεται ή
μετατίθεται ή μετατάσσεται εις τα εκκλησιαστικά σχολεία της Αθωνιάδος
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας δύναται να μετατεθή ή να μεταταχθή εις άλλην
σχολικήν μονάδα μετά την συμπλήρωσιν πενταετούς πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας εις την ανωτέρω σχολήν.15
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2001
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
15

Ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν, διότι ἐκκρεμεῖ ἡ ἐπικύρωσις ὑπό τοῦ ὙπἘξ τῆς Κ.Δ. περί «Τροποποιήσεως Κανονιστικῆς Διατάξεως “περί τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἁγίου Ὄρους”»
ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ΡΟΑ΄(171)/21.8.2012 Συνόδῳ αὐτῆς καί ἀφορώσης, ἐκτός τῶν
ἄλλων, εἰς τό ἄρθρον 11, τό ὁποῖον ἀντικατεστάθη ὡς ἄνω διά τῆς παρούσης Κ.Δ.. Βλ. εἰς τό Μέρος
Δ΄, σ. 309-314, 311-312.

TELIKO KANONISTIKES 16 2 2018_Layout 1 19/4/2018 10:45 πμ Page 207

207

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Εἰσαγωγή τρίτου μέρους
Ἐν τῷ τρίτῳ μέρει τοῦ ἔργου, ὅπως ἤδη ἔχομεν ἀναφέρει,
παρατίθενται ἅπασαι αἱ καταργηθεῖσαι Κ.Δ., διά τήν ἀσφαλεστέραν ἐξεύρεσιν τοῦ συνόλου τῶν ἰσχυσασῶν διαχρονικῶς
διατάξεων. Τοιαῦται διαδοχικαί μεταβολαί ἀπαντῶνται εἰς
τάς Κ.Δ. τῶν θεματικῶν κύκλων τοῦ πρώτου μέρους περί:
α) θήρας· β) κειμηλίων· γ) συστηματικῆς ἐκμεταλλεύσεως
καί προστασίας τῶν δασῶν τῆς χερσονήσου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους καί δ) τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας
τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἐντός δέ ἑκάστης θεματικῆς κατηγορίας,
αἱ καταργηθεῖσαι Κ.Δ. παρατίθενται κατά κριτήριον ἀπο λύτως χρονολογικόν.
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1. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ θήρας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ᾽ ἀριθμ. 568/22.11.1930 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 145 Β´/9.12.1930)
«Περὶ θήρας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει»

Η ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΙΕΡΑ ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΣΥΝΑΞΙΣ

Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψει τὸ ἄρθρον 6 τοῦ ὑπὸ χρονολογίαν 10 Σεπτεμβρίου
1926 Νομοθετικοῦ Διατάγματος, ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσομεν.
Ἄρθρον 1
Ἡ θήρα εἰς τὴν περιφέρειαν τοῦ Ἁγ. Ὄρους ἐπιτρέπεται μόνον εἰς τοὺς
ἐν Ἁγίῳ Ὄρει διαμένοντας καὶ ἐργαζομένους λαϊκοὺς κατόπιν εἰδικῆς
προσωπικῆς ἀδείας ἐκδιδομένης ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
Ἄρθρον 2
Ἡ χορήγησις τῆς ἀδείας γίνεται κατ᾽ ἀπόλυτον ἐκτίμησιν καὶ κρίσιν τῆς
Ἱερᾶς Κοινότητος ἐπὶ τῇ καταβολῇ πάντοτε ὑπὲρ τοῦ Ταμείου τῆς Κοινότητος δραχμ. 300, αἵτινες δὲν ἐπιστρέφονται αὗται εἰς περίπτωσιν ἀνακλήσεως τῆς ἀδείας. Ἡ χορηγηθεῖσα ἄδεια ἰσχύει μόνον διὰ μίαν κυνηγετικὴν περίοδον ἑξάμηνον ἀρχομένην τὴν 1ην Σεπτεμβρίου καὶ λήγουσαν
τὴν τελευταίαν ἡμέραν τοῦ ἑπομένου Φεβρουαρίου.
Ἄρθρον 3
Τὴν ἄδειαν δύναται νὰ ἀνακαλέσῃ ἡ Ἱερὰ Κοινότης ὁποτεδήποτε νομίσει, ὅτι δὲν γίνεται προσήκουσα χρῆσις αὐτῆς ἢ παραβιάζονται διατάξεις
τοῦ παρόντος.
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Ἄρθρον 4
Ἡ θήρα ἐνασκεῖται μόνον διὰ πυροβόλων ὅπλων ἀπαγορευομένης τῆς
χρήσεως παγίδων ἢ ἄλλων μέσων πρὸς σύλληψιν ἢ καταστροφὴν θηραμάτων. Ἀπαγορεύεται ἐπίσης ἡ καταστροφὴ τῶν φωλαιῶν τῶν πτηνῶν καὶ ἡ
συλλογὴ τῶν νεωσῶν ἢ τῶν ὠῶν αὐτῶν.
Ἄρθρον 5
Ἀπαγορεύεται ἀπολύτως ἡ θήρα τῶν Δορκάδων καὶ Ἐλάφων καὶ ἡ
ὁπωσδήποτε καταδίωξις αὐτῶν, τοῦ παραβάτου τιμωρουμένου ἐκτὸς τῶν
κατωτέρω καὶ κατὰ τὰς σχετικὰς διατάξεις τῶν νόμων τοῦ Κράτους, αἵτινες
ἐφαρμόζονται ἐν προκειμένῳ.
Ἄρθρον 6
Ἀπαγορεύεται ἀπολύτως ἡ θήρα εἰς τοὺς Μοναχοὺς καὶ ἡ ὑπ᾽ αὐτῶν
ὁπωσδήποτε χρῆσις κυνηγετικῶν ὅπλων. Ὁ παραβάτης μοναχὸς τιμωρεῖται
διὰ προστίμου 600 δραχμῶν καὶ ἐν ὑποτροπῇ διὰ προστίμου 1000 δραχμ.
κατασχομένου πάντοτε καὶ τοῦ ὅπλου του. Τὸ πρόστιμον καταβάλλεται
ὑπὲρ τοῦ ταμείου τῆς Κοινότητος, ἥτις δύναται νὰ διαθέτῃ καὶ μέχρι τοῦ
ἑνὸς τρίτου ὑπὲρ τοῦ καταγγείλαντος τὸν παραβάτην.
Ἄρθρον 7
Διὰ τὴν καταδίωξιν καὶ ἐξόντωσιν ἐπιβλαβῶν ζώων (λύκων, ἀγριοχοίρων,
ἀλωπέκων καὶ θώων), δύναται νὰ ἐπιτραπῇ ἡ θήρα εἰς πᾶσαν ὥραν τοῦ
ἔτους ἐκδιδομένης εἰδικῆς ἑκάστοτε προσωπικῆς ἀδείας, ἐν ᾗ ἀναγράφεται
καὶ ἡ διάρκεια τῆς ἰσχύος αὐτῆς.
Ἄρθρον 8
Ὁ παρὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος θηρεύων ἢ ὁπλοφορῶν ἐν τῇ περιοχῇ
τοῦ Ἁγίου Ὄρους τιμωρεῖται διὰ προστίμου 500 δραχμῶν καὶ ἐν ὑποτροπῇ
5.000 κατασχομένου καὶ τοῦ ὅπλου, τὸ πρόστιμον καταβάλλεται εἰς τὸ
ταμεῖον τῆς Κοινότητος, ἥτις δύναται νὰ διαθέσῃ μέχρι τοῦ ἑνὸς τρίτου
ὑπὲρ τοῦ καταγγείλαντος τὸν παραβάτην.
Ἡ δημοσίευσις καὶ ἐκτέλεσις τοῦ παρόντος ἀνατίθεται εἰς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα, ἥτις διὰ πράξεως αὐτῆς ὁρίζει ἡμέραν τῆς ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος του.
Ἐγένετο ἐν Καρυαῖς τῇ 20 Αὐγούστου 1930.
Ἱερὰ Δισενιαύσιος Σύναξις.
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Ὅ,τι ἀκριβὲς ἀντίγραφον εἰλημμένον ἐκ τοῦ Κώδικος τῶν πρακτικῶν
τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως.
Ἐν Καρυαῖς τῇ 4ῃ Αὐγούστου 1930
Οἱ Ἐπιστάται τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Ὁ Μεγίστης Λαύρας Πρωτεπιστάτης Γέρων Εὐλόγιος
Ὁ Δοχειαρίου Ἐπιστάτης Πρ. Δανιὴλ
Ὁ Ξενοφῶντος Ἐπιστάτης Παρθένιος
Ὁ Ἐσφιγένου Ἐπιστάτης Παΐσιος
Ἐπικυροῦται τὸ ἀνωτέρω κανονιστικὸν Διάταγμα.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Νοεμβρίου 1930
Ὁ Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν
Α. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ θήρας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ᾽ ἀριθμ. Φ.7611/.1/ΑΣ74/26.1.1980 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 268 Β´/19.3.1980)
«Περὶ ἐπικυρώσεως τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως
“περὶ θήρας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει”»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψει, τὸ ἄρθρον 6 τοῦ Ν. Δ/τος τῆς 10.9.1926 «περὶ κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους» ἐπικυροῦμεν τὴν ὑπὸ
τῆς Δισενιαυσίου Ἱερᾶς Συνάξεως κατὰ τὴν ΡΓ´ ἀπὸ 20.8.1978 Σύνοδον
αὐτῆς ψηφισθεῖσαν Κανονιστικὴν Διάταξιν «περὶ θήρας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει», ἧς
τὸ κείμενον ἕπεται:
Ἄρθρον 1
Ἡ θήρα εἰς τὴν περιφέρειαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπιτρέπεται μόνον εἰς
τοὺς λαϊκοὺς, τοὺς διαμένοντας καὶ ἐργαζομένους ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, κατόπιν
εἰδικῆς προσωπικῆς ἀδείας ἐκδιδομένης ὑπὸ τῆς Ι. Κοινότητος.
Ἄρθρον 2
Διὰ τὴν ἔκδοσιν τῆς ἀδείας ταύτης καταβάλλονται ὑπὲρ τοῦ Ταμείου τῆς
Ἱερᾶς Κοινότητος δραχμαὶ χίλιαι (1.000).
Ἄρθρον 3
Ἡ χορήγησις τῆς ἀδείας γίνεται κατ᾽ ἀπόλυτον ἐκτίμησιν καὶ κρίσιν τῆς
Ἱερᾶς Κοινότητος καὶ ὑφ᾽ οὓς ὅρους νομίσει Αὕτη, ἰσχύει δὲ μόνον διὰ τὴν
κυνηγετικὴν περίοδον ἀπὸ 1ης Σεπτεμβρίου ἕως 1ης Μαρτίου. Τὴν ἄδειαν
δύναται νὰ ἀνακαλέσῃ ἡ Ι. Κοινότης εἰς οἱανδήποτε περίπτωσιν νομίσει ὅτι
δὲν γίνεται προσήκουσα χρῆσις αὐτῆς.
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Ἄρθρον 4
Ἡ πρὸς θήραν ἄδεια ἐκδίδεται ὑπὸ τῆς Ι. Κοινότητος τῇ προσαγωγῇ ὑπὸ
τοῦ αἰτοῦντος σχετικοῦ πιστοποιητικοῦ τοῦ ἐνταῦθα Διοικητοῦ Τμήματος
Χωροφυλακῆς.
Ἄρθρον 5
Ἡ θήρα ἐνασκεῖται μόνον διὰ πυροβόλου ὅπλου, ἀπαγορευομένης τῆς
χρήσεως παγίδων, δηλητηρίων, δικτύων, βρόχων καὶ παντὸς εἴδους ἄλλων
ὀργάνων ἀναλόγων μέσων, σκοπόν ἐχόντων τὴν σύλληψιν ἢ θανάτωσιν
διαφόρων ζώων.
Ἄρθρον 6
Ἀπαγορεύεται ἀπολύτως ἡ θήρα εἰς τοὺς Μοναχοὺς καὶ ἡ ὑπ᾽ αὐτῶν
ὁπλοφορία κυνηγετικῶν ὅπλων. Ὁ παραβάτης Μοναχὸς τιμωρεῖται διὰ προστίμου χιλίων (1000) δραχμῶν καὶ ἐν ὑποτροπῇ δύο χιλιάδων (2000) δρχ.,
κατασχομένου τοῦ ὄπλου ἐν πάσει περιπτώσει. Τὸ πρόστιμον ἐκπίπτει ὑπὲρ
τοῦ Ἱεροκοινοτικοῦ Ταμείου.
Ἄρθρον 7
Ἀπαγορεύεται ἡ θήρα πλησίον ὅλων τῶν κατωκημένων περιοχῶν,
Μονῶν Σκήτεων καὶ Κελλίων.
Ἄρθρον 8
Ἀπαγορεύεται νὰ δίδεται ἄδεια κυνηγίου εἰς ὁμάδας κυνηγῶν εἰσερχομένων πρὸς τοῦτο εἰς τὸν Ἱερὸν ἡμῶν Τόπον.
Ἄρθρον 9
Ἀπαγορεύεται ἡ κατὰ τὴν νύκτα ἐν τῇ ὑπαίθρῳ ἐλευθέρᾳ ἢ ὑπὸ
ἐπιτήρησιν κυκλοφορία κυνηγετικῶν κυνῶν, ὡσαύτως δὲ ἡ κατὰ τὴν ἡμέραν
ἐλευθέρα κυκλοφορία τούτων. Ἀδέσποτοι κυνηγετικοὶ κύνες περιπλανώμενοι ἐν ὑπαίθρῳ συλλαμβάνονται καὶ τιμωροῦνται οἱ κάτοχοι αὐτῶν κατὰ
τὴν κρίσιν τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας.
Ἄρθρον 10
Διὰ τὰ ἐπιβλαβῆ καὶ καταστρεπτικὰ ἄγρια ζῶα (λύκους, ἀγριοχοίρους,
ἀλώπεκας καὶ θῶας) δι᾽ εἰδικῆς ἀδείας ἐφοδιαζόμενός τις δύναται ἐν πάσῃ
ὥρα τοῦ ἔτους νὰ καταδιώκῃ αὐτά.
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Ἄρθρον 11
Αἱ ἀμοιβαὶ διὰ τὴν καταπολέμησιν ἐπιβλαβῶν θηραμάτων, ὁ τρόπος παραδόσεως καὶ παραλαβῆς τεκμηρίων, ἡ πληρωμὴ τῆς ἀμοιβῆς ἀμέσως ἐπὶ
τῇ παραδόσει τοῦ τεκμηρίου καταβαλλομένης ὡς καὶ πᾶσα ἄλλη λεπτομέρεια, ρυθμίζονται δι᾽ ἀποφάσεως τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας.
Ἄρθρον 12
Αἱ ἐν τῷ 6ῳ Ἄρθρῳ προβλεπόμεναι ποιναὶ ἐπιβάλλονται καὶ εἰς τοὺς
παραβάτας λαϊκούς. Αἱ παραβάσεις αἱ διαπραττόμεναι ὑπὸ τῶν Μοναχῶν
καὶ λαϊκῶν ἐκδικάζονται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας, συμφώνως τῷ 40
ἄρθρῳ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου.
Ἄρθρον 13
Αἱ ἀλλαχόθεν ἐκδιδόμεναι πρὸς θήραν ἄδειαι δὲν ἰσχύουσιν ἐν Ἁγίῳ
Ὄρει˙ ὁ ἄλλοθεν ἐφοδιαζόμενος δι᾽ ἀδείας θήρας καὶ συλλαμβανόμενος
θηρεύων ἐντὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑπόκειται εἰς τὰς συνεπείας τοῦ ἄρθρου
6 τῆς παρούσης Νομοθετικῆς Διατάξεως.
Ἄρθρον 14
Ἡ ἐκτέλεσις τοῦ παρόντος ἄρχεται μετὰ τριάκοντα (30) ἡμέρας ἀπὸ τῆς
κοινοποιήσεως. Ἡ δημοσίευσις καὶ ἐκτέλεσις τοῦ παρόντος ἀνατίθεται εἰς
τὴν Ἱερὰν Κοινότητα.
Ἡ παροῦσα δημοσιευθήτω διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.
Ἀθῆναι, 26 Ἰανουαρίου 1980
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

TELIKO KANONISTIKES 16 2 2018_Layout 1 19/4/2018 10:45 πμ Page 215

215

2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ τροποποιήσεως τοῦ 17ου ἄρθρου τῆς ἀπὸ 21.8.1947
Κανονιστικῆς Διατάξεως περὶ προστασίας, συντηρήσεως
καὶ ταξινομήσεως τῶν ἱερῶν κειμηλίων, βιβλιοθηκῶν καὶ
ἀρχείων τοῦ Ἁγίου Ὄρους (ΦΕΚ 123 Β´/28.8.1947)
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ᾽ ἀριθμ. 20136/Ε.Κ./18α./2.2.1953 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 32 Β´/17.2.1953)
«Περὶ τροποποιήσεως τοῦ 17ου ἄρθρου
τῆς ὑπ᾽ ἀριθ. 35668/ 21.4.471 Κανονιστικῆς Διατάξεως»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψιν τὸ ἄρθρον 6 τοῦ Ν.Δ. τῆς 10ης Σεπτεμβρίου 1926
«περὶ κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους», κυροῦμεν
τὴν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους, κατὰ τὴν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς 24ης Αὐγούστου 1952, ψηφισθεῖσαν τροποποίησιν τοῦ
ἄρθρου 17 τῆς ὑπ᾽ ἀριθ. 35668/21.8.1947 Κανονιστικῆς Διατάξεως «περὶ
προστασίας, συντηρήσεως καὶ ταξινομήσεως τῶν ἱερῶν κειμηλίων,
βιβλιοθηκῶν καὶ Ἀρχείων τοῦ Ἁγίου Ὄρους» ὡς ἑξῆς:
Ἄρθρον 17
Ἀπαγορεύεται ἡ ἐξ Ἁγίου Ὄρους ἐξαγωγή, ὑπὸ Μοναχῶν καὶ λαϊκῶν,
βιβλίων ἐκτυπωθέντων μέχρι τοῦ ἔτους 1870.
1

Κατ’ ἀκριβολογίαν, πρόκειται περί τῆς τροποποιήσεως τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό
13.5.1947 Συνεδριάσει αὐτῆς, ἐγκριθείσης ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Συνοδικῇ Ἀποφάσει
τῆς 24.7.1947 καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθ. 35668/21.8.1947 ἀποφάσεως «Περί κυρώσεως
κανονιστικῆς διατάξεως περί προστασίας, συντηρήσεως καί ταξινομήσεως τῶν ἱερῶν κειμηλίων,
βιβλιοθηκῶν καί ἀρχείων τοῦ Ἁγίου Ὄρους» τοῦ Μονίμου ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑφυπουργοῦ (ΦΕΚ
123 Β΄ /28.8.1947), Κ.Δ..
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Ἐπιτρέπεται ἡ ἐξαγωγὴ βιβλίων ἐκδοθέντων παρ᾽ οἱουδήποτε τυπογραφείου ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1871 καὶ ἐντεῦθεν, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι
ὑπάρχει τοὐλάχιστον ἕν εἰσέτι ἀντίτυπον τοῦ ἐξαγομένου βιβλίου εἰς τὴν
βιβλιοθήκην τῆς οἰκείας Ι. Μονῆς, Σκήτης κλπ.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 2 Φεβρουαρίου 1953
Ὁ Ὑπουργὸς
ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ τροποποιήσεως τοῦ 20οῦ ἄρθρου
τῆς ἀπὸ 21.8.1947 Κανονιστικῆς Διατάξεως
περὶ προστασίας, συντηρήσεως καὶ ταξινομήσεως
τῶν ἱερῶν κειμηλίων, βιβλιοθηκῶν καὶ ἀρχείων
τοῦ Ἁγίου Ὄρους
(ΦΕΚ 123 Β´/28.8.1947)
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ᾽ ἀριθμ. 36564 ΕΚ/18α./19.6.1953 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 177 Α´/10.7.1953)
«Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἄρθρου 20
τῆς ὑπ᾽ ἀριθ. 35668/21.4.472 Κ.Δ»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψιν τὸ ἄρθρον 6 τοῦ Ν.Δ. τῆς 10 Σεπτεμβρίου 1926 «περὶ
κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους», κυροῦμεν τὴν
ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους, κατὰ τὴν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς 21ης Ἀπριλίου 1953 ψηφισθεῖσαν τροποποίησιν τοῦ ἄρθρου
20 τῆς ὑπ᾽ ἀριθ. 35668/21.8.1947 Κανονιστικῆς Διατάξεως «περὶ προστασίας, συντηρήσεως καὶ ταξινομήσεως τῶν ἱερῶν κειμηλίων, βιβλιοθηκῶν
καὶ Ἀρχείων τοῦ Ἁγίου Ὄρους», ὡς ἑξῆς:
Ἄρθρον 20
Πᾶς εἰσερχόμενος εἰς Ἅγιον Ὄρος καὶ φέρων μεθ᾽ ἑαυτοῦ βιβλία ὀφείλει
νὰ δηλώσῃ ταῦτα εἰς τὰς τελωνειακὰς ἢ λιμενικὰς Ἀρχὰς καὶ ἐν ἐλλείψει
τούτων εἰς τὰς ἀστυνομικὰς Ἀρχὰς τῆς χερσονήσου τοῦ Ἄθω, ἵνα κατά τὴν
ἀναχώρησίν του τῷ ἐπιτραπῇ ἡ ἐξαγωγὴ αὐτῶν. Τοῦτ᾽ αὐτὸ ὀφείλουσι καὶ
2

Κατ’ ἀκριβολογίαν, πρόκειται περί τῆς τροποποιήσεως τῆς ψηφισθείσης ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. ἐν τῇ ἀπό
13.5.1947 Συνεδριάσει αὐτῆς, ἐγκριθείσης ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Συνοδικῇ Ἀποφάσει
τῆς 24.7.1947 καί ἐπικυρωθείσης διά τῆς ὑπ’ ἀριθ. 35668/21.8.1947 ἀποφάσεως «Περί κυρώσεως
κανονιστικῆς διατάξεως περί προστασίας, συντηρήσεως καί ταξινομήσεως τῶν ἱερῶν κειμηλίων,
βιβλιοθηκῶν καί ἀρχείων τοῦ Ἁγίου Ὄρους» τοῦ Μονίμου ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑφυπουργοῦ (ΦΕΚ
123 Β΄ /28.8.1947), Κ.Δ..
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οἱ δόκιμοι προσλαμβανόμενοι εἰς τὰς μοναστηριακὰς ἢ ἐξαρτηματικὰς
Ἀρχάς. Ὡσαύτως πάντα τὰ ἐξ Ἁγίου Ὄρους ἀποπλέοντα ναυτικὰ κύτη
ὑπόκεινται εἰς ἔλεγχον τῶν ἀνωτέρω ἁρμοδίων Ἀρχῶν καὶ ὑποχρεοῦνται
νὰ συμμορφοῦνται ἀπαραιτήτως πρὸς τὴν διάταξιν ταύτην.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 19 Ἰουνίου 1953
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ συμπληρώσεως καὶ τροποποιήσεως
διατάξεων τινων τῆς ἀπὸ 21.8.1947 Κανονιστικῆς Διατάξεως
περὶ ἱερῶν κειμηλίων (ΦΕΚ 123 Β´/28.8.1947) 3
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ᾽ ἀριθμ. Φ. 7631/15/ΑΣ 661/10.9.1976 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ
(ΦΕΚ 1193 Β´/27.9.1976)
«Περὶ κυρώσεως τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως
περὶ συμπληρώσεως καὶ τροποποιήσεως Διατάξεών τινων,
τῆς ἀπὸ 21.8.1947 τοιαύτης “περὶ Ἱερῶν Κειμηλίων”,
(ΦΕΚ 123/1947, τ. Β´)»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψει τὸ Ἄρθρον 6 τοῦ Ν. Δ/τος τῆς 10.9.1926, «περὶ κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους», κυροῦμεν τὴν ὑπὸ
τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους κατὰ τὴν 97ην ἀπὸ
20.8.1975 Σύνοδον αὐτῆς ψηφισθεῖσαν Κανονιστικὴν Διάταξιν, περὶ συμπληρώσεως καὶ τροποποιήσεως διατάξεών τινων τῆς ἀπὸ 21.8.1947, (ΦΕΚ
123, τ. Β´) Κανονιστικῆς Διατάξεως, «περὶ προστασίας, συντηρήσεως καὶ
ταξινομήσεως τῶν ἱερῶν κειμηλίων, βιβλιοθηκῶν καὶ ἀρχείων τοῦ Ἁγίου
Ὄρους», ἧς τὸ κείμενον ἕπεται:
Ἄρθρον 1
Καταργεῖται τὸ ἄρθρον 2 τῆς ἀπὸ 21.8.1947 Κανονιστικῆς Διατάξεως,
(ΦΕΚ 123/1947, τ. Β´) καὶ ἀντικαθίσταται ὡς κάτωθι:
1. Ὑπὸ τὴν λέξιν «Κειμήλια», νοοῦνται πάντα τὰ Κειμήλια, ἀρχῆθεν
δωρηθέντα ἢ ὁπωσδήποτε περιελθόντα εἰς τὴν κυριότητα καὶ κατοχὴν
Μονῆς τινος ἢ Σκήτης ἢ Ἐξαρτήματος, ἤτοι: Ἅγια Λείψανα, Τίμιοι Σταυροί,
Ἀρχαῖαι Ἱεραὶ Εἰκόνες καὶ Ἱερὰ Σκεύη καὶ Ἄμφια καὶ τὰ ἔχοντα ἱστορικὴν
σημασίαν Ἔγγραφα (Χρυσόβουλλα, Μολυβδόβουλλα, Κηρόβουλλα, Σιγίλλια καὶ ἄλλα).
3

Ἐνεσωματώθησαν αἱ διορθώσεις ἡμαρτημένων, αἱ ὁποῖαι ἐδημοσιεύθησαν ἐν τῷ ΦΕΚ 1216
Β´/1.10.1976.
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2. Ἀπαγορεύεται ὅπως ἅπαντα τὰ ἀνωτέρω κειμήλια, ἀνεξαρτήτως τῆς
ἀρχαιότητος αὐτῶν καὶ δι᾽ οἱονδήποτε λόγον, ἐξάγωνται ἐκ τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Εἰδικῶς ἐπιτρέπεται ἡ ἐξαγωγή: α) Ἱερῶν Εἰκόνων, οὐχὶ ἀρχαιοτέρων τῶν τριάκοντα ἐτῶν, τῆς χρονολογίας ἐγγεγραμμένης ἐπὶ τούτων,
μετὰ σφράγισιν καὶ ὑπογραφὴν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας ἢ τοῦ Τελωνείου
Δάφνης διὰ τὴν Νοτίαν πλευρὰν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, β) Ἱερῶν Ἀμφίων μετ᾽
ἄδειαν τῶν Ἱερῶν Μονῶν ἢ τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας καὶ γ) Ξυλογλύπτων
ἐνθυμίων συγχρόνου κατασκευῆς ἐκ τῶν πωλουμένων νομίμως εἰς τὸ Ἅγιον
Ὄρος.
3. Ἐπιτρέπεται εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Μεγίστης Λαύρας, ἡ ἐπαναφορὰ
ἄνευ ἑτέρας διαδιακασίας τῶν προσωρινῶς εἰσαχθεισῶν ἐκ τοῦ Μετοχίου
αὐτῆς «Κοίμησις τῆς Θεοτόκου» ἐν Ἁγίῳ Εὐστρατίῳ ἱερῶν εἰκόνων.
Ἄρθρον 2
Καταργεῖται τὸ Ἄρθρον 17 τῆς ὡς ἄνω Κανονιστικῆς Διατάξεως καὶ
ἀντικαθίσταται ὡς κάτωθι:
1. Ἀπαγορεύεται ἡ ἐξ Ἁγίου Ὄρους ἐξαγωγὴ Βιβλίων ὑπὸ Μοναχῶν καὶ
λαϊκῶν, πλὴν τῶν ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Μονῶν ἢ καὶ Ἁγιορειτικῶν ἀδελφῶν ἀπὸ
50ετίας ἐκτυπωθέντων καὶ τῶν ὑπὸ τοῦ Ἱεροκοινοτικοῦ Τυπογραφείου
ἐκτυπωθέντων ἢ ἐκτυπωθησομένων.
2. Ἀπαγορεύεται ἡ ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπον ἐξαγωγὴ βιβλίων ὑπὸ μοναχῶν καὶ λαϊκῶν, φερόντων χρονολογίαν ἐκδόσεως
παλαιοτέραν τοῦ 1900. Ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία τυγχάνει ἁρμοδία, διὰ τὸν
προσδιορισμὸν τοῦ χρόνου ἐκδόσεως τῶν ἄνευ χρονολογίας βιβλίων.
3. Τυχὸν εἰσαγόμενα βιβλία, παλαιότερα τοῦ ἔτους 1900, δέον ὅπως
σφραγίζωνται κατὰ τὴν εἴσοδόν των, ἵνα καθίσταται δυνατὴ ἡ ἐπανεξαγωγὴ
αὐτῶν.
Ἡ παροῦσα δημοσιευθήτω διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 10 Σεπτεμβρίου 1976
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
(ΦΕΚ 1216 Β´/1.10.1976)

Εἰς τὴν ὑπ᾽ ἀριθ. Φ7631/15/ΑΣ 661 ἀπὸ 10 Σεπτεμβρίου 1976 ἀπόφασιν
τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν «περὶ κυρώσεως Κανονιστικῆς Διατάξεως περὶ
συμπληρώσεως καὶ τροποποιήσεως Διατάξεών τινων, τῆς ἀπὸ 21.8.1947
τοιαύτης «περὶ κειμηλίων», τὴν δημοσιευθεῖσαν εἰς ΦΕΚ τ. Β´ ὑπ᾽ ἀριθ.
1193/27.9.1976, διορθοῦται ὁ ἄνωθεν τοῦ σκεπτικοῦ ἀναγραφεὶς τίτλος ἐκ
τοῦ ἐσφαλμένου «Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» εἰς τὸ ὀρθὸν «Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ».
(Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου)
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3. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ συστηματικῆς ἐκμεταλλεύσεως καὶ
προστασίας τῶν δασῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ἄνευ ἀριθμ. ἀπό 24.2.1953 κοινῆς ἀποφάσεως
τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν καί Γεωργίας
(ΦΕΚ 56 Α´/10.3.1953)
«Περὶ κυρώσεως Κανονιστικῆς διατάξεως
τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψει τὸ ἄρθρον 6 τοῦ Ν. Διατάγματος τῆς 10ης Σεπτεμβρίου
1926 «περὶ κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους».
Κυροῦμεν τὴν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
κατὰ τὴν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς 24ης Αὐγούστου 1952, ψηφισθεῖσαν
Κανονιστικὴν διάταξιν «περὶ συστηματικῆς ἐκμεταλλεύσεως καὶ προστασίας
τῶν δασῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους», ἔχουσαν οὕτω:
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α´

Δασικὴ Διοίκησις
Ἄρθρον 1
Τὰ δάση τῆς Χερσονήσου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μὴ ὑπαγόμενα εἰς τοὺς
δασικοὺς νόμους τοῦ Κράτους, διέπονται ὑπὸ τῆς παρούσης Κανονιστικῆς
Διατάξεως.
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Ἄρθρον 2
Τὰ καθ᾽ ἅπαν τὸ Ἅγιον Ὄρος δάση ὡς ἰδιοκτησία τῶν Κ´ Ἱερῶν Μονῶν
(ἄρθρ. 2 Κ.Χ.) τῶν ὁποίων ἡ ἀκριβὴς ὀροθετικὴ γραμμὴ μέχρι τῆς ὁποίας
ἐξικνεῖται ἡ ἰσχὺς καὶ ἐφαρμογὴ τῆς Κανονιστικῆς διατάξεως, λαμβάνεται
ἡ καθορισθεῖσα κατὰ τὸ ἔτος 1937 ὑπὸ μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐξ Ἱεροκοινοτικῶν
Ἀντιπροσώπων καὶ τοιούτων τοῦ Κράτους καὶ τοῦ Διοικητοῦ Ἁγ. Ὄρους,
ὡς αὕτη διετυπώθη χαρτογραφικῶς, διοικοῦνται, καλλιεργοῦνται καὶ προστατεύονται ὑπὸ αὐτῶν μετὰ πάσης δυνατῆς ἐπιμελείας καὶ τοῦ ἐπιτοπίου
πρακτικοῦ συστήματος.
Ἄρθρον 3
Πρὸς ἐπίτευξιν ἀρτιωτέρας ἐκμεταλλεύσεως καὶ ἀξιοποιήσεως τῶν
δασῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἡ Ἱερὰ Κοινότης ὑποχρεοῦται νὰ προσλάβῃ ἐν
τῇ Ἀθωνιάδι Ἐκκλησιαστικῇ Σχολῇ εἰδικὸν Δασολόγον, διπλωματοῦχον
Δασολογικῆς Σχολῆς ἡμεδαπῆς ἢ ξένης ὁμοτίμου, πρὸς μόρφωσιν Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν περὶ τὴν δασονομίαν, καὶ γενικὴν καθοδήγησιν τῶν Ἱ.
Μονῶν, ἐν οἷς ἀπαιτεῖται ἐπιστημονικὴ τοιαύτη.
Ἄρθρον 4
Ὁ παρὰ τῇ Ἀθωνιάδι Σχολῇ Δασολόγος, ὑποχρεοῦται κατὰ τὰς σχολικὰς
διακοπὰς τοῦ θέρους, νὰ ἐπιθεωρῇ τὰ δάση τῶν Ἱ. Μονῶν, καὶ δίδει τὰς καταλλήλους ὁδηγίας πρὸς ἀσφάλειαν καὶ προαγωγὴν αὐτῶν, νὰ καταρτίζῃ
διαχειριστὰς4 ἐκθέσεις ἐπὶ ἑκάστου δάσους τῇ συναινέσει τῶν Ἱερῶν
Μονῶν, καὶ νὰ ὑποδεικνύῃ τῇ Ἱ. Κοινότητι τὰ γενικώτερα μέτρα προστασίας
καὶ ἐπωφελεστέρας δασεμπορίας λαμβάνων εἰδικὸν ἐπιμίσθιον διὰ τὴν περίοδον ταύτην.
Ἄρθρον 5
Συνιστᾶται καὶ ἑδρεύει ἐν Καρυαῖς τοῦ Ἁγ. Ὄρους Δασικὴ Ἐφορεία
ἀποτελουμένη ἐκ τριῶν μελῶν τῆς Ἱ. Κοινότητος, ἢ Προϊσταμένων,
ἐκλεγομένων ὑπ᾽ αὐτῆς, ἐν ἀρχῇ ἑκάστου ἔτους, ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς παρακολουθήσεως τῆς πιστῆς ἐφαρμογῆς τῶν διατάξεων τῆς παρούσης Κανονιστικῆς διατάξεως ἢ καὶ ἑτέρας σχετικῆς, τὰς τυχὸν παραβάσεις, καὶ τὴν
καταγγελίαν τούτων εἰς τὴν Ἱ. Κοινότητα, καὶ λοιπὰς ἁρμοδίας ἀρχάς.

4

Πρόκειται περί προδήλου παραδρομῆς, ἀντί τοῦ ὀρθοῦ «διαχειριστικάς».
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Ἄρθρον 6
Ἡ Δασική Ἐφορεία τηροῦσα ἴδιον γραφεῖον δι᾽ ἑνὸς τῶν ὑπογραμματέων
τῆς Ἱ. Κοινότητος καὶ ἰδίαν σφραγῖδα φέρουσαν τὰς λέξεις «Δασικὴ
Ἐφορεία Ἁγ. Ὄρους» συνεδριάζει τακτικῶς ἅπαξ τοῦ μηνός, ἐκτάκτως δὲ
ὁσάκις παραστῇ ἀνάγκη.
Συνεργάζεται στενῶς μετὰ τοῦ Δασολόγου τῆς Ἱ. Κοινότητος καὶ ἀπὸ
κοινοῦ μετ᾽ αὐτοῦ εἰσηγεῖται τὰ ληπτέα μέτρα διοικήσεως, διαχειρίσεως,
καὶ προστασίας τῶν δασῶν.
Ἄρθρον 7
Παρὰ τῇ Δασικῇ Ἐφορείᾳ τοῦ Ἁγ. Ὄρους τηρεῖται μητρῷον τῶν δασονόμων καὶ δασοφυλάκων τῶν Ἱερῶν Μονῶν, στατιστικὴ τῆς παραγωγῆς
καὶ ἐξαγωγῆς τῶν δασικῶν προϊόντων κατ᾽ εἶδος, καὶ σὺν τῷ χρόνῳ καταρτίζεται καὶ βιβλιοθήκη ἐξ ἐπιστημονικῶν βιβλίων καὶ μελετῶν ἀφορώντων
τὴν δασοπονίαν καὶ δασεμπορίαν.
Ἄρθρον 8
Πόροι οἰκονομικοὶ τῆς Δασικῆς Ἐφορείας, εἰσπραττόμενοι διὰ διπλοτύπου ὑπ᾽ αὐτῆς εἶναι οἱ ἑξῆς:
α) Αἱ ἄδειαι ἐξασκήσεως ἐπαγγέλματος ὑλοτόμου ἐν Ἁγ. Ὄρει δραχ.
100.000 κατ᾽ ἄτομον.
β) Αἱ ἄδειαι «καθαριστῶν» καὶ «δευτεριστῶν» δραχ. 50.000 κατ᾽
ἄτομον.
γ) Αἱ ἄδειαι ἐπὶ μονίμων μεταφορῶν δασικῶν προϊόντων δραχ. 50.000
κατὰ ζῶον.
δ) Αἱ εἰσφοραὶ δασεμπόρων χονδρικῆς ἀγορᾶς καὶ παραγωγῆς δραχ.
500.000 κατ᾽ ἄτομον.
ε) Αἱ εἰσφοραὶ δασεμπόρων μικροτέρας ἀγορᾶς δραχ. 200.000 κατ᾽
ἄτομον.
στ) Αἱ ἐξ ἀδειῶν θήρας εἰσπράξεις δυνάμει τῆς ἀπὸ 26.4.1930
Κανονιστικῆς Διατάξεως.
ζ) Ἐπιχορήγησις τῆς Ἱ. Κοινότητος ἀναγραφομένη ἐν τῷ προϋπολογισμῷ αὐτῆς.
Ἄρθρον 9
Ἡ Δασικὴ Ἐφορεία, ἔχουσα ἴδιον ταμεῖον, συντάσσει ἐν ἀρχῇ τοῦ ἔτους
τὸν προϋπολογισμὸν αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ τέλει τὸν ἀπολογισμόν, οὓς καὶ
ὑποβάλλει τῇ Ἱ. Κοινότητι πρὸς ἔλεγχον καὶ ἔγκρισιν, μισθοδοτεῖ τὸν Δα-
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σολόγον Καθηγητὴν (ἢ ἕτερον μετακαλούμενον) προμηθεύεται εἰδικὰ βιβλία
διὰ τὴν δασονομικὴν βιβλιοθήκην της καὶ διαθέτει τὰ ἀπαιτούμενα εἰς ἔξοδα
μεταφορᾶς διὰ μετάβασιν τῶν μελῶν της ἢ τοῦ Δασολόγου Καθηγητοῦ,
ὅταν παραστῇ ἀνάγκη μεταβάσεως ἢ ἐπιθεωρήσεως δάσους.
Ἄρθρον 10
Ἅμα τῷ καταρτισμῷ τῆς νέας Ἐφορείας, τὰ μέλη τῆς παλαιᾶς τοιαύτης
παραδίδουσι διὰ πρωτοκόλλου τὸ ταμεῖον, τὰ λογιστικὰ βιβλία, τὴν βιβλιοθήκην καὶ τὰ τοῦ γραφείου, ὑπεύθυνα ἀλληλεγγύως διὰ πᾶσαν τυχὸν
ἀνωμαλίαν.
Ἄρθρον 11
Ἑκάστη Μονὴ ὑποχρεοῦται νὰ διορίζῃ Δασονόμον ἐκ τῶν ἀδελφῶν
αὐτῆς, διακρινόμενον ἐπὶ δασικῇ πείρᾳ, καὶ φιλοδασικοῖς αἰσθήμασιν, εἰς
τὰς ἀμέσους διαταγὰς τοῦ ὁποίου θὰ τελῇ ὁ δασοφύλαξ καὶ ἡ ἐπίβλεψις
τῶν ὑλοτόμων καὶ καθαριστῶν τοῦ δάσους.
Ἄρθρον 12
Ἑκάστη Μονὴ ὑποχρεοῦται νὰ διορίζῃ καὶ διατηρῇ ἕνα τοὐλάχιστον δασοφύλακα κεκτημένον τὰ πρὸς τοῦτο προσόντα ὡς διαγράφονται ταῦτα καὶ
ἐν τῇ ἀπὸ 2.4.19485 Κανονιστικῇ Διατάξει περὶ ἀγρασφαλείας ἐν Ἁγ. Ὄρει.
Ἄρθρον 13
Ἀποκλειστικὸν ἔργον τῶν δασοφυλάκων εἶναι ἡ διαφύλαξις τοῦ δάσους
ἀπὸ κινδύνων πυρκαϊᾶς, λαθροϋλοτομίας καὶ λαθροβοσκῆς, ἡ παρακολούθησις τῶν μελισσοτρόφων καὶ παρεμπόδισις τοποθετήσεως κυψελῶν ἐν
ἀγνοίᾳ τῆς Μονῆς, ἡ σύλληψις ξένων ζώων καὶ ἡ καταγγελία τῶν ἄνευ
ἀδείας κυνηγῶν. Ἄδειαι θήρας ἐκδιδόμεναι ἐκτὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους δὲν
ἰσχύουσιν ἐν αὐτῷ.
Ἄρθρον 14
Διὰ τοὺς δασοφύλακας τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἰσχύουσιν τὰ ἄρθρα 1, 2, 4, 5,
16, 17 καὶ 18 τῆς περὶ Ἀγρασφαλείας Ἁγ. Ὄρους Κ. Διατάξεως, τῶν ἐν
ἄρθρῳ 17 συλλήπτρων καὶ δικαιωμάτων, ἀναπροσαρμοζομένων πρὸς τὴν
σημερινὴν ἀξίαν τῆς δραχμῆς ἀποφάσει τῆς Ἱ. Κοινότητος.
5

Ἐννοεῖται ἡ ψηφισθεῖσα ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. τῇ 24.8.1947 καί κυρωθεῖσα διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ.
50774ΕΚ]18/2.11.1948 ἀποφάσεως τοῦ ὙπἘξ, Κ.Δ.. Βλ. σχετικῶς εἰς τό Μέρος Α΄, σ. 63-70 , ὡς
καί βοηθητικῶς εἰς τό Μέρος Β΄, σ. 157-166 .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β´

Διαχείρισις

Ἄρθρον 15
Ἡ ἐκμετάλλευσις τῶν Ἁγιορειτικῶν δασῶν, ὡς καὶ ἡ διάθεσις τῶν ἐξ
αὐτῶν προϊόντων, ἐνεργεῖται ἀπ᾽ εὐθείας ὑπὸ τῶν ἰδιοκτητριῶν Μονῶν, τῇ
ἀποφάσει τῶν ἐν αὐταῖς Γεροντικῶν Συνάξεων.
Ἄρθρον 16
Ἐκχέρσωσις δασῶν ὑψικόρμων ἀπαγορεύεται, ἐπιτρέπεται δὲ μόνον τοιαύτη δι᾽ ἀμπελουργικὴν καὶ δενδροκομικὴν ἐκμετάλλευσιν ἐπὶ θαμνωδῶν
καὶ βραχυκόρμων, κατόπιν βεβαιώσεως τοῦ Δασολόγου τῆς Ἱ. Κοινότητος,
ὅτι ἡ πρὸς ἐκχέρσωσιν ἔκτασις δὲν φέρει προστατευτικὸν χαρακτῆρα, καὶ
εἶναι κατάλληλος διὰ τοὺς ἀναφερομένους σκοπούς, πάντως δὲ εἶναι κλίσεως μέχρι 20%, προκειμένου περὶ γεωργικῆς καλλιεργείας καὶ μέχρι 40%,
προκειμένου περὶ δενδροκομικῆς τοιαύτης.
Ἄρθρον 17
Εἰς τὰ ὑπὸ τῶν αἰγοποιμνίων, κατὰ τὰ ἔτη τῆς ἀνταρσίας εἰς τὰ ὑπὸ
πυρκαϊῶν ἀποψιλωθέντα ὑψίκορμα δάση, ὑποχρεοῦνται αἱ ἱδιοκτήτριαι
Ἱεραὶ Μοναὶ νὰ ἐνεργήσουν ἀναδάσωσιν διὰ σπόρων, ἢ φυτωρίων ἐλάτης,
πεύκης καὶ καστανέας, ὡς καὶ εἰς ἕτερα τμήματα γυμνά, ἀλλ᾽ ἐπιδεκτικὰ
τοιαύτης ἀναδασώσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ´

Ἀπαγορευτικαὶ διατάξεις
Ἄρθρον 18
Ἡ ἐν ἄρθρῳ 186 τοῦ Καταστατ. Χάρτου ἀπαγορευτικὴ διάταξις ἰσχύει
ἀπολύτως καὶ διὰ τὴν εἴσοδον θηλέων ζώων, μεμονομένως ἢ εἰς ἀγέλας καὶ
ποίμνια συμφώνως καὶ τῷ ἀρχαίῳ καθεστῶτι τοῦ Ἱεροῦ Τόπου.
Ἄρθρον 19
Ἀπαγορεύεται ἡ ἄνευ ἀδείας τῆς ἰδιοκτητρίας Ἱ. Μονῆς ξύλευσις, βόσκησις, ἢ οἱαδήποτε ἐγκατάστασις ἐν τῷ δάσει αὐτῆς.
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Ἄρθρον 20
Ἀπαγορεύεται ἡ ἀνθρακοποιΐα καὶ ἀσβεστοποιΐα ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἀπὸ 1ης
Ἰουνίου μέχρι 15ης Σεπτεμβρίου ἑκάστου ἔτους τῶν ἀνθρακέων ὑποχρεουμένων καὶ κατὰ τὴν λοιπὴν περίοδον τοῦ ἔτους νὰ καθορίζωσι τὰ πέριξ τῶν
καλυβῶν αὐτῶν καὶ τῶν καμινίων πάσης εὐφλέκτου ὕλης εἰς ἀκτῖνα 5 μέτρων, καὶ διατηρῶσι παρ᾽ ἕκαστον κάμινον βυτίον πλῆρες ὕδατος χωρητικότητος 40 ὀκ. τοὐλάχιστον˙ τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τοὺς ἀδείᾳ τῆς Μονῆς
ἐγκαθισταμένους μελισσοτρόφους.
Ἄρθρον 21
Ἀπαγορεύεται ἡ ὑλοτομία κορμῶν Ἐλάτης καὶ Πεύκης, μεῖον 38
ἑκατοστῶν διαμέτρου, εἰς στηθιαῖον ἀπὸ τοῦ ἐδάφους ὕψους, ἐξαιρέσει τῶν
πρὸς ἀραίωσιν κοπτομένων, τῶν στρεβλῶν καὶ τῶν ἀχρήστων.
Ἄρθρον 22
Εἰς τὰ ἐκ Πεύκης καὶ Ἐλάτης ἀμιγῆ δάση, ὡς καὶ εἰς βραχύκορμα ἀειθαλῆ
τοιαῦτα, ὑποχρεοῦνται αἱ Ἱ. Μοναὶ νὰ διανοίξωσιν ἀντιπυρικὰς ζώνας 10
μέτρων πλάτους ἀποψιλοῦσαι αὐτὰς πάσης εὐφλέκτου ὕλης εἰς δὲ τὰ
ὑψίκορμα καὶ δὴ τοὺς Καστανεῶνας θὰ διανοίγωνται ζῶναι 5 μέτρων πλάτους καὶ θὰ καθαρίζωνται αἱ δασικαὶ ὁδοὶ ἑκατέρωθεν εἰς 2 μέτρων βάθος.
Ἄρθρον 23
Πᾶς ἀντιλαμβανόμενος πυρκαϊὰν ἐντὸς ἢ πλησίον δάσους καὶ μὴ δυνάμενος μόνος νὰ κατασβέσῃ αὐτήν, ὑποχρεοῦται νὰ εἰδοποιήσῃ τὴν
ἰδιοκτήτριαν Μονὴν ἢ τοὺς ὑλοτόμους αὐτῆς ἢ οἱαδήποτε ἄλλα ἄτομα
εὑρισκόμενα ἐγγὺς τοῦ τόπου τῆς πυρκαϊᾶς.
Ἄρθρον 24
Πᾶς δυνάμενος νὰ συνδράμῃ πρὸς κατάσβεσιν πυρκαϊᾶς ἐν τῷ δάσει καὶ
κληθεὶς πρὸς τοῦτο ὑπὸ δασοφύλακος ἢ τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας, ἢ Ἀστυνομικῆς
καὶ Μοναστηριακῆς ἀρχῆς ὀφείλει νὰ παράσχῃ ἀπροφασίστως τὴν συνδρομήν του ἀρνούμενος δὲ καταγγέλλεται εἰς τὴν Ἱ. Ἐπιστασίαν καὶ ἀπελαύνεται ἐξ Ἁγ. Ὄρους ἢ ἀναφέρεται εἰς τὴν Διοίκησιν Χωρ/κῆς πρὸς αὐτεπάγγελτον ὑπ᾽ αὐτῆς ποινικὴν δίωξιν.
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Ἄρθρον 25
Ἡ ἰδιοκτήτρια τοῦ πυρπολουμένου δάσους Ἱερὰ Μονὴ ὑποχρεοῦται νὰ
παρέχῃ τοῖς Πυροσβέσταις, τροφήν, περίθαλψιν πρώτων βοηθειῶν, καὶ
ἐργαλεῖα, εἰς δὲ τοὺς ἐργάτας καὶ ἡμερομίσθιον, πέραν τῆς διημέρου
παραμονῆς των.
Ἄρθρον 26
Κατὰ τὴν ἔναρξιν πυρκαϊᾶς ἔν τινι δάσει ἡ ἰδιοκτήτρια Ἱ. Μονὴ ὀφείλει
νὰ εἰδοποιήσῃ ἀμέσως τὰς γειτονικὰς Μονάς, καὶ ἐὰν ἡ πυρκαϊὰ λαμβάνει
διαστάσεις τὴν Ἱ. Ἐπιστασίαν καὶ τὸν πλησιέστερον σταθμὸν Χωροφυλακῆς.
Ἄρθρον 27
Ἡ Ἱ. Ἐπιστασία εὐθὺς ὡς λάβῃ γνῶσιν τῆς ἐνάρξεως πυρκαϊᾶς ὑποχρεοῦται νὰ εἰδοποιήσῃ τὴν Ἀστυνομικὴν Διεύθυνσιν Καρυῶν, νὰ σημάνῃ
τὸν μέγαν κώδωνα τοῦ Πρωτάτου καὶ ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῆς Ἀστυνομίας
ἐκδώσῃ διαταγὴν πρὸς πάντας τοὺς ἐν Καρυαῖς καὶ τοῖς πέριξ ἵνα προστρέξωσιν ἐπὶ τόπου μετὰ τῶν σχετικῶν ἐργαλείων, ἀποστέλλουσα καὶ ἕνα τῶν
Ἐπιστατῶν μετὰ Σεϊμενδῶν (πολιτοφυλάκων) διὰ τὴν ἐπιβολὴν τῆς πειθαρχίας ταὐτοχρόνως, δὲ δι᾽ ἐγκυκλίου πρὸς τὰς Ἱ. Μονὰς συνιστᾷ τὴν ἄμεσον
ἀποστολὴν βοηθείας ἐξ ἀδελφῶν, ὑλοτόμων καὶ ἐργατῶν μετὰ τῶν σχετικῶν
ἐργαλείων καὶ τροφίμων.
Ἄρθρον 28
Ἑκάστη Μονὴ ὑποχρεοῦται ν᾽ ἀποστείλῃ ἀπροφασίστως πέντε τοὐλάχιστον ἄτομα πρὸς κατάσβεσιν τῆς πυρκαϊᾶς˙ πᾶσα τυχὸν παράλειψις τῆς
ὑποχρεώσεως ταύτης, δέον ν᾽ ἀναφέρεται τῇ Ἱ. Κοινότητι ὑπὸ τοῦ ἐπὶ τόπου
μεταβάντος ἐπιστάτου, ἧτις καὶ παρατηρεῖ τὴν μὴ πληρώσασαν τὸ καθῆκον
της.
Ἄρθρον 29
Διὰ τὰς παραβάσεις λαθροβοσκῆς, λαθροϋλοτομίας ἢ οἱασδήποτε ἄλλης
δασοζημίας ἰσχύουσιν καὶ ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τῶν ἄρθρων 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 καὶ 21 τῆς ἀπὸ 2ας Νοεμβρίου 1948
Κανονιστικῆς Διατάξεως ὡς αὕτη ἐδημοσιεύθη ἐν τῷ 190ῳ Φύλλῳ τῆς
Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως καὶ ὑπ᾽ ἀριθ. 50774.
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Ἄρθρον 30
Ἡ παροῦσα Κανονιστικὴ διάταξις ψηφισθεῖσα ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως ἐν τῇ ΝΒᾳ Συνόδῳ αὐτῆς καὶ κυρωθεῖσα ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων
Ὑπουργῶν τίθεται ἐν ἰσχύι ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς δημοσιεύσεως αὐτῆς εἰς τὴν
Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 24 Φεβρουαρίου 1953
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΑΝΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
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4. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ᾽ ἀριθμ. 59413/18.6.1953 κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν
Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ἐξωτερικῶν
(ΦΕΚ 182 Α´/20.7.1953)
«Περὶ κυρώσεως κανονιστικῆς διατάξεως
περὶ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψιν τὸ ἄρθρον 6 τοῦ Νομ. Διατάγματος τῆς 10 Σεπτεμβρίου 1926 «περὶ κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους»,
κυροῦμεν τὴν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους
κατὰ τὴν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς 21ης Αὐγούστου 1952 ψηφισθεῖσαν καὶ ὑπὸ
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Συνοδικῇ ἀποφάσει τῆς 21ης Σεπτεμβρίου
1952 ἐγκριθεῖσαν κανονιστικὴν διάταξιν περὶ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, ἧς τὸ κείμενον ἕπεται:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α´

Σύστασις τῆς Σχολῆς καὶ συντήρησις
Ἄρθρον 1
1. Ἡ ἐν Καρυαῖς τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἐκκλησιαστικὴ Ἀθωνιὰς Σχολὴ
ἀνασυνιστᾶται ὡς Οἰκοτροφεῖον μὲ βασικὸν σκοπὸν τὴν ἱεροπρεπῆ καὶ
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ἐγκυκλοπαιδικὴν μόρφωσιν Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν, συμφώνως τῷ πνεύματι
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἁγιορειτικοῦ καὶ ἀρχαίου Μοναχισμοῦ.
2. Πρωταρχικὴ ἀποστολὴ τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ ἀνάδειξις μορφωμένων
Ἁγιορειτῶν πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀναγκῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
3. Ἡ Σχολή αὕτη εἶναι ἵδρυμα τῶν Κ´ Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
συντηρουμένη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος καὶ ἐποπτευομένη δι᾽ Ἐφορείας
τριμελοῦς ἐξ Ἀντιπρ. καὶ Προϊστ. τῶν Ἱ. Μονῶν ἐκλεγομένων παρὰ τῆς
Ἱερᾶς Κοινότητος.
4. Τὸ ἓν ἐκ τῶν τριῶν μελῶν τῆς ὡς ἄνω Ἐφορείας εἶναι ὁ Ἀντιπρόσωπος ἢ προϊστάμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπεδίου συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 1 ἐδαφ.
β΄ τοῦ Α. Νόμου 1924/51 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ
ἀπὸ 16/19/11/35 Α. Νόμου κλπ.».
Ἄρθρον 2
1. Ἡ Ἀθωνιὰς Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ περιλαμβάνει ἑπτὰ τάξεις, εἰς αὐτὰς
γίνονται δεκτοὶ κατόπιν ἐπιτυχῶν εἰσιτηρίων ἐξετάσεων Μοναχοὶ καὶ δόκιμοι τοιοῦτοι, ἀνήκοντες εἰς τὰς Κ´ Ἱερὰς Μονὰς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑποχρεομένης ἑκάστης Μονῆς ν᾽ ἀποστέλλῃ ἀπροφασίστως δύο τουλάχιστον
μαθητὰς συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 182 τοῦ Κατ. Χάρτου.
2. Ἐν περιπτώσει ἀδυναμίας Μονῆς τινος πρὸς ἀποστολὴν μαθητῶν ἐκ
τοῦ προσωπικοῦ αὐτῆς δύναται νὰ προσλάβῃ αὕτη καὶ ἀποστείλῃ εἰς τὴν
Σχολὴν μέχρι δύο ἐξωλαϊκοὺς ἐκ τῶν ἐχόντων κλίσιν πρὸς τὸν μοναχικὸν
βίον ἐγγράφουσα τούτους ὡς δοκίμους της, συστάσει τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου.
3. Οἱ ὡς μαθηταὶ προσερχόμενοι Μοναχοὶ καὶ δόκιμοι, δέον νὰ προσκομίζωσι γράμμα τῆς οἰκείας Μονῆς, χορηγούσης τὴν πρὸς τοῦτο εὐλογίαν
καὶ ἄδειαν καὶ πιστοποιούσης τὴν ταυτότητα καὶ κοσμιότητα αὐτῶν. Οἱ δὲ
ἔξωθεν λαϊκοί, προσλαμβανόμενοι καὶ οὗτοι ὡς δόκιμοι, πλὴν τοῦ ὡς ἄνω
γράμματος τῆς προστατευτρίας αὐτῶν Μονῆς ὑποχρεοῦνται νὰ προσκομίζωσι πιστοποιητικὸν τοῦ οἰκείου Προέδρου τῆς Κοινότητος προσυπογεγραμμένον ὑπὸ τοῦ ἐφημερίου καὶ ἐπικεκυρωμένον ὑπὸ τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, βεβαιοῦντος τὴν κοσμὶαν καὶ ἀνεπίληπτον αὐτῶν διαγωγὴν καὶ ἕτερον
τῶν γονέων ἢ κηδεμόνων συναινούντων εἰς τὴν φοίτησιν ἐν τῇ Σχολῇ.
4. Οἱ ἐκ τῶν λαϊκῶν τρόφιμοι τῆς Σχολῆς ὑποχρεοῦνται μετὰ τριετῆ φοίτησιν ἐν αὐτῇ νὰ ἐκλέξωσι μεταξὺ κατατάξεως αὐτῶν εἰς τὸν Μοναχικὸν
βίον ἢ ἀποχωρήσεως ἐκ τῆς Σχολῆς.
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5. Κατώτατον ὅριον ἡλικίας πρὸς ἐγγραφὴν ὁρίζεται τὸ 16ον καὶ ἀνώτερον διὰ μὲν τοὺς δοκίμους μοναχοὺς τὸ 30όν, διὰ δὲ τοὺς ἤδη μοναχοὺς
τὸ 40όν.
Ἄρθρον 3
Πρόσοδοι τῆς Σχολῆς εἶναι τὰ 1% ἐπὶ τῶν εἰσαγωγῶν καὶ ἐξαγωγῶν φόρου ἐν Ἁγίῳ Ὄρει καὶ ὁ καπνικὸς τοιοῦτος, εἰσπραττόμενοι παρὰ τῆς Ἱ.
Κοινότητος, ὡς καὶ εἰσφορὰ τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπεδίου ἐκ τῆς μετὰ τοῦ Κράτους συμβάσεως Αὐτῆς ἐπὶ τῆς λίμνης «Μπουροῦς» ἤτοι 20% τῆς ὁλικῆς
προσόδου (ἄρθρ. 1 ἐδαφ. β´ τοῦ Α. Νόμου 1924/1951).
Ἄρθρον 4
1. Ἡ μισθοδοσία τοῦ ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ τῆς Σχολῆς βαρύνει
τὸ Δημόσιον, ὡς τοῦτο ὁρίζεται ὑπὸ τοῦ ἐδαφ. 2 τοῦ ἄρθρου μόνου τοῦ ὑπ᾽
ἀριθ. 2354/1953 Νόμου, «περὶ τοῦ ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ τῆς
Ἀθωνιάδος Σχολῆς».
2. Τὸ ἐπιστημονικὸν προσωπικὸν πλὴν τῶν ἀποδοχῶν τῶν ὑπὸ τοῦ Δημοσίου χορηγουμένων ἀπολαμβάνῃ καὶ τῆς δωρεὰν οἰκοτροφίας ἐν τῇ
Σχολῇ.
Ἄρθρον 5
Τὸ τεχνικὸν προσωπικὸν τῆς Σχολῆς ὡς καὶ τὸ ὑπαλληλικὸν τοιοῦτον,
μισθοδοτεῖται ὑπὸ τῆς Ἱ. Κοινότητος, ἀπολαμβάνον πρὸς τοῦτο καὶ τῆς
δωρεὰν οἰκοτροφίας ἐν τῇ Σχολῇ.
Ἄρθρον 6
Τὸ μαθητικὸν προσωπικὸν τῆς Σχολῆς φθάνει κατ᾽ ἀνώτατον ὅριον τοὺς
70, κατώτατον δὲ τοὺς 40 μαθητάς, ἅπαντας οἰκοτρόφους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β´

Διδακτικὸν καὶ ὑπαλληλικὸν προσωπικὸν
Ἄρθρον 7
1. Τὸ Διδακτικὸν προσωπικὸν τῆς Σχολῆς ἀποτελεῖται ἐξ ἐπιστημονικοῦ
καὶ τεχνικοῦ τοιούτου.
2. Τὸ ἐπιστημονικὸν προσωπικὸν ἀποτελεῖται ὡς διαλαμβάνει ὁ προμνημονευθεὶς ὑπ᾽ ἀριθ. 2354/1953 Νόμος, ἐκ τοῦ Διευθυντοῦ (Σχολάρχου)
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τυγχάνοντος Κληρικοῦ Θεολόγου καὶ ἐκ τῶν καθηγητῶν, ἤτοι ἑτέρων 2 Θεολόγων, 2 Φιλολόγων, ἑνὸς Μαθηματικοῦ ἢ Φυσικομαθηματικοῦ, ἑνὸς Γεωπόνου, ἑνὸς Δασολόγου καὶ ἑνὸς Καθηγητοῦ τῆς Ἀγγλικῆς γλώσσης,
ἁπάντων τυγχανόντων δημοσίων ὑπαλλήλων.
3. Τὸ Τεχνικὸν προσωπικὸν εἶναι οἱ καθηγηταὶ τῶν εἰδικῶν μαθημάτων
τῆς Ἁγιογραφίας, τῆς Ξυλογλυπτικῆς, τῆς Βιβλιοθηκοοικονομίας, τῆς Παλαιογραφίας καὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.
4. Τὸ ὑπαλληλικὸν προσωπικὸν εἶναι ὁ Ἐφημέριος, ὁ Ἐπιμελητής, ὁ
Οἰκονόμος, ὁ Θυρωρὸς καὶ ὁ Θαλαμάρχης, ὑπηρετικὸν δὲ ὁ μάγειρος, ὁ
Τραπεζάρης, ὁ Παραοικονόμος καὶ εἷς βοηθὸς Μαγειρείου καὶ Τραπέζης
καὶ ὁ Πλυντήρ.
Ἄρθρον 8
1. Τὸν Διευθυντὴν (Σχολάρχην) ὀνομάζει ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησία διενεργοῦν δὲ τὸν διορισμὸν αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας
καὶ Θρησκευμάτων καὶ Ἐξωτερικῶν Ὑπουργεῖα.
2. Ὁ ὡς ἄνω Διευθυντὴς (Σχολάρχης) ὅστις ἀπαραιτήτως δέον νὰ ᾗ Κληρικός, διορίζεται ἐπὶ βαθμῷ καὶ μισθῷ Διευθυντοῦ Β΄ τάξεως καὶ ἐπὶ διετεῖ
θητείᾳ, μετὰ παρέλευσιν τῆς ὁποίας δύναται νὰ μονιμοποιηθῇ οὗτος ἐγκρίσει
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, προαγόμενος εἰς Διευθυντὴν Α΄ τάξεως.
3. Ἀπαγορεύεται ἡ μετάθεσις αὐτοῦ εἰς ἀντίστοιχον θέσιν Σχολείου
Ἐκκλησιαστικῆς ἢ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως.
4. Τὸν Διευθυντὴν (Σχολάρχην) ἀντικαθιστᾶ εἰς πᾶσαν περίπτωσιν, ὡς
διευθύνων, ὁ ἀρχαιότερος τῶν Θεολόγων Καθηγητῶν τῆς Σχολῆς.
Ἄρθρον 9
1. Τὸ λοιπὸν ἐπιστημονικὸν προσωπικὸν διορίζεται, μετατίθεται,
ἀποσπᾶται, προάγεται καὶ ἐν γένει διέπεται ὑπὸ τῶν περὶ διδακτικοῦ
προσωπικοῦ Ἐκκλ. Ἐκπαιδεύσεως ἰσχυουσῶν διατάξεων οἵτινες ἐπεκτείνονται καὶ ἐπὶ τοῦ ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς
δυνάμει τοῦ ἐδ. 4 τοῦ ἄρθρου μόνου τοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. 2354/1953 Νόμου.
2. Διὰ τὸν διορισμόν, μετάθεσιν καὶ ἀπόσπασιν τοῦ ὡς ἄνω ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ ἀπαιτεῖται καὶ γνωμάτευσις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
3. Δασολόγος καθηγητὴς διορίζεται ὁ κεκτημένος πτυχίον τῆς Δασολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἢ ἄλλης ἰσοτίμου Σχολῆς
τῆς ἡμεδαπῆς ἢ ἀλλοδαπῆς. Ἐπ᾽ αὐτοῦ ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τῆς προηγουμένης παραγράφου.
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Ἄρθρον 10
1. Τὸ Τεχνικὸν προσωπικὸν τῆς Σχολῆς λαμβάνεται ἀποφάσει καὶ
ἐγκρίσει τῆς Ἱ. Κοινότητος ἐκ τῶν Μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῶν ἐχόντων
εἰδικὴν κατάρτισιν καὶ ἱκανῶν νὰ διδάξουν εἰδικὸν τι μάθημα ἢ καὶ
ἐξωλαϊκών τοιούτων.
2. Οἱ ὡς ἄνω διδάσκοντες εἰς τὴν Σχολὴν δικαιοῦνται ἀμοιβῆς καθοριζομένης ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος καὶ ὑπ᾽ Αὐτῆς καταβαλλομένης. Τυγχάνουσι δὲ ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ Συλλόγῳ τῶν διδασκόντων θέσιν των, τὴν
βαθμολογίαν κλπ. ἰσότιμοι πρὸς τὸ ἐπιστημονικὸν προσωπικόν.
3. Τοῖς ὡς ἄνωθι, ἡ ἐν τῇ Σχολῇ καὶ τῷ Οἰκοτροφείῳ αὐτῆς παραμονὴ
καὶ σίτισις δὲν εἶναι ὑποχρεωτική.
Ἄρθρον 11
Τὸ ὑπαλληλικὸν καὶ ὑπηρεσιακὸν προσωπικὸν τῆς Σχολῆς προσλαμβάνεται ὑπὸ τῆς Ἐφορείας αὐτῆς μὲ ἐννεάμηνον θητείαν καὶ μισθοδοσίαν,
πλὴν τοῦ θυρωροῦ παραμένοντος ὡς φύλακος τῆς Σχολῆς κατὰ τὰς διακοπὰς
καὶ μισθοδοτουμένου ἐτησίως.
Ἄρθρον 12
Τὴν ἐποπτείαν ἐπὶ τοῦ διδακτικοῦ ἐπιστημονικοῦ καὶ τεχνικοῦ προσωπικοῦ καὶ τοῦ ἐν τῇ Σχολῇ διενεργουμένου διδακτικοῦ καὶ τεχνικοῦ ἔργου
ἀσκεῖ ἡ Ἱ. Κοινότης διὰ τῆς Ἐφορείας, καὶ τὸ ἐπὶ τῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Ὑπουργεῖον διὰ τοῦ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιαστικῆς
Ἐκπαιδεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ´

Σχολάρχης, Καθηγηταί, καὶ Διδάσκαλοι
Ἄρθρον 13
1. Ὁ Σχολάρχης συγκεντρῶν ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐσωτερικὴν τῆς Σχολῆς διεύθυνσιν καὶ εὐθυνόμενος περὶ τῆς ἐν αὐτῇ εὐταξίας καὶ ἀκριβοῦς τηρήσεως
καὶ ἐφαρμογῆς τῶν σχετικῶν διατάξεων, ἐπισκέπτεται τὰς παραδόσεις λαμβάνων γνῶσιν τῆς μεθόδου διδασκαλίας τῶν Καθηγητῶν καὶ Διδασκάλων,
ρυθμίζει ἐπὶ τὸ βέλτιστον τὸν τρόπον μελέτης τῶν μαθητῶν, ἐποπτεύει ἐπὶ
τῆς ἠθικῆς καὶ ἱεροπρεποῦς αὐτῶν μορφώσεως, προΐσταται ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ
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καὶ λαμβάνει καθ᾽ ἑκάστην ἀναφορὰν τοῦ τε διδακτικοῦ καὶ ὑπηρετικοῦ
προσωπικοῦ.
2. Πρὸς αὐτὸν ἀποτείνεται ἕκαστος μαθητὴς διὰ πᾶν ἀφορῶν αὐτὸν
προσωπικῶς ζήτημα ἢ παράπονον.
Ἄρθρον 14
Ὁ Σχολάρχης ὡς Πρόεδρος τοῦ Καθηγητικοῦ Συμβουλίου συγκαλεῖ
τοῦτο τακτικῶς μὲν ἅπαξ τοῦ μηνός, ἐκτάκτως δὲ ὁσάκις παραστῇ ἀνάγκη
καὶ διασκέπτεται περὶ τῶν ἀφορώντων τὴν πρόοδον τῶν μαθητῶν καὶ τῆς
Σχολῆς ἐν γένει. Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου λαμβανόμεναι κατὰ πλειοψηφίαν ἢ διὰ τῆς νικώσης ψήφου τοῦ Προέδρου, ἐν ἰσοψηφία, καταχωροῦνται ἐν ἰδίῳ βιβλίῳ ὑπὸ τοῦ ἐκ τῶν Καθηγητῶν ἐκτελοῦντος χρέη
Γραμματέως καὶ ὑπογράφονται παρ᾽ ὅλων τῶν Συνέδρων.
Ἄρθρον 15
Ὁ Σχολάρχης μετὰ τῶν Καθηγητῶν καὶ Διδασκάλων ἀπαρτίζουσι τὸ
Καθηγητικὸν Συμβούλιον τῆς Σχολῆς, ἁρμόδιον νὰ καθορίζῃ τὸ ὡρολόγιον
πρόγραμμα μαθημάτων, τὰς ὥρας μελέτης καὶ περιπάτου, ἀναλόγως τῆς
ἐποχῆς καὶ τὸν καταρτισμὸν τοῦ γενικοῦ βαθμολογίου τῶν μαθητῶν.
Ἄρθρον 16
1. Ὁ Σχολάρχης μετὰ τοῦ Καθηγητικοῦ Συμβουλίου ἀποτελεῖ τὸ πρωτοβάθμιον πειθαρχικὸν Συμβούλιον τῆς Σχολῆς δυνάμενον νὰ ἐπιβάλῃ
ἀποβολὴν ἐκ τῶν μαθημάτων τριήμερον στέρησιν ἐξόδου καὶ κράτησιν ἐν
τῷ θαλάμῳ μέχρι πέντε ἡμερῶν.
2. Ἡ ἁπλῆ ἐπίπληξις εἴτε ἐνώπιον τῶν μαθητῶν, εἴτε ἐνώπιον τοῦ
Καθηγητικοῦ Συμβουλίου εἶναι δικαίωμα τοῦ Σχολάρχου.
3. Προκειμένου περὶ παραπτώματος, βαρείας μορφῆς ἢ περὶ ἀποδεδειγμένως ἀδιορθώτων ἢ ἀνεπιδέκτων μαθήσεως, ἡ περὶ τούτου ἀπόφασις
λαμβάνεται κατὰ πλειοψηφίαν εἰς κοινὴν μετὰ τῆς Ἐφορείας Συνεδρίαν, ἐν
ᾗ δύναται νὰ ληφθῶσι καὶ ἀποφάσεις ἀποπομπῆς καὶ διαγραφῆς ἐκ τῆς
Σχολῆς.
4. Ἡ περὶ ἀποπομπῆς καὶ διαγραφῆς ἀπόφασις καθίσταται τελεσίδικος
μετὰ ἐπικύρωσιν καὶ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
5. Ὁ ἅπαξ ἀποπεμφθεὶς τυγχάνει τοῦ λοιποῦ ἀπαράδεκτος εἰς οἱανδήποτε
τάξιν ὤν.
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Ἄρθρον 17
1. Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῶν μαθημάτων καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας λειτουργίας τῆς 14ης Σεπτεμβρίου, ὁ Σχολάρχης ἐκφωνεῖ τὸν κατάλληλον λόγον ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν τελετῶν, ὁμοίως καὶ κατὰ τὴν ἐπίδοσιν τῶν διπλωμάτων εἰς τοὺς τελειοφοίτους παρούσης τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, τῶν
Πολιτικῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ Κοινοῦ.
2. Κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν ἐκφωνεῖ ὁ ἴδιος ἢ ἀναθέτει τὸν
πανηγυρικὸν τῆς ἡμέρας εἰς ἕνα τῶν Καθηγητῶν Θεολόγων ἢ Φιλολόγων.
3. Ὁ τε Σχολάρχης καὶ οἱ Καθηγηταὶ ὑποχρεοῦνται εἰς τὴν ἐκφώνησιν
τοῦ καταλλήλου λόγου ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Πρωτάτου, κατὰ τὰς ἐπισήμους
θρησκευτικὰς καὶ Ἐθνικὰς ἑορτάς, ὅταν ἀνατεθῇ τοῦτο αὐτοῖς παρὰ τῆς
Ἱερᾶς Κοινότητος.
Ἄρθρον 18
Ὁ τε Σχολάρχης καὶ οἱ Καθηγηταὶ διαμένουν ἐν τῇ Σχολῇ, προκάθηνται
τῆς κοινῆς τραπέζης, προσέρχονται ἐν ταῖς ἀκολουθίαις καὶ λειτουργίαις ἐν
τῷ Ναῷ καὶ συμμορφοῦνται ἀπολύτως πρὸς τὰς ἀφορώσας τὴν Σχολὴν διατάξεις, ἀνελλιπῶς ἐκτελοῦντες τὰ καθηγητικὰ αὐτῶν καθήκοντα, ἐκτὸς
σωματικῆς ἀσθενείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ´

Τάξις ἐν τῇ Σχολῇ
Ἄρθρον 19
Ἡ Ἀθωνιὰς Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ περιλαμβάνει ἑπτὰ τάξεις, ἐξ ὧν ἡ
μία προκαταρκτική, αἱ δὲ λοιπαὶ γυμνασιακαὶ τοῦ παλαιοῦ τύπου.
Ἄρθρον 20
1. Τὸ Σχολικὸν ἔτος ἐν τῇ Ἀθωνιάδι Σχολῇ, ἄρχεται ἀπὸ τῆς 15ης Σεπτεμβρίου καὶ λήγει τὴν 15ην Ἰουνίου, αἱ δὲ διακοπαί, διαρκοῦσιν ἐπὶ 2, ½
μῆνας.
2. Αἱ εἰσιτήριοι ἐξετάσεις διενεργοῦνται τὸ πρῶτον δεκαήμερον τοῦ Σεπτεμβρίου καθ᾽ ὃ οἵ τε καθηγηταὶ καὶ ὁ Σχολάρχης ὑποχρεοῦνται νὰ εὑρίσκωνται ἐν τῇ Σχολῇ.
3. Ἡ κατάταξις τῶν προσερχομένων νέων μαθητῶν εἰς ἀνάλογον τάξιν,
γίνεται βάσει τοῦ ἐνδεικτικοῦ σπουδῶν, καὶ τῆς κατ᾽ οἶκον ἢ ἐν τῇ Μονῇ
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διδαχῆς καὶ ἐξελίξεως, ἐλλείψει ἐνδεικτικοῦ, ἡ κατάταξις γίνεται βάσει τῶν
εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων.
4. Διὰ νὰ γίνῃ τις δεκτὸς ὡς μαθητὴς τῆς προκαταρκτικῆς τάξεως, δέον
νὰ ἔχῃ ἐνδεικτικὸν τῆς Δ´ τάξεως Δημοτικοῦ Σχολείου ἢ ἀνάλογον
γραμματικὴν δυναμικότητα.
Ἄρθρον 21
Πλὴν τῶν διακοπῶν σχολάζουσι τὰ μαθήματα, διαρκοῦντος τοῦ σχολικοῦ
ἔτους, κατὰ τὰς ἀκολούθους ἑορτάς: 1) Πάσας τὰς Κυριακὰς τοῦ ἔτους, 2)
τὴν 14ην Σεπτεμβρίου, 3) τὴν 26ην Ὀκτωβρίου (π. ἡμ.) καὶ 28ην Ὀκτωβρίου
(ν. ἡμ.), 4) τὴν 8ην Νοεμβρίου, 5) τὴν 21ην Νοεμβρίου, 6) τὴν 6ην Δεκεμβρίου, 7) ἀπὸ τῆς παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων μέχρις τῆς 7ης Ἰανουαρίου, 8) τὴν 30ην Ἰανουαρίου, 9) τὴν Καθαρὰν Δευτέραν, 10) ἀπὸ τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου ἕως τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, 11) τὴν 25 Μαρτίου (ν.
ἡμ.) καὶ 25ην Μαρτίου (π. ἡμ.), 12) τὴν 23ην Ἀπριλίου, 13) τῆς Ἀναλήψεως
τοῦ Σωτῆρος, 14) τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 15) τὴν 1ην Ἰουνίου, 16) τοῦ Ἄξιον
ἐστὶν 11ην Ἰουνίου. Τὸ ἀπόγευμα ἑκάστου Σαββάτου δὲν γίνεται μάθημα.
Ἄρθρον 22
Πᾶσα διδασκαλία ἀπάδουσα πρὸς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ
ἀρχαίου καὶ Ἁγιορειτικοῦ Μοναχισμοῦ καὶ τὰ καθεστῶτα καὶ τὰς Παραδόσεις τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὡς καὶ πᾶς προσηλυτισμὸς ὑφ᾽ οἱανδήποτε μορφήν,
ἀπαγορεύονται ἐν τῇ Σχολῇ αὐστηρότατα, καθὼς καὶ αἱ πολιτικαὶ συζητήσεις.
Ἄρθρον 23
1. Κατὰ τὰς Κυριακὰς καὶ ἑορτασίμους ἡμέρας, δύνανται οἱ μαθηταὶ νὰ
μεταβῶσι πρὸς ἐπίσκεψιν ἐν ταῖς Ἀντιπροσωπείαις τῶν Μονῶν των καὶ μόνον, ἀδείᾳ τοῦ Σχολάρχου, εἰς τὰς Μονάς των δὲ κατὰ τὰς ἑορτὰς τῶν Χριστουγέννων καὶ Πάσχα, ἐπανερχόμενοι μίαν ἡμέραν πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν
μαθημάτων.
2. Ἡ λόγῳ ἐπειγούσης ἀνάγκης μετάβασις μαθητοῦ εἰς τὴν Μονήν του
κατ᾽ ἄλλην περίοδον, ἐπιτρέπεται κατόπιν ἀδείας, χορηγουμένης ἀπὸ κοινοῦ
ὑπὸ τοῦ Σχολάρχου καὶ τῆς Ἐφορείας.
3. Ἡ ἄσκοπος περιφορὰ μαθητοῦ ἀνὰ τὴν ἢ πέριξ τῶν Καρυῶν ἀπαγορεύεται.
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Ἄρθρον 24
1. Πᾶσαι αἱ ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ὁριζόμεναι νηστεῖαι τηροῦνται ἐν τῇ
Σχολῇ˙ συγκαταβάσεις γίνονται ὑπὸ Σχολάρχου λόγῳ ἀσθενείας, βεβαιουμένης ὑπὸ τοῦ ἰατροῦ.
2. Ἐν τῇ τραπέζῃ ἡ προσευχὴ καὶ ἀνάγνωσις γίνονται κατὰ τὸν τύπον
τοῦ Κοινοβίου.
3. Ἕκαστος κατέχει τὴν ὁρισθεῖσαν αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Σχολάρχου θέσιν,
εὐσχημόνως καὶ ἡσύχως ἐσθίων ἄνευ ὁμιλίας καὶ ἐπικρίσεως τῶν παρατιθεμένων˙ ἀπουσία ἐκ τῆς τραπέζης δικαιολογεῖται μόνον λόγῳ ἀσθενείας˙
ἡ λαθροφαγία ὡς καὶ ἡ χρῆσις ποτῶν καὶ καπνίσματος ἀπαγορεύεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε´

Ὑποχρέωσις Μαθητῶν
Ἄρθρον 25
Οἱ μαθηταὶ τῆς Ἀθωνιάδος ὀφείλουσι νὰ διάγωσιν ἱεροπρεπῶς καὶ κοσμίως, ἐν παντὶ μετὰ σεβασμοῦ, αἰδοῦς καὶ προσηνείας ἀναστρεφόμενοι,
ἀνελλιπῶς ἐν τοῖς μαθήμασι καὶ ταῖς ἱεραῖς ἀκολουθίαις προσφοιτῶντες καὶ
κατὰ πάντα συμμορφούμενοι πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἐσωτερικοῦ
κανονισμοῦ τῆς Σχολῆς.
Ἄρθρον 26
Οἱ μαθηταὶ κεκαρμένοι καὶ μή, φέρουσι τὸ μοναχικὸν σχῆμα, ζῶσιν ὡς
μοναχοὶ καὶ συμπροσεύχονται μετὰ τοῦ Σχολάρχου καὶ τῶν καθηγητῶν ἐν
ταῖς ἱεραῖς ἀκολουθίαις καὶ λειτουργίαις, ὧν ἡ διάρκεια κανονίζεται ὑπὸ
τοῦ Σχολάρχου καὶ τῆς Ἐφορείας κατὰ τὸν τύπον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τῆς Χάλκης.
Ἄρθρον 27
Οἱ μαθηταὶ ἀκροῶνται μετ᾽ εὐλαβείας τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ἀναγιγνώσκουσι καὶ ψάλλουσιν ἐκ περιτροπῆς κατὰ τὴν ὑπὸ τοῦ διδασκάλου
τῆς μουσικῆς διάταξιν τῶν χορῶν, κανονιζομένης ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ
σχολικοῦ ἔτους. Ὡσαύτως ἐκ περιτροπῆς ἐπιμελοῦνται τῆς φιλοκαλίας τοῦ
Ἱ. Ναοῦ, ὑπηρετοῦντες τὸν Ἐφημέριον, ἀνάπτοντες τὰς κανδήλας καὶ τὰ
κηρία καὶ σημαίνοντες τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς.
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Ἄρθρον 28
Οἱ μαθηταὶ ἐξομολογοῦνται καὶ μεταλαμβάνουσι τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων δὶς κατὰ τὴν Τεσσαρακοστὴν τῶν Χριστουγέννων, δὶς κατὰ τὴν
Μεγάλην Τεσσαρακοστὴν καὶ ἅπαξ κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.
Ἄρθρον 29
1. Ἕκαστος μαθητὴς ὑποχρεοῦται νὰ ἐξοικονομῇ ἐξ ἰδίων ἢ ἐκ τῆς Ι.
Μονῆς του, τὰ ἐνδύματα, τὰ κλινοσκεπάσματα, τὰ βιβλία καὶ τὴν γραφικὴν
ὕλην, τῆς Σχολῆς παρεχούσης δωρεὰν τὴν στέγασιν, τὴν κλίνην, τὴν διατροφήν, τὴν καθαριότητα καὶ τὴν θέρμανσιν.
2. Ἀπολύτως ὑποχρεωτικὴ τυγχάνει ἡ ἐν τῷ ἱδρύματι τῆς Σχολῆς διανυκτέρευσις πάντων τῶν μαθητῶν.
Ἄρθρον 30
Οἱ μαθηταὶ ἀκροῶνται μετὰ προσοχῆς καὶ ἡσυχίας τοῦ μαθήματος καὶ
ἀποκρίνονται εὐσχημόνως εἰς τὰς ἐρωτήσεις, οὐδενὶ ἐπιτρέπεται ἡ ἀντιλογία
καὶ ἀπείθεια τῇ διδασκαλίᾳ καὶ ταῖς παραινέσεσι τοῦ Καθηγητοῦ κατὰ τὴν
παράδοσιν, ὁ ἔχων ἀπορίαν τινὰ δύναται μετὰ σεβασμοῦ νὰ ζητήσῃ τὴν λύσιν ταύτης ἀπὸ τὸν διδάσκοντα.
Ἄρθρον 31
Πάντα τὰ μαθήματα εἰσὶν ὑποχρεωτικά, ἕκαστον μάθημα διαρκεῖ 50 λεπτά, μεθ᾽ ὃ ἀκολουθεῖ 10 λεπτῶν διάλειμμα. Οἱ μαθηταὶ πλὴν τῶν διδακτικῶν βιβλίων δύνανται νὰ ἔχωσι καὶ ἕτερα θρησκευτικὰ τοιαῦτα, ἐν γνώσει πάντοτε καὶ ἀδείᾳ τοῦ Σχολάρχου˙ τὰ ἀπάδοντα ἀπαγορεύονται αὐστηρότατα, ὡς καὶ αἱ ἡμερήσιαι καὶ περιοδικαὶ ἐφημερίδες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ´

Διδασκόμενα μαθήματα
Ἄρθρον 32
1. Ἐν τῇ Ἀθωνιάδι Σχολῇ διδάσκονται τὰ κάτωθι μαθήματα κατὰ τὰς
τάξεις.
Ἐν τῇ Α΄ τάξει. 1) Εἰσαγωγὴ καὶ ἑρμηνεία Π. Διαθήκης, 3 ὥρας
ἑβδομαδιαίως, 2) Ἱερὰ Ἱστορία τῆς Καινῆς Διαθήκης, 2 ὥρας ἑβδομαδ.,
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3) Ἐκκλησιαστικὴ Μουσική, 3 ὥρας ἑβδομαδ., 4) Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, 7
ὥρας ἑβδομαδ., 5) Νέα Ἑλληνικά, 3 ὥρας ἑβδομαδ., 6) Ἱστορία, 2 ὥρας
ἑβδομαδ., 7) Μαθηματικὰ 3 ὥρας ἑβδομαδ., 8) Φυσικά, 3 ὥρας
ἑβδομαδιαίως, 9) Γεωγραφία, 2 ὥρας ἑβδομαδιαίως, 10) Στοιχεῖα
Ὑγιεινῆς, 1 ὥραν ἑβδομαδ. καὶ 11) Γεωπονικὰ 2 ὥρας ἑβδομαδιαίως.
Ἐν τῇ Β΄ τάξει. 1) Ἱερὰ Ἱστορία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, 2 ὥρας
ἐβδομαδ., 2) Εἰσαγωγὴ καὶ Ἑρμηνεία Κ. Διαθήκης, 3 ὥρας ἑβδομαδ. 3)
Ὑμνολογία, 1 ὥραν ἑβδομαδ., 4) Ἐκκλησιαστικὴ Μουσική, 3 ὥρας
ἑβδομαδ., 5) Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ 7 ὥρας ἑβδομαδ., 6) Νέα Ἑλληνικά, 3
ὥρας ἑβδομαδιαίως, 7) Ἱστορία, 2 ὥρας ἑβδομαδ., 8) Ἀγγλικά, 2 ὥρας
ἑβδομαδ., 9) Μαθηματικά, 3 ὥρας ἑβδομαδ., 10) Γεωγραφία, 2 ὥρας
ἑβδομαδ., 11) Στοιχεῖα Ὑγιεινῆς, 1 ὥραν ἑβδομαδ., καὶ 12) Γεωπονικὰ
2 ὥρας ἑβδομαδιαίως.
Ἐν τῇ Γ΄ τάξει. 1) Εἰσαγωγὴ καὶ ἑρμηνεία Π. Διαθήκης, 2 ὥρας
ἑβδομαδ., 2) Εἰσαγωγὴ καὶ Ἑρμηνεία Κ. Διαθήκης, 3 ὥρας ἑβδομαδιαίως,
3) Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, 2 ὥρας ἑβδομαδιαίως, 4) Ἱερὰ Κατήχησις,
2 ὥρας ἑβδομαδιαίως, 5) Ὑμνολογία, 1 ὥραν ἑβδομαδ., 6)
Ἐκκλησιαστικὴ Μουσική, 3 ὥρας ἑβδομαδ., 7) Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, 6 ὥρας
ἑβδομαδ., 8) Νέα Ἑλληνικά, 3 ὥρας ἑβδομαδ., 9) Ἱστορία, 2 ὥρας
ἑβδομαδ., 10) Ἀγγλικά, 2 ὥρας ἑβδομαδ., 11) Μαθηματικά, 3 ὥρας
ἑβδομαδ., 12) Φυσική, 2 ὥρας ἑβδομαδ., 13) Γεωπονικά, 2 ὥρας ἑβδομαδ.
Ἐν τῇ Δ΄ τάξει. 1) Εἰσαγωγὴ καὶ Ἑρμηνεία Κ. Διαθήκης, 3 ὥρας
ἑβδομαδ., 2) Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, 2 ὥρας ἑβδομαδ., 3) Ἑρμηνεία
Πατέρων μετὰ στοιχείων Πατρολογίας, 3 ὥρας ἑβδομαδ., 4) Ἱερὰ Κατήχησις, 2 ὥρας ἑβδομαδ., 5) Λειτουργική, 2 ὥρας ἑβδομαδ., 6)
Ἐκκλησιαστικὴ Μουσική, 2 ὥρας ἑβδομαδ., 7) Ἰδεώδη τοῦ Μοναχικοῦ
βίου, μεθ᾽ ἱστορίας τοῦ Ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ, 2 ὥρας ἑβδομαδ., 8)
Συντήρησις Βιβλιοθηκῶν μετὰ στοιχείων Βιβλιοθηκοοικονομίας, 1 ὥραν
ἑβδομαδ., 9) Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ 4 ὥρας ἑβδομαδιαίως, 10) Νέα Ἑλληνικά,
2 ὥρας ἑβδομαδ., 11) Ἱστορία, 2 ὥρας ἑβδομαδ., 12) Ἀγγλικά, 2 ὥρας
ἑβδομαδ., 13) Μαθηματικὰ μετὰ στοιχείων Λογιστικῆς, 2 ὥρας ἑβδομαδ.,
14) Γεωπονικά, 1 ὥραν ἑβδομαδ., καὶ 15) Δασολογικά, 1 ὥραν
ἑβδομαδιαίως.
Ἐν τῇ Ε΄ τάξει. 1) Εἰσαγωγὴ καὶ Ἑρμηνεία Κ. Διαθήκης, 3 ὥρας
ἑβδομαδ., 2) Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, 2 ὥρας ἑβδομαδ., 3) Ἑρμηνεία
Πατέρων μετὰ στοιχείων Πατρολογίας, 3 ὥρας ἑβδομαδ., 4) Δογματική,

TELIKO KANONISTIKES 16 2 2018_Layout 1 19/4/2018 10:45 πμ Page 242

242

Δημοσιευθεῖσαι Κανονιστικαί Διατάξεις Ἁγίου Ὄρους

2 ὥρας ἑβδομαδ., 5) Ἠθική, 2 ὥρας ἑβδομαδ., 6) Λειτουργική, 2 ὥρας
ἑβδομαδιαίως, 7) Ποιμαντική, 2 ὥρας ἑβδομαδιαίως, 8) Ἐκκλησιαστικὴ
Μουσική, 2 ὥρας ἑβδομαδιαίως, 9) Ἁγιορειτικὴ Ἱστορία καὶ Ἁγιολογία,
2 ὥρας ἑβδομαδιαίως, 10) Ἰδεώδη τοῦ Μοναχικοῦ βίου μεθ᾽ ἱστορίας
τοῦ ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ, 2 ὥρας ἑβδομαδιαίως, 11) Βυζαντινὴ τέχνη,
2 ὥρας ἑβδομαδιαίως, 12) Συντήρησις Βιβλιοθηκῶν μετὰ στοιχείων Βιβλιοθηκοοικονομίας, 1 ὥραν ἑβδομαδ., 13) Νέα Ἑλληνικά 2 ὥρας
ἑβδομαδ., 14) Μαθηματικὰ μετὰ στοιχείων Λογιστικῆς, 2 ὥρας
ἑβδομαδιαίως, 15) Γεωπονικά, 1 ὥραν ἑβδομαδιαίως καὶ 16) Δασολογικά, 1 ὥραν ἑβδομαδιαίως.
Ἐν τῇ ΣΤ΄ τάξει. 1) Εἰσαγωγὴ καὶ Ἑρμηνεία Κ. Διαθήκης, 3 ὥρας
ἑβδομαδ., 2) Ἑρμηνεία Πατέρων μετὰ στοιχείων Πατρολογίας, 4 ὥρας
ἑβδομαδιαίως, 3) Δογματική, 3 ὥρας ἑβδομαδ., 4) Ἠθική, 3 ὥρας
ἑβδομαδ., 5) Ποιμαντική, 2 ὥρας ἑβδομαδ., 6) Ἐξομολογητική, 2 ὥρας
ἑβδομαδ., 7) Ἐκκλ/κὴ Μουσική, 2 ὥρας ἑβδ., 8) Ἁγιορειτικὴ Ἱστορία
καὶ Ἁγιολογία, 2 ὥρας ἑβδομ., 9) Ἁγιορειτικὸν Πολίτευμα μετὰ στοιχείων Κανονικοῦ Δικαίου, 2 ὥρας ἑβδομαδ., 10) Βυζαντινὴ τέχνη, 3
ὥρας ἑβδομαδ., 11) Συντήρησις Βιβλιοθηκῶν μετὰ στοιχείων Βιβλιοθηκοοικονομίας, 1 ὥραν ἑβδομ., 12) Νέα Ἑλληνικά, 2 ὥρας ἑβδομαδ.,
13) Γεωπονικά, 1 ὥραν ἑβδομαδ., 14) Δασολογικά, 1 ὥραν ἑβδομαδιαίως, καὶ 15) Ὁμιλητική.
2. Πάντα τὰ ὡς ἄνω μαθήματα διδάσκονται τὰς πρωϊνὰς ὥρας καὶ μέχρι
τῆς 1ης μ.μ. πλὴν τῶν μαθημάτων τῶν Γεωπονικῶν καὶ Δασολογικῶν τὰ
ὁποῖα διδάσκονται τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας θεωρητικῶς καὶ πρακτικῶς.
3. Ἐν τοῖς μαθήμασι τῶν Γεωπονικῶν καὶ Δασικῶν οἱ μαθηταὶ δέον νὰ
ἀσκῶνται καὶ πρακτικῶς περὶ τὴν δενδροκομίαν, τὴν λαχανοκομίαν καὶ τὴν
μελισσοκομίαν.
Ἄρθρον 33
1. Ἐπὶ πλέον τῶν μαθημάτων τῶν ἀναφερομένων ἐν τῷ προηγουμένῳ
ἄρθρῳ διδάσκονται ἐν τῇ Σχολῇ καὶ τὰ κατωτέρω μαθήματα: 1) Ἁγιογραφία,
2) Ξυλογλυπτική, 3) Παλαιογραφία, 4) Τυπογραφία καὶ 5) Βιβλιοδετική.
2. Τὰ ὡς ἄνω μαθήματα διδάσκονται φροντιστηριακῶς καὶ ἐργαστηριακῶς, κατὰ τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας, τυγχάνουσι δὲ ἰσότιμα ὡς πρὸς τὴν
βαθμολογίαν κλπ. πρὸς τὰ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ ἀναφερόμενα μαθήματα.
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3. Ἕκαστος μαθητὴς ὑποχρεοῦται ἅμα τῇ εἰσαγωγῇ του ἐν τῇ Σχολῇ νὰ
ἐκλέξη τρία τῶν ὡς ἄνω μαθημάτων, εἰς ἃ μετὰ ζήλου θ᾽ ἀφοσιωθῇ καὶ εἰς
ἃ θὰ βαθμολογῆται.
4. Εἰς ἣν περίπτωσιν μαθητὴς θὰ ἐπιθυμῇ νὰ παρακολουθήσῃ κατὰ τὴν
διάρκειαν τῆς φοιτήσεώς του εἰς τὴν Σχολὴν καὶ ἄλλο ἢ ἄλλα τῶν ὡς ἄνω
μαθημάτων, δύναται νὰ πράξῃ τοῦτο, ὑποβάλλων πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ
σχολικοῦ ἔτους ἔγγραφον δήλωσιν εἰς τὴν Δ/νσιν τῆς Σχολῆς, εἰς ἣν θ᾽
ἀναφέρῃ τὰ μαθήματα τῆς προτιμήσεώς του, ὁπωσδήποτε ὅμως οὐχὶ περισσότερα τῶν τριῶν.
Ἄρθρον 34
Ἀναλυτικὸν πρόγραμμα τῶν διδασκομένων μαθημάτων καὶ τὰ τοῦ τρόπου λειτουργίας τῶν ἐργαστηρίων θὰ ρυθμισθῶσι δι᾽ ἀποφάσεως τοῦ Σχολάρχου καὶ τοῦ Καθηγητικοῦ Συμβουλίου τῆς Σχολῆς καὶ θὰ ἐγκριθῶσι ὑπὸ
τῆς Ἐφορείας καὶ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ´

Ἐπίδοσις μαθητῶν, Ἐξετάσεις
Ἄρθρον 35
1. Μαθήματα ἐν οἷς βαθμολογεῖται ἡ ἐπίδοσις τῶν μαθητῶν εἶναι ἅπαντα
τὰ διδασκόμενα ἐν τῇ οἰκεία τάξει.
2. Ὁ γενικὸς βαθμὸς τῆς ἐτησίας ἐπιδόσεως τῶν μαθητῶν ἀναγραφόμενος ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ ἐν τῷ ἐλέγχῳ συνάγεται ἐκ τῶν ἐτησίων ἐν
ἑκάστῳ μαθήματι βαθμῶν, εἶναι δὲ τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ
ἀθροίσματος τῶν βαθμῶν τούτων διὰ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μαθημάτων.
3. Ὁ ἐτήσιος βαθμὸς ἐν ἑκάστῳ μαθήματι συνάγεται ἐκ τῶν δύο
ἑξαμηνιαίων βαθμῶν, οἵτινες ἀναγράφονται εἰς τὸν εἰδικὸν ἔλεγχον τῶν
μαθητῶν ἐπὶ τῇ βάσει ἐνυπογράφου σημειώματος τοῦ διδάξαντος τὸ μάθημα, ὁ εἷς μὲν βαθμὸς κατὰ τὸ γ´ δεκαήμερον τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου, ὁ δὲ
μετὰ τὴν λῆξιν τῶν μαθημάτων τοῦ σχολικοῦ ἔτους.
4. Οἱ ἐξαμηνιαῖοι βαθμοὶ ἑκάστου μαθήματος συνάγονται ἐκ τοῦ μέσου
ὅρου τοῦ βαθμοῦ τῶν καθ᾽ ἡμέραν ἐξετάσεων καὶ ἐργασιῶν τῶν μαθητῶν
καὶ τοῦ βαθμοῦ τῆς εἰδικῆς ἐν τῷ μαθήματι γραπτῆς δοκιμασίας, ἀπολυτηρίου μὲν διὰ τοὺς μαθητὰς τῆς ΣΤ´ τάξεως προαγωγικῆς δὲ διὰ τοὺς
μαθητὰς τῶν λοιπῶν τάξεων.
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5. Δὲν διενεργεῖται γραπτὴ ἐξέτασις εἰς τὰ ἐν ἄρθρ. 33 ἐδάφ. 1 τῆς παρούσης ἀποφάσεως ἀναγραφόμενα μαθήματα. Ἡ εἰς τὰ μαθήματα ταῦτα
ἐπίδοσις τῶν μαθητῶν κρίνεται ὑπὸ τοῦ διδάσκοντος ἓν τῶν κατὰ τὴν διδασκαλίαν τῶν μαθημάτων διεξαγομένων δοκιμασιῶν καὶ ἀσκήσεων, οἱ δὲ
δύο ἑξαμηνιαῖοι βαθμοὶ ἐν τοῖς μαθήμασι συνάγονται μόνον ἐκ τῶν μέσων
ὅρων τῶν βαθμῶν τῶν καθ᾽ ἡμέραν ἐξετάσεων καὶ ἐργασιῶν τῶν μαθητῶν.
Ἄρθρον 36
1. Αἱ γραπταὶ δοκιμασίαι διεξάγονται ἀπὸ 1ης ἕως 12ης Φεβρουαρίου
δυνάμεναι νὰ παραταθῶσι μέχρι 16ης τοῦ ἰδίου μηνός, ἀποφάσει τοῦ Συλλόγου, ἐφ᾽ ὅσον παρίσταται ἀνάγκη.
2. Κατὰ τὸ ἀπὸ 11ης ἕως 30ῆς Ἰουνίου χρονικὸν διάστημα διεξάγονται
αἱ ἀπολυτήριοι γραπταὶ δοκιμασίαι τῶν μαθητῶν τῆς ΣΤ´ τάξεως καὶ
γραπταὶ δοκιμασίαι τοῦ Β´ ἑξαμήνου τῶν μαθητῶν τῶν λοιπῶν τάξεων.
3. Τὸ πρόγραμμα τῶν ἐξετάσεων καταρτίζεται ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ (Σχολάρχου) ἐν συνεννοήσει μετὰ τοῦ συλλόγου τῶν διδασκόντων, κοινοποιεῖται
δὲ δύο ἡμέρας πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐξετάσεων, ὁπότε καὶ διακόπτονται
τὰ μαθήματα.
4. Τὰ θέματα ἑκάστης τῶν γραπτῶν τούτων δοκιμασιῶν καταρτίζονται
ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ καὶ τοῦ διδάσκοντος τὸ μάθημα, κατὰ τοιοῦτον τρόπον
ὥστε ἡ ἐπεξεργασία αὐτῶν νὰ ἀπαιτῇ αὐτενέργειαν τῶν ὑφισταμένων τὴν
ἐξέτασιν, οὐχὶ δὲ μηχανικὴν ὑπ᾽ αὐτῶν ἀπόδοσιν τῶν δεδιδαγμένων.
5. Τὰ γραπτὰ δοκίμια διορθοῦνται καὶ βαθμολογοῦνται ὑπὸ τοῦ διδάσκοντος τὸ μάθημα καὶ διὰ τῆς χρησιμοποιουμένης ἐν τοῖς Σχολείοις
Ἐκκλησιαστικῆς καὶ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως βαθμολογικῆς κλίμακος 1–20.
6. Μαθηταὶ ἕνεκα νόσου ἢ ἄλλου ἀνυπερβλήτου κωλύματος ἀπουσιάζοντες ἀπό τινος δοκιμασίας, καλοῦνται ὑπὸ τοῦ Δ/ντοῦ (Σχολάρχου)
εἰς δοκιμασίαν κατ᾽ ἄλλην ἡμέραν καὶ ἐπὶ θεμάτων διαφόρων ἐκείνων, εἰς
τὰ ὁποῖα ἐδοκιμάσθησαν οἱ συμμαθηταὶ αὐτῶν. Ἐὰν καὶ πάλιν ἀπουσιάσωσι
βαθμολογοῦνται διὰ τοῦ βαθμοῦ κακῶς 1.
Ἄρθρον 37
1. Οἱ μαθηταὶ τῶν Α´ Β´ Γ´ Δ´ καὶ Ε´ τάξεων προάγονται, οἱ δὲ τῆς ΣΤ´
ἀπολύονται κατὰ τὰς κάτωθι περιπτώσεις α) ὅταν λάβωσι γενικὸν βαθμὸν
τοὐλάχιστον «σχεδὸν καλῶς» 10 εἰς ἕκαστον τῶν μαθημάτων, β) ὅταν
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ὑστεροῦν εἰς ἓν μόνον μάθημα πλὴν τοῦ μαθήματος τῶν Ἑλληνικῶν, ἔχουν
γενικὸν βαθμὸν τοὐλάχιστον σχεδὸν καλῶς «10».
2. Οἱ μαθηταὶ τῶν ὁποίων ὁ γενικὸς βαθμὸς εἶναι οὐχὶ κατώτερος τοῦ
σχεδὸν καλῶς «10» παραπέμπονται εἰς ἐπανεξέτασιν κατὰ Σ/βριον α) ὅταν
δὲν ἔχουν βαθμὸν προβιβάσιμον εἰς τὸ μάθημα τῶν Ἑλληνικῶν, β) ὅταν
δὲν ἔχουν βαθμὸν προβιβάσιμον εἰς τὸ μάθημα τῶν Ἑλληνικῶν καὶ ἓν ἀκόμη
μάθημα, γ) ὅταν δὲν ἔχουν προβιβάσιμον βαθμὸν εἰς τρία κατ᾽ ἀνώτατον
ὅριον μαθήματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων δὲν συγκαταλέγεται τὸ μάθημα τῶν
Ἑλληνικῶν.
3. Οἱ μαθηταὶ δι᾽ οὓς ἕνεκα μείζονος ὑστερήσεως δὲν συντρέχει περίπτωσις προαγωγῆς οὐδὲ παραπομπῆς εἰς τὴν κατὰ Σ/βριον ἐπανεξέτασιν
ὑποχρεοῦνται νὰ ἐπαναλάβωσι τὰ μαθήματα τῆς αὐτῆς τάξεως.
Ἄρθρον 38
1. Ἐπιτρέπεται ἀναθεώρησις τῶν βαθμῶν τῶν ἑξαμηνιαίων γραπτῶν
δοκιμασιῶν ἢ τῶν ἀπολυτηρίων ἐξετάσεων, ὡς καὶ τῶν κατὰ Σεπτέμβριον
ἐπὶ προαγωγῇ ἢ ἀπολύσει ἐπανεξετάσεων τῇ αἰτήσει τοῦ ἐνδιαφερομένου
μαθητοῦ.
2. Τὰ γραπτὰ δοκίμια τῶν αἰτούντων ἀναθεώρησιν μαθητῶν διορθοῦνται
καὶ βαθμολογοῦνται ἐκ νέου ὑπὸ δύο ἑτέρων Καθηγητῶν τοῦ αὐτοῦ ἢ
συγγενοῦς μαθήματος ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ Διευθυντοῦ (Σχολάρχου).
3. Μετὰ τὴν ἐκ νέου διόρθωσιν καὶ βαθμολογίαν, ὁ Σύλλογος τῶν διδασκόντων ὑποχρεοῦται ὅπως, εἰς ἃς περιπτώσεις ἐπῆλθε βελτίωσις,
ἀντικαταστήσῃ τοὺς ἀρχικοὺς βαθμοὺς γραπτῶν δοκιμασιῶν διὰ τῶν τῆς
ἀναθεωρήσεως καὶ ἐκδώσῃ νέον ἀποτέλεσμα, ἂν καὶ διὰ τῶν νέων τούτων
βαθμῶν, συνδυαζομένων πρὸς τὴ λοιπὴν βαθμολογίαν κατὰ τὰς διατάξεις
τῶν δύο προηγουμένων ἄρθρων συνεπάγηται μεταβολὴ τοῦ ἐκδοθέντος
ἀποτελέσματος.
4. Μείωσις τοῦ τεθέντος ὑπὸ τῶν ἐξεταστῶν Καθηγητῶν τῆς Σχολῆς
βαθμῶν δὲν δύναται νὰ γίνῃ κατὰ τὴν ἀναθεώρησιν.
Ἄρθρον 39
Μαθητὴς ἀπορριφθεὶς δὶς κατὰ τὰς ἐξετάσεις τῆς αὐτῆς τάξεως ἢ τρὶς
κατὰ τὸ διάστημα τῆς φοιτήσεώς του εἰς τὴν Σχολήν, ἀποπέμπεται αὐτῆς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η´

Ὑποχρέωσις μαθητῶν. Προσόντα πτυχίου
Ἄρθρον 40
1. Ἡ διαγωγὴ τῶν μαθητῶν ἡ ἐπὶ τῶν ἐνδεικτικῶν καὶ πτυχίων ἀναγραφομένη εἶναι α) Ἐξαίρετος, β) Κοσμιωτάτη καὶ γ) Κοσμία.
2. Ἡ διαγωγὴ τῶν μαθητῶν χαρακτηρίζεται ἐκ τῆς ἐν τῇ Σχολῇ γενικῆς
συμπεριφορᾶς αὐτῶν καὶ τῶν ἐπιβληθεισῶν τυχὸν ποινῶν.
Ἄρθρον 41
Ἡ βαθμολογία τῶν μαθητῶν ἡ ἐπὶ τῶν ἐνδεικτικῶν καὶ πτυχίων ἀναγραφομένη εἶναι: Ἄριστα, Λίαν Καλῶς, Καλῶς καὶ Σχεδὸν Καλῶς.
Ἄρθρον 42
1. Αἱ ἀπολυτήριοι ἐπὶ πτυχίῳ ἐξετάσεις γίνονται γραπτῶς καὶ προφορικῶς, γραπτῶς μὲν ἐν ἅπασι τοῖς μαθήμασι, προφορικῶς δὲ ἐν τοῖς σπουδαιοτέροις ἐνώπιον τῆς Ἱ. Κοινότητος, τῶν Πολιτικῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ
Κοινοῦ, κατὰ τὴν τελευταίαν ἡμέραν τῶν ἐξετάσεων.
2. Κατ᾽ αὐτὴν ὁ Σχολάρχης ἐκθέτει τὰ πεπραγμένα τοῦ λήξαντος
σχολικοῦ ἔτους καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς τελετῆς ἐπιδίδονται τοῖς τελειοφοίτοις
τὰ διπλώματα, προσφωνῶν αὐτοῖς τὰ δέοντα καὶ ἀνταπαντῶντος εἰς ταῦτα
ἑνὸς τῶν ἀποφοίτων.
Ἄρθρον 43
Οἱ τελειόφοιτοι ὑποχρεοῦνται νὰ ἐκφωνήσωσιν ἐπ᾽ Ἐκκλησίας κατὰ
Κυριακὴν ὁριζομένην ὑπὸ τοῦ Σχολάρχου, μίαν τοὐλάχιστον θρησκευτικὴν
ὁμιλίαν μὲ θέμα τῆς ἐκλογῆς των.
Ἄρθρον 44
Τὰ πτυχία τῶν ἀποφοίτων ἐπὶ μεμβράνης τετυπωμένα φέρουσι τὴν
σφραγῖδα τῆς Σχολῆς, ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Σχολάρχου καὶ τῶν
Καθηγητῶν καὶ ἐπικυροῦνται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας.
Ἄρθρον 45
1. Ἡ ἐπίσημος ἀλληλογραφία τῆς Σχολῆς σφραγίζεται τῇ σφραγίδι
Αὐτῆς, φερούσης ἐν τῷ μέσῳ τὸν Ἄθωνα καὶ κύκλωθεν τὰς λέξεις «Ἀθωνιὰς
Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ» καὶ ὑπογράφεται ὑπὸ τοῦ Σχολάρχου.
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2. Διὰ τὰ πτυχία καὶ πιστοποιητικὰ σπουδῶν, ὡς καὶ διὰ τὰ τοιαῦτα
εὐδοκίμου διδασκαλίας καὶ ὑπηρεσίας ἐν τῇ Σχολῇ ἀπαιτεῖται καὶ ἐπικύρωσις τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας.
Ἄρθρον 46
Μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐξετάσεων συνέρχεται τὸ Καθηγητικὸν Συμβούλιον
καὶ ἐξάγει τὸν γενικὸν βαθμὸν προόδου τῶν μαθητῶν, ὅστις καὶ τοιχοκολλᾶται ἐν τῇ Σχολῇ πρὸς γνῶσιν τῶν ἐνδιαφερομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ´

Προσόντα. Πτυχίον μαθητῶν καὶ Βιβλιοθήκης
Ἄρθρον 47
Μοναχοὶ πτυχιοῦχοι τῆς Ἀθωνιάδος, προτιμῶνται διὰ τὴν κατάληψιν θέσεων, Γραμματέως, Σκευοφύλακος, Βιβλιοθηκαρίου, Ἀρχειοφύλακος,
Οἰκονόμου, Προϊσταμένου ἐν καιρῷ καὶ Ἀντιπροσώπου ἐν ταῖς Ἱ. Μοναῖς
καὶ τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι, συμφώνως τῷ Καταστατικῷ Χάρτῃ, ὡς καὶ
Ἐφημερίου καὶ Ἐπιμελητοῦ ἐν τῇ Ἀθωνιάδι Σχολῇ.
Ἄρθρον 48
Πτυχιοῦχοι τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς δύνανται νὰ φοιτήσωσιν εἰς τὴν
Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης, μόνον ἐφ᾽ ὅσον τύχωσιν ὑποτροφίας τῆς
Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἢ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἢ τῶν Ἱερῶν
Μετανοιῶν, κέκτηνται δὲ βαθμὸν ἐν τῷ πτυχίῳ «Ἄριστα» καὶ διαγωγὴν
«Ἐξαίρετον».
Ἄρθρον 49
Τὸ πτυχίον ἢ ἐνδεικτικὸν σπουδῶν τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς οὐδὲν δικαίωμα παρέχει τοῖς τε Μοναχοῖς καὶ τοῖς Δοκίμοις τοιούτοις πρὸς ἐγγραφὴν ἢ
μετεγγραφὴν εἰς ἑτέραν ὁμοιοβάθμιον ἢ Ἀνωτέραν Σχολήν, ὡς ἐπίσης καὶ
εἰς κατάληψιν Ἐκκλησιαστικῆς ἢ Διοικητικῆς ἢ Δημοσίας θέσεως, πλὴν
τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἄρθροις ἀναγραφομένων.
Ἄρθρον 50
Τὰ πτυχία τῶν ἐπιτυχῶς περατωσάντων τὰς σπουδάς των μαθητῶν,
ἀποστέλλονται ὑποχρεωτικῶς, τιμῆς ἕνεκεν, εἰς τὰς οἰκείας Μονάς, αἵτινες
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καὶ φροντίζουσι διὰ τὴν περαιτέρω καὶ ἁρμόζουσαν σταδιοδρομίαν τῶν
πτυχιούχων.
Ἄρθρον 51
Χάριν τῶν Καθηγητῶν καὶ μαθητῶν ὑπάρχει ἐν τῇ Σχολῇ Βιβλιοθήκη
πλουτιζομένη κατ᾽ ἔτος δι᾽ ἀγορᾶς βιβλίων μέχρι 500.000 σημερινῶν
δραχμῶν καὶ δωρεῶν φιλομούσων.
Ἄρθρον 52
Διευθυντὴς τῆς Βιβλιοθήκης διορίζεται εἷς τῶν Φιλολόγων ἢ Θεολόγων
Καθηγητῶν, διὰ πρωτοκόλλου παραλαμβάνων αὐτὴν καὶ παραδίδων ταύτην
ἐπίσης τῇ Ἐφορείᾳ κατὰ τὰς διακοπάς. Ὁ δανεισμὸς βιβλίων ἐπιτρέπεται
εἰς Καθηγητὰς καὶ μαθητὰς ἐπὶ ἀποδείξει παραλαβῆς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι´

Ἐφορεία

Ἄρθρον 53
Ἡ Σχολικὴ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐφορεία ἀσκεῖ τὴν ἄμεσον ἐποπτείαν ἐπὶ τῆς
Σχολῆς καὶ ἰδίᾳ ἐπὶ τῆς εὐρύθμου λειτουργίας τοῦ Οἰκοτροφείου διὰ τὴν
καλὴν συντήρησιν, διατροφὴν καὶ περίθαλψιν τοῦ ἐν αὐτῷ προσωπικοῦ διδασκομένου καὶ ὑπηρετικοῦ.
Ἄρθρον 54
Ἡ Ἐφορεία ἔχουσα ἰδιαίτερον Γραφεῖον ἐν τῇ Σχολῇ, συνεδριάζει ἐν
αὐτῇ τακτικῶς μὲν ἅπαξ τοῦ μηνός, ἐκτάκτως δὲ ὅταν παραστῆ ἀνάγκη,
ἀποφασίζουσα κατὰ πλειοψηφίαν ἐπὶ πάντων τῶν ζητημάτων τῆς
ἁρμοδιότητός της, τηροῦσα δι᾽ ἑνὸς τῶν Καθηγητῶν ὃν προσλαμβάνει ὡς
Γραμματέα, βιβλίον Πρακτικῶν, Κατάστιχον ληψοδοσίας, Μισθολόγιον
προσωπικοῦ, τὴν ἀλληλογραφίαν αὐτῆς, ὡς καὶ τὰ λογιστικὰ βιβλία τοῦ
Ταμείου, συνυπεύθυνον διὰ πᾶσαν διαχειριστικὴν ἀνωμαλίαν.
Ἐν ταῖς συνεδρίαις τῆς Ἐφορείας παρακάθηται καὶ ὁ Σχολάρχης ὁσάκις
καλεῖται.
Ἄρθρον 55
Ἡ Ἐφορεία συνεργάζεται, στενῶς μετὰ τοῦ Σχολάρχου καὶ Οἰκονόμου
πληροφορουμένη παρ᾽ αὐτῶν τὰς ἀμέσους ἀνάγκας τῆς Σχολῆς καὶ λαμ-
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βάνουσα ὑπ᾽ ὄψιν αὐτῆς πᾶσαν λογικὴν ὑπόδειξιν, ἀφορῶσαν τὴν διατροφήν, τὴν ὑγιεινὴν καὶ τὴν ἐν γένει συντήρησιν τῶν οἰκοτρόφων τῆς Σχολῆς.
Ἄρθρον 56
Ἡ Ἐφορεία ἔχουσα εἰδικὸν ταμεῖον ἐν τῇ Σχολῇ μισθοδοτεῖ κατὰ μῆνα
τὸ τεχνικὸν καὶ ὑπαλληλικὸν προσωπικὸν καὶ τὸν Γραμματέα αὐτῆς, προμηθεύεται χονδρικῶς τὰ κυριώτερα τῶν τροφίμων τῆς Σχολῆς διὰ
διαγωνισμοῦ καὶ χορηγεῖ τῷ οἰκονόμῳ, ἀνάλογον ποσὸν διὰ τὰς καθημερινὰς
ἀνάγκας λιανικῆς ἀγορᾶς, λαμβάνουσα ἐπὶ πάντων ἀποδείξεις καὶ τιμολόγια
ἅτινα συνυποβάλλει τῇ Ἱ. Κοινότητι κατὰ τὸν ἐτήσιον ἀπολογισμὸν αὐτῆς.
Ἄρθρον 57
Περὶ τὸ τέλος Ἰουλίου ἑκάστου ἔτους συντάσσεται παρὰ τῆς Ἐφορείας
ὁ προϋπολογισμὸς τῆς Σχολῆς καὶ ὑποβάλλεται τῇ Ἱ. Κοινότητι μετ᾽
ἀναλυτικῆς ἐπὶ τούτῳ ἐκθέσεως πρὸς ἐπανεπεξεργασίαν καὶ ἔγκρισιν, ὁ
προϋπολογισμὸς ὑποβάλλεται τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ πρὸς γνῶσιν
μετὰ ἐκθέσεως τοῦ Σχολάρχου, περὶ τοῦ πνευματικοῦ ἐν τῇ Σχολῇ ἔργου.
Ἄρθρον 58
Ὁ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἐγκριθεὶς προϋπολογισμὸς ἐσόδων καὶ
ἐξόδων τῆς Σχολῆς ἀποτελεῖ διὰ τὴν Ἱ. Ἐπιστασίαν τὴν βάσιν εἰδικοῦ Ταμείου, εἰς ὃ εἰσέρχονται οἱ διὰ τὴν Σχολὴν πόροι, καὶ ἐξέρχονται τὰ πρὸς
τὸ ταμεῖον τῆς Ἐφορείας διατιθέμενα ποσά.
Ἄρθρον 59
Ἡ Ἐφορεία δὲν δύναται νὰ δαπανήσῃ ποσὰ πλέον τῶν ἐγκριθέντων, οὔτε
νὰ προβῇ εἰς ἀγορὰς ἢ δαπάνας μὴ προβλεπομένας ὑπὸ τοῦ προϋπολογισμοῦ,
οὐδὲ νὰ ἀλλοιώσῃ τὸ ὑπ᾽ αὐτῆς καταρτιζόμενον κατ᾽ ἔτος διαιτολόγιον τῆς
Σχολῆς. Διὰ πᾶσαν τοιαύτην περίπτωσιν ἀναφέρεται πρὸς τὴν Σύναξιν τῆς
Ἱ. Κοινότητος, ἁρμοδίαν ν᾽ ἀποφασίσῃ τὴν ἔγκρισιν ἢ τροποποίησιν αὐτῶν.
Ἄρθρον 60
Ἡ Ἐφορεία ἔχει ἰδίαν ὑπηρεσιακὴν σφραγῖδα μὲ ἔμβλημα τὸν
«ἀκοίμητον ὀφθαλμὸν» καὶ γύρωθεν τὰς λέξεις «Ἐφορεία Ἀθωνιάδος
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ´
Ὑπαλληλικὸν προσωπικόν
Ἄρθρον 61
Τὸ σπουδαιότερον μετὰ τὸν Σχολάρχην πρόσωπον εἰς τὴν διακυβέρνησιν
τῆς Σχολῆς εἶναι ὁ Οἰκονόμος ἐκλεγόμενος παρὰ τῆς Ἱ. Κοινότητος ἐκ τῶν
ἐγνωσμένων ἐπὶ πείρᾳ, δραστηριότητι καὶ βίου σεμνότητι Ἁγιορειτῶν, ἔχει
δὲ τὴν εὐθύνην τοῦ ἔργου τῆς οἰκονομίας.
Ἄρθρον 62
Ὁ Οἰκονόμος ἔχει τὰ ἑξῆς καθήκοντα:
1. Προμηθεύει κατ᾽ ἐντολὴν τῆς Ἐφορείας τὰ ἀναγκαιοῦντα καὶ μὴ
ὑπάρχοντα τρόφιμα.
2. Σημειοῖ ἐν ἰδίῳ βιβλίῳ τὰ καθ᾽ ἑκάστην γενόμενα ἔξοδα ὡς καὶ τὰ ἐκ
τῆς ἀποθήκης ἐξερχόμενα ὑλικά, προσάγων αὐτὸ κατὰ μῆνα τῇ Ἐφορείᾳ
πρὸς ἐξέλεγξιν καὶ ὑπογραφήν.
3. Κρατεῖ βιβλίον δοσοληψίας διὰ τὰ ὑπὸ τῆς Ἐφορείας διδόμενα αὐτῷ
χρήματα, τὰ δαπανώμενα ὑπ᾽ αὐτοῦ διὰ τὰς καθ᾽ ἡμέραν ἀνάγκας τῆς
Σχολῆς, ὅπερ καὶ ὑποβάλλει τῇ Ἐφορείᾳ κατὰ μῆνα πρὸς ἔλεγχον καὶ
ἐπαλήθευσιν, μετὰ τῶν σχετικῶν διπλοτύπων, τιμολογίων καὶ ἀποδείξεων.
4. Μεριμνᾷ περὶ τῆς καλῆς διαχειρίσεως καὶ διατηρήσεως τῶν ἐν τῇ
ἀποθήκῃ τροφίμων, σκευῶν καὶ ὑλικῶν, ὡς καὶ περὶ τῆς ἀκριβοῦς
ἐκτελέσεως τῶν καθηκόντων τοῦ ὑπηρετικοῦ προσωπικοῦ ἀναφέρων τῇ
Ἐφορείᾳ καὶ τῷ Σχολάρχῃ πᾶσαν ἀταξίαν καὶ κατάχρησιν.
Ἄρθρον 63
Ὁ θυρωρὸς Ἁγιορείτης Μοναχὸς, ἐπιτηρεῖ τοὺς εἰσερχομένους ἐν τῇ
Σχολῇ, οὐδένα εἰσάγει ἄνευ τῆς ἀδείας τοῦ Σχολάρχου, οὐδενὶ τῶν μαθητῶν
ἐπιτρέπει τὴν παρὰ τὰ κεκανονισμένα ἔξοδον ἐκ τῆς Σχολῆς, ἐπιθεωρεῖ τὰ
εἰσαγόμενα καὶ ἐξαγόμενα καὶ κατακρατεῖ τὰ ἀπηγορευμένα, παραδίδων
ταῦτα τῷ Σχολάρχῃ κλείει τὴν θύραν κατὰ τὴν ὥραν τοῦ γεύματος καὶ τὴν
ἑσπέραν περὶ λύχνων ἁφάς, ἐγχειρίζει μετὰ τὸ δεῖπνον τὴν κλεῖδα τῷ
Σχολάρχῃ, ἀνοίγει τὴν θύραν ἡμίσειαν ὥραν πρὸ τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου
καὶ καθαρίζει τὸ Γραφεῖον τοῦ Σχολάρχου καὶ τὴν κλίμακα καὶ τὸν κάτω
διάδρομον τῆς Σχολῆς.
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Ἄρθρον 64
Οὐδενὶ τῶν ἐπισκεπτῶν ἐπιτρέπεται ἡ εἰς τὰς παραδόσεις εἴσοδος κατὰ
τὴν ὥραν τῆς διδασκαλίας, οὔτε εἰς τὰ μελετητήρια ἄνευ τῆς ἀδείας τοῦ
Σχολάρχου, ὡς καὶ τὸ διανυκτερεύειν ἐν τῇ Σχολῇ ἀπαγορεύεται ἀπολύτως.
Ἄρθρον 65
Ἡ Σχολὴ ἔχει ἴδιον ἐπί μισθῷ Ἐφημέριον διαμένοντα ἐν αὐτῇ. Πνευματικὸς τῆς Σχολῆς εἶναι ὁ αὐτὸς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Πρωτάτου, ἡ δὲ νοσοκομειακὴ
καὶ ἰατρικὴ περίθαλψις παρέχεται ὑπὸ τοῦ ἱεροκοινοτικοῦ Νοσηλευτηρίου
Καρυῶν.
Ἄρθρον 66
Διὰ πᾶν μὴ προβλεπόμενον ἐν τῇ παρούσῃ κανονιστικῇ διατάξει,
ἀναφορικῶς πρὸς τὴν μεταξὺ καθηγητῶν καὶ μαθητῶν σχέσιν, ἰσχύουσιν
αἱ περὶ Ἐκκλησιαστικῶν Σχολῶν τοῦ Κράτους διατάξεις.
Ἄρθρον 67
Τὰ ἐπὶ μέρους καθήκοντα τοῦ τε Διδακτικοῦ καὶ Βοηθητικοῦ προσωπικοῦ ὡς καὶ τὰ ἀφορῶντα τὴν Βιβλιοθήκην καὶ Ἐκκλησίαν, τὸ ὡρολόγιον
πρόγραμμα τῶν διδασκομένων μαθημάτων καὶ πᾶσα ἄλλη λεπτομέρεια,
ὁρισθήσονται λεπτομερῶς διὰ τοῦ ἐσωτερικοῦ κανονισμοῦ τῆς Σχολῆς, καταρτιζομένου ὑπὸ τῆς Ἐφορείας καὶ τοῦ συλλόγου τῶν διδασκόντων
ἐγκρινομένου παρὰ τῆς Ἱ. Κοινότητος καὶ ἐπικυρουμένου ὑπὸ τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 18 Ἰουνίου 1953
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΛΠ
Κ. ΚΑΛΛΙΑΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ ἀναδιοργανώσεως
τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς
εἰς Ἀθωνιάδα Ἐκκλησιαστικὴν Ἀκαδημίαν
Ἐπικυρωθεῖσα διά τῆς
Ὑπ᾽ ἀριθμ. 0330/2/ΑΣ 389/17.8.1972 κοινῆς ἀποφάσεως
τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν καί Ἐθνικῆς Παιδείας
καί Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 857 Β´/19.10.1972)
«Περὶ ἀναδιοργανώσεως τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς
εἰς Ἀθωνιάδα Ἐκκλησιαστικὴν Ἀκαδημίαν»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψιν τὰ ἄρθρα 6 καὶ 41 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος ἀπὸ
10ης Σεπτεμβρίου 1926 «περὶ κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ
Ἁγίου Ὄρους», ὡς καὶ τὸ ἄρθρον 182 τοῦ ἐν λόγῳ Καταστατικοῦ Χάρτου,
κυροῦμεν τὴν προσηρτημένην Κανονιστικὴν Διάταξιν «περὶ ἀναδιοργανώσεως τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς εἰς Ἀθωνιάδα Ἐκκλησιαστικὴν Ἀκαδημίαν», συγκειμένην ἐξ ἄρθρων ἑξήκοντα πέντε, ὡς αὕτη
ἐψηφίσθη ὑπὸ τῆς, τὴν 24ην Ἀπριλίου 1972, συνελθούσης Δισενιαυσίου
Ἱερᾶς Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 17 Αὐγούστου 1972
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΣ ΑΘΩΝΙΑΔΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ

Ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 41 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος ἀπὸ 10ης Σεπτεμβρίου 1926 «περὶ κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους»
ὁριζομένη Δισενιαύσιος Ἱερὰ Σύναξις, ἀποφασίζει καί διατάσσει:
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α´

Σύστασις, σκοπός, οἰκονομικοὶ πόροι
Ἔμβλημα τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας
Ἄρθρον 1
Σύστασις
1. Ἡ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει λειτουργοῦσα Ἀθωνιὰς Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ ἀναδιοργανοῦται, ἀπὸ τῆς κυρώσεως τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως,
ὡς «ΑΘΩΝΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ» καὶ διέπεται ἐφεξῆς,
ὑπὸ τῶν ἀκολούθων διατάξεων:
2. Ἡ Ἀθωνιὰς Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία, ἀναδιοργανουμένη οὕτω, κατ᾽
ἐφαρμογὴν τοῦ ἄρθρου 41 τοῦ Ν.Δ. 10/16 Σεπτεμβρίου 1926, περιλαμβάνει
ἐφ᾽ ἑξῆς τμῆμα γυμνασιακῶν σπουδῶν ἀποκαλούμενον «ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΝ
ΤΜΗΜΑ» καὶ τμῆμα σπουδῶν Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας ἀποκαλούμενον
«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΝ ΤΜΗΜΑ».
3. Ἡ Ἀθωνιὰς Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία:
α) Εἶναι Ἵδρυμα τῶν Κ´ Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, συντηρουμένη κατὰ βάσιν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος καὶ ἐπικουρικῶς ὑπὸ
τοῦ Κράτους.
β) Ἐποπτεύεται ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, κατὰ τὰς κειμένας διατάξεις δυναμένου νὰ ἀναθέτῃ τὴν ἐποπτείαν
εἰς Ἐκπαιδευτικὸν Σύμβουλον.
γ) Λειτουργεῖ παρ᾽ αὐτῇ Οἰκοτροφεῖον διά τε τοὺς Καθηγητάς,
Ἱεροσπουδαστὰς καὶ τὸ λοιπὸν προσωπικὸν Αὐτῆς, ἑποπτευόμενον ὑπὸ
τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος καὶ διοικούμενον ἀμέσως διὰ τριμελοῦς Ἐφορείας
συγκροτουμένης καὶ λειτουργούσης κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Κεφαλαίου
Η´ τῆς παρούσης καὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ κανονισμοῦ λειτουργίας τῆς
Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας.
δ) Ἀνήκει εἰς τὴν ἀποκλειστικὴν ἁρμοδιότητα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος
Ἁγίου Ὄρους.
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Ἄρθρον 2
Σκοπός
1. Οἱ σκοποὶ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας εἶναι:
α) Νὰ ἐξασφαλίσῃ εἰς τοὺς Ἱεροσπουδαστὰς αὐτῆς:
1) Γνῶσιν καὶ ἀγάπην τῶν διδαγμάτων τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ τῶν βιωμάτων τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Μοναστικῆς
Πολιτείας.
2) Ἱεροπρεπῆ καὶ ἐθνικὴν συνείδησιν.
3) Πλήρη Γυμνασιακὴν μόρφωσιν.
4) Πλήρη Παιδαγωγικὴν μόρφωσιν.
5) Θεωρητικὰς καὶ πρακτικὰς γνώσεις Γεωπονίας καὶ Δασολογίας.
6) Γνῶσιν μιᾶς τοὐλάχιστον ἐκ τῶν ξένων γλωσσῶν Ἀγγλικῆς ἢ
Γαλλικῆς.
7) Θεωρητικὴν καὶ πρακτικὴν κατάρτισιν ἐπὶ τριῶν μαθημάτων,
κατ᾽ ἐκλογὴν τοῦ Ἱεροσπουδαστοῦ, ἐκ τῶν τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Ἁγιογραφίας, Βιβλιοδεσίας, Βιβλιοθηκονομίας,
Ξυλογλυπτικῆς καὶ Τυπογραφίας.
β) Νὰ δημιουργήσῃ φιλομοναστικὰς διαθέσεις εἰς τοὺς σπουδαστάς.
γ) Νὰ ἀποδώσῃ κληρικοδιδασκάλους καὶ κληρικούς, ἰδιαιτέρως
ὑψηλῆς ἐκκλησιαστικῆς μορφώσεως, πρὸς κάλυψιν ἀναγκῶν τοῦ
ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας.
δ) Νὰ ἐπιτύχῃ, ὡς ἐλάχιστον ὅριον, τὴν ἀπόδοσιν εἰς τὴν Ἑλληνικὴν
Πολιτείαν νέων ἀρίστης παιδείας καὶ χριστιανικῶν βιωμάτων καὶ νὰ
βοηθήσῃ τούτους δι᾽ ἐπιστημονικὰς σπουδὰς τῆς προτιμήσεώς των.
2. Πρόσθετοι σκοποὶ εἶναι δυνατὸν νὰ καθορισθῶσι μετὰ διετῆ τοὐλάχιστον λειτουργίαν τοῦ Ἱδρύματος ὑπὸ τὴν σημερινήν του μορφήν.
Ἄρθρον 3
Οἰκονομικοὶ πόροι
1. Οἱ οἰκονομικοὶ πόροι τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας
συνίστανται:
α) Ἐκ τοῦ δυνάμει τοῦ Α.Ν. 1924/1951 προβλεπομένου ποσοστοῦ
20% ἐπὶ τοῦ εἰσοδήματος ἐκ τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῆς ἰχθυοτροφίας τῆς
Λιμνοθαλάσσης Μποροῦ6 - Ξάνθης.
6

Πρόκειται περί προδήλου παραδρομῆς, ἀντί τοῦ ὀρθοῦ «Μπουροῦ».
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β) Ἐκ τοῦ εἰσπραττομένου, ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, Κοινοτικοῦ
Φόρου 1% ἐπὶ τῶν εἰσαγωγῶν – ἐξαγωγῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ 3%
ἐπὶ τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει καταναλισκομένου καπνοῦ.
γ) Ἐκ δωρεῶν φυσικῶν ἢ νομικῶν προσώπων, δημοσίου ἢ ἰδιωτικοῦ
δικαίου, διατιθεμένων ἀποκλειστικῶς ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τοῦ πνευματικοῦ τούτου Ἱδρύματος.
δ) Αἱ Ἱεραὶ Μοναὶ εἰς οὐδεμίαν πρόσθετον δαπάνην θὰ ἐπιβαρύνωνται, οὔτε εἰς τὸ παρόν, οὔτε εἰς τὸ μέλλον δι᾽ οἰανδήποτε αἰτίαν.
ε) Ἡ διαφορὰ μεταξὺ προϋπολογιζομένων διαθεσίμων κονδυλίων καὶ
ἑτησίου προϋπολογισμοῦ δαπανῶν λειτουργίας τῆς Ἀθωνιάδος
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας καλύπτεται ἐκ κονδυλίων τοῦ Κρατικοῦ
Προϋπολογισμοῦ, βάσει τοῦ κατὰ μῆνα Ἰούλιον συντασσομένου ὑπὸ
τῆς Ἐφορείας Προϋπολογισμοῦ τῆς Ἀκαδημίας, ἀντίγραφον τοῦ ὁποίου
ὑποβάλλεται τῷ Διοικητῇ Ἁγίου Ὄρους, πρὸς ἔγκαιρον ἐξασφάλισιν τῶν
ὑπολειπομένων πιστώσεων.
2. Εἶναι δυνατὴ ἡ ἀπόκτησις ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματος περιουσίας, κινητῆς ἢ
ἀκινήτου, πρὸς ἐξασφάλισιν σταθερᾶς πηγῆς εἰσοδήματος καὶ δημιουργίαν
ἰδίων οἰκονομικῶν πόρων διὰ τὴν λειτουργίαν τῆς Ἀκαδημίας.
Ἄρθρον 4
Ἔμβλημα
1. Ἔμβλημα τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας εἶναι ἡ
καλλιτεχνικὴ παράστασις τῆς Χερσονήσου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω μετὰ
τῶν Ἱερῶν Μονῶν, φερούσης ὕπερθεν καὶ ἐν μέσῳ νεφέλης τὴν Προστάτιδα
καὶ Ἔφορον αὐτοῦ Παναγίαν Παρθένον Μαρίαν, ἐν συσχετισμῷ μετὰ τῆς
ἐπιγραφῆς «ΑΘΩΝΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ».
2. Ἡ σφραγὶς τῆς Ἀκαδημίας θὰ ἀπεικονίζῃ τὸ αὐτὸ ὡς ἀνωτέρω
ἔμβλημα, κύκλῳ δὲ τὴν ἐπιγραφὴν «ΑΘΩΝΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β´

Ὀργάνωσις καὶ λειτουργία
Ἄρθρον 5
Ὀργάνωσις
1. Ἡ Ἀθωνιὰς Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία συγκροτεῖται ἐκ δύο τμημάτων,
σαφῶς διακεκριμένων ἀπ᾽ ἀλλήλων. Ταῦτα εἶναι:
α) Τὸ Γυμνασιακὸν Τμῆμα.
β) Τὸ Ἀκαδημαϊκὸν Τμῆμα.
2. Ἕκαστον τμῆμα ἀποτελεῖται ἀπὸ τόσας, ἑκάστοτε, ἐκπαιδευτικὰς τάξεις, ὅσαι αἱ προβλεπόμεναι διὰ τὰ Γυμνάσια καὶ τὰς Παιδαγωγικὰς
Ἀκαδημίας, κλασσικῆς παιδείας, τοῦ Κράτους.
Σήμερον αἱ τάξεις εἶναι ἓξ (6) διὰ τὰ Γυμνάσια καὶ δύο (2) διὰ τὰς
Παιδαγωγικὰς Ἀκαδημίας.
3. Ἕκαστον τμῆμα διευθύνεται ὑπὸ ἰδίου Διευθυντοῦ. Ὁ Διευθυντὴς τοῦ
Γυμνασιακοῦ Τμήματος ἀποκαλεῖται Γυμνασιάρχης, ὁ Διευθυντὴς τοῦ
Ἀκαδημαϊκοῦ Τμήματος Σχολάρχης.
4. Ἡ Διοίκησις εἶναι ἑνιαία καὶ ὁ Διευθυντὴς τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Τμήματος
εἶναι ὁ μόνος Διευθυντὴς τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, ὅστις
ἐκπροσωπεῖ τὸ Ἵδρυμα ἐνώπιον πάσης Δημοσίας Ἀρχῆς καὶ ἀλληλογραφεῖ
μετὰ τῶν ἄλλων Ἀρχῶν καὶ Φυσικῶν Προσώπων.
5. Ὁ Γυμνασιάρχης ὑπάγεται εἰς τὸν Σχολάρχην ἀπό τε διοικητικῆς καὶ
ἐκπαιδευτικῆς ἀπόψεως καὶ τυγχάνει σύμβουλος τοῦ Σχολάρχου διὰ πᾶν
θέμα διοικητικῆς ἢ ἐκπαιδευτικῆς φύσεως.
6. Τὸν Σχολάρχην ἐλλείποντα, ἀπόντα ἢ κωλυόμενον ἀναπληροῖ ὁ
ἀμέσως καθ᾽ ἱεραρχίαν ἑπόμενος ἐκπαιδευτικός, ἐφ᾽ ὅσον τυγχάνει Κληρικός, ἄλλως ὁ Γυμνασιάρχης.
Ἄρθρον 6
Διδασκόμενα μαθήματα
1. Τὰ εἰς ἕκαστον Τμῆμα διδασκόμενα μαθήματα εἶναι τὰ δι᾽ ἑκάστην
τάξιν τῶν Γυμνασίων καὶ Παιδαγωγικῶν Ἀκαδημιῶν καθοριζόμενα,
ἑκάστοτε, ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων. Ἐπὶ
πλέον διδάσκονται τὰ θεολογικὰ καὶ τὰ θεωρητικὰ καὶ πρακτικὰ μαθήματα
τὰ προβλεπόμενα κατ᾽ ἐφαρμογὴν τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης, πρὸς
ἐπίτευξιν τῶν ἐν τῷ αὐτῷ ἄρθρῳ τεθέντων σκοπῶν.
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2. Τὰ διδασκόμενα μαθήματα κατὰ τάξιν καὶ καθ᾽ ὥραν ἑβδομαδιαίως,
ἀμφοτέρων τῶν Τμημάτων, Ἀκαδημαϊκοῦ καὶ Γυμνασιακοῦ, ἐκτίθενται
ἀναλυτικῶς εἰς τοὺς προσηρτημένους εἰς τὸ τέλος τῆς παρούσης Πίνακας
Α´ καὶ Β´.
3. Αἱ ὧραι καὶ τὸ πρόγραμμα διδασκαλίας τῶν τεχνικῶν, ὡς καὶ τῶν
γεωπονικῶν καὶ δασολογικῶν μαθημάτων, καθὼς καὶ ὁ τρόπος φροντιστηριακῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν σπουδαστῶν καθορίζονται τῇ συνεννοήσει τῶν
οἰκείων Καθηγητῶν μετὰ τοῦ Σχολάρχου. Πρὸς τοῦτο τὰ μαθήματα ταῦτα
καὶ αἱ ὧραι διδασκαλίας αὐτῶν δὲν περιελήφθησαν εἰς τοὺς Πίνακας Α´
καὶ Β´.
4. Αἱ ὧραι μαθημάτων ἑκάστης ἡμέρας δύνανται νὰ εἶναι πέντε (5) πρὸ
μεσημβρίας καὶ δύο (2) μετὰ μεσημβρίαν. Τὰς μεταμεσημβρινὰς ὥρας τῶν
Σαββάτων δὲν γίνονται μαθήματα. Ἑκάστου μαθήματος ἡ διάρκεια εἶναι
45´, ἀκολουθεῖ δὲ διάλειμμα 15´.
5. Διδασκαλία ἢ ἔστω συζήτησις ἐκ μέρους Καθηγητῶν ἢ Ἱεροσπουδαστῶν ἀπάδουσα εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀρχαίου Ἁγιορειτικοῦ Μοναχισμοῦ, τὰ καθεστῶτα καὶ τὰς παραδόσεις τοῦ Ἁγίου Ὄρους
ἀπαγορεύεται ἀπολύτως. Κατὰ τῶν παραβατῶν ἐφαρμόζονται αἱ ἐκ τῆς
ἰδιότητος ἑκάστου προβλεπόμεναι κυρώσεις.
Ἄρθρον 7
Ἐξετάσεις, ἐγγραφαί
1. Οἱ καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπον εἰσερχόμενοι σπουδασταὶ δέον ὅπως κηδεμονεύωνται ὑπὸ Ἱερᾶς τινος Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
2. Εἰς τὴν Α´ Τάξιν τοῦ Γυμνασιακοῦ Τμήματος εἰσάγονται σπουδασταὶ
κατόπιν εἰσιτηρίων ἐξετάσεων πραγματοποιουμένων βάσει τῶν ἑκάστοτε
ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, ὁριζομένων.
Σήμερον ἐν ἰσχύϊ Διατάγματα «περὶ ἐγγραφῶν, μετεγγραφῶν, ποινῶν,
ἐξετάσεων, μαθημάτων Μέσης Ἐκπαιδεύσεως» (Φ.Ε.Κ. 173/1955, τ. Α´).
Οἱ οὕτως εἰσαγόμενοι δέον νὰ εἶναι ἡλικίας 15 ἐτῶν καὶ ἄνω.
3. Εἰς τὴν Α´ τάξιν τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Τμήματος εἰσάγονται ἀπόφοιτοι
τοῦ Γυμνασιακοῦ Τμήματος τῆς Ἀθωνιάδος, ἑτέρων Μέσων Ἐκκλησιαστικῶν Σχολῶν καὶ Γυμνασίων, κατόπιν εἰσιτηρίων ἐξετάσεων, διενεργουμένων, ὡς ἑκάστοτε καθορίζονται ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας
καὶ Θρησκευμάτων διὰ τὰς λοιπὰς Παιδαγωγικὰς Ἀκαδημίας (Ν.Δ. 842/71
«περὶ ἀναδιοργανώσεως τῶν Παιδαγωγικῶν Ἀκαδημιῶν κλπ.»), πλὴν τῶν
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βάσει τῆς παρούσης ρυθμιζομένων ἀντικειμένων (ἡλικία, εὐεργετήματα,
ἐξεταζόμενα μαθήματα, διαδικασία ἐξετάσεων κλπ.).
4. Κατ᾽ ἐξαίρεσιν, οἱ ὑποψήφιοι ἐξετάζονται, τῇ αἰτήσει των, εἰς τὴν
φωνητικὴν μουσικήν. Οἱ βαθμοὶ τούτων πέραν τῆς βάσεως προστίθενται
εἰς τὴν ὅλην βαθμολογίαν των διὰ τὸν καθορισμὸν τῆς σειρᾶς ἐπιτυχίας
των. Τὸ μάθημα ἀπὸ πλευρᾶς συντελεστοῦ θεωρεῖται πρωτεῦον.
5. Μοναχοί, προτεινόμενοι παρὰ τῶν Ἱερῶν Μονῶν των, ἐγγράφονται
εἰς τὴν Γυμνασιακὴν Τάξιν δι᾽ ἣν κρίνονται ἱκανοί, κατόπιν ἐξετάσεων
ἐνώπιον ἐπιτροπῆς τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, εἰδικῶς
συγκροτουμένης πρὸς τοῦτο ὑπὸ τοῦ Σχολάρχου. Ἀποφοιτῶντες ἐκ τοῦ
Γυμνασιακοῦ Τμήματος ἐγγράφονται εἰς τὸ Ἀκαδημαϊκὸν Τμῆμα ἄνευ
ἐξετάσεων.
6. Εἰς τὴν Α΄ Τάξιν τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Τμήματος ἐγγράφονται ἄνευ
ἐξετάσεων καὶ οἱ σπουδασταὶ τοῦ Γυμνασιακοῦ Τμήματος ἀποφοιτήσαντες
τούτου μὲ βαθμολογίαν Λίαν Καλῶς (16) καὶ ἄνω.
7. Ἀνώτατον ὅριον ἠλικίας πρὸς ἐγγραφὴν σπουδαστῶν ὁρίζεται διὰ
τοὺς λαϊκοὺς τὸ 30ὸν ἔτος διὰ τὸ Γυμνασιακὸν Τμῆμα καὶ τὸ 37ον διὰ τὸ
Ἀκαδημαϊκόν, διὰ δὲ τοὺς Μοναχοὺς τὸ 40ὸν δ᾽ ἀμφότερα τὰ Τμήματα.
8. Γίνονται δεκτοὶ ὡς σπουδασταί, ἄνευ ἐξετάσεων, ὁμογενεῖς Ἑλληνικῆς
καὶ ξένης ὑπηκοότητος, ἀπαραιτήτως ὅμως Ὀρθόδοξοι, μετὰ ἔγκρισιν
τοπικοῦ Μητροπολίτου, τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν καὶ τῆς Ἱερᾶς
Κοινότητος.
9. Ἀνώτατον ὅριον σπουδαστῶν ὁρίζεται 25 μαθηταὶ κατὰ τάξιν δι᾽
ἀμφότερα τὰ Τμήματα. Διὰ τοὺς τῆς παραγράφου 8 ἐπιτρέπεται αὔξησις
μέχρι δύο σπουδαστῶν κατὰ τάξιν.
Ἄρθρον 8
Μετεγγραφαί
1. Εἰς τὴν Ἀθωνιάδα Ἐκκλησιαστικὴν Ἀκαδημίαν ἐπιτρέπονται μετεγγραφαὶ ὡς ἀκολούθως:
α) Εἰς τὴν τελευταίαν τάξιν τοῦ Γυμνασιακοῦ Τμήματος καὶ τελευταίαν τάξιν τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Τμήματος οὐδεμία μετεγγραφὴ ἐπιτρέπεται.
β) Εἰς τὴν προτελευταίαν τάξιν τοῦ Γυμνασιακοῦ Τμήματος καὶ προτελευταίαν τάξιν τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Τμήματος ἐπιτρέπεται μετεγγραφὴ
μόνον κατὰ τὸ στάδιον ἐνάρξεως τῆς ἐκπαιδευτικῆς περιόδου.
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γ) Διὰ τὰς λοιπὰς τάξεις τοῦ Γυμνασιακοῦ Τμήματος ἰσχύουν τὰ περὶ
ἐγγραφῶν, μετεγγραφῶν, ὡς ταῦτα καθορίζονται ἑκάστοτε παρὰ τοῦ
Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων διὰ τὰ Γυμνάσια τῆς
χώρας.
2. Ἐκ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας ἐπιτρέπονται μετεγγραφαὶ εἰς τὰ Γυμνάσια καὶ τὰς Παιδαγωγικὰς Ἀκαδημίας τοῦ Κράτους,
βάσει τῶν ἑκάστοτε ὁριζομένων παρὰ τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας
καὶ Θρησκευμάτων, κατὰ πλήρη ἀντιστοιχίαν τάξεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ´
Προσωπικόν
Ἄρθρον 9
Ἐκπαιδευτικόν, Ὑπαλληλικὸν καὶ Ὑπηρετικὸν προσωπικόν
1. Τὸ ἐκπαιδευτικὸν προσωπικὸν τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀκαδημίας διακρίνεται εἰς Ἐπιστημονικὸν καὶ Τεχνικόν.
2. Τὸ Ἐπιστημονικὸν Ἐκπαιδευτικὸν Προσωπικὸν διακρίνεται ὡς ἀκολούθως:
α) Κλάδος Α1.
Καθηγηταὶ Παιδαγωγικῶν Μαθημάτων.
β) Κλάδος Α2.
Καθηγηταὶ Θεολόγοι, Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Φυσικοί, Ξένων γλωσσῶν, Γεωπονικῶν.
γ) Κλάδος Α3.
Καθηγηταὶ Σωματικῆς Ἀγωγῆς, Τεχνικῶν, Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς.
Οἱ τοῦ Κλάδου Α1 ἀνήκουν εἰς τὸν Κλάδον Α2 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ Ν.Δ.
842/71 «περὶ ἀναδιοργανώσεως τῶν Παιδαγωγικῶν Ἀκαδημιῶν καὶ συμπληρώσεως τῆς περὶ αὐτῶν κειμένης νομοθεσίας» αὐξανομένων ἀναλόγως
τῶν θέσεων καθηγητῶν Παιδαγωγικῶν τῶν Παιδαγωγικῶν Ἀκαδημιῶν, οἱ
δὲ τῶν λοιπῶν κλάδων ἀνήκουν κατὰ εἰδικότητας εἰς τοὺς ἀντιστοίχους
κλάδους τοῦ Ν.Δ. 651/70 αὐξανομένων ἀναλόγως τῶν θέσεων τῆς Μ.Ε.
3. Τὰ προσόντα διὰ τὸν διορισμὸν τοῦ ἀνωτέρω διδακτικοῦ προσωπικοῦ
ὁρίζονται ὡς ἀκολούθως κατὰ κλάδον καὶ εἰδικότητα.
α) Κλάδος Α1.
Διὰ τὰς θέσεις τῶν Καθηγητῶν τῶν Παιδαγωγικῶν Μαθημάτων, Πτυχίον
προβλεπόμενον ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Ν.Δ. 842/71 ἢ τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ
Ν.Δ. 1057/71.
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β) Κλάδος Α2.
1) Διὰ τὴν θέσιν τοῦ Σχολάρχου τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀκαδημίας.
Ἰδιότης Κληρικοῦ, βίος ἀποδεδειγμένως χρηστός, καλὴ μαρτυρία. Πτυχίον Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς ἡμεδαπῆς ἢ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.
Ὀκταετὴς τοὐλάχιστον προϋπηρεσία ἐκπαιδευτικοῦ καὶ ἡλικία οὐχὶ ἀνωτέρα
τῶν πεντήκοντα ἐτῶν.
Προτιμῶνται κληρικοὶ διαθέτοντες πλὴν τῶν ἀνωτέρω καὶ πτυχίον
παιδαγωγικῶν σπουδῶν ἀνεγνωρισμένου Πανεπιστημίου τῆς Δυτικῆς
Εὐρώπης ἢ Βορείου Ἀμερικῆς.
2) Διὰ τὴν θέσιν τοῦ Δ/ντοῦ τοῦ Γυμνασιακοῦ Τμήματος.
Ἰσχύουν τὰ διὰ τὸν Σχολάρχην ὁριζόμενα περιοριζομένου τοῦ χρόνου
ὑπηρεσίας ὡς ἐκπαιδευτικοῦ εἰς τρία ἔτη.
3. Διὰ τὰς θέσεις Καθηγητῶν Θεολόγων.
Πτυχίον Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίων τῆς ἡμεδαπῆς ἢ τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.
4. Διὰ τὰς θέσεις Καθηγητῶν Φιλολόγων.
Πτυχίον Φιλοσοφικῆς τινος Σχολῆς Πανεπιστημίου τῆς ἡμεδαπῆς.
5. Διὰ τὰς θέσεις Καθηγητῶν Μαθηματικῶν.
Πτυχίον τοῦ Μαθηματικοῦ τμήματος τῶν οἰκείων Σχολῶν Πανεπιστημίων τῆς ἡμεδαπῆς.
6) Διὰ τὰς θέσεις Καθηγητῶν τῶν Φυσικῶν.
Πτυχίον τοῦ Φυσικοῦ ἢ τοῦ Φυσιογνωστικοῦ τμήματος τῶν οἰκείων
Σχολῶν τῶν Πανεπιστημίων τῆς ἡμεδαπῆς.
7) Διὰ τὰς θέσεις Καθηγητῶν Ἀγγλικῆς ἢ Γαλλικῆς γλώσσης.
Πτυχίον τῶν ἀντιστοίχων τμημάτων τῶν Φιλοσοφικῶν Σχολῶν τῶν Πανεπιστημίων τῆς ἡμεδαπῆς.
8) Διὰ τὰς θέσεις Καθηγητῶν Γεωπονικῶν.
Πτυχίον Ἀνωτάτης Γεωπονικῆς Σχολῆς τῆς ἡμεδαπῆς.
γ) Κλάδος Α3.
1) Διὰ τὰς θέσεις Καθηγητῶν Σωματικῆς Ἀγωγῆς.
Πτυχίον τῆς Ἐθνικῆς Ἀκαδημίας Σωματικῆς Ἀγωγῆς.
2) Διὰ τὰς θέσεις Καθηγητῶν τῶν Τεχνικῶν Μαθημάτων.
Δίπλωμα Ζωγραφικῆς, πτυχίον γενικῶν σπουδῶν καὶ πιστοποιητικὸν
παιδαγωγικῆς μορφώσεως τῆς Ἀνωτάτης Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν καὶ
ἀπολυτήριον Γυμνασίου.
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3) Διὰ τὰς θέσεις Καθηγητῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς.
Πτυχίον ἀνεγνωρισμένου μουσικοῦ Ἱδρύματος τῆς ἡμεδαπῆς καὶ
ἀπολυτήριον Γυμνασίου, ἢ ἑξαταξίου ἢ ἑπταταξίου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς,
προτιμωμένων τῶν ἐχόντων πτυχίον ἀντιστίξεως καὶ φωνητικῆς.
4. Δι᾽ ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος καὶ συμφώνῳ γνώμῃ τοῦ
Διοικητοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀνατίθενται σειραὶ μαθημάτων ἢ διαλέξεις ποικίλου
πνευματικοῦ περιεχομένου εἰς μοναχοὺς Ἁγιορίτας, διακρινομένους ἐπὶ
χρηστῷ βίῳ, τιμῆς ἔνεκεν, ὡς καὶ εἰδικοὺς ἐπιστήμονας, κατ᾽ ἀνάθεσιν, ἐπὶ
ὡριαίᾳ ἀντιμισθίᾳ.
5. Τὸ ἐπιστημονικὸν ἐκπαιδευτικὸν προσωπικὸν τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας ἀνήκει εἰς τὴν Α´ Κατηγορίαν καὶ ἐξελίσσεται
βαθμολογικῶς κατὰ κλάδον βάσει τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 9 - 10 (παράγραφος 2) καὶ τοῦ ἄρθρου 19 (παράγραφος 1) τοῦ Ν.Δ. 842/71 ὡς
ἀκολούθως:
α) Κλάδου Α1.
Οἱ ἀνήκοντες εἰς τὸν κλάδον τοῦτον διορίζονται ἐπὶ βαθμῷ 5ῳ καὶ
ἐξελίσσονται μέχρι καὶ τοῦ 2ου βαθμοῦ.
β) Κλάδου Α2.
Οἱ ἀνήκοντες εἰς τὸν κλάδον τοῦτον διορίζονται:
1) Ἐπί βαθμῷ 2ῳ καὶ ἐξελίσσονται μέχρι 1ου βαθμοῦ.
2) Ἐπί βαθμῷ 3ῳ καὶ ἐξελίσσονται μέχρι τοῦ 2ου βαθμοῦ.
3) Ἐπί βαθμῷ 7ῳ καὶ ἐξελίσσονται μέχρι καὶ 2ου βαθμοῦ.
γ) Κλάδου Α3.
Οἱ ἀνήκοντες εἰς τὸν κλάδον τοῦτον διορίζονται ἐπὶ βαθμῷ 8ῳ καὶ
ἐξελίσσονται μέχρι καὶ τοῦ 2ου βαθμοῦ.
6. Αἱ ὀργανικαὶ θέσεις τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ
τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας κατὰ κλάδον, εἰδικότητα, καὶ
βαθμοὺς ὁρίζονται ὡς ἀκολούθως:
Α´. Διὰ τὸ Ἀκαδημαϊκὸν τμῆμα.
α) Κλάδου Α1. Καθηγηταὶ Παιδαγωγικῶν μαθημάτων.
2 ἐπὶ βαθμῷ 5ῳ ἕως καὶ 2ῳ.
β) Κλάδου Α2.
1) Θεολόγοι:
1 ἐπὶ βαθμῷ 2ῳ ἕως καὶ 1ῳ.
2 ἐπὶ βαθμῷ 7ῳ ἕως καὶ 2ῳ.
2) Φιλόλογοι:
2 ἐπὶ βαθμῷ 7ῳ ἕως καί 2ῳ.
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3)Μαθηματικοί:
1 ἐπὶ βαθμῷ 7ῳ ἕως καί 2ῳ.
Β´. Διὰ τὸ Γυμνασιακὸν Τμῆμα.
α) Κλάδου Α2.
1) Θεολόγοι:
1 ἐπὶ βαθμῷ 3ῳ ἕως καὶ 2ῳ.
2 ἐπὶ βαθμῷ 7ῳ ἕως καὶ 2ῳ.
2) Φιλόλογοι:
2 ἐπὶ βαθμῷ 7ῳ ἕως καὶ 2ῳ.
3) Μαθηματικοί:
1 ἐπὶ βαθμῷ 7ῳ ἕως καὶ 2ῳ.
4) Φυσικοί:
1 ἐπὶ βαθμῷ 7ῳ ἕως καὶ 2ῳ.
5) Ἀγγλικῆς ἢ Γαλλικῆς γλώσσης:
1 ἐπὶ βαθμῷ 7ῳ ἕως καὶ 2ῳ.
6) Γεωπονικῶν:
1 ἐπὶ βαθμῷ 7ῳ ἕως καὶ 2ῳ.
β) Κλάδου Α3.
1) Σωματικῆς Ἀγωγῆς.
1 ἐπὶ βαθμῷ 8ῳ ἕως καὶ 2ῳ.
2) Τεχνικῶν Μαθημάτων:
1 ἐπὶ βαθμῷ 8ῳ ἕως καὶ 2ῳ.
3) Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς:
1 ἐπὶ βαθμῷ 8ῳ ἕως καὶ 2ῳ.
7. Αἱ ἀπὸ τοῦ εἰσαγωγικοῦ μέχρι καὶ τοῦ 2ου βαθμοῦ θέσεις εἶναι ἑνιαῖαι
κατὰ κλάδους καὶ εἰδικότητας.
8. Ἁρμόδιον Συμβούλιον διὰ τὸν διορισμὸν καὶ κρίσεως διὰ τὰς
προαγωγὰς καὶ πειθαρχικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ
προσωπικοῦ εἶναι τῷ παρὰ τῷ Ὑπουργείῳ Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Ὑπηρεσιακὸν Συμβούλιον Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως.
9. Προκειμένου περὶ μεταθέσεων ἐκ Παιδαγωγικῶν Ἀκαδημιῶν ἢ
Σχολῶν Νηπιαγωγῶν ἢ Σχολείων τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως ἁρμόδιον εἶναι
τὸ Συμβούλιον τοῦ ἄρθρου 22 (παρ. 1 ἐδ. β´) τοῦ Ν.Δ. 842/71, ἢ τὸ ὑπ᾽
ἀριθ. 4 τοῦ ἄρθρου 53 τοῦ Ν.Δ. 651/70, ἀναλόγως.
10. Διὰ τὴν προαγωγὴν τοῦ ἀνωτέρῳ Ἐκπαιδευτικοῦ Προσωπικοῦ
ἀπαιτεῖται:
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α) Ἀπὸ εἰσαγωγικοῦ βαθμοῦ μέχρι τοῦ 7ου συμπεριλαμβανομένου
διετία ἐν ἑκάστῳ βαθμῷ.
β) Ἀπὸ τοῦ 7ου καὶ ἀκολούθως μέχρι καὶ τοῦ 2ου συμπεριλαμβανομένου τριετία ἐν ἑκάστῳ βαθμῷ.
γ) Οὐδεὶς ἐκπαιδευτικὸς δύναται νὰ κριθῇ πρὸς προαγωγὴν ἐὰν δὲν
ἔχῃ τὰ διὰ τὸν ἑπόμενον βαθμὸν καθοριζόμενα τυπικὰ προσόντα.
11. Τὸ τεχνικὸν ἐκπαιδευτικὸν προσωπικὸν ἀποτελεῖται ἐκ τῶν εἰδικῶν
ἐκπαιδευτικῶν διὰ τὴν θεωρητικὴν καὶ πρακτικὴν διδασκαλίαν τῶν μαθημάτων Βυζαντινῆς Ἐκκλ. Μουσικῆς, Ἁγιογραφίας, ξυλογλυπτικῆς, βιβλιοδεσίας, βιβλιοθηκονομίας, παλαιογραφίας καὶ τυπογραφίας.
12. Τὸ ὑπηρετικὸν προσωπικὸν εἶναι ὁ μάγειρος καὶ ὁ βοηθὸς τούτου
παραμάγειρος, ὁ τραπεζάρης καὶ ὁ βοηθός τούτου παρατραπεζάρης, ὁ παραοικονόμος, οἱ δύο πλυντῆρες καὶ εἷς ἐργάτης.
13. Ὁ Πνευματικὸς τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας διορίζεται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος καὶ δύναται νὰ εἶναι ὁ ἐφημέριος, ἐφ᾽ ὅσον
τυγχάνει Πνευματικός.
Ἄρθρον 10
Διορισμὸς προσωπικοῦ
1. Τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ.
α) Τοὺς Σχολάρχην καὶ Γυμνασιάρχην, ἀπαραιτήτως Κληρικοὺς Θεολόγους, ὀνομάζει ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, τὸν δὲ διορισμὸν
αὐτῶν ἐνεργοῦν τὰ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Ὑπουργεῖα. Διορίζονται ἐπὶ βαθμῷ 2ῳ μὲν ὁ Σχολάρχης καὶ
3ῳ ὁ Γυμνασιάρχης καὶ ἐπὶ 2ετεῖ δοκιμαστικῇ θητείᾳ μετὰ παρέλευσιν
τῆς ὁποίας μονιμοποιοῦνται καὶ προάγονται εἰς 1ον καὶ 2ον βαθμόν
ἀντιστοίχως. Οἱ οὕτω διοριζόμενοι Σχολάρχης καὶ Γυμνασιάρχης δέον
νὰ κέκτηνται τὰ ἐν ἄρθρῳ 9 παρ. 3 β (1) καὶ (2) καθοριζόμενα εἰδικὰ
προσόντα.
β) Τοὺς λοιποὺς Καθηγητὰς διορίζει τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, τῇ συμφώνῳ γνώμῃ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος
Ἁγίου Ὄρους.
γ) Μὴ διοριζομένου ἐγκαίρως τοῦ προβλεπομένου προσωπικοῦ ἡ
Ἱερὰ Κοινότης προσλαμβάνει τοῦτο ἐπὶ συμβάσει.
2. Διορισμὸς τοῦ λοιποῦ προσωπικοῦ.
Ἅπαν τὸ λοιπὸν προσωπικὸν προσλαμβάνει ἡ Ἐφορεία, ἐπὶ ἐννεαμήνῳ
θητείᾳ πλὴν τοῦ θυρωροῦ, ὅστις προσλαμβάνεται ἐπὶ δωδεκαμήνῳ θητείᾳ.
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Ἄρθρον 11
Ἀμοιβαὶ προσωπικοῦ
1. Ἀμοιβαὶ τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ.
Οἱ ἀποτελοῦντες τὸ Ἐπιστημονικὸν Ἐκπαιδευτικὸν προσωπικόν,
Κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ, τυγχάνουν δημόσιοι ὑπάλληλοι τοῦ Ὑπουργείου
Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων. Ἡ μισθοδοσία τοῦ προσωπικοῦ τούτου ὁρίζεται ὑπὸ τοῦ ἐδαφίου 2 τοῦ ἄρθρου μόνου τοῦ Ν.Δ. 2354/53 «περὶ
τοῦ ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς» καὶ τοῦ ἄρθρου 1
τοῦ Ν.Δ. 3376/55 «περὶ εἰδικοῦ ἐπιδόματος διδακτικοῦ προσωπικοῦ τῆς
Ἀθωνιάδος».
Ἡ ἀμοιβὴ τῶν ἐπὶ ὡριαίᾳ ἀντιμισθίᾳ διοριζομένων ἐκπαιδευτικῶν καθορίζεται δι᾽ ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
2. Ἀμοιβαὶ τοῦ λοιποῦ προσωπικοῦ.
Αἱ ἀμοιβαὶ τοῦ ἐπὶ συμβάσει προσλαμβανομένου ἐπιστημονικοῦ, ὡς καὶ
ἅπαντος τοῦ λοιποῦ προσωπικοῦ καθορίζονται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος,
βάσει ἀποφάσεως λαμβανομένης τὸ 3ον δεκαήμερον Ἰουνίου ἑκάστου
ἔτους, διὰ τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐκπαιδευτικὴν περίοδον. Ἡ ἀπόφασις, κοινοποιουμένη εἰς τὴν Ἐφορείαν καὶ τὸν Σχολάρχην, ἀποτελεῖ τὴν βάσιν συντάξεως τοῦ νέου προϋπολογισμοῦ δαπανῶν τῆς Ἀκαδημίας διὰ τὸ ἐρχόμενον
ἀκαδημαϊκὸν ἔτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ´

Ἐσωτερικὴ λειτουργία
Ἄρθρον 12
Καθήκοντα καὶ ἁρμοδιότητες τοῦ Σχολάρχου
1. Ὁ Σχολάρχης ἀσκεῖ καθήκοντα καὶ ἔχει δικαιώματα Γενικοῦ Ἐπιθεωρητοῦ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως ἐπὶ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καὶ σπουδαστικοῦ
προσωπικοῦ.
2. Ὁ Σχολάρχης, συγκεντρῶν ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐσωτερικὴν τῆς Σχολῆς
ἐξουσίαν καὶ διεύθυνσιν καὶ εὐθυνόμενος περὶ τῆς ἐν αὐτῇ εὐταξίας καὶ
ἀκριβοῦς τηρήσεως καὶ ἐφαρμογῆς τῶν σχετικῶν διατάξεων, ἐπισκέπτεται
τὰς παραδόσεις, λαμβάνων γνῶσιν τῆς μεθόδου διδασκαλίας τῶν διδασκόντων, ρυθμίζει ἐπὶ τὸ βέλτιστον τὸν τρόπον μελέτης τῶν Ἱεροσπουδαστῶν,
ἐποπτεύει ἐπὶ τῆς ἠθικῆς καὶ ἱεροπρεποῦς αὐτῶν μορφώσεως, προΐσταται
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ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ λαμβάνει καθ᾽ ἑκάστην ἀναφορὰν τοῦ τε διδακτικοῦ,
ὑπαλληλικοῦ καὶ ὑπηρετικοῦ προσωπικοῦ.
3. Ὡς Πρόεδρος τοῦ Καθηγητικοῦ Συμβουλίου συγκαλεῖ τοῦτο τακτικῶς
μὲν ἅπαξ τοῦ μηνός, ἐκτάκτως δὲ ὁσάκις παραστῇ ἀνάγκη καὶ διασκέπτεται
περὶ τῶν ἀφορώντων τὴν πρόοδον τῶν ἱεροσπουδαστῶν καὶ τῆς Ἀκαδημίας
ἐν γένει.
4. Πρὸς συμπλήρωσιν τῶν ὑπὸ τῶν οἰκείων διατάξεων προβλεπομένων
ὑποχρεωτικῶν ὡρῶν διδασκαλίας δι᾽ ἕνα ἕκαστον Καθηγητὴν ἢ πρὸς πλήρωσιν παρουσιαζομένων κενῶν ἀνατίθεται ὑπὸ τοῦ Σχολάρχου ἡ παράδοσις
μαθημάτων συγγενῶν ὑπὸ Καθηγητῶν τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Τμήματος εἰς τὸ
Γυμνασιακὸν τοιοῦτον καὶ τἀνάπαλιν.
Ἄρθρον 13
Καθηγητικὸν Συμβούλιον
1. Ὁ Σχολάρχης μεθ᾽ ἁπάντων τῶν Καθηγητῶν ἀπαρτίζουσι τὸ Καθηγητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας.
2. Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου λαμβάνονται κατὰ πλειοψηφίαν, νικώσης ἐν ἰσοψηφίᾳ τῆς ψήφου τοῦ Προέδρου. Αἱ ἀποφάσεις καταχωρίζονται
ἐν τῷ Κώδικι τῶν Πρακτικῶν ὑφ᾽ ἑνὸς τῶν καθηγητῶν, ἐκτελοῦντος χρέη
γραμματέως καὶ ὑπογράφονται παρ᾽ ἁπάντων τῶν συνέδρων.
3. Τοῦτο εἶναι ἁρμόδιον νὰ καθορίζῃ τὸ ὡρολόγιον πρόγραμμα τῶν μαθημάτων καὶ ζητήματα ἀγωγῆς, τοὺς προβιβασμοὺς τῶν ἱεροσπουδαστῶν
καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ Σχολάρχου προτεινόμενα ἑκάστοτε θέματα.
4. Ἐν τῷ Καθηγητικῷ Συμβουλίῳ δὲν ἐπιτρέπεται ἐξέτασις θεμάτων
προσωπικῆς φύσεως τῶν καθηγητῶν ἢ ὁπωσδήποτε ξένων πρὸς τὸ ἔργον.
Ἄρθρον 14
Ἐφημέριος
Τὸν Ἐφημέριον ἐκλέγει ἡ Ἐφορεία ἐκ τῶν διακρινομένων ἐπὶ πείρᾳ ἱεροπρεπείᾳ καὶ καλλιφωνίᾳ. Οὗτος ὑποχρεοῦται νὰ διαμένῃ ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ.
Ἄρθρον 15
Οἰκονόμος
Ὁ Οἰκονόμος εἶναι τὸ κυρίως ὑπεύθυνον πρόσωπον τοῦ οἰκονομικοῦ
καὶ διαχειριστικοῦ τομέως καὶ προΐσταται τοῦ ὑπηρετικοῦ προσωπικοῦ.
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Ἄρθρον 16
Ἐπιμελητὴς – Νυκτοφύλαξ
Ὁ Ἐπιμελητὴς καὶ ὁ Νυκτοφύλαξ ἐργάζονται κατὰ τὰς παρὰ τοῦ Σχολάρχου λαμβανομένας ὁδηγίας, πρὸς ὃν ἔχουσιν ἄμεσον τὴν ὑπαγωγήν των.
Ἄρθρον 17
Θυρωρός
Ὁ Θυρωρὸς ἐπιτηρεῖ τοὺς εἰσερχομένους καὶ ἐνεργεῖ κατὰ τὰς ὑποδείξεις
τοῦ Σχολάρχου.
Ἄρθρον 18
Εἰδικὰ καθήκοντα ὑπαλληλικοῦ καὶ ὑπηρετικοῦ προσωπικοῦ
Τὰ ἐπὶ μέρους καθήκοντα τοῦ ὑπαλληλικοῦ προσωπικοῦ ὡς καὶ τὰ καθήκοντα τοῦ ὑπηρετικοῦ τοιούτου καθορίζονται ὑπὸ τοῦ Ἐσωτερικοῦ
Κανονισμοῦ Λειτουργίας τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλ. Ἀκαδημίας.
Ἄρθρον 19
Τάξις ἐν τῇ Ἀθωνιάδι
1. Ἐν τοῖς ἱεροσπουδασταῖς τῆς Ἀθωνιάδος, δέον ὅπως διαπιστοῦται
θρησκευτικὴ βίωσις, πνευματικὴ καλλιέργεια καὶ συνείδησις τῆς ἱερᾶς
αὐτῶν ἀποστολῆς.
2. Οἱ ἱεροσπουδασταί, κεκαρμένοι καὶ μή, φέρουσι τὸ μοναχικὸν σχῆμα,
ζῶσιν ὡς μοναχοὶ καὶ συμπροσεύχονται μετὰ τοῦ Σχολάρχου καὶ τῶν
Καθηγητῶν ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀκολουθίαις καὶ ταῖς λειτουργίαις.
3. Οὗτοι ὀφείλουσι νὰ διάγωσιν ἱεροπρεπῶς καὶ κατὰ πάντα κοσμίως ἐν
τοῖς μαθήμασι καὶ ταῖς ἱεραῖς ἀκολουθίαις προσφοιτῶντες καὶ ἐν πᾶσι συμμορφούμενοι πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ.
4. Χάριν τῆς βιωματικῆς συμμετοχῆς τῶν ἱεροσπουδαστῶν καὶ τῆς ταυτοχρόνου ἀσκήσεώς των εἰς τὰς Θείας Λατρείας τελοῦνται ἀνελλιπῶς αἱ
ἱεραὶ ἀκολουθίαι, ἐν τῷ παρεκκλησίῳ τῆς Ἀθωνιάδος, ὧν ἡ διάρκεια κανονίζεται ὑπὸ τοῦ Σχολάρχου καὶ τῆς Ἐφορείας, κατὰ τὸν τύπον τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης.
5. Οἱ ἱεροσπουδασταὶ ἀκροῶνται μετὰ προσοχῆς καὶ ἡσυχίας τῶν μαθημάτων καὶ ἀποκρίνονται εὐσχήμως εἰς τὰς ἐρωτήσεις. Οὐδενὶ ἐπιτρέπεται
ἀντιλογία καὶ ἀπείθεια τῇ διδασκαλίᾳ καὶ ταῖς παραινέσεσι τοῦ Καθηγητοῦ
κατὰ τὴν παράδοσιν. Ὁ ἔχων ἀπορίαν τινὰ δύναται μετὰ σεβασμοῦ νὰ
ζητήσῃ τὴν λύσιν ταύτης ἀπὸ τὸν διδάσκοντα.
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Ἄρθρον 20
Ἐξομολόγησις – Θεία Μετάληψις
Οἱ ἱεροσπουδασταὶ ἐξομολογοῦνται καὶ μεταλαμβάνουσι τῶν Ἀχράντων
Μυστηρίων δὶς κατὰ τὴν νηστείαν τῶν Χριστουγέννων, τρὶς κατὰ τὴν Μεγάλην Τεσσαρακοστὴν καὶ ἅπαξ κατὰ τὴν νηστείαν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.
Ἄρθρον 21
Νηστεῖαι
Πᾶσαι αἱ ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας καθωρισμέναι νηστεῖαι τηροῦνται ἐν τῇ
Ἀθωνιάδι˙ συγκατάβασις γίνεται ὑπὸ τοῦ Σχολάρχου λόγῳ ἀσθενείας, βεβαιουμένης ὑπὸ τοῦ ἰατροῦ.
Ἄρθρον 22
Ἑστίασις
1. Ἐν τῇ Τραπέζῃ ἡ προσευχὴ καὶ ἡ ἀνάγνωσις γίνονται κατὰ τὴν τάξιν
τοῦ Κοινοβίου.
2. Ἡ σίτισις καὶ στέγασις δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὴ διὰ τοὺς καθηγητάς,
τεχνικοὺς ἐκπαιδευτάς, ὑπαλληλικὸν καὶ ὑπηρετικὸν προσωπικόν. Πρὸς
τοῦτο ἀπαιτεῖται ὅμως ἡ ἔγκρισις τοῦ Σχολάρχου.
3. Ἡ χρῆσις οἰνοπνευματωδῶν ποτῶν καὶ τὸ καπνίζειν ἀπαγορεύονται
ἀπολύτως.
Ἄρθρον 23
Ἐπισκέψεις Ἱερῶν Μονῶν
1. Ἡ λόγῳ ἐπειγούσης ἀνάγκης μετάβασις ἱεροσπουδαστοῦ εἰς τὴν Μονήν του, ἢ ἀλλαχοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, ἐπιτρέπεται κατόπιν ἀδείας χορηγουμένης
ἀπὸ κοινοῦ ὑπὸ τοῦ Σχολάρχου καὶ τῆς Ἐφορείας.
2. Ἡ ἄσκοπος περιφορὰ ἱεροσπουδαστοῦ ἐκτὸς καὶ μακρὰν τῶν καθωρισμένων χώρων ἀπαγορεύεται.
Ἄρθρον 24
Πειθαρχικὸν Συμβούλιον
1. Τὸ Πειθαρχικὸν Συμβούλιον τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀκαδημίας, συγκροτούμενον ἐν ἀρχῇ ἑκάστου Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους, εἶναι
πενταμελὲς καὶ ἀπαρτίζεται ἐκ τοῦ Σχολάρχου, τοῦ Γυμνασιάρχου καὶ ἐκ
τριῶν ἑτέρων ἐκ τοῦ Συλλόγου τῶν Καθηγητῶν ἐκλεγομένων διὰ ψηφοφορίας.
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2. Πᾶσαι αἱ πράξεις καὶ ἀποφάσεις τοῦ Πειθαρχικοῦ Συμβουλίου καταχωρίζονται ὑφ᾽ ἑνὸς τῶν καθηγητῶν ὑπὸ τοῦ Σχολάρχου ὁριζομένου εἰς
ἴδιον Κώδικα.
3. Εἰς τὴν κρίσιν τοῦ Πειθαρχικοῦ Συμβουλίου ἔγκειται ἡ μετὰ τὴν
ἑκάστοτε ἐπιβαλλομένην ποινὴν μείωσις καὶ μέχρι ποίου βαθμοῦ ἢ οὐ τῆς
διαγωγῆς τοῦ τιμωρουμένου.
Ἄρθρον 25
Ποιναί
Εἰς τοὺς παραβαίνοντας τὸν Κανονισμὸν τῆς Ἀθωνιάδος ἢ ὁπωσδήποτε
διασαλεύοντας τὴν ἐν αὐτῷ τάξιν καὶ ἡσυχίαν καὶ ἐν γένει ἐπιδεικνύοντας
ἀνάρμοστον συμπεριφορὰν ἐπιβάλλονται αἱ ἀκόλουθοι ποιναί: α) παραίνεσις, β) παρατήρησις, γ) ἐπίπληξις, δ) ἀποβολὴ ἐκ τῶν μαθημάτων μέχρι
τριῶν ἡμερῶν, ε) προσωρινὴ ἀπομάκρυνσις μέχρις ὀκτὼ ἡμερῶν, στ)
ὁριστικὴ ἀποπομπὴ ἐκ τῆς Ἀθωνιάδος Ἀκαδημίας.
Ἄρθρον 26
Δικαιοδοσία ἐπιβολῆς ποινῶν
1. Ἐκ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ ὁριζομένων ποινῶν, τὰς ὑπὸ
στοιχεῖα α´, β´, γ´ καὶ δ´ ἐπιβάλλει μόνος καὶ ἀπ᾽ εὐθείας ὁ Σχολάρχης.
2. Ἐκ τῶν ὑπὸ στοιχεῖα α´, β´ καὶ γ´ ὁριζομένων ποινῶν δύναται νὰ ἐπιβάλλῃ μόνος καὶ ἀπ᾽ εὐθείας ὁ Γυμνασιάρχης μόνον εἰς τοὺς ἱεροσπουδαστὰς τοῦ Γυμνασιακοῦ Τμήματος.
3. Αἱ λοιπαὶ ποιναὶ ἐπιβάλλονται ἀποφάσει τοῦ Πειθαρχικοῦ Συμβουλίου.
Ἄρθρον 27
Ἐξωσχολικὰ παραπτώματα
1. Παραπτώματα ἱεροσπουδαστῶν λαβόντα χώραν μετὰ τὴν λῆξιν τῶν
μαθημάτων ἢ τῶν ἐξετάσεων ἢ μετὰ τὴν ἔκδοσιν καὶ χορήγησιν τῶν τίτλων
σπουδῶν λαμβάνονται ὑπ᾽ ὄψιν διὰ τὸν χαρακτηρισμὸν τῆς διαγωγῆς ἢ καὶ
τὴν ἐπιβολὴν ποινῆς κατὰ τὸ ἑπόμενον ἀκαδημαϊκὸν ἔτος.
2. Ἐὰν ὁ ἱεροσπουδαστὴς ἐγγραφῇ εἰς ἕτερον σχολεῖον, ἡ ὡς ἄνω
ἀπόφασις κοινοποιεῖται εἰς τὸ νέον του σχολεῖον καὶ συμπληρωματικῶς
αἰτοῦνται πληροφορίαι πρὸς ἐπαλήθευσιν περὶ τοῦ ὅτι τὸ γεγονὸς ἐλήφθη
ὑπ᾽ ὄψιν.
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Ἄρθρον 28
Λοιπαὶ διατάξεις περὶ πειθαρχίας τῶν ἱεροσπουδαστῶν περιέχονται εἰς
τὸν Ἐσωτερικὸν Κανονισμὸν Λειτουργίας τῆς Ἀκαδημίας.
Ἄρθρον 29
Ἰατρικὴ καὶ Ὑγειονομικὴ μέριμνα
1. Ἅπαντες οἱ ἱεροσπουδασταὶ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας χαρακτηρίζονται, τηρουμένων τῶν διατυπώσεων, ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς
Ἐξακριβώσεως Ἀπορίας Ἁγίου Ὄρους, ὡς ἄποροι Α´ Κατηγορίας, νοσηλεύονται δὲ εἰς τὰ Κρατικὰ Νοσοκομεῖα Θεσσαλονίκης, καθ᾽ ὑπεύθυνον
πάντοτε παραπομπὴν τοῦ ἁρμοδίου ἰατροῦ, ἐφοδιαζόμενοι διὰ τοῦ σχετικοῦ
δελτίου ἀπορίας.
2. Οἱ ἐλαφρῶς ἀσθενοῦντες νοσηλεύονται ἐν τῷ ἀναρρωτηρίῳ τῆς
Ἀθωνιάδος Ἀκαδημίας, περιθαλπόμενοι, μερίμνῃ τῆς Σχολαρχίας τῆς
Ἀκαδημίας, ὑπὸ ἱεροσπουδαστῶν, ὑποστάντων στοιχειώδη ἐκπαίδευσιν
πρὸς τοῦτο παρὰ τοῦ ἰατροῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
3. Ἅπαντες οἱ ἱεροσπουδασταὶ ὑφίστανται ἐν ἀρχῇ ἑκάστου ἀκαδημαϊκοῦ
ἔτους ὑγειονομικὴν ἐξέτασιν πρὸς διαπίστωσιν ἐνδεχομένης ἀγνώστου
αὐτοῖς παθήσεως.
Ἄρθρον 30
Λοιπαὶ διατάξεις ἀφορῶσαι τὴν λειτουργίαν τοῦ Ἀναρρωτηρίου, τὸν
τρόπον περιθάλψεως καὶ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀσθενῶν ἀπὸ φαρμακολογικῆς καὶ ἄλλης ἀπόψεως περιέχονται εἰς τὸν Ἐσωτερικὸν Κανονισμὸν
Λειτουργίας τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε´

Εἰσιτήριοι ἐξετάσεις εἰς τὸ Ἀκαδημαϊκὸν Τμῆμα
Ἄρθρον 31
Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπή
1. Αἱ εἰσιτήριοι ἐξετάσεις εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν εἰς τὸ Ἀκαδημαϊκὸν
Τμῆμα τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, ἐνεργοῦνται ἐνώπιον
ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς, ὁριζομένης καὶ προεδρευομένης ὑπὸ τοῦ Σχολάρχου,
ἐν ἀπουσίᾳ δὲ ἢ κωλύματι τούτου ὑπὸ τοῦ νομίμου ἀναπληρωτοῦ του καὶ
ἀπαρτιζομένη ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ ἐκ Καθηγητῶν οὐχὶ ὀλιγωτέρων τῶν
τριῶν.
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2. Ἡ Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπὴ ἐλέγχει τὰ δικαιολογητικά, ἐξακριβοῖ τὴν
ἐγκυρότητα αὐτῶν καὶ καταρτίζουσα σχετικὸν κατάλογον ὑποψηφίων
ἀνακοινοῖ τοῦτον.
Ἄρθρον 32
Γραπταὶ δοκιμασίαι
Ἡ εἰσιτήριος ἐξέτασις συνίσταται εἰς γραπτὰς δοκιμασίας καὶ δή:
α) Εἰς τὴν γραπτὴν ἑρμηνείαν ὑπαγορευομένου ἀδιδάκτου ἀποσπάσματος 15–20 στίχων ἀρχαίου Χριστιανικοῦ κειμένου ἢ πεζοῦ συγγραφέως τῆς ἀττικῆς διαλέκτου, ἁπλοῦ καὶ ἀναλόγου πρὸς τὰς δυνάμεις
τῶν ὑποψηφίων, λαμβανομένου διὰ κληρώσεως ἐκ πέντε τεμαχίων.
β) Εἰς τὴν γραπτὴν ἔκθεσιν ἰδεῶν ἐπὶ θέματος λαμβανομένου διὰ
κληρώσεως ἐκ πέντε θεμάτων, ἐπιλεγομένων κατὰ τρόπον, ὥστε νὰ
ἐλέγχηται ἡ ἱκανότης τοῦ ὑποψηφίου εἰς τὴν γλωσσικὴν διατύπωσιν,
τὴν κατάταξιν τῶν ἰδεῶν καὶ τὴν σαφῆ, ἀκριβῆ καὶ πλήρη ἔκφρασιν τῶν
διανοημάτων του.
γ) Εἰς τὴν γραπτὴν ἐξέτασιν ἐν τῇ Ἱερᾷ Κατηχήσει γενικῶς συνισταμένην εἰς τὴν ἀπόκρισιν εἰς τρία ἐξ ἓξ ἐρωτημάτων διὰ κληρώσεως ἐκ
τριπλασίου ἀριθμοῦ θεμάτων εἰλημμένων καὶ ἐκ τοῦ δογματικοῦ μέρους
τῆς Κατηχήσεως καὶ ἐκ τοῦ πρακτικοῦ ἢ τῆς Ἠθικῆς.
δ) Εἰς τὴν γραπτὴν ἐξέτασιν ἐν τῇ Ἱστορίᾳ, συνισταμένην εἰς τὴν
ἀπόκρισιν εἰς τρία ἐκ διπλασίου ἀριθμοῦ ἐρωτημάτων λαμβανομένων
ἐκ τῆς καθ᾽ ὅλου Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους διὰ κληρώσεως ἐκ
τριπλασίου ἀριθμοῦ θεμάτων.
ε) Εἰς τὴν γραπτὴν ἐξέτασιν εἰς τὴν Πρακτικὴν Ἀριθμητικὴν καὶ τὴν
Πρακτικὴν Γεωμετρίαν. Αὕτη συνίσταται εἰς τὴν λύσιν ἑνὸς ἐκ δύο προβλημάτων Πρακτικῆς Ἀριθμητικῆς καὶ ἑνὸς ἐκ δύο προβλημάτων
Πρακτικῆς Γεωμετρίας, λαμβανομένων διὰ κληρώσεως ἐκ τριπλασίου
ἀριθμοῦ θεμάτων.
στ) Εἰς τὴν γραπτὴν ἐξέτασιν εἰς τὴν ἀνθρωπολογίαν καὶ τὴν Φυσικήν, συνισταμένην εἰς τὴν ἀπόκρισιν εἰς ἓν ἐκ τῶν δύο ἐρωτημάτων ἐκ
τῆς Ἀνθρωπολογίας καὶ εἰς ἓν ἐκ τῶν δύο ἐρωτημάτων ἐκ τῆς Πειραματικῆς Φυσικῆς ἄνευ ἀσκήσεων, λαμβανομένων διὰ κληρώσεως ἐκ
τριπλασίου ἀριθμοῦ θεμάτων.
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Ἄρθρον 33
Διαδικασία διαγωνισμοῦ
1. Τὰ πρὸς κλήρωσιν θέματα ἑκάστου τῶν ἐξεταζομένων μαθημάτων
ἐκλέγονται ὀλίγον πρὸ τῆς διενεργείας ἑκάστης γραπτῆς δοκιμασίας ἐν συνεδριάσει τῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς, συντασσομένου πρὸς τοῦτο
πρακτικοῦ, ἡ δὲ κλήρωσις τούτων ἐνεργεῖται ἐνώπιον τῶν ἐξεταζομένων
καλουμένου πρὸς τοῦτο ἀναλόγου ἀριθμοῦ πρὸς τὰ διδόμενα θέματα
ὑποψηφίων, ἵνα ἐξάγωσιν ἐκ τῆς κληρωτίδος ἀνὰ ἓν θέμα.
2. Ἡ ταὐτότης τῶν ὑποψηφίων ἐλέγχεται ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ δελτίου
ἀστυνομικῆς ταὐτότητός των κατὰ τὴν εἴσοδον εἰς τὴν αἴθουσαν τῶν
ἐξετάσεων.
3. Κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν γραπτῶν καὶ μετὰ τὸν ἔλεγχον τῆς ταυτότητος ὑπὸ τῶν ἐπὶ τούτοις ὁριζομένων ἐπιτηρητῶν καὶ ἐντὸς τῆς αἰθούσης
τῶν ἐξετάσεων, γίνεται ἡ κάλυψις τοῦ ὀνόματος τοῦ ἐξεταζομένου δι᾽ ἀδιαφανοῦς χάρτου, μὴ ἐπιτρεπομένης τῆς ἀριθμήσεως τούτων, μονογραφοῦνται
δὲ ὑπὸ τοῦ οἰκείου ἐπιτηρητοῦ. Γραπτὸν ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐγένετο χρῆσις
συμβολικοῦ σχήματος ἢ διακριτικοῦ τινος σημείου πρὸς ἀναγνώρισιν τῆς
ταὐτότητος τοῦ γράψαντος, βαθμολογεῖται κατόπιν ἀποφάσεως τῆς
ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς, διὰ τοῦ κατωτάτου βαθμοῦ τῆς βαθμολογικῆς κλίμακος.
4. Ἡ ἀποκάλυψις τῶν ὀνοματεπωνύμων τῶν γραπτῶν γίνεται ἐνώπιον
τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς μετὰ τὸ πέρας τῆς βαθμολογίας τῶν γραπτῶν
κατὰ τὴν πρὸς ἔκδοσιν τῶν ἀποτελεσμάτων συνεδρίαν αὐτῆς. Μετὰ τὴν
ἀποκάλυψιν τῶν ὀνομάτων ἀπαγορεύεται μεταβολὴ τῶν τεθειμένων
βαθμῶν.
5. Οἱ φερώμενοι ἀντιγράφοντες καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπον ἀποκλείονται
τῶν ἐξετάσεων διὰ πράξεως τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς.
Ἄρθρον 34
Διόρθωσις γραπτῶν
1. Ἡ διόρθωσις καὶ βαθμολογία τῶν γραπτῶν δοκιμίων ἐνεργεῖται παρὰ
τῶν ἐξεταστῶν Καθηγητῶν ἐν τῷ Καταστήματι τῆς Ἀθωνιάδος, εἰς ὃ φυλάσσονται ὑπὸ τοῦ Σχολάρχου ἢ τοῦ νομίμου ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ τὰ πρὸς
διόρθωσιν γραπτά.
2. Ἕκαστον γραπτὸν δοκίμιον βαθμολογεῖται ὑπὸ δύο ἐξεταστῶν
Καθηγητῶν ὁριζομένων ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς. Ἐν περιπτώσει
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διαφορᾶς βαθμολογίας γραπτοῦ μείζονος τῶν δύο μονάδων ὀφείλουσιν οἱ
ἐξετασταὶ Καθηγηταὶ νὰ δικαιολογήσωσι δι᾽ ἐκθέσεώς των τὴν τοιαύτην
βαθμολογίαν των. Ἐπὶ μὴ ἐξομαλυνομένης διαφωνίας τῶν ἐξεταστῶν
καθηγητῶν, ἀνατίθεται ἡ βαθμολογία τοῦ γραπτοῦ τούτου ὑπὸ τοῦ Σχολάρχου εἰς ἄλλην διμελῆ ἐπιτροπὴν ἐξ εἰδικῶν τοῦ μαθήματος τοῦ γραπτοῦ
καθηγητῶν, ἥτις θὰ εἶναι καὶ ἡ τελική.
3. Οἱ βαθμοὶ τῶν γραπτῶν δοκιμίων τῶν βαθμολογησάντων καθηγητῶν
τίθενται ἐπὶ τοῦ χάρτου τοῦ γραπτοῦ δοκιμίου δι᾽ ἐρυθρᾶς μελάνης
ὁλογράφως καὶ ἀριθμητικῶς, ἀπαγορευομένης οἱασδήποτε ἀποξέσεως, παραπλεύρως δὲ ἑκάστης βαθμολογίας τίθεται ἡ μονογραφὴ τοῦ βαθμολογήσαντος καθηγητοῦ.
4. Ἀναθεώρησις τῆς βαθμολογίας τῶν γραπτῶν δοκιμίων τῶν εἰσιτηρίων
ἐξετάσεων, ἐξαιρέσει τῆς περιπτώσεως τῆς παραγράφου 2 τοῦ παρόντος
ἄρθρου ἀπαγορεύεται, ἡ δὲ ἀπόφασις τῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς εἶναι
ἀνέκκλητος.
Ἄρθρον 35
Μέθοδος βαθμολογίας γραπτῶν
1. Οἱ ἐπὶ τοῦ γραπτοῦ τιθέμενοι ὑφ᾽ ἑκάστου τῶν ἐξεταστῶν καθηγητῶν
βαθμοὶ εἶναι ἀριθμοὶ ἀκέραιοι, χρησιμοποιουμένης τῆς κλίμακος 1–20,
ἀπαγορευομένου παντὸς ἄλλου τρόπου βαθμολογίας.
2. Διὰ τὸ μάθημα τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, τῆς Ἐκθέσεως καὶ τῆς Ἱερᾶς
Κατηχήσεως ὁρίζεται συντελεστὴς δύο (2), δι᾽ ἕκαστον δὲ τῶν ἄλλων μαθημάτων ἡ μονὰς (1).
3. Ὁ βαθμὸς ἑκάστου ἐξεταστοῦ Καθηγητοῦ εἰς ἕκαστον μάθημα πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν συντελεστὴν τοῦ μαθήματος, τὸ δὲ ἄθροισμα διαιρούμενον διὰ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν βαθμολογησάντων καθηγητῶν δίδει τὸν
βαθμὸν τοῦ μαθήματος, ὅστις δύναται νὰ εἶναι καὶ κλασματικός.
4. Γενικὸς βαθμὸς ἐπιδόσεως τοῦ ἐξεταζομένου ὑποψηφίου εἶναι τὸ
ἄθροισμα τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐξαχθέντων βαθμῶν πάντων τῶν μαθημάτων, εἰς τὰ ὁποῖα ἐγένετο ἡ ἐξέτασις.
5. Ἵνα λογισθῇ ἐπιτυχὼν ὑποψήφιος εἰς τὰς εἰσιτηρίους ἐξετάσεις
ἀπαιτεῖται νὰ λάβῃ, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ἐξαγόμενον βαθμόν: εἰς τὰ Ἀρχαῖα
Ἑλληνικὰ τοὐλάχιστον εἴκοσιν (20), εἰς τὴν Ἱερὰν Κατήχησιν τοὐλάχιστον
εἴκοσιν (20), εἰς τὴν Ἔκθεσιν τοὐλάχιστον εἴκοσιν (20), εἰς τὰ Μαθηματικὰ
τοὐλάχιστον ἐννέα (9), ἄθροισμα δὲ βαθμῶν πάντων τῶν ἐξεταζομένων μαθημάτων τοὐλάχιστον ἐνενήκοντα (90).
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6. Ὑποψήφιοι μὴ συγκεντρώσαντες τὴν ὑπὸ τὰς προϋποθέσεις τῶν
ἀνωτέρω περιπτώσεων βάσιν ἐπιτυχίας θεωροῦνται ἀποτυχόντες.
Ἄρθρον 36
Ἀποκάλυψις γραπτῶν – Πίνακες
1. Ἡ Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν εἰσιτηρίων ἐξετάσεων μετὰ τὴν διόρθωσιν καὶ βαθμολογίαν τῶν γραπτῶν ὅλων τῶν μαθημάτων προβαίνει ἐν
συνεδριάσει αὐτῆς, παρόντων ἁπάντων τῶν μελῶν της, εἰς τὴν ἀποκάλυψιν
τῶν ὀνομάτων καὶ λαμβάνουσα ὑπ᾽ ὄψιν τὴν εἰς τὰς γραπτὰς ἐξετάσεις
ἐπίδοσιν τῶν ἐξετασθέντων κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ προηγουμένου ἄρθρου,
καταρτίζει: α) Πίνακα σειρᾶς ἐπιτυχίας τῶν ἐξετασθέντων περιλαμβάνουσα
τόσους, ὅσος εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν εἰσακτέων εἰς τὴν Ἀκαδημίαν˙ β) Πίνακα
τῶν τυχόντων τοῦ βαθμοῦ τῆς βάσεως ἐπιτυχίας καὶ ἄνω, ἀλλὰ μὴ
εἰσαγομένων˙ γ) Πίνακα ἀπορριφθέντων ὡς μὴ λαβόντων τὸν βαθμὸν τῆς
βάσεως ἐπιτυχίας, ἤτοι βαθμὸν (90) καὶ ἄνω καὶ δ) Πίνακα τῶν ἀπορριφθέντων ὡς μὴ λαβόντων βαθμὸν τῆς βάσεως ἐπιτυχίας εἰς τὰ Ἀρχαῖα
Ἑλληνικὰ ἢ τὴν Ἔκθεσιν ἢ τὴν Ἱερὰν Κατήχησιν ἢ τὰ Μαθηματικά.
2. Ἐν περιπτώσει ἰσοβαθμίας πρὸς τὸν τελευταῖον εἰσακταῖον θεωροῦνται πάντες οἱ ἰσοβαθμίσαντες ὡς ἐπιτυχόντες καὶ εἰσάγονται εἰς τὴν
Ἀκαδημίαν.
Ἄρθρον 37
Πρακτικὸν ἀποτελεσμάτων – Φύλαξις γραπτῶν
1. Ἀντίγραφον τοῦ σχετικοῦ Πρακτικοῦ τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν
εἰσιτηρίων ἐξετάσεων μετ᾽ ἀντιγράφων τῶν πινάκων τῶν ἀποτελεσμάτων
τούτων, ἐντὸς μιᾶς ἑβδομάδος ἀπὸ τῆς ἐκδόσεώς των, ὑποβάλλονται εἰς τὸ
Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καὶ τὴν Ἱερὰν Κοινότητα.
2. Τὰ γραπτὰ δοκίμια τῶν εἰσιτηρίων ἐξετάσεων φυλάσσονται ἐν τῷ
Ἀρχείῳ τῆς Ἀθωνιάδος Ἀκαδημίας μέχρι λήξεως τοῦ ἑπομένου ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους, ἤτοι ἐπὶ διετίαν, ἐπ᾽ οὐδενὶ λόγῳ ἐξερχόμενα τῆς Ἀθωνιάδος,
εἰμὴ μόνον κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Ὑπουργείου Ἐθν. Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων.
Ἄρθρον 38
Ἐγγραφὴ ἐπιτυχόντων – Ἀπώλεια δικαιώματος ἐγγραφῆς
1. Οἱ ἐπιτυχόντες κατὰ τὰς εἰσιτηρίους ἐξετάσεις καὶ ἀποκτῶντες δικαίωμα ἐγγραφῆς εἰς τὸ πρῶτον ἔτος τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς
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Ἀκαδημίας ὑποχρεοῦνται νὰ ἐνασκήσωσι τοῦτο κατὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸν ἔτος,
καθ᾽ ὃ ὑπέστησαν τὰς εἰσιτηρίους ἐξετάσεις, μὴ ἰσχυούσης διὰ τὰ ἑπόμενα
ἀκαδημαϊκὰ ἔτη τῆς ἐπιτυχίας των ταύτης. Ἡ ἐγγραφή των ἐνεργεῖται ἐντὸς
15 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τῶν ἀποτελεσμάτων, ὁπωσδήποτε δὲ
οὐχὶ πέραν τῆς 20ῆς Ὀκτωβρίου.
2. Μετὰ τὴν παρέλευσιν τῆς 20ῆς Ὀκτωβρίου τὰς θέσεις τῶν ἐπιτυχόντων καὶ δικαιουμένων ἐγγραφῆς, ἀλλὰ μὴ ἐγγραφέντων, καταλαμβάνουσιν οἱ ἑπόμενοι κατὰ σειρὰν κεκτημένοι τὴν βάσιν ἐπιτυχίας, καλούμενοι
πρὸς τοῦτο ὑπὸ τοῦ Σχολάρχου.
3. Οἱ κατὰ τὰς διατάξεις τῆς προηγουμένης παραγράφου καλούμενοι
πρὸς ἐγγραφὴν ὑποχρεοῦνται ὅπως προσέλθωσι καὶ ἐγγραφῶσι μέχρι τῆς
31ης Ὀκτωβρίου τὸ βραδύτερον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ´

Φοίτησις, προαγωγικαὶ – ἀπολυτήριοι ἐξετάσεις
Πτυχία, προσόντα ἀποφοίτων
Ἄρθρον 39
Φοίτησις, προαγωγικαὶ – ἀπολυτήριοι ἐξετάσεις
1. Αἱ περὶ φοιτήσεως, βαθμῶν καὶ προαγωγικῶν καὶ ἀπολυτηρίων
ἐξετάσεων διατάξεις τῶν Παιδαγωγικῶν Ἀκαδημιῶν καὶ Γυμνασίων τοῦ
Κράτους ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας.
2. Τὸ μάθημα τῆς Δογματικῆς εἶναι πρωτεῦον.
3. Ἱεροσπουδαστὴς ἀπορριφθεὶς δὶς κατὰ τὰς ἐξετάσεις τῆς αὐτῆς τάξεως
ἢ τρὶς κατὰ τὸ διάστημα τῆς φοιτήσεώς του εἰς τὴν Ἀθωνιάδα ἀποπέμπεται
αὐτῆς.
Ἄρθρον 40
Ἀπολυτήρια ἀποφοίτων Γυμνασιακοῦ τμήματος
Τὰ ἀπολυτήρια τοῦ Γυμνασιακοῦ Τμήματος τυπούμενα ἐπὶ χάρτου πολυτελείας καὶ ἐκτυπώσεως ἀρίστης, φέρουσιν ἐν προμετωπίδι τὴν χερσόνησον τοῦ Ἄθω μετὰ τῶν Ἱερῶν Μονῶν. Περιέχουσι πάντα τὰ στοιχεῖα τοῦ
ἀπολυομένου, τοὺς ἀριθμοὺς ἐγγραφῆς αὐτοῦ εἰς τὸ Μαθητολόγιον καὶ τὸν
Γενικὸν Ἔλεγχον καὶ τὸ Βιβλίον Πιστοποιητικῶν Σπουδῶν, τοὺς βαθμοὺς
τῶν καθ᾽ ἕκαστον μαθημάτων καὶ τὸν γενικὸν βαθμὸν ἀπολύσεως ὁλογράφως καὶ ἀριθμητικῶς καὶ τὴν διαγωγὴν τοῦ ἀπολυομένου. Ταῦτα
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ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Σχολάρχου, τοῦ Γυμνασιάρχου καὶ τῶν Καθηγητῶν
τοῦ Γυμνασιακοῦ Τμήματος καὶ ἐπικυροῦνται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας.
Τὰ ἀπολυτήρια εἶναι ἰσότιμα πρὸς τὰ χορηγούμενα τοιαῦτα ὑπὸ τῶν λοιπῶν
πλήρων Γυμνασίων τοῦ Κράτους.
Ἄρθρον 41
Πτυχία ἀποφοίτων Ἀκαδημαϊκοῦ τμήματος
Τὰ πτυχία τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Τμήματος τυποῦνται ἐπὶ μεμβράνης, φέρουσιν ἐν προμετωπίδι τὴν χερσόνησον τοῦ Ἄθω μετὰ τῶν Ἱερῶν Μονῶν
καὶ πάντα τὰ στοιχεῖα τὰ ὑπὸ τῶν σχετικῶν διατάξεων τῶν Παιδαγωγικῶν
Ἀκαδημιῶν προβλεπόμενα. Ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Σχολάρχου καὶ τῶν
Καθηγητῶν τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Τμήματος καὶ ἐπικυροῦνται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς
Ἐπιστασίας. Τὰ πτυχία εἶναι ἰσότιμα πρὸς τὰ χορηγούμενα τοιαῦτα ὑπὸ τῶν
λοιπῶν Παιδαγωγικῶν Ἀκαδημιῶν τοῦ Κράτους, ἰσχύοντα μόνον διὰ τὸ
ἐξωτερικόν.
Ἄρθρον 42
Πτυχία μοναχῶν
Τὰ πτυχία τῶν μοναχῶν ἀποφοίτων ἐγχειρίζονται τοῖς Ἀντιπροσώποις
τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Μετανοιῶν, αἵτινες φροντίζουσι διὰ τὰ κατ᾽ αὐτούς.
Ἄρθρον 43
Προσόντα ἀποφοίτων
1. Οἱ ἀπόφοιτοι τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Τμήματος τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας:
α) Διορίζονται διδάσκαλοι, κατ᾽ ἀπόλυτον προτεραιότητα ἔναντι
ἀποφοίτων ἰσοτίμων ἑτέρων Ἱδρυμάτων, μερίμνῃ τοῦ Ὑπουργείου
Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, εἰς Δημοτικὰ Σχολεῖα τοῦ
Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, μὲ τὸν εἰσαγωγικὸν βαθμὸν καὶ μισθὸν τοῦ κλάδου τούτου καὶ διέπονται ὑπὸ τῶν δι᾽ αὐτοὺς ἰσχυουσῶν διατάξεων.
β) Ἐφ᾽ ὅσον ἐχειροτονήθησαν πρεσβύτεροι ἀνήκουσιν εἰς τὴν Β´
βαθμολογικὴν κατηγορίαν, τοποθετοῦνται δὲ εἰς Μητροπόλεις τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν τῷ Ἐξωτερικῷ. Διοριζόμενοι δὲ καὶ διδάσκαλοι λαμβάνουσι πλήρεις τὰς ἀποδοχὰς τοῦ τε ἐφημερίου καὶ τοῦ
διδασκάλου.
Μετὰ πενταετῆ ὑπηρεσίαν εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ὡς διδάσκαλος ἢ ὡς
ἐφημέριος ἢ ὑπὸ διπλῆν ἰδιότητα Ἱεροδιδασκάλου δύνανται νὰ καθέξωσι
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θέσεις ὀργανικὰς τῇ αἰτήσει των, μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου εἰς τὰς Μητροπόλεις τοῦ Κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἢ καὶ εἰς τὴν λοιπὴν Ἑλληνικὴν Ἐπικράτειαν.
2. Ἀπόφοιτοι τοῦ Γυμνασιακοῦ Τμήματος τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, χειροτονούμενοι κληρικοὶ τοποθετοῦνται εἰς Μητροπόλεις τοῦ Ἐξωτερικοῦ. Μετὰ πενταετῆ τοὐλάχιστον ὑπηρεσίαν εἰς τὸ
ἐξωτερικὸν δύνανται νὰ τοποθετηθῶσιν εἰς Μητροπόλεις ἐν Ἑλλάδι τοῦ
Κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἢ καὶ εἰς τὴν λοιπὴν Ἑλληνικὴν
Ἐπικράτειαν. Οὗτοι ἐντάσσονται βαθμολογικῶς καὶ μισθολογικῶς εἰς τὴν
Β´ κατηγορίαν. Ἐὰν θελήσωσι νὰ παραμείνωσιν εἰς τὰς Ἱερὰς Μονὰς μονάζοντες νὰ διορίζωνται: Γραμματεῖς, Βιβλιοφύλακες, Ἀρχειοφύλακες καὶ
ἐν ἄλλοις τιμητικοῖς διακονήμασι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ´

Ἡμερολόγιον, τελεταί, ἡμέραι ἀργίας
Ἄρθρον 44
Ἡμερολόγιον ἐν χρήσει
Ἐν τῇ Ἀθωνιάδι Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ, καθ᾽ ὅσον ἀφορᾷ τὴν
λατρευτικὴν καὶ τελετουργικὴν ζωήν, ἰσχύει τὸ παλαιὸν πάτριον ἡμερολόγιον.
Ἄρθρον 45
Παρουσία Καθηγητῶν δι᾽ ἐξετάσεις μαθητῶν
1. Κατὰ τὸν χρόνον τῆς διενεργείας τῶν ἐξετάσεων, εἰσιτηρίων καὶ μετεξεταστέων σπουδαστῶν, ἅπαντες οἱ Καθηγηταὶ ὀφείλουσιν ὅπως
εὑρίσκωνται εἰς τὰς θέσεις των.
2. Ἡμέρα συγκεντρώσεως τῶν λοιπῶν ἱεροσπουδαστῶν καθορίζεται ἡ
5η Σεπτεμβρίου (παλ. ἡμερολόγιον).
Ἄρθρον 46
Τελετὴ ἐνάρξεως ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους
Ἐπίσημος ἡμέρα ἐνάρξεως τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους καὶ τῶν μαθημάτων
εἶναι ἡ 8η Σεπτεμβρίου (παλ. ἡμερολόγιον), καθ᾽ ἥν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν
τελετῶν καὶ μετὰ Πανηγυρικὴν Θείαν Λειτουργίαν, γίνεται ὁ καθιερωμένος
ἁγιασμός, παρουσίᾳ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος καὶ πασῶν τῶν Ἀρχῶν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους.
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Ἄρθρον 47
Ἡμέραι ἀργίας
1. Ἡ Ἀθωνιὰς Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία, παρεκτὸς τῶν θερινῶν
διακοπῶν καὶ τῶν Κυριακῶν, ἀργεῖ καὶ κατὰ τὰς ἀκολούθους ἑορτάς:
Τὴν 14ην Σεπτεμβρίου, 26ην Ὀκτωβρίου, 28ην Ὀκτωβρίου (ν. ἡμ.), 8ην
καὶ 21ην Νοεμβρίου, 6ην Δεκεμβρίου, 30ὴν Ἰανουαρίου, 2αν Φεβρουαρίου,
Καθαρὰν Δευτέραν, ἀπὸ τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου ἕως τῆς Κυριακῆς τοῦ
Θωμᾶ, 25ην Μαρτίου (νέον καὶ παλ. ἡμερολόγιον), 23ην Ἀπριλίου,
Ὀνομαστικὴν ἑορτὴν τοῦ Βασιλέως, Πέμπτην τῆς Ἀναλήψεως, Δευτέραν
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 1ην Ἰουνίου (ἀλλαγὴν Ἱερᾶς Ἐπιστασίας) καὶ 11ην
Ἰουνίου (ἑορτὴν τοῦ Ἄξιον ἐστίν).
2. Αἱ ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις καὶ τῷ Νέῳ Ἔτει διακοπαὶ διενεργοῦνται
κατὰ τὸ νέον ἡμερολόγιον.
Ἄρθρον 48
Τελετὴ ἀπονομῆς ἀπολυτηρίων καὶ πτυχίων
1. Κατὰ τὴν ἐπὶ τῇ ἐξαγωγῇ τῶν ἀποτελεσμάτων συνεδρίαν τοῦ Καθηγητικοῦ Συλλόγου προσδιορίζεται καὶ ἡ ἡμέρα τελετῆς διὰ τὴν ἀπονομὴν
τῶν ἀπολυτηρίων καὶ πτυχίων εἰς τοὺς ἀποφοιτήσαντας ἀμφοτέρων τῶν
Τμημάτων.
2. Κατὰ τὴν ὡς ἄνω τελετὴν προσκαλοῦνται ἡ Ἱερὰ Κοινότης καὶ ἅπασαι
αἱ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἀρχαί. Κατ᾽ αὐτὴν γίνονται ὁμιλίαι ἐκ μέρους τῆς
Ἐφορείας καὶ τοῦ Σχολάρχου. Τοὺς ἀπερχομένους προσφωνεῖ καὶ ὁ
Διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπίδοσις τῶν πτυχίων. Πρὸς
τοῦτο ἐπιδίδεται τὸ πτυχίον εἰς τὸν πρῶτον ἀριστεύσαντα ἱεροσπουδαστὴν
τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Τμήματος παρὰ τοῦ Διοικητοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀκολούθως
ὁ Πρωτεπιστάτης ἐπιδίδει ἀριθμόν τινα πτυχίων καὶ καλεῖ τὸν Σχολάρχην
νὰ συνεχίσῃ τὴν ἐπίδοσιν τῶν ὑπολοίπων πτυχίων. Μετὰ τὴν ἐπίδοσιν τῶν
πτυχίων εἷς τῶν ἀποφοιτούντων ὁμιλεῖ πρὸς ἔκφρασιν τῶν αἰσθημάτων τῶν
ἀποφοιτούντων σπουδαστῶν.
3. Μετὰ τὸ πέρας τῆς τελετῆς λαμβάνει χώραν δεξίωσις πρὸς τιμὴν τῶν
ἀποφοίτων.
Ἄρθρον 49
Λῆξις Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους
Ἡμέρα λήξεως τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ τῆς Ἀθωνιάδος ἔτους εἶναι ἡ ἑκάστοτε
καθοριζομένη παρὰ τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων
διὰ τὰ λοιπὰ ἀντίστοιχα Ἱδρύματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η´

Ἐφορεία

Ἄρθρον 50
Συγκρότησις Ἐφορείας
1. Ἡ Ἀθωνιὰς Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία ἐποπτεύεται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς
Κοινότητος καὶ διοικεῖται ἀμέσως διὰ τριμελοῦς Ἐφορείας συνισταμένης
ἐξ Ἀντιπροσώπων τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἢ καὶ ἐκ Προϊσταμένων τῶν Ἱερῶν
Μονῶν ἐκλεγομένων ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
2. Τὸ ἓν ἐκ τῶν τριῶν μελῶν τῆς ὡς ἄνω Ἐφορείας εἶναι ὁ Ἀντιπρόσωπος ἢ Προϊστάμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, ὡς ὁ Α. Ν. 1924/1951
προβλέπει (Φ.Ε.Κ. 243, τ. Α´).
Ἄρθρον 51
Καθήκοντα Ἐφορίας
1. Ἡ Ἐφορεία τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας ἀσκεῖ τὴν
ἄμεσον διοίκησιν ἐπὶ τῆς εὐρύθμου λειτουργίας τοῦ Οἰκοτροφείου, διὰ τὴν
καλὴν συντήρησιν, διατροφὴν καὶ περίθαλψιν τοῦ ἐν αὐτῷ συνόλου
προσωπικοῦ.
2. Ἡ Ἐφορεία πληροφορουμένη παρὰ τοῦ Σχολάρχου καὶ τοῦ Οἰκονόμου
τὰς ἀμέσους ἀνάγκας τῆς Ἀθωνιάδος καὶ λαμβάνουσα ὑπ᾽ ὄψιν αὐτῆς πᾶσαν
λογικὴν ὑπόδειξιν, ἀφορῶσαν τὴν διατροφήν, περίθαλψιν, τὴν ὑγιεινὴν καὶ
τὴν ἐν γένει διαβίωσιν τῶν οἰκοτρόφων καὶ τὴν συντήρησιν καὶ εὐπρέπειαν
τῶν κτιρίων καὶ τῶν χώρων αὐτῶν, προβαίνει εἰς τὰς δεούσας ἐνεργείας
εἴτε αὐτοδικαίως εἴτε εἰσηγεῖται σχετικῶς πρὸς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα.
3. Ἡ Ἐφορεία ἔχουσα εἰδικὸν Ταμεῖον ἐν τῇ Ἀθωνιάδι μισθοδοτεῖ κατὰ
μῆνα τοὺς ἐπὶ συμβάσει ἐπιστήμονας Καθηγητάς, τὸ τεχνικόν, ὑπαλληλικὸν
καὶ ὑπηρετικὸν προσωπικὸν καὶ τὸν Γραμματέα αὐτῆς. Προμηθεύεται
χονδρικῶς τὰ κυριώτερα τῶν τροφίμων καὶ λοιπῶν εἰδῶν διὰ μειοδοτικοῦ
διαγωνισμοῦ καὶ χορηγεῖ τῷ Οἰκονόμῳ ἀνάλογον ποσὸν διὰ τὰς καθημερινὰς ἀνάγκας λιανικῆς ἀγορᾶς, λαμβάνουσα ἐπὶ πάντων ἀποδείξεις καὶ τιμολόγια, ἅτινα συνυποβάλλει τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι κατὰ τὸν ἑτήσιον ἀπολογισμὸν αὐτῆς.
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Ἄρθρον 52
Λειτουργία – Τηρούμενα βιβλία
Ἡ Ἐφορεία, ἔχουσα ἰδιαίτερον Γραφεῖον ἐν τῇ Ἀθωνιάδι, συνεδριάζει
ἐν αὐτῇ τακτικῶς μὲν ἅπαξ τοῦ μηνός, ἐκτάκτως δὲ ὁσάκις παραστῇ ἀνάγκη,
ἀποφασίζουσα κατὰ πλειοψηφίαν ἐπὶ πάντων τῶν ζητημάτων τῆς ἁρμοδιότητός της, τηροῦσα δι᾽ ἑνὸς τῶν Καθηγητῶν τοῦ Γυμνασιακοῦ Τμήματος,
ὃν προσλαμβάνει ὡς Γραμματέα, Βιβλίον Πρακτικῶν, Κατάστιχον Ληψοδοσίας, Καθολικόν, Μισθολόγιον Προσωπικοῦ, τὴν Ἀλληλογραφίαν αὐτῆς
καὶ πᾶν ἕτερον Λογιστικὸν βιβλίον Ταμείου, συνυπεύθυνον διὰ πᾶσαν
διαχειριστικὴν ἀνωμαλίαν.
Ἄρθρον 53
Σύνταξις ἰσολογισμοῦ – Προϋπολογισμοῦ
Περὶ τὸ τέλος Ἰουλίου ἑκάστου ἔτους συντάσσεται παρὰ τῆς Ἐφορείας
ὁ ἰσολογισμὸς ληξάσης περιόδου καὶ ὁ Προϋπολογισμὸς διὰ τὴν νέαν
ἐκπαιδευτικὴν περίοδον. Ἰσολογισμὸς καὶ Προϋπολογισμὸς ὑποβάλλονται
τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι μετ᾽ ἀναλυτικῆς ἐκθέσεως πρὸς ἐπεξεργασίαν καὶ
ἔγκρισιν. Ἀντίγραφον τοῦ νέου Προϋπολογισμοῦ ὑποβάλλεται ὑπὸ τῆς
Ἱερᾶς Κοινότητος πρὸς τὴν Διοίκησιν Ἁγίου Ὄρους διὰ τὰς ὑπ᾽ αὐτῆς περαιτέρω ἐνεργείας πρὸς διάθεσιν, παρὰ τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, τῶν
μὴ καλυπτομένων κονδυλίων τοῦ Προϋπολογισμοῦ δαπανῶν τῆς Ἀθωνιάδος
διὰ τὴν νέαν ἐκπαιδευτικὴν περίοδον. Ὁ δὲ Σχολάρχης ὑποβάλλει ἔκθεσιν
περὶ τοῦ πνευματικοῦ ἐν τῇ Ἀθωνιάδι Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ ἔργου πρὸς
τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ
Θρησκευμάτων.
Ἄρθρον 54
Μεταβίβασις πιστώσεων εἰς Ἐφορείαν
1. Ὁ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἐγκριθεὶς Προϋπολογισμὸς ἐσόδων καὶ
ἐξόδων τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας ἀποτελεῖ διὰ τὴν Ἱερὰν
Ἐπιστασίαν τὴν βάσιν εἰδικοῦ Ταμείου, εἰς ὃ εἰσέρχονται οἱ διὰ τὴν
Ἀθωνιάδα πόροι, καὶ ἐξέρχονται τὰ πρὸς τὸ Ταμεῖον τῆς Ἐφορείας διατιθέμενα ποσά.
2. Ἅπασαι αἱ διὰ τὴν Ἀθωνιάδα Ἐκκλησιαστικὴν Ἀκαδημίαν ἐξασφαλιζόμεναι πιστώσεις τίθενται εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Ἐφορείας δι᾽ ἐφ᾽ ἅπαξ λαμβανομένης ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος καὶ ὁπωσδήποτε τοὐλάχιστον
δέκα ἡμέρας πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους.
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Ἄρθρον 55
Περιορισμοί
Ἡ Ἐφορεία δὲν δύναται νὰ δαπανήσῃ ποσὰ πλέον τῶν ἐγκριθέντων οὔτε
νὰ προβῇ εἰς ἀγορὰς ἢ δαπάνας μὴ προβλεπομένας ὑπὸ τοῦ Προϋπολογισμοῦ, οὐδὲ νὰ ἀλλοιώσῃ τὸ ὑπ᾽ αὐτῆς καταρτιζόμενον κατ᾽ ἔτος διαιτολόγιον τῆς Ἀθωνιάδος. Διὰ πᾶσαν τοιαύτην περίπτωσιν ἀναφέρεται πρὸς
τὴν Σύναξιν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, ἁρμοδίαν ν᾽ ἀποφασίσῃ τὴν ἔγκρισιν ἢ
τροποποίησιν αὐτῶν.
Ἄρθρον 56
Σφραγὶς Ἐφορείας
Ἡ Ἐφορεία ἔχει ἰδίαν ὑπηρεσιακὴν σφραγῖδα μὲ τὸ αὐτό, ὡς τὸ ἄρθρον
4 ὁρίζει, ἔμβλημα καὶ κύκλῳ τὰς λέξεις «ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ´

Γενικαὶ Διατάξεις
Ἄρθρον 57
Νομικὴ ἑδραίωσις Ἀθωνιάδος Ἀκαδημίας
Ἡ ὀργάνωσις καὶ ἡ πραγματικὴ λειτουργία τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας ἐρείδεται ἐπὶ τοῦ ἄρθρου 41 τοῦ Ν. Δ. ἀπὸ 10/16 Σεπτεμβρίου 1926 τοῦ κυροῦντος τὸν Καταστατικὸν Χάρτην τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἄρθρον 58
Νομοθετικαὶ Διατάξεις ἐν ἰσχύϊ
Προϋποθέσεις ὑποχρεωτικῆς καὶ ἀπροσκόπτου λειτουργίας τῆς
Ἀθωνιάδος ὡσαύτως ἀποτελοῦσιν ἡ μετὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου συμφωνία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου ἐπὶ τῆς ἰχθυοτροφικῆς ἐκμεταλλεύσεως τῆς Λιμνοθαλάσσης Μπουροῦ - Ξάνθης.
(Ἀναγκ. Νόμος 1924/1951, Φ.Ε.Κ. 243, τ. Α´) καὶ οἱ περὶ ἐπιστημονικοῦ
προσωπικοῦ τῆς Ἀθωνιάδος καὶ μισθοδοσίας Νόμοι (2354/1953, Φ.Ε.Κ.
79, τ. Α´ καὶ 3376/1955, Φ.Ε.Κ. 260, τ. Α´).
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Ἄρθρον 59
Ἁρμοδιότητες Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐπὶ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀκαδημίας, ἔχει τὰς κάτωθι ἁρμοδιότητας:
α) Τὴν πνευματικὴν ἐποπτείαν ἐπὶ τῆς λειτουργίας αὐτῆς.
β) Τὴν κατονομασίαν τοῦ Σχολάρχου καὶ τοῦ Γυμνασιάρχου.
γ) Τὴν ὑποβολὴν Αὐτῷ παρὰ τοῦ Σχολάρχου ἐκθέσεως περὶ τοῦ συντελεσθέντος κατ᾽ ἔτος πνευματικοῦ ἔργου ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ.
Ἄρθρον 60
Ἐποπτεία Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων
Τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ἀσκεῖ τὴν
ἐποπτείαν ἐπὶ τῆς λειτουργίας τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας,
ὡς ἁρμόδιον Ὑπουργεῖον νὰ ἐλέγχῃ τὴν ἐκπαίδευσιν καὶ νὰ διορίζῃ τὸ
Ἐπιστημονικὸν Προσωπικὸν αὐτῆς.
Ἄρθρον 61
Ἐπεμβάσεις Ἱερᾶς Κοινότητος
Ἡ τήρησις τῶν διατάξεων τῆς παρούσης ἐλέγχεται παρὰ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, διὰ τῶν παρὰ τῇ Ἐφορείᾳ μελῶν αὐτῆς, ἥτις καὶ ἐπιφυλάσσει ἑαυτῇ
τὸ δικαίωμα ὅπως, ἐπισημαίνουσα τὰς παραβάσεις, ἐπεμβαίνῃ καὶ ἀξιοῖ τὴν
κατὰ περίπτωσιν προβλεπομένην ἐπιβολὴν κυρώσεων.
Ἄρθρον 62
Ἐσωτερικοὶ Κανονισμοὶ λειτουργίας τῆς Ἀκαδημίας
Παραλλήλως πρὸς τὰ θεσπιζόμενα διὰ τῆς παρούσης τίθεται ἐν ἰσχύϊ
καὶ ὁ Ἐσωτερικὸς Κανονισμὸς Λειτουργίας τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀκαδημίας κυρούμενος ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
Ἄρθρον 63
1. Πᾶσα διάταξις γενικὴ ἢ εἰδικὴ ρυθμίζουσα ἄλλως τὰ διὰ τῆς παρούσης
ρυθμιζόμενα θέματα δὲν λαμβάνεται ὑπ᾽ ὄψιν ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης.
2. Θέματα Ἐκπαιδευτικὰ καὶ Διοικητικὰ μὴ ἀντιμετωπιζόμενα ὑπὸ τῶν
διατάξεων τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως διέπονται ὑπὸ τῶν
ἑκάστοτε ἰσχυουσῶν διατάξεων τῶν Ν.Δ. ἢ ὑπουργικῶν ἀποφάσεων
ἀφορωσῶν τὰς Παιδαγωγικὰς Ἀκαδημίας καὶ Γυμνάσια τοῦ Κράτους.
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3. Αἱ ἑκάστοτε ἰσχύουσαι περὶ δωρεὰν φοιτήσεως, δωρεὰν χορηγήσεως
βιβλίων, μειωμένων εἰσιτηρίων, ὡς καὶ πάσης φύσεως διευκολύνσεις παρεχόμεναι εἰς τοὺς μαθητὰς τῶν σχολείων γενικῆς ἐκπαιδεύσεως
ἐφαρμόζονται καὶ εἰς τοὺς μαθητὰς τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀκαδημίας.
Ἄρθρον 64
Ἡ παροῦσα Κανονιστικὴ Διάταξις δύναται ν᾽ ἀναθεωρηθῇ ἢ νὰ τροποποιηθῇ μετὰ παρέλευσιν διετίας.
Ἄρθρον 65
Ἡ ἰσχὺς τῆς παρούσης ἄρχεται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως αὐτῆς διὰ τῆς
Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.
Ἀκριβὲς ἀντίγραφον ἐκ τοῦ Κώδικος τῶν Πρακτικῶν τῆς Δισενιαυσίου
Ἱερᾶς Συνάξεως 90ῆς Συνόδου 11ης Ἀπριλίου 1972
Ἐν Καρυαῖς τῇ 14 Ἀπριλίου 1972
Οἱ Ἐπιστάται τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω
Ὁ Βατοπαιδίου Πρωτεπιστάτης
Γ. Ζαχαρίας
Ὁ Κουτλουμουσίου Ἐπιστάτης
Γ. Γεράσιμος
Ὁ Καρακάλλου Ἐπιστάτης
Γ. Εὐθύμιος
Ὁ Σταυρονικήτα Ἐπιστάτης καὶ ἀ.α.
Ξηρ. Γ. Εὐλόγιος
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ

Πίναξ Α´.
Μαθήματα
Κατηχητικὴ ....................................................................
Λειτουργικὴ - Τελετουργικὴ .........................................
Ποιμαντικὴ ....................................................................
Ἐκκλησιαστικὸν Δίκαιον ..............................................
Ἱστορία Παιδαγωγικῆς ..................................................
Γενικὴ Παιδαγωγικὴ .....................................................
Γενικὴ Διδακτικὴ ...........................................................
Εἰδικὴ Διδακτικὴ ...........................................................
Διδακτικαὶ ἀσκήσεις καὶ φροντιστήρια .......................
Γενικὴ Ψυχολογία .........................................................
Εἰδικὴ Ψυχολογία παιδὸς καὶ ἐφήβου ..........................
Φιλοσοφία – Κοινωνιολογία ........................................
Στοιχεῖα Δημοσίου Δικαίου ..........................................
Ἀγωγὴ Πολίτου .............................................................
Σχολικὴ Νομοθεσία .......................................................
Ἀρχαία καὶ Νέα Ἑλληνικὴ Λογοτεχνία .......................
Ὑγιεινὴ παιδὸς – Πρῶται βοήθειαι ..............................
Φυσιογνωστικὰ ..............................................................
Γεωπονικὰ ......................................................................
Τεχνικὰ ...........................................................................
Ἀγγλικὰ ἢ Γαλλικὰ ........................................................
Μουσικὰ ........................................................................
Μαθήματα Γυμναστικῆς ...............................................

Σημ.: βλ. ἄρθρον 6.

Α´
–
2
–
2
2
2
2
2
2
2
–
2
–
2
–
4
2
2
2
2
2
2
2
38

Β´
2
2
2
2
–
2
2
2
2
–
2
2
2
–
2
2
2
2
2
2
2
2
2
40
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ

Πίναξ Β´.
Μαθήματα
Ἱερὰ Ἱστορία Παλ. Διαθήκης ................................
Ἱερὰ Ἱστορία Καιν. Διαθ. ......................................
Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία .......................................
Ὑμνολογία .............................................................
Πατρολογία καὶ Ἑρμηνεία Πατέρων ...................
Δογματικὴ ..............................................................
Εἰσαγωγὴ καὶ Ἑρμηνεία Παλ. Διαθήκης .............
Εἰσαγωγὴ καὶ Ἑρμηνεία Καιν. Διαθήκης ............
Παλαιοχρ/κὴ καὶ Βυζαντινὴ Τέχνη .......................
Χριστιανικὴ Ἠθικὴ ...............................................
Χριστιανικὴ Ἀπολογητικὴ ....................................
Ὁμιλητικὴ ..............................................................
Ἐξομολογητικὴ ......................................................
Ἱστορία Μοναχισμοῦ ............................................
Ἁγιορειτικὴ Ἱστορία ..............................................
Στοιχεῖα Καν. Δικαίου καὶ Ἁγιορ. Πολιτ. .............
Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ ..................................................
Νέα Ἑλληνικὰ .......................................................
Λατινικὰ .................................................................
Ἱστορία ...................................................................
Ψυχολογία ..............................................................
Λογικὴ ....................................................................
Ἀγγλικὰ ἢ Γαλλικὰ ................................................
Γεωγραφία .............................................................
Φυσιογνωστικὰ ......................................................
Μαθηματικὰ ..........................................................
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Χημεία ....................................................................
Κοσμογραφία .........................................................
Γεωπονικὰ ..............................................................
Σημ: Τεχνικά μαθήματα βλ. εἰς ἄρθρα 2 καί 6.
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Ε ΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΡΟΣ Ε ΠΙΚΥΡΩΣΙΝ
ΥΠΟ ΤΗΣ Π ΟΛΙΤΕΙΑΣ
Κ ΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ Δ ΙΑΤΑΞΕΙΣ
(ΜΕΡΟΣ Δ΄)
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Εἰσαγωγή τετάρτου μέρους
Ἐν τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἔργου ἀπαντῶνται τρεῖς ψηφισθεῖσαι ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. Κ.Δ., αἱ ὁποῖαι ἐκκρεμοῦν ἐνώπιον
τοῦ ἁρμοδίου ὙπἘξ πρός ἐπικύρωσιν καί δημοσίευσιν ἐν τῷ
ΦΕΚ. Ἡ συμπερίληψις τῶν ἐν λόγῳ Κ.Δ. ἐν τῷ παρόντι τόμῳ
ἀποβλέπει εἰς τήν πλήρη ἐνημέρωσιν διά τάς πιθανάς ἐπι κειμένας ἀλλαγάς τοῦ ἁγιορειτικοῦ δικαίου.
Αἱ ἀνωτέρω ἐκκρεμεῖς Κ.Δ. ἀφοροῦν εἰς: α) τήν ἐπιστημονικήν ἐκμετάλλευσιν καί ἐξασφάλισιν τῶν Δασῶν τῆς Χερσονήσου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τήν προστασίαν Οἰκοτόπων
καί ἐνδιαιτημάτων· β) τήν τροποποίησιν τῆς Κ.Δ. περί τῆς
Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους
καί γ) τήν τροποποίησιν τῆς Κ.Δ. περί εἰσόδου καί κυκλοφορίας ὀχημάτων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.
Ἡ κατάταξις τῶν Κ.Δ. ἐν τῷ τετάρτῳ μέρει γίγνεται κατά
τήν σειράν ψηφίσεώς των ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ..
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περὶ τῆς ἐπιστημονικῆς ἐκμεταλλεύσεως καὶ
ἐξασφαλίσεως τῶν Δασῶν τῆς Χερσονήσου τοῦ Ἁγίου Ὄρους
καὶ Προστασίας Οἰκοτόπων καὶ ἐνδιαιτημάτων

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

«Περὶ τῆς Ἐπιστημονικῆς ἐκμεταλλεύσεως καὶ
ἐξασφαλίσεως τῶν Δασῶν τῆς Χερσονήσου τοῦ Ἁγίου Ὄρους
καὶ Προστασίας Οἰκοτόπων καὶ ἐνδιαιτημάτων».
Ἡ παροῦσα ΡΞΘ (169) Δισενιαύσιος Ἱερὰ Σύναξις τῆς 20.8.2011,
ὁριζομένη κατὰ τὸ ἄρθρον 43 παρ. 1 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους ὡς ἀνώτατον νομοθετικὸν Σῶμα τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 105 παρ. 1 ἕως
3 τοῦ Συντάγματος αὐτοδιοικήτου Μοναστικῆς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, ἔχουσα ὑπ᾽ ὄψιν:
1. Τὰ ἄρθρα 6 καὶ 40 τοῦ ἀπὸ 10/16.9.1926 νομοθετικοῦ διατάγματος
«Περὶ κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους (Κ.Χ.Α.Ο.)».
2. Τὰ ἄρθρα 169 καὶ 187 τοῦ ὡς ἄνω Καταστατικοῦ Χάρτου.
3. Τὸ ἄρθρον 9 «Περὶ συστάσεως τοῦ ΚΕ.Δ.Α.Κ.» τοῦ Νόμου 1198/1981
4. Τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ὁδηγίαν 92/43/ΕΟΚ καὶ
5. Τὸν Νόμον 3937/2011 «Διατήρησις τῆς βιοποικιλότητας καὶ ἄλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 60Α´/31.3.2011).
Ἀποφασίζει καὶ ψηφίζει τὰ ἀκόλουθα:
Ἄρθρον 1ον
Χαρακτηρισμός
α) Τὰ δάση τῆς Χερσονήσου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ οἱ ἐν αὐτῇ Οἰκότοποι
καὶ τὰ εἴδη χλωρίδος καὶ πανίδος διέπονται ὑπὸ τῆς παρούσης Κανονιστικῆς
Διατάξεως.
β) Ἡ ἐκ τοῦ νομικοῦ χαρακτῆρος τῆς Χερσονήσου τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὡς
Εἰδικῆς Ζώνης Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) [ἄρθρον 9 Ν. 3937/2011 ὑπὸ τὸν ἀριθ.
75] ἐπιβαλλομένη μέριμνα διὰ τὴν εἰς ἱκανοποιητικὴν κατάστασιν διατήρησιν τῶν τύπων τῶν οἰκοτόπων καὶ τῶν εἰδῶν ρυθμίζεται ὑπὸ τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως (Κ.Δ.) ἐν ἁρμονίᾳ πρὸς τοὺς οἰκείους κανόνας
δικαίου τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
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Ἄρθρον 2ον
Ὁριοθέτησις
α) Ἡ χωρικὴ ἰσχὺς τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως περιλαμβάνει
ὅλην τὴν Χερσόνησον τοῦ Ἅγίου Ὄρους καὶ ἐξικνεῖται μέχρι τῆς ὁριοθετικῆς γραμμῆς, ἡ ὁποία ὡρίσθη κατὰ τὸ ἔτος 1937 ὑπὸ τῆς μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐξ Ἱεροκοινοτικῶν Ἀντιπροσώπων καὶ τοιούτων τοῦ Κράτους καὶ
τοῦ Πολιτικοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
β) Διὰ τὴν ἀσφαλεστέραν προστασίαν τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος τῆς
Ἀθωνικῆς Χερσονήσου, ἰδίως ἀπὸ κινδύνους πυρὸς, κλοπῶν, τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν καὶ ἄλλων ἀξιοποίνων πράξεων, ἡ θαλασσία περιοχή της εἰς
εὖρος 500 μέτρων ἀπὸ τῆς ἀκτογραμμῆς της ὁρίζεται ὡς Περιφερειακὴ Ζώνη Προστασίας, τῆς ὁποίας τὴν μὲν φύλαξιν προβλέπει ὁ Εἰδικὸς
Κανονισμὸς Λιμένος Ἱερισσοῦ (ΦΕΚ 511 Β´/22.9.1987), ἡ δὲ διαχείρισις
καὶ προστασία τῶν ἐν αὐτῆ εὑρισκομένων βιοτόπων καθὼς καὶ ἡ προστασία
σπανίων καὶ ἀπειλουμένων εἰδῶν τῆς θαλασσίας πανίδος ἀνήκει εἰς τὰς Κ´
Ἱερὰς Μονὰς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, κατὰ τὰ ὁριζόμενα εἰς τὸ ἐδάφιον 8 τῆς
ὑπὸ στοιχεῖον δ΄ παραγράφου τοῦ ἄρθρου 7 τῆς παρούσης.
Ἄρθρον 3ον.
Σκοποὶ τῆς Κ.Δ.
Σκοποὶ τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως εἶναι:
α) Ἡ ἀειφορικὴ πολυλειτουργικὴ διαχείρισις τῶν δασικῶν πόρων.
β) Ἡ προστασία τῆς βιοποικιλότητος μέσῳ τῆς διατηρήσεως τῶν
φυσικῶν οἰκοτόπων καθὼς καὶ τῆς χλωρίδος καὶ πανίδος.
γ) Τὰ μέτρα, τὰ ὁποῖα λαμβάνονται συμφώνως πρὸς τὴν παροῦσαν
Κανονιστικὴν Διάταξιν ἀποσκοποῦν εἰς τὴν διατήρησιν ἢ τὴν ἀποκατάστασιν εἰς ἱκανοποιητικὸν βαθμὸν τῶν φυσικῶν οἰκοτόπων καὶ τῶν
εἰδῶν χλωρίδος καὶ πανίδος Κοινοτικοῦ ἐνδιαφέροντος. Διὰ τὴν λῆψιν τῶν
ἀναγκαίων μέτρων λαμβάνονται ὑπ᾽ ὄψιν αἱ ἑκάστοτε οἰκονομικαὶ καὶ
κοινωνικαὶ ἀνάγκαι, αἱ πολιτιστικαὶ, θρησκευτικαὶ καὶ θεσμικαὶ παραδόσεις
τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Τόπου, ὡς καὶ αἱ περιφερειακαὶ καὶ τοπικαὶ ἰδιομορφίαι.
Ἄρθρον 4ον
Βασικοὶ Στόχοι καὶ Μέτρα Διατηρήσεως Δασῶν καὶ Οἰκοτόπων
α) Αἱ Ἱ. Μοναί, διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῶν ἀναφερομένων εἰς τὸ
ἄρθρον 3 σκοπῶν, συντάσσουν ἀμελητὶ μελέτας – Σχέδια Διαχειρίσεως τοῦ
φυσικοῦ περιβάλλοντος.
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β) Πυροπροστασία
1) Αἱ Ἱεραὶ Μοναὶ κατὰ τὴν ὑπ᾽ αὐτῶν σύνταξιν τῶν Σχεδίων Διαχειρίσεως ἀναφέρονται εἰς εἰδικὸν ἀναλυτικὸν καὶ ὁλοκληρωμένον κεφάλαιον
αὐτῶν διὰ τὴν πυροπροστασίαν τῶν δασοκτημάτων των.
2) Πᾶς ἐργαζόμενος λαϊκός, δυνάμενος νὰ συνδράμῃ πρὸς κατάσβεσιν
πυρκαϊᾶς, ὀφείλει νὰ παράσχῃ τὴν συνδρομήν του, ἀρνούμενος δὲ ἀπελαύνεται τοῦ Ἁγίου Ὄρους δι᾽ ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας.
3) Ἑκάστη Ἱ. Μονὴ ὑποχρεοῦται νὰ ὀργανώνῃ κατ᾽ ἔτος πυροσβεστικὴν
ὁμάδα ἐκ Μοναχῶν, τῆς ὁποίας τὸν ὑπεύθυνον καὶ τὸν ἀναπληρωτὴν αὐτοῦ
γνωστοποιεῖ εἰς τὴν «Ἐπιτροπὴν Φυσικοῦ Περιβάλλοντος» (Ε.ΦΥ.ΠΕΡ.).
Ἡ ὡς ἄνω ὁμὰς ὀφείλει νὰ συμμετέχῃ εἰς τὴν κατάσβεσιν πυρκαϊᾶς. Πᾶσα
τυχὸν παράλειψις τῆς ὑποχρεώσεως ταύτης δέον νὰ ἀναφέρεται ὑπὸ τῆς
«Ε.ΦΥ.ΠΕΡ.» τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι, ἥτις καὶ παρατηρεῖ τὴν μὴ πληρώσασαν
τὸ καθῆκον της Ἱερὰν Μονὴν. Ἡ ἐνημέρωσις καὶ ἐκπαίδευσις, τουλάχιστον
ἅπαξ τοῦ ἔτους, τῶν πυροσβεστικῶν ὁμάδων τῶν Ἱερῶν Μονῶν θὰ γίνεται
ὑπὸ τῶν μελῶν τῆς «Ε.ΦΥ.ΠΕΡ.» καὶ τῶν ὀργάνων τοῦ Πυροσβεστικοῦ Κλιμακίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
4) Ἑκάστη Ἱερὰ Μονὴ ὑποχρεοῦται νὰ παρέχῃ πᾶσαν δυνατὴν
συνδρομὴν διὰ τὴν κατάσβεσιν πυρκαϊᾶς, ἰδίᾳ ὅταν αὕτη ἐκδηλωθῇ εἰς τὴν
ἰδιοκτησίαν της.
5) Ἐν περιπτώσει ἐπικινδύνως ἐπεκταθείσης πυρκαϊᾶς, τὴν καταστολὴν
τῆς ὁποίας ἀναλαμβάνει ἡ Πολιτεία διὰ τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, ἕν
μέλος τῆς «Ε.ΦΥ.ΠΕΡ.» καὶ ἕν πρόσωπον ἀνὰ ἑκάστην Ἱ. Μονὴν, εἰς τὴν
περιοχὴν τῶν ὁποίων ἐκδηλοῦται ἡ πυρκαϊά, συμμετέχουν εἰς τὸ ἁρμόδιον
συντονιστικὸν ὄργανον.
6) Κατὰ τὴν περίοδον ἀπὸ 1ης Μαΐου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου
ἀπαγορεύεται ἡ ἁφὴ πυρὸς πέριξ Κελλίων, οἰκίσκων καὶ μανδρῶν καὶ ἐν
ὑπαίθρῳ, ὡς καὶ ἡ παρασκευή ξυλανθράκων.
γ) Ἀσθένειαι
1) Αἱ Ἱ. Μοναὶ διὰ τὴν πρόληψιν τῶν ἀσθενειῶν εἰς τὰ δάση των μεριμνῶσιν ὅπως περιοδικῶς συνεργάζωνται μετὰ ἐξειδικευμένων φυτοπαθολόγων.
2) Ἡ Ἱ. Μονὴ, εἰς τὴν περιοχὴν τῆς ὁποίας ἐνεφανίσθη σοβαρὰ ἀσθένεια
εἰς τὰ δάση της, ἰδίως μολυσματική, ζητεῖ τὴν συνδρομὴν Ἐπιστημονικῶν
Ἱδρυμάτων καὶ θεραπευτικῶν ἢ ἐρευνητικῶν Κέντρων, καθὼς καὶ τῆς Ἱερᾶς
Κοινότητος, διὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετώπισιν τοῦ προβλήματος.
3) Ἡ ἀντιμετώπισις ἀσθενειῶν καὶ ἰδίως ἡ κατάρτισις καὶ ἐφαρμογὴ
σχετικῶν προγραμμάτων ἐπιβάλλεται ὡς ἐνέργεια πρώτης προτεραιότητος.
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δ) Ἐκχερσώσεις: Ἐκχερσώσεις δασῶν ὑψικόρμων, ὡς καὶ οἰκοτόπων
καὶ εἰδῶν προτεραιότητος, ἀπαγορεύονται. Κατ᾽ ἐξαίρεσιν ἐπιτρέπονται:
1) Δι᾽ ἀμπελουργικήν, γεωργικὴν καὶ δενδροκομικὴν ἐκμετάλλευσιν ἐπὶ
θαμνωδῶν καὶ βραχυκόρμων ἐκτάσεων κατόπιν ἀδείας τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, βεβαιούσης ὅτι ἡ πρὸς ἐκχέρσωσιν ἔκτασις δὲν ἔχει προστατευόμενον
χαρακτῆρα καὶ εἶναι κατάλληλος διὰ τοὺς ἀναφερομένους σκοπούς. Πάντως
ἡ ἐκχέρσωσις δέον νὰ εἶναι κλίσεως μέχρις 20% προκειμένου περὶ γεωργικῆς
καλλιεργείας καὶ μέχρι 40% προκειμένου περὶ δενδροκομικῆς τοιαύτης.
2) Δι᾽ ἀνοικοδόμησιν νέων κτιρίων μέχρι 0,01% τῆς συνολικῆς
ἐπιφανείας τοῦ δασοκτήματος ἑκάστης Ἱ. Μονῆς ἀνὰ εἰκοσαετίαν.
3) Δι᾽ ἐπανακαλλιέργειαν ἐγκαταλελειμένων γεωργικῶν ἐκτάσεων.
4) Δι᾽ ἀναδάσωσιν ἀποκλειστικῶς μὲ αὐτοφυῆ ἁγιορειτικὰ εἴδη πρὸς
διατήρησιν τῆς φυσιογνωμίας, τοῦ χρώματος καὶ τοῦ χαρακτῆρος τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, ὡς φυσικοῦ κειμηλίου.
5) Δι᾽ ἐξόρυξιν πέτρας κατὰ προτίμησιν ἐξ ἀκαλύπτων ἐπιφανειῶν ἢ
δασοσκεπῶν ἐκτάσεων, διὰ τὰς ἀνάγκας τῶν Ἱερῶν Καθιδρυμάτων.
ε) Δασόδρομοι
1) Ἡ διάνοιξις δασοδρόμων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἐνεργεῖται ὑπὸ τοὺς ὅρους
τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως περὶ δασοδρόμων (ΦΕΚ 180 Β´/12.4.1983).
Διάνοιξις νέου δασοδρόμου ἐπιτρέπεται ἐπιπλέον καὶ ὅταν συντρέχῃ λόγος
πυροπροστασίας.
2) Ἐπιβάλλεται ἡ ἀποκατάστασις τῶν πρανῶν καὶ ἡ βελτίωσις ἢ συντήρησις τῶν ὑπαρχόντων δασοδρόμων καὶ μονοπατιῶν.
στ) Ἀποψιλωτικαὶ Ὑλοτομίαι
Ἀποψιλωτικαὶ ὑλοτομίαι εἰς οἰκοτόπους προτεραιότητος καὶ εἰς τὰ
σπερμοφυῆ εἴδη συγκροτημένων συστάδων πεύκης καὶ ἐλάτης ἀπαγορεύονται. Ἐπιτρέπονται τοιαῦται:
1) Εἰς τὰ παραγωγικὰ Δάση καστανιᾶς μὲ τὴν μέθοδον προσημάνσεως
παρακρατημάτων καὶ εἰς περίτροπον χρόνον τριακονταετίας κατὰ μέσον
ὅρον, ἤτοι ἀπὸ 20–40 ἔτη.
2) Δι᾽ ὅλα τὰ ἐπιτρεπόμενα εἴδη μέχρι τοῦ 3% τοῦ συνόλου τῶν δασικῶν
καὶ δασοσκεπῶν ἐκτάσεων δι᾽ ἑκάστην Ἱ. Μονήν, ὡς καὶ αἱ ἄνευ περιορισμῶν καλλιεργητικαὶ καὶ ἀναγωγικαὶ ὑλοτομίαι δι᾽ ὅλα τὰ εἴδη δασοπονίας.
ζ) Περιβαλλοντικὰ ἔργα
1) Τὰ ἀναστηλωτικὰ ἔργα τῶν κτιριακῶν συγκροτημάτων διέπονται ὑπὸ
τοῦ νόμου 1198/1981.
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2) Αἱ συντηρήσεις τῶν πάσης φύσεως ἔργων γίνονται μὲ εὐθύνην τῶν
Ἱερῶν Μονῶν (ἄρθρον 90 τοῦ Κ.Χ.Α.Ο.).
3) Εἰς οἰκοτόπους προτεραιότητος ἔργα πάσης κατηγορίας ἀποφεύγονται.
Διὰ λόγους ὅμως Ἱεροκοινοτικοῦ συμφέροντος ἐπιτρέπονται ἔργα τῆς κατηγορίας Β3 καὶ Β4 εἰς αὐτάς, ὅταν συντρέχουν λόγοι ὑγείας, δημοσίας
ἀσφαλείας ἢ τὰ ἔργα ἔχουν θετικάς συνεπείας πρωταρχικῆς σημασίας διὰ
τὸ περιβάλλον.
4) Τὰ ἐπιτρεπόμενα περιβαλλοντικὰ ἔργα καθ᾽ ὁμάδας καὶ κατὰ κατηγορίας συμφώνως πρὸς τὴν ὑπ᾽ ἀριθμόν 15393/2332/2002 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 1022
Β´/5–8–2002) ἐμφαίνονται εἰς τὸν ἐπισυναπτόμενον πίνακα, ὁ ὁποῖος καὶ
ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστον τμῆμα τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως.
5) Ἐπιτρέπονται μικρὰ ἔργα (ἐργαστήρια ἐργοχείρων, μικροὶ οἰκίσκοι
καὶ ἀποθηκευτικοὶ χῶροι), τὰ ὁποῖα δὲν προκαλοῦν μεγάλην ὄχλησιν καὶ
δὲν μνημονεύονται εἰς τὴν ὡς ἄνω Κ.Υ.Α.
6) Δι᾽ ἔργα, τὰ ὁποῖα δὲν ἀναφέρονται εἰς τὸν ἐπισυναπτόμενον κατάλογον, ἔχουν ὅμως οὐσιώδη συμβολὴν εἰς τὴν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος, ἀποφασίζονται ὑπὸ τῶν Ἰ. Μονῶν καὶ ἐγκρίνονται ὑπὸ τῆς Ἱ. Κοινότητος.
Ἄρθρον 5ον
Βασικοὶ Στόχοι καὶ Μέτρα Διατηρήσεως
τῶν εἰδῶν Χλωρίδος καὶ Πανίδος
α) Ρύπανσις καὶ Ἠχορύπανσις
Βιομηχανικαὶ ἐγκαταστάσεις καὶ πᾶν ἔργον προκαλοῦν ὑπερμέτρους ρύπους ἢ θορύβους ἀπαγορεύονται, ὡς μὴ συνάδοντα πρὸς τὸν παραδοσιακὸν
ἡσυχαστικὸν τρόπον ζωῆς τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Κατ᾽ ἐξαίρεσιν καὶ
διὰ τὰς ἀνάγκας τῶν Ἱ. Σκηνωμάτων ἐπιτρέπονται:
1) Ἡ εἴσοδος καὶ κυκλοφορία ὀχημάτων καὶ παντὸς εἴδους μηχανοκινήτων τροχοφόρων εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπως αὕτη ὁρίζεται
ὑπὸ τῆς ἰσχυούσης ψηφισθείσης ἐν τῇ ὑπὸ στοιχεῖα ΡΞΖ (167)/20.8.2010
Συνόδῳ τῆς Δ.Ι.Σ. Κανονιστικῆς Διατάξεως, καὶ ὑπὸ τοὺς κάτωθι ὅρους: α)
ἡ ἐτήσιος χιλιομετρικὴ κυκλοφορία τῶν ὀχημάτων τῶν Ἱ. Μονῶν, Σκητιωτῶν
καὶ Κελλιωτῶν νὰ μὴν ὑπερβαίνῃ τὰ 10.000 χιλιόμετρα, τῶν δὲ ἀγροτικῶν
τρακτὲρ τὰς 900 ὥρας λειτουργίας, καὶ β) ἡ ἀγορὰ μεταχειρισμένων ὀχημάτων ἐπιτρέπεται, ἐφ᾽ ὅσον ἡ χρῆσις των δὲν ἔχει ὑπερβῆ τὴν δεκαπενταετίαν.
2) Ἡ σταδιακὴ ἀντικατάστασις τῶν ἠλεκτροπαραγωγῶν ζευγῶν διὰ τῆς
ἐγκαταστάσεως μικρῶν μονάδων ἐξ Ἀνανεωσίμων Πηγῶν Ἐνεργείας.
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3) Ἡ χρῆσις ἁλυσοπριόνων δι᾽ ὑλοτομικάς ἐργασίας.
4) Ἡ προσέγγισις πλωτῶν σκαφῶν καὶ ἡ ἀπὸ ἀέρος τοιαύτη συμφώνως
πρὸς τὰς ἀντιστοίχους Κανονιστικὰς Διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 557 Β´/4–5–2006).
β) Θήρα, Ἐμπορία, Εἰσαγωγὴ εἰδῶν πανίδος, Κτηνοτροφία
1) Ἡ θήρα δι᾽ ὅλα τὰ εἴδη τῆς πανίδος ἀπαγορεύεται (Κ.Δ. «Περὶ
ἀπαγορεύσεως τῆς θήρας εἰς τὴν Χερσόνησον τοῦ Ἁγίου Ὄρους» – ΦΕΚ
903 Β´/24.9.1996). Μόνην ἐξαίρεσιν ἀποτελεῖ τὸ εἶδος τοῦ ἀγριοχοίρου,
ὅταν ὁ πληθυσμὸς των αὐξάνεται ὑπερμέτρως καὶ ὡς ἐκ τούτου προκαλοῦνται ζημίαι εἰς τοὺς κήπους τῶν Ἱ. Σκηνωμάτων, ὁπότε ἐπιτρέπεται μὲ
εὐθύνην τῶν Ἱ. Μονῶν ἡ συνετὴ ἀπομάκρυνσίς των.
2) Ἀπαγορεύεται εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἡ ἐμπορία ἢ ἡ εἰσαγωγὴ ξενικῶν
εἰδῶν πανίδος, ὡς καὶ κάθε μορφὴ κτηνοτροφίας, ἐπιτρεπομένης μόνον τῆς
μελισσοκομίας.
3) Οἱ παραβάται τῆς παρούσης παραγρ. β ἐδαφ. 2, τῇ ἀποφάσει τῆς Ἱ.
Ἐπιστασίας ἀπελαύνονται ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἄρθρον 6ον
Βασικοὶ Στόχοι καὶ Μέτρα
διὰ τὴν προστασίαν τῆς θαλασσίας Περιφερειακῆς Ζώνης
α) Κανονισμὸς Λιμένος Ἱερισσοῦ
Διὰ τὴν προστασίαν τῆς Ἀθωνικῆς Χερσονήσου ἰσχύει ὁ Εἰδικὸς
Κανονισμὸς Λιμένος Ἱερισσοῦ ὑπ᾽ ἀριθμόν 14, ὁ ὁποῖος ἐκυρώθη μὲ τὴν
ὑπ᾽ ἀριθμὸν 5920/25.8.1987 ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας
(ΦΕΚ 511 Β´/22.9.1987).
β) Ἁλιεία
1) Ἀπαγορεύεται ἡ ὑπὸ τῶν Ἱ. Μονῶν θανάτωσις ἢ καταστροφὴ τῶν θαλασσίων εἰδῶν χλωρίδος καὶ πανίδος προτεραιότητος, ἰδίως δὲ τῆς Μεσογειακῆς φώκιας (Monachus monachus), ἡ ἁλιεία μὲ δίκτυα τράτας, δράγες,
πεζότρατες ἢ παρόμοια δίκτυα, μὲ στατικὰ δίκτυα ἐπάνω εἰς κοραλλιογενῆ
ἐνδιαιτήματα καὶ ἀσβεστοφυκικοὺς βυθούς, καθὼς καὶ ἡ χρῆσις ἐκρηκτικῶν
ὑλῶν. Τέλος ἀπαγορεύεται ἡ ἐγκατάστασις καὶ λειτουργία ἰχθυοκαλλιεργειῶν εἰς λιβάδια ποσειδωνίας, ἡ ὑποβρύχιος διὰ καταδύσεων ἁλιεία
εἴτε διὰ φυσικῆς ἀναπνοῆς εἴτε δι᾽ ἀναπνευστικῶν συσκευῶν, ὡς καὶ ἡ
ἐμπορία τῶν ἰχθυαλιευμάτων.
2) Ἐπιτρέπεται ἡ ἁλιεία ἐν Ἁγίῳ Ὄρει διὰ τὴν συντήρησιν τῶν Μοναχῶν αὐτοῦ καὶ εἶναι ἐλευθέρα καὶ ἀπηλλαγμένη πάσης φορολογίας (Ἄρθρον
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170όν τοῦ Κ.Χ.Α.Ο.). Ἐπίσης ἡ ἁλιεία γίνεται ὑπὸ μοναχῶν ἢ λαϊκῶν
ἐργαζομένων εἰς τὰ Ἱ. Σκηνώματα καὶ διὰ λογαριασμὸν τῶν Ἱ. Σκηνωμάτων.
Ἄρθρον 7ον
Ἱεραὶ Μοναί - Φορεῖς Διαχειρίσεως
α) Τὰ καθ’ἅπαν τὸ Ἅγιον Ὄρος δάση, ὡς ἰδιοκτησία τῶν Κ´ Ἱερῶν
Μονῶν (ἄρθρον 105, παρ. 2, ἐδαφ. α´ τοῦ Συντάγματος), διαχειρίζονται,
καλλιεργοῦν, προστατεύουν καὶ ἀξιοποιοῦν ἀπ’εὐθείας αἱ ἰδιοκτήτριαι Ἱ.
Μοναί, συμφώνως πρὸς τὰ ἀνέκαθεν ἐν Ἁγίω Ὄρει κρατοῦντα καὶ πρὸς τὰς
ἰσχυούσας δασοπονικὰς καὶ περιβαλλοντικὰς ἀρχάς, διὰ τῶν θεσμοθετημένων διοικητικῶν ὀργάνων αὐτῶν (ἄρθρα 2, 9, 13 καὶ 106 τοῦ Κ.Χ.Α.Ο).
β) Πόροι τῶν Ἱ. Μονῶν, ὡς Φορέων Διαχειρίσεως, εἶναι ἰδίως ἐπιχορηγήσεις ἀπὸ Ὑπουργεῖα, ὀργανισμούς, ἐπιχειρήσεις, τὸ «Πράσινο Ταμεῖο»,
ἐθνικοὶ καὶ κοινοτικοί πόροι, οἱ ὁποῖοι διατίθενται διὰ τὴν ἐκπόνησιν προγραμμάτων ἔργων, μελετῶν καὶ ἐρευνῶν.
γ) Ὁ οἰκονομικὸς καὶ διαχειριστικὸς ἔλεγχος τῶν Ἱ. Μονῶν ὡς Φορέων
Διαχειρίσεως γίνεται κατὰ τοὺς ὁρισμοὺς τῶν ἄρθρων 27 καὶ 86–90 τοῦ
Κ.Χ.Α.Ο.
δ) Αἱ Ἱεραὶ Μοναὶ ἀποτελοῦν τοὺς Φορεῖς Διαχειρίσεως τῶν δασοκτημάτων των καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς εὑρισκομένων τύπων φυσικῶν οἰκοτόπων καὶ
τῶν εἰδῶν χλωρίδος καὶ πανίδος. Αἱ ἁρμοδιότητες τῶν διοικητικῶν ὀργάνων
των εἶναι αἱ ἀκόλουθοι:
1) Ἡ κατάρτισις καὶ ἐφαρμογὴ τῶν Σχεδίων Διαχειρίσεως εἰς τὰ ὅρια
τῶν δασοκτημάτων των. Κατὰ τὴν σύνταξιν τῶν Σχεδίων Διαχειρίσεως αἱ
Ἱ. Μοναὶ τηροῦν τὰς διατάξεις τῶν ἄρθρων 4, 5 καὶ 6 τῆς παρούσης Κ.Δ.,
τὰς προδιαγραφὰς τῶν Σχεδίων Διαχειρίσεως, ὅπως καθορίζονται ὑπὸ τῆς
ἐθνικῆς νομοθεσίας καὶ τὴν ὑπερχιλιετῆ παράδοσιν τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας
διὰ τὴν διατήρησιν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Τὰ Σχέδια Διαχειρίσεως
ἰσχύουν διὰ μίαν πενταετίαν καὶ πάντως ἕως ὅτου ἐγκριθοῦν νεώτερα.
2) Ἡ παροχὴ αἰτιολογημένων γνωμοδοτήσεων πρὸ τῆς ἐγκρίσεως τῶν
περιβαλλοντικῶν ὅρων καὶ δραστηριοτήτων εἰς τὴν περιοχὴν εὐθύνης των,
ὁσάκις τοῦτο ζητηθῇ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
3) Ἡ κατάρτισις μελετῶν καὶ ἐρευνῶν, καθὼς καὶ ἡ ἐκτέλεσις τεχνικῶν
ἔργων ἢ ἄλλων ἔργων, τὰ ὁποῖα περιλαμβάνονται εἰς τὸ οἰκεῖον Σχέδιον
Διαχειρίσεως καὶ εἰς τὰ ἀντίστοιχα προγράμματα δράσεως καὶ εἶναι
ἀπαραίτητα διὰ τὴν προστασίαν, διατήρησιν, ἀποκατάστασιν καὶ ἀνάδειξιν
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τῶν προστατευομένων ἀντικειμένων, τὰ ὁποῖα ἐμπίπτουν εἰς τὴν περιοχὴν
εὐθύνης των.
4) Ἡ κατασκευή, ἐπισκευὴ καὶ συντήρησις τῶν ἀναγκαίων ἔργων
ὑποδομῆς, καθὼς καὶ ἡ προμήθεια τοῦ ἀναγκαίου ἐπιστημονικοῦ καὶ
τεχνικοῦ ἐξοπλισμοῦ διὰ τὴν ἄσκησιν τῶν λειτουργιῶν διαχειρίσεως.
5) Ἡ ἀπόφασις διὰ συμμετοχὴν εἰς ἐθνικὰ ἢ εὐρωπαϊκὰ προγράμματα
καὶ ἡ ἀνάληψις δράσεων σχετικῶν μὲ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν προγραμμάτων
εἰς τὴν περιοχὴν εὐθύνης των.
6) Ἡ συνεργασία μεθ᾽ ὅλων τῶν κρατικῶν φορέων, τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν τῆς Ε.Ε., ὡς καὶ ἡμεδαπῶν ἢ ἀλλοδαπῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων
καὶ ἐρευνητικῶν κέντρων.
7) Αἱ Ἱ. Μοναὶ κατὰ τὴν ἄσκησιν τῶν ὡς ἄνω ἁρμοδιοτήτων των συνεργάζονται καὶ μὲ ἰδιώτας ἐπιστήμονας ἐγνωσμένης ἐμπειρίας.
8) Ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 2ον παρ. β´ διαχείρισις τῆς θαλασσίας περιφερειακῆς ζώνης ὑπὸ τῶν Κ´ Ἱερῶν Μονῶν ἐνεργεῖται κατὰ τοὺς ὅρους τοῦ
γενικοῦ Σχεδίου Διαχειρίσεως, καταρτιζομένου ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
Ἄρθρον 8ον
Ἱερὰ Κοινότης – Ἐποπτεία καὶ Συντονισμός
α) Ἡ ἐποπτεία τῆς λειτουργίας καὶ ὁ κεντρικὸς συντονισμὸς τῆς ὑπὸ τῶν
Κ´ Ἱερῶν Μονῶν διαχειρίσεως τῆς Ἀθωνικῆς Χερσονήσου ὡς Προστατευομένης Περιοχῆς ἀνήκει εἰς τὴν ἁρμοδιότητα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος
(ἄρθρον 9 Κ.Χ.Α.Ο).
β) Ἡ Ἱερά Κοινότης, ἔχουσα εἰς τὴν διάθεσίν της τὰ στοιχεῖα διὰ τὴν
οἰκολογικὴν κατάστασιν καὶ τὴν κατάστασιν διαχειρίσεως ὅλης τῆς προστατευομένης περιοχῆς τῆς Ἀθωνικῆς Χερσονήσου, ὁρίζει τὰς κατευθύνσεις
διὰ τὴν Ἁγιορειτικὴν ἀειφορικὴν διαχείρισιν τῆς περιοχῆς αὐτῆς κατόπιν
γνωμοδοτήσεως τῆς «Ε.ΦΥ.ΠΕΡ.». Εἰδικώτερον αἱ ἁρμοδιότητες αὐτῆς εἶναι
αἱ ἀκόλουθοι:
1) Χαράσσει τὰς κατευθυντηρίους ἀρχὰς διὰ τὴν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος, ἐποπτεύει τὰς Κ´ Ἱ. Μονάς, αἱ ὁποῖαι λειτουργοῦν ὡς Φορεῖς
Διαχειρίσεως τῶν δασοκτημάτων των καὶ εἶναι ὁ ἐπίσημος ἐκπρόσωπος τῆς
Ἀθωνικῆς Πολιτείας πρὸς τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν, τὴν Ε.Ε. καὶ
οἱονδήποτε τρίτον, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὰ θέματα τῆς Ε.Ζ.Δ. τῆς περιοχῆς «Χερσόνησος Ἄθως». Ἐπιπλέον διὰ τῆς Ἱ. Κοινότητος γίνεται ἡ κατανομὴ τῶν
χρηματοδοτικῶν πόρων πρὸς τὰς Κ´ Ἱ. Μονὰς ὡς Φορεῖς Διαχειρίσεως.
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2) Ἐγκρίνει τὰ Σχέδια Διαχειρίσεως ἑκάστης Ἱερᾶς Μονῆς κατόπιν
εἰσηγήσεως τῆς «Ε.ΦΥ.ΠΕΡ.».
3) Ἐπικουρεῖ τὸ ἔργον τῶν Ἱ. Μονῶν, αἱ ὁποῖαι ἀδυνατοῦν νὰ χωρήσουν
εἰς τὴν σύνταξιν Σχεδίων Διαχειρίσεως.
4) Καθορίζει, κατόπιν γνωμοδοτήσεως τῆς «Ε.ΦΥ.ΠΕΡ.» καὶ ἐν
συνεργασίᾳ μετὰ τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων τοῦ ΥΠΕΚΑ, τοὺς στόχους καὶ
τὰ μέτρα διατηρήσεως εἰς ἱκανοποιητικὴν κατάστασιν τῆς Ε.Ζ.Δ.
5) Παρέχει τὴν σύμφωνον γνώμην της ἐπὶ αἰτήσεων ἐνδιαφερομένων
διὰ τὴν ἔκδοσιν ἀδειῶν μὲ ἀντικείμενον τὴν ἐκπόνησιν ἐρευνῶν ἢ μελετῶν,
αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν τὸ φυσικὸν περιβάλλον συνόλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
6) Συνεργάζεται μετὰ τῶν ἁρμοδίων φορέων ἢ ὀργάνων τοῦ Ὑπουργείου
Περιβάλλοντος καὶ Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς (ΥΠΕΚΑ) διὰ τὴν συστηματικὴν
παρακολούθησιν τῆς βιοποικιλότητος. Εἰδικῶς διὰ τὴν προστατευομένην
περιοχὴν τῆς Ἀθωνικῆς Χερσονήσου, ἡ ἐπιλογὴ τοῦ φορέως, ὅστις θὰ
ἀναλάβῃ τὴν ἀπογραφήν, γίνεται τῇ συμφώνῳ γνώμῃ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
7) Ἐκλέγει τὰ μέλη τῆς «Ε.ΦΥ.ΠΕΡ.», ἡ ὁποία εἶναι τὸ γνωμοδοτικόν
της ὄργανον.
8) Προσλαμβάνει ἢ συνεργάζεται μὲ εἰδικοὺς ἐπιστήμονας κατόπιν
αἰτήσεως τῆς «Ε.ΦΥ.ΠΕΡ.».
9) Ἐγκρίνει τὰς προμελέτας περιβαλλοντικῶν ἐπιπτώσεων (ΠΠΕ) τῶν
περιβαλλοντικῶν ἔργων τῶν Ἱ. Μονῶν, ὡς καὶ τὰς μελέτας περιβαλλοντικῶν
ἐπιπτώσεων (ΜΠΕ), καὶ ἐκδίδει ἀπόφασιν ἐγκρίσεως περιβαλλοντικῶν
ὅρων (ΕΠΟ) κατόπιν εἰσηγήσεως τῆς «Ε.ΦΥ.ΠΕΡ.».
Ἄρθρον 9ον
Ἐπιτροπὴ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος
α) Διὰ τὴν ἀποτελεσματικὴν ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῆς παρούσης
Κανονιστικῆς Διατάξεως συνίσταται πενταμελής ἐπιτροπὴ μὲ τὴν ὀνομασίαν
«Ἐπιτροπή Φυσικοῦ Περιβάλλοντος» (Ε.ΦΥ.ΠΕΡ).
β) Ἡ Ἐπιτροπὴ ἀποτελεῖται ὑπὸ τριῶν Μοναχῶν καὶ δύο λαϊκῶν
ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι ὁρίζονται κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
Ἡ θητεία των εἶναι τριετής. Τὰ μέλη της εἶναι ἐπανεκλέξιμα. Ἡ Ἐπιτροπή:
1) Ἀποτελεῖ τὸ κεντρικὸν ἐπιστημονικόν, εἰσηγητικὸν καὶ γνωμοδοτικὸν
ὄργανον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος διὰ τὸν συντονισμὸν τῶν Φορέων Διαχειρίσεως (Ἱ. Μονῶν), τὴν παρακολούθησιν καὶ ἀξιολόγησιν τῶν ἐπιπτώσεων
τῆς περιβαλλοντικῆς πολιτικῆς τοῦ Κράτους ἐπὶ τῆς Ἀθωνικῆς Χερσονήσου
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καὶ τὴν εἰσήγησιν τῶν ἑκάστοτε μέτρων προστασίας τῆς Ἀθωνικῆς βιοποικιλότητος.
2) Παρακολουθεῖ καὶ ἐνημερώνει τὴν Ἱερὰν Κοινότητα δι᾽ὅλας τὰς
ἀποφάσεις τῶν ὀργάνων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητος, τὰ χρηματοδοτικὰ προγράμματα καὶ δι᾽ ὁ,τιδήποτε ἀξιόλογον περὶ
τὰ περιβαλλοντικά θέματα.
3) Εἰσηγεῖται εἰς τὴν Ἱ. Κοινότητα τὰ Σχέδια Διαχειρίσεως τῶν προστατευομένων ἀντικειμένων καὶ τὰ προγράμματα δράσεως, τὰ συνοδεύοντα τὰ
ἀνωτέρω σχέδια, τὰ ὁποῖα καταρτίζει καὶ ἐφαρμόζει ἑκάστη Ἱερὰ Μονή.
4) Παρέχει γνωμοδοτήσεις τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι πρὸ τῆς προεγκρίσεως
τῆς χωροθετήσεως καὶ τῆς ἐγκρίσεως τῶν περιβαλλοντικῶν ὅρων, δι᾽ ἔργα
καὶ δραστηριότητας, εἰς τὰς περιοχὰς εὐθύνης τῶν Ἱ. Μονῶν, αἱ ὁποῖαι καταρτίζουν τὰς σχετικὰς μελέτας καὶ σχέδια. Ὁμοίως γνωμοδοτεῖ καὶ ἐπὶ
παντὸς ἑτέρου θέματος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ζητεῖται ἡ γνώμη αὐτῆς ὑπὸ τῆς
Ἱερᾶς Κοινότητος.
5) Παρακολουθεῖ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς περιβαλλοντικῆς νομοθεσίας καὶ
τῶν περιβαλλοντικῶν ὅρων, οἱ ὁποῖοι ἰσχύουν ἢ ἐπιβάλλονται δι᾽ ἔργα ἢ
δραστηριότητας πραγματοποιουμένας ἐντὸς τῶν ὁρίων τῶν Κ´ Ἱερῶν
Μονῶν. Εἰς περίπτωσιν παραλείψεων ἢ σφαλμάτων ἡ «Ε.ΦΥ.ΠΕΡ.» ἐνημερώνει σχετικῶς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα.
6) Θεωρεῖ μελέτας, παρακολουθεῖ ἐρευνητικὰ προγράμματα καὶ
ἐπιβλέπει τεχνικὰ ἢ ἄλλα ἔργα γενικωτέρου ἐνδιαφέροντος, ὑπαγόμενα εἰς
τὴν ἁρμοδιότητα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
7) Προσλαμβάνει, κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, τὸ
ἀναγκαῖον προσωπικὸν διὰ τὴν στελέχωσίν της, κατὰ τὰς ἰσχύουσας ἐν
Ἁγίῳ Ὄρει διατάξεις, ὅταν πρόκειται δι᾽ ἐκτέλεσιν ἔργων κοινῆς ὠφελείας
ἢ δι᾽ ἔλεγχον προμελετῶν περιβαλλοντικῶν ἐπιπτώσεων (ΠΠΕ) καὶ μελετῶν
περιβαλλοντικῶν ἐπιπτώσεων (ΜΠΕ), καὶ συντάσσει τὴν ἀπόφασιν
ἐγκρίσεως περιβαλλοντικῶν ὅρων (ΕΠΟ).
8) Χορηγεῖ σῆμα ποιότητος εἰς τὰ ὑπὸ τῶν Ἱ. Μονῶν καὶ Κελλίων παραγόμενα προϊόντα.
9) Συμβάλλει εἰς τὰς διαδικασίας ἐγγραφῆς Φυτοϋγειονομικοῦ Μητρώου,
εἰς τὴν ἔκδοσιν Φυτοϋγειονομικῶν Διαβατηρίων, καθὼς καὶ εἰς τὴν διαδικασίαν τῶν τελικῶν Φυτοϋγειονομικῶν Ἐλέγχων διὰ τὰς Κ´ Ἱ. Μονάς.
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Ἄρθρον 10ον
Τὸ συσταθὲν διὰ τοῦ νόμου 1198/1981 (ἄρθρο 9) Κέντρον Διαφυλάξεως
Ἁγιορειτικῆς Κληρονομίας (Κε.Δ.Α.Κ.) ἐγκρίνει τὰς μελέτας διὰ δασικὰ
καὶ περιβαλλοντικὰ ἔργα, τὰ ὁποῖα ἐκτελοῦνται ὑπὸ τῶν Ἱ. Μονῶν.
Ἄρθρον 11ον
Γενικαὶ Διατάξεις
α) Ἐπισυνάπτεται καὶ ἀποτελεῖ μέρος τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως ὁ Χάρτης τῶν ὁρίων τῆς προστατευομένης περιοχῆς καὶ τῆς θαλασσίας περιφερειακῆς ζώνης.
β) Ἐντὸς ἔτους ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης αἱ Ἱεραὶ Μοναὶ
καταρτίζουν τὰ Σχέδια Διαχειρίσεώς των.
γ) Ἡ Ἱερὰ Κοινότης βάσει τῶν ἐγκεκριμένων ὑπ᾽ αὐτῆς Σχεδίων Διαχειρίσεως ἑκάστης Ἱ. Μονῆς συντάσσει τὴν γενικὴν Διαχειριστικὴν Περιβαλλοντικὴν Μελέτην τῆς Ἀθωνικῆς Χερσονήσου καὶ τῆς περιφερειακῆς
θαλασσίας ζώνης.
δ) Ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης παύει ἰσχύουσα ἡ ἀπὸ 9ης
Ἀπριλίου 1991 ψηφισθεῖσα Κανονιστική Διάταξις (ΦΕΚ 893 Β´/30.10.1995).
Ἄρθρον 12ον
Ἡ ἰσχὺς τῆς παρούσης ἄρχεται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς της εἰς τὴν
Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.
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ΟΜΑΔΑ 1η ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ

Α/α
01.

01.1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕ ΚΥΑ
1η
2η
3η
4η
15393/2332/2002* ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

14.1, 14.2

Δασικοί Δρόμοι
Δασικοί ΔρόμοιΔιανοίξεις
οιασδήποτε
κατηγορίας

Τό σύνολο

ΟΜΑΔΑ 2η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ

Α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕ ΚΥΑ
1η
2η
3η
4η
15393/2332/2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

01.

Φράγματα Λιμνοδεξαμενές

01.1

1.1, 1.2

Χωμάτινα φράγματα αποθήκευσης,
λιμνοδεξαμενές
και άλλες εγκαταστάσεις προοριζόμενες για συγκράτηση ή μόνιμη
αποθήκευση νερού

Όγκος
ταμιευτήρα
≥ 300.000m³
και ύψος
φράγματος
≥ 15 μέτρων

Όγκος
ταμιευτήρα
< 300.000m³
και ύψος
φράγματος
< 15 μέτρων

1.1, 1.2

Τσιμεντένια φράγματα αποθήκευσης,
λιμνοδεξαμενές
και άλλες εγκαταστάσεις προοριζόμενες για συγκράτηση ή μόνιμη
αποθήκευση νερού

Όγκος
ταμιευτήρα
≥ 300.000m³
και ύψος
φράγματος
≥ 10 μέτρων

Όγκος
ταμιευτήρα
< 300.000m³
και ύψος
φράγματος
< 10 μέτρων

01.2

02.

Απολήψεις
Επιφανειακών
Νερών

02.1

3.1α

Απολήψεις
από ποτάμια
χειμάρρους,
ρέματα και λίμνες:
α) άρδευση

≥ 500
στρεμμάτων

02.2

3.1β

β) ύδρευση

≥ 1000 κατοίκων < 1000 κατοίκων

02.3

3.1γ

γ) κάλυψη
αναγκών λοιπών
εγκαταστάσεων

< 500
στρεμμάτων
≥ 500
στρεμμάτων ή
≥ 1000 κατοίκων

* Η αντιστοίχηση των αναγραφόμενων έργων με την ΚΥΑ γίνεται ανά ομάδα της ΚΥΑ και Α/α έργου της ΚΥΑ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ

Α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕ ΚΥΑ
1η
2η
3η
4η
15393/2332/2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

04.

Αγωγοί - Διώρυγες
μεταφοράς νερού

04.1

5.1

Κλειστοί υπόγειοι
ή επιφανειακοί
αγωγοί κατά μήκος
υφιστάμενου
οδικού δικτύου

Μήκος
Αγωγού ≥ 10km

Μήκος
Αγωγού < 10km

5.2

Επιφανειακοί
ή υπόγειοι αγωγοί
εκτός της ευρείας
κοίτης ποταμών
μονίμου ή
διαλείπουσας
ροής και εκτός
οδικού δικτύου

Μήκος
Αγωγού ≥ 5km

Μήκος
Αγωγού < 5km

Άντληση
υπογείων
υδάτινων όγκων
έως 200.000m³
ετησίως

Μεμονωμένες
γεωτρήσεις
<500.000m³
ετησίως και
βάθους
<50 μέτρων

04.2
05.

05.1

Υδρογεωτρήσεις

7.2

Αρδευτικές
γεωτρήσεις

06.

Αντιπλημμυρικά
έργα και έργα
διευθέτησης

06.1

8.1,
8.2,
8.3,
8.4

Αντιπλημμυρικά
έργα και έργα
διευθέτησης
ανεξαρτήτου
διατομής ή διαμορφούμενη από
συρματοκιβώτια
ή πέτρα ή σκυρόδεμα ή συνδυασμό
τους και εφόσον
οι εργασίες
αναπτύσσονται σε
συνολικό συνεχές
μήκος ρεύματος

Το σύνολο

8.6

Νέα έργα
αναχωμάτων

Το σύνολο

Έργα ενίσχυσης
υφιστάμενων
αναχωμάτων

Σε συνολικό
μήκος υδάτινου
αποδέκτη
≥ 500 μέτρων
με ανύψωση
των υπαρχόντων
αναχωμάτων
μέχρι 2 μέτρων

06.2

06.3

8.7

Σε συνολικό
μήκος υδάτινου
αποδέκτη
< 500 μέτρων
με ανύψωση
των υπαρχόντων
αναχωμάτων
μέχρι 1 μέτρο
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Πρός Ἐπικύρωσιν Κανονιστικαί Διατάξεις Ἁγίου Ὄρους
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ

Α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕ ΚΥΑ
1η
2η
3η
4η
15393/2332/2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

07.

Έργα προστασίας
από την διάβρωση

07.1

9.1

Έργα προστασίας
πού αφορούν
έκταση

< 5km²

9.2

Κατασκευές
έργων προστασίας
θεμελίωσης
φραγμάτων

Το σύνολο

9.3

Κατασκευές
προβόλων εντός
υδατορευμάτων

07.2
07.3

07.4

08.

9.5

15.

Κατασκευές
έργων προστασίας
θεμελίωσης
γεφυρών και
κατασκευές
χαλινών

Υδροηλεκτρικά
έργα

Το σύνολο

Με ταμιευτήρα
Τ < 1.000.000m³
είτε με αγωγό
εκτροπής
≥ 1.000 μέτρων
είτε με ισχύ
από 1 έως 8MW

Χωρίς ταμιευτήρα
(μόνο έργο υδροληψίας μέγιστου
ύψους 2m) και με
αγωγό εκτροπής
< 1.000m και
ισχύος <1MW

Προσχώσεις
που προήλθαν
από πλημμύρες
προγενέστερες
της τελευταίας
πενταετίας
β) Προσχώσεις
πού προήλθαν
από πλημμύρες
της τελευταίας
πενταετίας και σε
συνολικό μήκος
υδατορεύματος
≥ 1000m

Προσχώσεις
που προήλθαν
από πλημμύρες
της τελευταίας
πενταετίας και σε
συνολικό μήκος
υδατορεύματος
< 1000m

Λοιπά
υδραυλικά έργα

09.

09.1

Συνολικό
μήκος κοίτης
< 500 μέτρων

16.1

Άρσεις
των προσχώσεων
σε υδατορεύματα
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ΟΜΑΔΑ 3η ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ

Α/α
01.

02.

03.

04.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕ ΚΥΑ
1η
2η
3η
4η
15393/2332/2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

5.

Αλιευτικά
καταφύγια

8.1

Μεμονωμένες
Θαλάσσιες
Προβλήτες

8.3

Μεμονωμένες
Προβλήτες
Ανέλκυσης
και Καθέλκυσης
σκαφών

10.

Έργα προστασίας
και διαμόρφωσης
ακτών παράλληλα
επί της ακτής

Το σύνολο
Με μήκος μέχρι
20m συνολικά
ή εμβαδού
Με μήκος μεταξύ <200m² συνολικά,
50-20m συνολικά καθώς και ξύλινες
και εμβαδού με- προβλήτες
ταξύ 500-200m² ανεξαρτήτως
συνολικά
μήκους

Το σύνολο
Συνολικό μήκος
παρέμβασης 100
έως 500 μέτρων
και συνολικού
εμβαδού
5.000-1.000m²

Συνολικό μήκος
παρέμβασης
<100 μέτρων
ή συνολικού
εμβαδού
<1.000m²
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ΟΜΑΔΑ 4η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ

Α/α

01.

02.

03.

04.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕ ΚΥΑ
1η
2η
3η
4η
15393/2332/2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

4.

Υγειονομική ταφή
μη επικίνδυνων
στερεών
αποβλήτων

5.

Μεμονωμένες
εγκαταστάσεις
μεταφόρτωσης
καθώς και μεμονωμένες εγκαταστάσεις μηχανικής
διαλογής στερεών
αποβλήτων

Το σύνολο

9.

Μεμονωμένοι
χώροι διάθεσης
αδρανών υλικών
(από περιοχές
εξόρυξης πέτρας)
με υποχρεωτικό
σχέδιο αποκατάστασης του χώρου

Το σύνολο

16.

Μεμονωμένες
εγκαταστάσεις
διάθεσης υγρών
αποβλήτων
σε βόθρους
(απορροφητικούς
ή και στεγανούς)

Το σύνολο

Το σύνολο
(για
οποιαδήποτε
ισοδύναμη
ποσότητα)

ΟΜΑΔΑ 5η ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ

Α/α
02.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕ ΚΥΑ
1η
2η
3η
4η
15393/2332/2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

14.

Από ποταμούς,
ρέματα και
χείμαρρους

Παντός είδους
αμμοληψίες

ΟΜΑΔΑ 6η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ

Α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕ ΚΥΑ
1η
2η
3η
4η
15393/2332/2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
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ΟΜΑΔΑ 7η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ

Α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕ ΚΥΑ
1η
2η
3η
4η
15393/2332/2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ 8η ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ

Α/α
01.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕ ΚΥΑ
1η
2η
3η
4η
15393/2332/2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1., 2., 3.

Ιχθυοκαλλιέργεια

Το σύνολο

ΟΜΑΔΑ 9η ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ

Α/α
01.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕ ΚΥΑ
1η
2η
3η
4η
15393/2332/2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

11.

Ελαιοτριβεία

Το σύνολο

17.

Παραγωγή
προϊόντων
αλευρομύλων

Το σύνολο

31.

Παραγωγή
αποσταγμένων
αλκοολούχων
ποτών

Το σύνολο

04.

33.

Παραγωγή
κρασιού

Το σύνολο

05.

39.

06.

75.

Εμφιάλωση νερού
Πριόνισμα και
πλάνισμα ξύλου.
Δεν περιλαμβάνεται
ο εμποτισμός και
η χημική
κατεργασία ξύλου

78.

Κατασκευή
ξυλουργικών
προϊόντων
για την οικοδομή

02.

03.

07.

Το σύνολο

Το σύνολο

Το σύνολο
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ

Α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕ ΚΥΑ
1η
2η
3η
4η
15393/2332/2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

79.

Κατασκευή
κάθε είδους
ξύλινων δοχείων
και κιβωτίων

Το σύνολο

80.

Κατασκευή
άλλων προϊόντων
από ξύλο

Το σύνολο

103β.

Παραγωγή
ξυλοκάρβουνου και
άλλων στερεών

154.

Παραγωγή
εσβεσμένου
ασβέστη

Το σύνολο

12.

163.

Κοπή,
μορφοποίηση και
κατεργασία λίθων

Το σύνολο

13.

203.

Κατασκευή
εργαλείων

Το σύνολο

209.

Κατασκευή
μεταλλικών
προϊόντων

Το σύνολο

15.

269.

Εγκαταστάσεις
αποθήκευσης
στερεών καυσίμων

Το σύνολο

16.

267.

Συνεργεία
αυτοκινήτων

Το σύνολο

268.

Εγκαταστάσεις
αποθήκευσης
πετρελαίου,
υγρών καυσίμων

Το σύνολο

269.

Εγκαταστάσεις
αποθήκευσης
αερίων καυσίμων

Το σύνολο

19.

273.

Εγκαταστάσεις
παραγωγής
ηλεκτρικής
ενέργειας
Α. Με στερεά
καύσιμα
Β. Με υγρά
και αέρια καύσιμα

20.

276,
277,
278,
279

Κατασκευή
επίπλων

08.

09.

10.

11.

14.

17.

18.

Το σύνολο

Το σύνολο

Το σύνολο
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ΟΜΑΔΑ 10η ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ

Α/α

01.

02.

03.

04.
05.

06.

07.
08.

09.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕ ΚΥΑ
1η
2η
3η
4η
15393/2332/2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

11.

Εγκαταστάσεις
παραγωγής
αιολικής ενέργειας
(ανεμογεννήτριες)

≤5 ΜW
με επιφάνεια
εγκατάστασης
≤ 100
στρεμμάτων

11.

Εγκαταστάσεις
παραγωγής
ηλιακής ενέργειας
(φωτοβολταϊκά)

≤5 ΜW
με επιφάνεια
εγκατάστασης
≤ 100 στρεμμάτων

12.

Ηλεκτροπαραγωγή από
φωτοβολταϊκά
τόξα

≤5 ΜW
με επιφάνεια
εγκατάστασης
≤ 100 στρεμμάτων

13.

Γραμμές
μεταφοράς
ηλεκτρικής
ενέργειας με τις
συνοδευτικές
αυτών
εγκαταστάσεις
(υποσταθμοί)

Το σύνολο

10.

Ελικοδρόμια
(ως μεμονωμένες
εγκαταστάσεις)

15.

Σταθμοί βάσης
και αναμεταδότες
κινητής
τηλεφωνίας

Το σύνολο

22.

Μάντρες
παλαιοσιδήρων σε
υπαίθριους χώρους

Το σύνολο

23.

Μάντρες
υλικών οικοδομών

Το σύνολο

24.

Σταθμοί
ανεφοδιασμού
οχημάτων
με καύσιμα
α) Αέρια καύσιμα
β) Υγρά καύσιμα

Το σύνολο

Το σύνολο
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Τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των Νόμων του Κράτους δασοτεχνικά έργα πλην των
έργων οδοποιίας και διευθέτησης λεκανών, που εκτελούνται από τις Κ΄ Ιερές Μονές, για
την ανάπτυξη και προστασία των δασών και την συντήρηση των δασικών εδαφών δεν
υπάγονται στις διατάξεις και στις κατηγορίες του παρόντος πίνακα. Στα διαγράμματα
ύλης των τεχνικών μελετών θα περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο, στο οποίο θα αναλύονται
και θα αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές και οικολογικές συνθήκες και ορίζονται οι όροι
και περιορισμοί, όπως αυτοί τίθενται στην παρούσα Κανονιστική Διάταξη.

ΟΜΑΔΑ 11η ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α/α
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Έργα αντιπυρικής προστασίας
Κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων
Καθαρισμοί βλάστησης
Εστεγασμένες αντιπυρικές ζώνες
Κατασκευή υδατοδεξαμενών (έως 500m³)

1.5

Καλλιέργειες πηγών για πλήρωση
υδατοδεξαμενών αντιπυρικής προστασίας και ύδρευσης

1.6

Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών
Κατασκευή ξύλινων υπερυψωμένων
ή επίγειων πυροφυλακείων/παρατηρητηρίων
Τρακτερόδρομοι
Έργα αναδασώσεων
Αναδασώσεις με ενδημικά είδη
Αναδασώσεις γαιών με ενδημικά είδη
Έργα αναψυχής
Κατασκευή μικρών έργων αναψυχής
(κιόσκια, παγκάκια, τραπεζόπαγκοι, εκκλησάκια)
Κατασκευή και βελτίωση μονοπατιών
Βελτιώσεις - Συντηρήσεις δασικών οδών
Διαχείριση δασών
Μελέτες και έργα διαχείρισης (με έμφαση στην παραγωγή ξυλείας)
Μελέτες και έργα καλλιέργειας δασοσυστάδων
Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου,
επενδύσεις κατασκευών - έργα αποκατάστασης
Φυτοτεχνικές διαμορφώσεις περιβαλλόντων χώρων
Εξορύξεις πετρών μικρών εκτάσεων
Αναλημματικοί τοίχοι (ξερολιθιές - πεζούλες)
Μικρές Μονάδες παραγωγής (μονάδες τοπικής κλίμακας)

1.7
1.8
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
5.
5.1
5.2
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1

Εργαστήρια εργόχειρων. Εδώ περιλαμβάνονται εργαστήρια παραδοσιακών
ενδυμάτων (σκουφιά, ντορβάδες ή ταγάρια κ.α), μικρών ξύλινων κατασκευών
(γουδιά, ράβδοι, σταυροί κ.α.), μικρών μεταλλικών κατασκευών.
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
περὶ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας
τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
«ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ»

Ἡ κατὰ τὰ ἄρθρα 6 τοῦ ἀπὸ 10ης Σεπτεμβρίου 1926 Ν. Δ. καὶ 43 τοῦ
Κ.Χ.Α.Ο. (ΦΕΚ 309 Α´/16.9.1926) «περὶ κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ
Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους (Κ.Χ.Α.Ο.)» Δισενιαύσιος Ἱερὰ Σύναξις (Δ.Ι.Σ.),
ἐν τῇ ΡΟΑ´ (171)/21.8.2012 Συνόδῳ αὐτῆς ἀποφασίζει καὶ ψηφίζει τὴν τροποποίησιν διατάξεών τινων τῆς Κ.Δ. Διατάξεως1 «Περὶ τῆς Ἀθωνιάδος
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους» (δημοσιευθείσης ἐν ΦΕΚ 764
Β´/31.12.1987 καὶ τροποποιηθείσης ἐν ΦΕΚ 1536 Β´/16.11.2001) ὡς ἑξῆς:
Ἄρθρον 1
Ἡ παράγραφος 1 τοῦ ἄρθρου 1 τῆς Κ. Δ. «Περὶ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας» (ΦΕΚ 765 Β´/31.12.1987) τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς:
Διὰ τὴν ἐν Καρυαῖς τοῦ Ἁγίου Ὄρους λειτουργοῦσαν Ἀθωνιάδα
Ἐκκλησιαστικὴν Ἀκαδημίαν, λόγῳ τῆς ἱστορίας αὐτῆς καὶ τοῦ εἰδικοῦ
καθεστῶτος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, λαμβανομένης ὑπ᾽ ὄψιν τῆς κειμένης νομοθεσίας περὶ δημοσίας ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως, διὰ τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν αὐτῆς, ἐφαρμόζονται ἐφεξῆς τὰ κάτωθι:
Ἡ περίπτωσις (β) τῆς § 4 τοῦ ἄρθρου 1 τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς: «(β)
Ὑπάγεται ἐκπαιδευτικῶς εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, ὅπερ ἐποπτεύει αὐτὴν κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς παρούσης».
Μετὰ τὴν περίπτωσιν (γ) τῆς § 4 τοῦ ἄρθρου 1 προστίθεται ἐδάφιον:
«Τὸν Διευθυντὴν τοῦ οἰκοτροφείου διορίζει ἡ Ἱερὰ Κοινότης εἴτε ἐκ τοῦ
διδακτικοῦ προσωπικοῦ εἴτε ἐξ ἑτέρου προσώπου, κατόχου, εἰ δυνατόν,
πτυχίου ΑΕΙ, διακρινομένου ἐπὶ ἤθει χρηστῷ καὶ διοικητικῇ ἱκανότητι».

1

Πρόκειται προδήλως περί συντακτικοῦ σφάλματος. Ἡ ἀναφορά ὁλογράφως τῆς λέξεως «Διατάξεως»
δέον νά ἀφαιρεθῇ, ἀφοῦ προηγεῖται ἡ ἀναφορά τῆς βραχυγραφίας «Κ.Δ.».
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Ἄρθρον 2
Μετὰ τὴν § 2 τοῦ ἄρθρου 5 προστίθεται ἐδάφιον ὡς ἑξῆς: «Δύναται νὰ
λειτουργήσῃ ἐπὶ πλέον τμῆμα ὑποδοχῆς ἀλλοδαπῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν
πρὸς ἐκμάθησιν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, ἐν συνδυασμῷ μετὰ τοῦ ἄρθρου
7 τῆς Κ. Δ. (ΦΕΚ 765 Β´/1987)».
Ἡ § 3 τοῦ ἄρθρου 5 καταργεῖται καὶ ἀντικαθίστασται ὡς ἑξῆς: «3. Τὰ
ὡς ἄνω τμήματα τῆς § 2 τοῦ ἄρθρου 5 τελοῦν ὑπὸ ἑνιαίαν διεύθυνσιν μὲ
διευθυντὴν καὶ ὑποδιευθυντήν. Τὸν Διευθυντὴν ἐπιλέγει ἡ Ἱερὰ Κοινότης
ἐκ καταλόγου ὑποψηφίων ἀποστελλομένου παρὰ τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς
Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, τὸ ὁποῖον καὶ διορίζει αὐτόν. Διὰ τὴν θέσιν
τοῦ ῾Υποδιευθυντοῦ, ὁ Σύλλογος τῶν Καθηγητῶν ἐπιλέγει τρία πρόσωπα
ἐκ τῶν διδασκόντων καθηγητῶν τῆς Σχολῆς, καὶ διὰ τῆς Σχολικῆς ᾽Εφορείας
προτείνει τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι, ἥτις ἐπιλέγει καὶ ἐγκρίνει ἕνα ἐξ αὐτῶν. Τὸν
Διευθυντὴν ἀπόντα ἀναπληροῖ ὁ ῾Υποδιευθυντής, οὐδέποτε ὅμως δύνανται
νὰ ἀπουσιάζουν ἀμφότεροι».
Ἡ § 4 τοῦ ἄρθρου 5 καταργεῖται καὶ ἀντικαθίσταται ὡς ἑξῆς: «4. Ἡ διοίκησις τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας τυγχάνει ἑνιαία ὅσον
ἀφορᾷ εἰς τὸν ἐκπαιδευτικὸν τομέα. Ὁ Διευθυντὴς αὐτῆς ἔχει τὴν διοίκησιν
τῆς σχολικῆς μονάδος, ἐκπροσωπεῖ νομίμως τὸ Ἵδρυμα ἐνώπιον τοῦ
Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ ἀλληλογραφεῖ μετ᾽ αὐτοῦ. Ἡ ἀλληλογραφία μετὰ
τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος διαβιβάζεται μέσῳ τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας, ἡ δὲ μετὰ
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διὰ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος».
Ἡ § 5 τοῦ ἄρθρου 5 καταργεῖται.
Ἄρθρον 3
1. ῾Η § 2 τοῦ ἄρθρου 10 τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς: «2. Τὸ ἐκπαιδευτικὸν
προσωπικὸν τῆς Ἀθωνιάδος ᾽Εκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας κατανέμεται ὡς
ἀκολούθως:
α. Ὁ Διευθυντὴς τοῦ ἑνιαίου Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου - Λυκείου
τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, ὁριζόμενος κατὰ τὸ ἄρθρον
2 τῆς παρούσης.
β. Ὁ Ὑποδιευθυντής, ἐκλεγόμενος ὡσαύτως κατὰ τὸ ἄρθρον 2 τῆς
παρούσης.
γ. Τέσσαρες Καθηγηταὶ κλάδου ΠΕ1.
δ. Πέντε Καθηγηταὶ κλάδου ΠΕ2, ἐκ τῶν ὁποίων 2 τουλάχιστον
Κλασσικῆς Φιλολογίας.
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ε. Εἷς Καθηγητὴς κλάδου ΠΕ3.
στ. Εἷς Καθηγητὴς κλάδου ΠΕ4.
ζ. Εἷς Καθηγητὴς κλάδου ΠΕ6 ἤ ΠΕ5.
η. Εἷς Καθηγητὴς κλάδου ΠΕ16 μὲ ἐξειδίκευσιν εἰς τὴν
Βυζαντινὴν Μουσικὴν.
θ. Εἷς Καθηγητὴς κλάδου ΠΕ11.
ι. Εἷς Καθηγητὴς κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικῆς.
ια. Εἷς Καθηγητὴς κλάδου ΠΕ8 μὲ ἐξειδίκευσιν εἰς τὴν Βυζαντινὴν
Ἁγιογραφίαν». (Ὑπουργικὴ Ἀπόφασις ΦΕΚ 561 Β´/8.4.2011)
2. Ἡ § 3 τοῦ ἄρθρου 10 καταργεῖται. Ἡ ἀρίθμησις τῶν ἑπομένων παραγράφων τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς: Ἡ 4 εἰς 3 καὶ ἡ 5 εἰς 4.
Ἄρθρον 4
Ἡ § 1 τῆς τροποποιηθείσης Κ. Δ. (ΦΕΚ 765 Β´/1987) διὰ τῆς Κ. Δ.
(ΦΕΚ 1536 Β´/2001) καὶ ἡ § 2 τῆς Κ. Δ. (ΦΕΚ 765 Β´/1987) τοῦ ἄρθρου
11 καταργοῦνται καὶ ἀντικαθίστανται ὡς ἑξῆς: «1. Ὁ ἑκάστοτε Διευθυντὴς,
ἐὰν μὲν τυγχάνῃ κληρικὸς ἢ μοναχὸς μετὰ ἀπὸ εὐδόκιμον ὑπηρεσίαν ἐνίων
ἐτῶν, ἀποφάσει τῆς Ἱ. Κοινότητος, προτείνεται εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν
Πατριαρχεῖον ἵνα ὀνομασθῇ Σχολάρχης. Ἕως τότε ὀνομάζεται καὶ ὑπογράφει ὡς Σχολαρχεύων. Ἐὰν ὁ Διευθυντὴς τυγχάνῃ λαϊκὸς θὰ ὀνομάζεται
Σχολαρχεύων.
Ἡ θητεία τοῦ Σχολάρχου ἤ Σχολαρχεύοντος, τῇ προτάσει τῆς Ἱ. Κοινότητος πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, κατὰ παρέκκλισιν
τῶν περὶ Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως κειμένων διατάξεων, δύναται νὰ
παραταθῇ».
Αἱ § 3 τῆς Κ. Δ. (ΦΕΚ 765 Β´/1987) καὶ § 4 τῆς τροποποιηθείσης Κ. Δ.
(ΦΕΚ 1536 Β´/2001) τοῦ ἄρθρου 11 καταργοῦνται.
Ἡ § 5 τοῦ ἄρθρου 11 τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς: «3. Ἅπαντες οἱ Καθηγηταὶ
(μόνιμοι ἢ ἀναπληρωταὶ) ἐπιλέγονται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, ἀνεξαρτήτως σειρᾶς ἐκ καταλόγων διοριστέων καὶ ἐπιτυχόντων, ὑποβαλλομένων ὑπὸ
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, τὸ ὁποῖον καί, προτάσει,
συμφώνῳ γνώμῃ καὶ ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος διορίζει τούτους.» «4.
Ἄν δὲν ὑπάρχουν ὑποψήφιοι ἐκπαιδευτικοὶ ἐκδηλοῦντες ἐνδιαφέρον διὰ
τὴν πρόσληψίν των ὡς ἀναπληρωτῶν ἢ ὡρομισθίων εἰς τὴν Ἀθωνιάδα
Ἐκκλησιαστικὴν Ἀκαδημίαν, δύναται νὰ προσκαλοῦνται πτυχιοῦχοι ΠΕ
ἀντιστοίχων εἰδικοτήτων ἐγγεγραμμένοι εἰς τοὺς πίνακας ὑποψηφίων καὶ
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νὰ διορίζωνται ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, προτάσει τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος» (Ν. 3848, ΦΕΚ 71 Α´/19.5.2010).
Ἡ § 6 τοῦ ἄρθρου 11, λαμβάνει ἀρίθμησιν 5.
Ἡ § 7 τοῦ ἄρθρου 11, λαμβάνει ἀρίθμησιν 6 καὶ τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς:
«6. Δύναται ὅλως ἐξαιρετικῶς νὰ προσληφθῇ ἐκ τοῦ καταλόγου ἐπιτυχόντων
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ὡς ὡρομίσθιος πτυχιοῦχος
Φυσικὸς ἢ Χημικὸς, Μαθηματικὸς, Φιλόλογος, Ξένων γλωσσῶν, Μουσικῆς
ἢ Πληροφορικῆς στρατιώτης, προτάσει τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, κατόπιν συνεννοήσεως τῶν Ὑπουργείων Ἐθνικῆς Ἀμύνης καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ
Θρησκευμάτων πρὸς κάλυψιν ἀναγκῶν τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀκαδημίας κατὰ τὸ διάστημα τῆς θητείας των».
Αἱ §§ 8 καὶ 9 τοῦ ἄρθρου 11, λαμβάνουν ἀρίθμησιν ἀντιστοίχως 7
καὶ 8.
Ἄρθρον 5
Ἡ § 1 τοῦ ἄρθρου 12 καταργεῖται.
Ἡ § 2 τοῦ ἄρθρου 12 λαμβάνει ἀρίθμησιν 1 καὶ τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς:
«1 ῾Ο Διευθυντὴς (Σχολάρχης ἢ Σχολαρχεύων) ἔχει τὴν διεύθυνσιν τοῦ
ἑνιαίου Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου καὶ Λυκείου, εὐθύνεται διὰ
τὴν ἐν αὐτῷ εὐταξίαν καὶ ἀκριβῆ τήρησιν καὶ ἐφαρμογὴν τῶν σχετικῶν διατάξεων περὶ ἐκπαιδεύσεως καὶ παρακολουθεῖ ἐν γένει τὸ ἐκπαιδευτικὸν
ἔργον τῆς Σχολῆς. Ἐὰν ὁ Διευθυντὴς ὀνομασθῇ ἐν τέλει Σχολάρχης, κατὰ
τὸ ἄρθρον 4 παρ. 1 τῆς παρούσης, τότε οὗτος θὰ προΐσταται τῶν ἐν τῷ Ἱερῷ
Ναῷ ἱερῶν ἀκολουθιῶν καὶ τῇ Κοινῇ Τραπέζῃ».
Ἡ § 3 τοῦ ἄρθρου 12 λαμβάνει ἀρίθμησιν 2 καὶ τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς:
«2. Ὡς Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου τῶν Καθηγητῶν, συγκαλεῖ τοῦτον τακτικῶς
μὲν ἅπαξ τοῦ μηνὸς, ἐκτάκτως δὲ ὁσάκις παραστῇ ἀνάγκη καὶ διασκέπτεται
περὶ τῶν ἀφορώντων εἰς τὴν πρόοδον τῶν μαθητῶν, ὑποβάλλων τῇ Ἱερᾷ
Κοινότητι διὰ τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας, τυχὸν προτάσεις».
Ἡ § 4 τοῦ ἄρθρου 12 λαμβάνει ἀρίθμησιν 3.
Εἰς τὸ ἄρθρον 12 προστίθεται παράγραφος 4 ἔχουσα οὕτω: «4. Ὁ
Διευθυντὴς τοῦ οἰκοτροφείου ἔχει τὴν εὐθύνην τῆς ἐσωτερικῆς λειτουργίας
τοῦ οἰκοτροφείου τῆς Σχολῆς, τῆς κοινῆς Τραπέζης καὶ τοῦ μελετητηρίου.
Ἐποπτεύει ἐπὶ τῆς ἐν γένει κοσμίας συμπεριφορᾶς τῶν μαθητῶν. Συνεργάζεται ἄμεσα μετὰ τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας καὶ ἀναφέρει καθηκόντως τυχὸν
παραβάσεις τῶν μαθητῶν. Προΐσταται τῶν ἀκολουθιῶν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ καὶ
τῇ Κοινῇ Τραπέζῃ».
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Ἄρθρον 6
Εἰς τὸ ἄρθρον 14 προστίθεται παράγραφος 5 ὡς ἑξῆς: «5. Ἅπαν τὸ
βοηθητικὸν, διοικητικὸν καὶ ὑπηρετικὸν προσωπικὸν ἔχει τὴν ἄμεσον
ἀναφορὰν του εἰς τὴν Σχολικὴν Ἐφορείαν».
Ἄρθρον 7
Τὸ ἄρθρον 16 τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς: «Νηστεῖαι. Πᾶσαι αἱ ὑπὸ τῆς
Ἐκκλησίας καθωρισμέναι νηστεῖαι τηροῦνται ἐν τῇ Ἀθωνιάδι. Συγκατάβασις
γίνεται μόνον ἀδείᾳ τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας ἐν περιπτώσει ἀσθενείας καὶ
δὴ κατόπιν βεβαιώσεως καὶ ὑποδείξεως τοῦ ἰατροῦ».
Ἄρθρον 8
Ἡ § 1 τοῦ ἄρθρου 22 τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς: «1. Τὰς ἐκ τῶν, ἐν τῷ προηγουμένῳ ὁριζομένων ποινῶν, ὑπὸ στοιχεῖα α´, β´ καὶ γ´ ἐπιβάλλουν εἴτε
ἡ Σχολικὴ Ἐφορεία, εἴτε ὁ Σχολάρχης, εἴτε ὁ Διευθυντὴς τοῦ οἰκοτροφείου.
Τὴν ὑπὸ στοιχεῖον δ´ ἐπιβάλλουν, εἴτε ἡ Σχολικὴ Ἐφορεία, εἴτε ὁ Σύλλογος
τῶν Καθηγητῶν».
Εἰς τὸ ἄρθρον 22 προστίθεται παράγραφος 3 ὡς ἀκολούθως: «3. Ἡ
ὁριστικὴ ἀπομάκρυνσις ἐκ τῆς Σχολῆς (ὑπὸ στοιχ. στ´ τῆς § 1) ἐπιβάλλεται
ὑπὸ τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας».
Ἄρθρον 9
Ἡ § 1 τοῦ ἄρθρου 32 τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς: «1. Ἡ Ἀθωνιὰς Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία ἐποπτεύεται γενικῶς ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, οὔσης
ἀνωτάτου Διοικητικοῦ Σώματος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, εἰδικῶς δὲ καὶ ἀμέσως
ὑπὸ τριμελοῦς Ἐφορείας (Σχολικῆς Ἐπιτροπῆς), ἀπαρτιζομένης ἐξ
Ἀντιπροσώπων τῶν Ἱερῶν Μονῶν παρὰ τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι ἢ καὶ ἐκ λογίων
καὶ καλῆς μαρτυρίας Ἁγιορειτῶν ἐκλεγομένων διὰ ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς
Κοινότητος».
Ἡ § 4 τοῦ ἄρθρου 32 τροποποιεῖται ὡς ἐξῆς: «4. Ὁ Σχολάρχης καὶ ὁ
Διευθυντὴς τοῦ οἰκοτροφείου, μετέχουν τῶν συνεδριάσεων τῆς Ἐφορείας,
ὁσάκις κληθοῦν ὑπ᾽ αὐτῆς ὡς εἰσηγηταί, ἄνευ δικαιώματος ψήφου».
Ἄρθρον 10
Ἡ § 2 τοῦ ἄρθρου 33 τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς: «2. Ἡ Ἐφορεία πληροφορουμένη παρὰ τῶν κατὰ τομεῖς ἁρμοδίων (Σχολάρχου, Διευθυντοῦ τοῦ
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οἰκοτροφείου καὶ Οἰκονόμου) τὰς ἀνάγκας τῆς Ἀθωνιάδος καὶ λαμβάνουσα
ὑπ᾽ ὄψιν τὰς εἰσηγήσεις αὐτῶν, ἰδίᾳ δὲ ἀφορώσας εἰς τὴν διατροφὴν καὶ
ὑγιεινὴν διαβίωσιν τῶν οἰκοτρόφων καὶ τὴν συντήρησιν καὶ εὐπρέπειαν
τῶν κτιρίων, τῶν χώρων καὶ τῶν οἰκοσκευῶν, προβαίνει εἰς τὰς δεούσας
ἐνεργείας εἴτε αὐτοδικαίως εἴτε τῇ γνώσει καὶ ἐγκρίσει τῆς Ἱ. Κοινότητος».
Ἄρθρον 11
Ἡ § 1 τοῦ ἄρθρου 35 τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς: «1. Ἡ Σχολικὴ Ἐφορεία
δύναται, ὁσάκις κρίνει σκόπιμον, νὰ ἀναθέσῃ τὴν ἐποπτείαν ἐπὶ τῆς
παρασκευῆς τοῦ συσσιτίου εἰς ἐποπτεύουσαν Ἐπιτροπὴν κατὰ τὴν κρίσιν
αὐτῆς, κατόπιν σχετικῆς ἀποφάσεώς της καταχωριζομένης εἰς τὸ βιβλίον
Πρακτικῶν. Ἡ ἐποπτεύουσα Ἐπιτροπὴ εὐθύνεται διὰ τὴν χρησιμοποίησιν
ἁπάντων τῶν ἐκ τῆς ἀποθήκης ἐξαχθέντων τροφίμων καὶ διὰ τὴν καλὴν
παρασκευὴν τούτων ὑπὸ τοῦ μαγείρου, ὑπογράφει δὲ εἰς τὸ βιβλίον συσσιτίου».
Ἡ § 2 τοῦ ἄρθρου 35 τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς: «2. Ἡ Ἐφορεία καταρτίζει
ἑβδομαδιαῖον διαιτολόγιον διὰ τὰς περιόδους τῆς κρεωφαγίας καὶ διὰ τὰς
τοιαύτας τῶν νηστειῶν τῶν Χριστουγέννων, τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
καὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων».
Ἄρθρον 12
Εἰς τὸ τέλος τῆς § 3 τοῦ ἄρθρου 37 προστίθεται ἐδάφιον ὡς ἐξῆς: «Οὗτοι
(οἱ νόμοι) ἰσχύουν ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι λαμβάνουν ὑπ᾽ ὄψιν τὸ
ἰδιαίτερον καθεστὼς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τὰς εἰδικὰς συνθήκας λειτουργίας
τῆς Ἀθωνιάδος ὡς καὶ τὴν ἰδιαιτερότητα τοῦ πνεύματος τῶν διατάξεων τῆς
παρούσης».
Ἄρθρον 13
Μετὰ τὴν § 5 τοῦ ἄρθρου 42 προστίθεται παράγραφος 6 ἔχουσα ὡς ἐξῆς:
«6. Εἰς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης ὅπου ἀναφέρεται ἡ λέξις “Σχολάρχης”,
ἐννοεῖται ὁ Διευθυντὴς τοῦ Σχολείου κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς § 1 τοῦ ἄρθρου
4 τῆς παρούσης».
Ἡ § 6 τοῦ ἄρθρου 42 λαμβάνει ἀρίθμησιν 7.
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
περὶ εἰσόδου καὶ κυκλοφορίας ὀχημάτων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Περὶ εἰσόδου καὶ κυκλοφορίας ὀχημάτων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
Ἡ κατὰ τὰ ἄρθρα 6 τοῦ ἀπὸ 10ης Σεπτεμβρίου 1926 Ν.Δ. καὶ 43 τοῦ
Κ.Χ.Α.Ο. (ΦΕΚ 309 Α´/16.9.1926) «περὶ κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ
Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους (Κ.Χ.Α.Ο.)» Δισενιαύσιος Ἱερὰ Σύναξις (Δ.Ι.Σ.),
ἐν τῇ ΡΟE´/20.8.2014 (175) Συνόδῳ αὐτῆς ἀποφασίζει καὶ ψηφίζει τὴν τροποποίησιν διατάξεών τινων τῆς Κ.Δ. περὶ εἰσόδου καὶ κυκλοφορίας
ὀχημάτων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει (δημοσιευθείσης ἐν ΦΕΚ 180 Β´/12.4.1983 καὶ
τροποποιηθείσης ἐν ΦΕΚ 557 Β´/4.5.2006) ὡς ἑξῆς:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
ΠΕΡΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΩι ΟΡΕΙ

Ἄρθρον 1
Γενικὴ ἀπαγόρευσις. Κατ᾽ ἐξαίρεσιν χορήγησις ἀδείας εἰσόδου καὶ
παραμονῆς. Ἔλεγχος κυκλοφορίας.
1. Ἐντὸς τῆς περιοχῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὡς αὕτη ὁρίζεται ἐν παρ. 1 τοῦ
ἄρ. 105 τοῦ Συντάγματος, ἀπαγορεύεται ἐν γένει ἡ εἴσοδος, παραμονὴ καὶ
κυκλοφορία τροχοφόρων ὀχημάτων οἱασδήποτε χρήσεως καὶ ἰδιοκτησίας
(ἐπιβατηγῶν Ι.Χ., φορτηγῶν δημοσίας καὶ ἰδιωτικῆς χρήσεως, τροχοφόρων
χωματουργικῶν καὶ οἰκοδομικῶν μηχανημάτων, ἑλκυστήρων, δικύκλων,
τρικύκλων κ.λπ.).
2. Κατ᾽ ἐξαίρεσιν εἶναι δυνατὴ ἡ, κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παρούσης καὶ
ὑπὸ τὰς αὐτόθι ἀναφερομένας εἰδικὰς προϋποθέσεις, χορήγησις ἀδείας
εἰσόδου καὶ παραμονῆς ὀχημάτων, παρεχομένη ὑπὸ μὲν τῆς Ἱερᾶς
Ἐπιστασίας διὰ περιπτώσεις προσωρινῆς παραμονῆς, ὑπὸ δὲ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος διὰ περιπτώσεις μονίμου παραμονῆς. Ἐν οἱᾳδήποτε περιπτώσει
μεριμνᾶται ὥστε ὁ τύπος καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ὀχημάτων νὰ τυγχάνῃ
ἐλεγχόμενος, περιωρισμένος καὶ ἀνάλογος πρὸς τὰς ἀνάγκας, ἀλλὰ καὶ τὸν
ἡσυχαστικὸν καὶ πνευματικὸν χαρακτῆρα τοῦ Ἱ. Τόπου.
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3. Διὰ τὰ προοριζόμενα διὰ μόνιμον κυκλοφορίαν ἐντὸς τοῦ Ἁγίου
Ὄρους ὀχήματα, κυριότητος τῶν Ἱ. Μονῶν καὶ τῶν Ἐξαρτημάτων αὐτῶν,
περὶ τῶν ὁποίων αἱ διατάξεις τοῦ ἑπομένου ἄρθρου, διενεργοῦνται ὑπὸ τῆς
Ἱ. Κοινότητος, κατὰ τὰ εἰωθότα, τὰ τῆς ταξινομήσεως αὐτῶν, ὡς εἰδικώτερον ἐν παρ. 5 τοῦ ἄρ. 2, ὁρίζεται.
4. Ἡ Ἱ. Κοινότης καθορίζει δι᾽ ἀποφάσεως αὐτῆς τοὺς συµφώνως πρὸς
τὰ προβλεπόµενα ὑπὸ τῶν παρ. 3 τοῦ ἄρ. 2 καὶ 1 τοῦ ἄρ. 3, ἐπιτρεποµένους
ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τύπους ὀχηµάτων.
5. Αἱ διαδικασίαι τῆς κατ᾽ ἐξαίρεσιν, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ἐγκρίσεως δὲν
ἀφοροῦν εἰς τὰ ὀχήματα τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πλὴν
τῆς ὑπὸ τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας παρεχομένης ἀδείας εἰσόδου αὐτῶν, ἡ ὁποία
πραγματοποιεῖται ἀτελῶς.
6. Διὰ λόγους δημοσίας τάξεως καὶ ἀσφαλείας, ὁ ἔλεγχος τῆς κυκλοφορίας παντὸς ὀχήματος καὶ ἡ τήρησις τοῦ Κώδικος Ὁδικῆς Κυκλοφορίας
(Κ.Ο.Κ.) ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἀνατίθεται εἰς τὰς ἀστυνομικὰς Ἀρχὰς αὐτοῦ.
7. Οἱ ὁδηγοὶ τῶν πάσης φύσεως ὀχημάτων ὀφείλουν νὰ ἐπιδεικνύουν
διαγωγὴν καὶ συμπεριφορὰν ἀνάλογον πρὸς τὴν ἱερότητα καὶ τὸν
ἡσυχαστικὸν χαρακτῆρα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, σεβόμενοι τὰ ἔθη τοῦ ἱεροῦ Τόπου, ὡς καὶ τὸ πρόγραμμα καὶ τοὺς κανόνας ἡσυχίας τῶν Ἱ. Μονῶν καὶ
Ἐξαρτημάτων καὶ ἐν γένει ὀφείλουν νὰ τηροῦν τοὺς ἀντιστοίχους κανόνας
ὁδικῆς συμπεριφορᾶς τοῦ Κ.Ο.Κ.
8. Διὰ τὴν πιστὴν ἐφαρµογὴν τῆς παρούσης µεριµνοῦν, κατὰ τὰ ἁγιορειτικὰ καθεστῶτα, ἐν τῇ ἁρµοδιότητι αὐτῶν ἡ Ἱ. Ἐπιστασία, αἱ μοναστηριακαὶ Ἀρχαὶ καὶ αἱ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει δημόσιαι Ὑπηρεσίαι.
Ἄρθρον 2
Ἄδεια εἰσαγωγῆς καὶ μονίμου παραμονῆς. Ἄδεια καὶ πινακίδες κυκλοφορίας. Ἀντικατάστασις, μεταβίβασις καὶ ἀπόσυρσις ὀχήματος.
1. Ἡ Ἱερὰ Κοινότης, ἐφ᾽ ὅσον κρίνῃ τοῦτο σκόπιµον καὶ ἀπαραίτητον,
παρέχει εἰς τὰς ἐνταῦθα Ἱ. Μονὰς καὶ τὰ Ἐξαρτήµατά των ἄδειαν εἰσαγωγῆς
καὶ µονίµου παραµονῆς γεωργικῶν ἑλκυστήρων ἢ µηχανηµάτων διὰ τὴν
καλλιέργειαν τῆς γῆς καὶ τὴν ἐκτέλεσιν ἀναγκαίων ἐργασιῶν εἰς αὐτά.
2. Ἡ Ἱερὰ Κοινότης, ἐφ᾽ ὅσον κρίνῃ τοῦτο σκόπιμον καὶ ἀπαραίτητον,
παρέχει εἰς τὰς ἐνταῦθα Ἱ. Μονὰς καὶ τὰ Ἐξαρτήµατά των ἄδειαν εἰσαγωγῆς
καὶ μονίμου παραμονῆς τῶν ἀπολύτως ἀναγκαίων ὀχημάτων καταλλήλων
πρὸς κάλυψιν τῶν μεταφορικῶν καὶ λοιπῶν ἀναγκῶν αὐτῶν. Εἰδικώτερον
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ὅσον ἀφορᾷ εἰς Ἐξαρτήµατα, δύναται νὰ παρέχῃ ἄδειαν εἰσαγωγῆς καὶ µονίµου παραµονῆς µόνον ἀγροτικῶν ὀχηµάτων ἀνοικτοῦ τύπου.
3. Προκειμένου νὰ παρασχεθῇ ἄδεια δι᾽ οἱονδήποτε μηχάνημα ἢ ὄχημα
τῶν παραγράφων 1 καὶ 2, δὲον ὅπως ὑποβληθῇ εἰς τὴν Ἱ. Κοινότητα αἴτησις
τῆς κυριάρχου Ἱ. Μονῆς, συνοδευομένη ὑπὸ ἐγγράφων καὶ φωτογραφιῶν
περὶ τῆς καταλληλότητος, τοῦ τύπου, μορφῆς, χρωματισμοῦ καὶ λοιπῶν
χαρακτηριστικῶν αὐτοῦ.
4. Αἱ παρεχόμεναι εἰς Ἱ. Μονὰς καὶ τὰ Ἐξαρτήµατά των ἄδειαι εἰσαγωγῆς,
κατὰ τὰς παραγράφους 1 καὶ 2, ἀφοροῦν εἰς τὰ Ἱερὰ Σκηνώματα, ὑπὲρ τῶν
ὁποίων καὶ ἐκδίδονται οἱ νόμιμοι τίτλοι ὀχήματος, καὶ δὲν συνδέονται
ἰδιοκτησιακῶς πρὸς τοὺς ἐγκαταβιοῦντας ἐν αὐτοῖς, μὴ ἰσχύουσαι δι᾽ αὐτοὺς
ἐν περιπτώσει μετοικήσεώς των. Ἐφ᾽ ὅσον δὲ παρουσιασθῇ σχετικὴ ἀνάγκη
εἰς τὸ νέον Ἱ. Σκήνωμα αὐτῶν, ἐπανεξετάζεται ἡ σκοπιμότης παροχῆς ἀδείας
εἰσόδου καὶ μονίμου παραμονῆς ἑτέρου ὀχήματος διὰ τῆς αὐτῆς διαδικασίας.
5. Τὰ κατόπιν ἀδείας τῆς Ἱ. Κοινότητος κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀποκτώµενα
ὀχήµατα, καταγράφονται, µετὰ τὴν ἐξακρίβωσιν τοῦ τύπου τοῦ ὀχήµατος,
εἰς τὰ εἰδικὰ Μητρῷα Μηχανημάτων καὶ Ὀχημάτων τῆς Ἱ. Κοινότητος καὶ
λαµβάνουν πινακίδας κυκλοφορίας, τὰς ὁποίας φέρουν ἐµφανῶς εἰς τὸ
ἐµπρόσθιον καὶ ὀπίσθιον µέρος αὐτῶν. Ὡσαύτως ἐκδίδεται ὑπὸ τῆς Ἱ.
Ἐπιστασίας οἰκεία ἄδεια κυκλοφορίας δι᾽ ἕκαστον ὄχηµα ἢ µηχάνηµα, ἡ
ὁποία δέον νὰ εὑρίσκηται πάντοτε ἐντὸς αὐτοῦ καὶ νὰ ἐπιδεικνύηται εἰς
ἑκάστην ζήτησιν τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων.
6. Ἡ Ἱ. Κοινότης, ἐφ᾽ ὅσον κρίνῃ τοῦτο σκόπιµον καὶ ἀπαραίτητον, παρέχει ἄδειαν ἀντικαταστάσεως παλαιοῦ ὀχήµατος ἢ µηχανήµατος, τὸ ὁποῖον
ἔχει, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ἄδειαν καὶ πινακίδα κυκλοφορίας, διὰ νεωτέρου
τοιούτου, ἀκολουθουµένης τῆς κάτωθι διαδικασίας: Ὑποβάλλεται αἴτημα
ἀντικαταστάσεως τῆς κυριάρχου Ἱ. Μονῆς, συνοδευόμενον μὲ τὰ εἰς τὴν
παρ. 3 ἀναφερόμενα. Μετὰ τὴν ἔγκρισιν τῆς ἀντικαταστάσεως κατατίθενται
τῇ Ἱερᾷ Ἐπιστασίᾳ ἡ ἄδεια καὶ αἱ πινακίδες κυκλοφορίας τοῦ ὑπὸ ἀντικατάστασιν ὀχήµατος, ἐξάγεται τοῦτο ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους καὶ προσκοµίζεται τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι βεβαίωσις ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τῆς οἰκείας Μονῆς περὶ
ὁριστικῆς ἀποσύρσεως τούτου, ἐπικυρωθεῖσα ὑπὸ τοῦ Τελωνείου Δάφνης.
Μετὰ τὴν κατάθεσιν τῆς ἀνωτέρω βεβαιώσεως χορηγεῖται νέα ἄδεια καὶ πινακίδες κυκλοφορίας εἰς τὸ νέον ὄχημα, κατὰ τὰ εἰς τὴν παρ. 5 ἀναφερόμενα. Ἡ ἀπόσυρσις τοῦ παλαιοῦ ὀχήματος καταγράφεται εἰς εἰδικὸν
μητρῶον ἀποσυρθέντων ὀχημάτων, τηρούμενον ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
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7. Πᾶσα μεταβίβασις κυριότητος ὀχημάτων μεταξύ Ἱ. Μονῶν ἢ Ἐξαρτημάτων, τυγχάνει πρότερον τῆς ἐγκρίσεως τῆς Ἱ. Κοινότητος. Ἡ μεταβολὴ
καταχωρίζεται ἐν τῇ οἰκείᾳ ἀδείᾳ κυκλοφορίας.
8. Τὰ παντός εἴδους ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ὀχήματα καὶ μηχανήματα, περιπίπτοντα εἰς ἀχρηστίαν, μεταφέρονται ὑπὸ τῶν ἰδιοκτητῶν ἢ τῶν κατόχων
αὐτῶν ἀμελλητὶ ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους, πρὸς διαφύλαξιν τῆς ἱερότητος τοῦ
χώρου. Τὰ περιπίπτοντα εἰς ἀχρηστίαν ὀχήματα καὶ μηχανήματα, τὰ
εἰσαχθέντα ἐν Ἁγίῳ Ὄρει κατὰ τὰς ἀνωτέρω 1 καὶ 2 παραγράφους, ἀποσύρονται τοῦ Ἁγίου Ὄρους τῇ μερίμνῃ τῶν κυριάρχων Ἱ. Μονῶν καὶ τῶν
ὑπ᾽ αὐτὰς Ἐξαρτημάτων καὶ τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας ἐν τῇ περιοχῇ ἁρμοδιότητος
αὐτῶν. Ἡ ἀπόσυρσις τοῦ ὀχήματος καταχωρίζεται εἰς τὸ ἀναφερόμενον εἰς
τὴν παρ. 6 εἰδικὸν μητρῷον τῆς Ἱ. Κοινότητος. Δι᾽ ἅπαντα τὰ εἰσαχθέντα
ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ὀχήματα καὶ μή, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος, ἀποσυρθέντα, καταβάλλεται δι᾽ ἀποφάσεως τῆς Ἱ. Κοινότητος τέλος κυκλοφορίας, ἀνάλογον τοῦ τύπου αὐτῶν. Τὰ λαβόντα παρὰ τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας
ἄδειαν εἰσόδου καὶ προσωρινῆς παραμονῆς ὀχήματα, κατὰ τὰς διατάξεις
τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρ. 3, ὅταν διαπιστωθῇ ἡ ἐγκατάλειψίς των, μεταφέρονται
ὑποχρεωτικῶς ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους μὲ εὐθύνην καὶ δαπάνην τοῦ προσκαλοῦντος καθιδρύματος καὶ τοῦ ἰδιοκτήτου του.
9. Διὰ λόγους δημοσίας τάξεως καὶ ἀσφαλείας αἱ παρεχόμεναι κατὰ τὰ
ἀνωτέρω ἄδειαι εἰσαγωγῆς καὶ μονίμου παραμονῆς, ὡς καὶ αἱ ἀποσύρσεις
ὀχημάτων, κοινοποιοῦνται ὑπὸ τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας εἰς τὸ ἀστυνομικὸν Τμῆμα
τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἄρθρον 3
Ἄδεια εἰσόδου καὶ προσωρινῆς παραμονῆς. Δελτίον εἰσόδου
1. Ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία, ἐφ᾽ ὅσον κρίνῃ τοῦτο σκόπιµον καὶ ἀπαραίτητον,
παρέχει δι᾽ ὡρισµένην χρονικὴν περίοδον καὶ περιοχὴν κινήσεως, κατόπιν
αἰτήσεων τῶν ἐνδιαφεροµένων Ἱ. Μονῶν ἢ Ἐξαρτηµάτων, ἄδειαν εἰσόδου
καὶ προσωρινῆς παραµονῆς φορτηγῶν, ἀγροτικῶν καὶ ἐπαγγελµατικῶν
ὀχηµάτων, ὡς καὶ ἀγροτικῶν, χωµατουργικῶν καὶ οἰκοδοµικῶν µηχανηµάτων. Μετὰ τὴν ἐκπνοὴν τῆς ἀδείας παραµονῆς τὰ ὡς ἄνω ὀχήµατα ἢ µηχανήµατα ἐξέρχονται τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἐφ᾿ ὅσον ὑπάρχῃ εὔλογος αἰτία,
αἱ ἐνδιαφερόμεναι Ἱ. Μοναὶ καὶ τὰ Ἐξαρτήματα δύνανται νὰ αἰτοῦνται παρὰ
τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας παράτασιν τῆς παραµονῆς αὐτῶν.
2. Διὰ τὴν δυνατότητα ἐλέγχου τῆς κυκλοφορίας τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω
εἰσερχοµένων ὀχηµάτων καὶ µηχανηµάτων, ἐκδίδεται δελτίον προσωρινῆς
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εἰσόδου, εἰς τὸ ὁποῖον ἀναγράφονται τὰ στοιχεῖα τοῦ ὀχήµατος, τοῦ ὁδηγοῦ,
τοῦ προσκαλοῦντος Ἱ. Καθιδρύµατος, τοῦ χρόνου παραμονῆς, τῆς διαδροµῆς κινήσεως, τὸ µεταφερόµενον φορτίον καὶ ὁ λιµὴν ἀποβιβάσεως.
Τὰ δελτία ταῦτα παρέχει ἡ Ἱ. Ἐπιστασία δι᾽ ὑπαλλήλου της πρὸ τῆς εἰσόδου
τοῦ ὀχήµατος κατὰ τὴν ὥραν ἐπιβιβάσεώς του εἰς τὸ ὀχηµαταγωγὸν πλοῖον.
Τὸ ὡς ἄνω δελτίον ἀποτελεῖ ταὐτοχρόνως καὶ ἄδειαν εἰσόδου τοῦ ὀχήµατος.
3. Διὰ τὴν ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους κυκλοφορίαν τῶν ἐχόντων ἁγιορειτικὰς
πινακίδας ὀχημάτων ἐκδίδεται ἄδεια ὑπὸ τῆς οἰκείας μοναστηριακῆς Ἀρχῆς,
ἀναγραφούσης τὸν ὁδηγόν, τὸν προορισμόν, ὡς καὶ τὸν λόγον καὶ τὴν χρονικὴν περίοδον ἐξόδου. Ἡ ὡς ἄνω ἄδεια ἐπικυρώνεται ὑπὸ τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας
ἢ κατὰ τὴν ἔξοδον ὑπὸ τῶν Τελωνειακῶν ἢ Λιμενικῶν Ἀρχῶν καὶ εὑρίσκεται
πάντοτε ἐντὸς τοῦ ὀχήματος διὰ νὰ ἐπιδεικνύηται εἰς ἑκάστην ζήτησιν.
Ἄρθρον 4
Τακτικὰ δρομολόγια ἐπὶ κομίστρῳ
Ἡ Ἔκτακτος Διπλῆ Ἱερὰ Σύναξις (ΕΔΙΣ), ἐφ᾽ ὅσον κρίνῃ τοῦτο σκόπιµον
καὶ ἀπαραίτητον, ἀναθέτει τὴν ἐκτέλεσιν τακτικῶν δροµολογίων ἐπὶ κομίστρῳ ἐπὶ τῆς ἁμαξιτῆς ὁδοῦ Δάφνης – Καρυῶν – Ἰβήρων εἰς ἐπιβατηγὰ δηµοσίας χρήσεως αὐτοκίνητα (λεωφορεῖα), καταλλήλου διὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος
τύπου, τὰ ὁποῖα πληροῦν τὰς κατὰ νόμον προϋποθέσεις διὰ τὴν ἀσφαλῆ
μεταφορὰν προσκυνητῶν. Τὰ κόµιστρα, αἱ ἐπ᾽ αὐτῶν ἐκπτώσεις καὶ οἱ λοιποὶ
ὅροι ἀναθέσεως καθορίζονται ὑπὸ τῆς Ἱ. Κοινότητος δι᾽ ὑπογραφοµένης
συµβάσεως, τὰ δὲ εἰσιτήρια καὶ αἱ ἀποδείξεις εἰσπράξεως κοµίστρων
θεωροῦνται ὑπὸ τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας. Οἱ πολύτεκνοι, οἱ µαθηταὶ τῆς Ἀθωνιάδος
Σχολῆς, ὡς καὶ οἱ ἐν γένει Ἕλληνες µαθηταὶ καὶ σπουδασταί, τυγχάνουν τῆς
ὡς ἄνω ὑπὸ τῆς Ἱ. Κοινότητος ὁριζομένης ἐκπτώσεως ἐπὶ τῶν κοµίστρων.
Ἄρθρον 5
Ἔκτακτα δρομολόγια ἐπὶ ναυλώσει
1. Ἡ Ε.Δ.Ι.Σ., ἐφ᾽ ὅσον κρίνῃ τοῦτο σκόπιμον καὶ ἀπαραίτητον, παρέχει,
κατόπιν αἰτήσεως τῶν ἐνδιαφερομένων, ἄδειαν ἐκτελέσεως ἐκτάκτων δρομολογίων ἐπὶ ναυλώσει, εἰς ὀχήματα μεταφορᾶς προσκυνητῶν, τὰ ὁποῖα
προηγουμένως ἐκρίθησαν κατάλληλα πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτόν, ἔτυχον τὰς
κατὰ παρ. 2 καὶ 3 τοῦ ἄρ. 2, ἀδείας εἰσαγωγῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, ἔλαβον τὰς
κατὰ τὴν παρ. 5 τοῦ ἄρ. 2 εἰδικὴν ἄδειαν καὶ πινακίδας κυκλοφορίας,
πληροῦν δὲ τὰς κατὰ νόμον προϋποθέσεις διὰ τὴν ἀσφαλῆ μεταφορὰν
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προσκυνητῶν. Οἱ ὅροι ἐκτελέσεως τῶν ὡς ἄνω ἐκτάκτων δρομολογίων,
τῶν σχετικῶν ναυλώσεων καὶ τῶν κομίστρων αὐτῶν καθορίζονται ὑπὸ τῆς
Ἱ. Κοινότητος δι᾽ ὑπογραφομένης συμβάσεως, αἱ δὲ ἀποδείξεις εἰσπράξεως
κομίστρων θεωροῦνται ὑπὸ τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας, ἡ ὁποία καὶ διενεργεῖ
σχετικὸν ἔλεγχον διὰ τῶν ὀργάνων της.
2. Διὰ τὴν χορήγησιν τῆς ὡς ἄνω ἀδείας ἐκτελέσεως ἐκτάκτων δροµολογίων καταβάλλονται τακτικαὶ εἰσφοραὶ εἰς τὸ ταµεῖον τῆς Ἱ. Κοινότητος,
τὸ ὕψος τῶν ὁποίων καθορίζεται ὑπ᾽ αὐτῆς.
3. Πλὴν τῶν κατὰ τὰ ἄρθρα 4 καὶ 5 συµβεβληµένων µετὰ τῆς Ἱ. Κοινότητος ὀχημάτων, εἰς οὐδὲν ἕτερον ὄχηµα ἐπιτρέπεται ἡ µεταφορὰ προσκυνητῶν ἐπὶ κομίστρῳ ἢ ναυλώσει.
Ἄρθρον 6
Τεχνικὸς Ἔλεγχος Ὀχημάτων
Ἡ Ἱ. Κοινότης διὰ τὰ ὀχήματα τὰ ὁποῖα λαμβάνουν ἄδειαν μονίμου
παραμονῆς καὶ κυκλοφορίας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει δύναται νὰ συμβάλλεται μὲ
ἰδιώτην, πρὸς λειτουργίαν Κέντρου Τεχνικοῦ Ἐλέγχου Ὀχημάτων (ΚΤΕΟ)
διὰ τὸν περιοδικὸν ὑποχρεωτικὸν τεχνικὸν ἔλεγχον αὐτῶν καὶ τὴν κατ᾽
ἀκολουθίαν τούτου ἔκδοσιν τοῦ σχετικοῦ πιστοποιητικοῦ, ἐφαρμοζομένων
κατὰ τὰ λοιπὰ τῶν διατάξεων περὶ τεχνικοῦ ἐλέγχου ὀχημάτων τῶν
ἰσχυουσῶν διὰ τὴν νησιωτικὴν Ἑλλάδα.
Ἄρθρον 7
Διοικητικὰ μέτρα καὶ πρόστιμα. Δικονομικαὶ Διατάξεις
1. Ἡ Ἱ. Ἐπιστασία, ἁρμοδίως ἐπιλαμβάνεται καὶ ἐπιβάλλει:
α) εἰς τοὺς παραβαίνοντας τὴν γενικὴν ἀπαγόρευσιν τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρ.
1 καὶ εἰσερχομένους μὲ αὐτοκίνητον ὄχημα ἄνευ τῆς ἀδείας τῆς προβλεπομένης ὑπὸ τῆς παρ. 2 τοῦ ἄρ. 1, ἐπιτίμιον συμποσούμενον εἰς ποσότητα
κηροῦ, ἀξίας τριακοσίων ἕως πεντακοσίων εὐρώ, ἀναλόγως τοῦ τύπου τοῦ
εἰσαχθέντος ὀχήματος καὶ τῆς ἐκτάσεως καὶ βαρύτητος τῆς παραβάσεως,
καταγιγνωσκόμενον, ἐπιμετρούμενον καὶ ἀπ᾽ εὐθείας εἰσπραττόμενον ὑπὸ
τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας, καὶ
β) εἰς τοὺς παραβιάζοντας τὸν χρόνον τῆς παρασχεθείσης ἀδείας εἰσόδου
καὶ προσωρινῆς παραμονῆς ὀχήματος, κατὰ τὴν παρ. 1 τοῦ ἄρ. 3, ἐπιβάλλεται ἐπιτίμιον συμποσούμενον εἰς βάρος κηροῦ, καταγιγνωσκόμενον,
ἐπιμετρούμενον καὶ ἀπ᾽ εὐθείας εἰσπραττόμενον ὑπὸ τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας ὡς
εἰς τὸν κατωτέρω πίνακα:
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Ἀξία ποσότητος κηροῦ

ἀπὸ 1 ἕως 5 ἡμέρας

20–30 €

ἀπὸ 6 ἕως 10 ἡμέρας

31–50 €

ἀπὸ 11 ἡμέρας καὶ πλέον

5 € δι᾽ ἑκάστην ἡμέραν

2. Εἰς τοὺς μεταφέροντας ἐπιβάτας ἄνευ ἀδείας τῆς Ἱ. Κοινότητος κατὰ
τὴν παρ. 3 τοῦ ἄρ. 5 ἐπιβάλλεται ἀφ᾿ ἑνὸς ἐπιτίμιον συμποσούμενον εἰς βάρος κηροῦ, καταγιγνωσκόμενον, ἐπιμετρούμενον καὶ ἀπ᾽ εὐθείας εἰσπραττόμενον ὑπὸ τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας, ἀξίας χιλίων εὐρώ, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ τὸ
διοικητικὸν μέτρον, κατὰ περίπτωσιν, εἴτε ἀπαγορεύσεως εἰσόδου ἀπὸ ἓν
ἕως τρία ἔτη καὶ ἐν ὑποτροπῇ ὁριστικῶς, εἴτε ἀφαιρέσεως τῶν πινακίδων
καὶ τῆς ἀδείας κυκλοφορίας τοῦ ὀχήματος ἀπὸ ἓν ἕως τρία ἔτη καὶ ἐν ὑποτροπῇ ὁριστικῶς.
3. Ἡ Ἱ. Ἐπιστασία ἔχει τὸ δικαίωμα ὅπως, ἐπὶ παραβάσει τῶν εἰδικωτέρων
διατάξεων τῆς παρούσης, τῶν μὴ σχετιζομένων πρὸς τὸν Κ.Ο.Κ, ἐπιβάλῃ
ἀνεκκλήτως, μετ᾽ ἀκρόασιν τοῦ παραβάτου, ἐπιτίμιον εἰς ποσότητα κηροῦ
ἀπὸ πεντήκοντα ἕως ἑκατὸν εὐρὼ καὶ τὸ διοικητικὸν μέτρον κατὰ περίπτωσιν, εἴτε τῆς ἀμέσου ἀπομακρύνσεως τοῦ ὀχήματος ἐκτὸς τῶν ὁρίων τοῦ
Ἁγίου Ὄρους καὶ τῆς ἀπαγορεύσεως εἰσόδου του ἀπὸ ἕνα ἕως ἓξ μῆνας, εἴτε
τῆς ἀφαιρέσεως τῆς ἀδείας καὶ τῶν πινακίδων κυκλοφορίας αὐτοῦ ἀπὸ ἕνα
ἕως ἓξ μῆνας. Ἐν ὑποτροπῇ δὲ ἡ Ἱ. Ἐπιστασία ἐπιβάλλει ἀνεκκλήτως, µετὰ
ἀπὸ ἀκρόασιν τοῦ παραβάτου, τὴν ποινὴν κατὰ περίπτωσιν εἴτε τῆς ἀµέσου
ἀποµακρύνσεως τοῦ ὀχήµατος ἐκτὸς τῶν ὁρίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῆς
ἀπαγορεύσεως εἰσόδου του ἀπὸ ἓξ µῆνας ἕως τρία ἔτη, εἴτε τῆς ἀφαιρέσεως
τῆς ἀδείας καὶ τῶν πινακίδων κυκλοφορίας ἀπὸ ἓξ µῆνας ἕως τρία ἔτη.
4. Ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς ἡ στάθµευσις ὀχηµάτων ἀπὸ τῆς πλατείας
τοῦ Πρωτάτου καὶ τοῦ πέριξ αὐτῆς χώρου ἕως τῆς διασταυρώσεως µετὰ
τῆς ὁδοῦ τῆς ἀγούσης πρὸς τὴν Ἱ. Μονὴν Ἰβήρων. Τὰ ὀχήματα τὰ ὁποῖα
ἐκτελοῦν δρομολόγια ἐπὶ κομίστρῳ ἢ ἐπὶ ναυλώσει, κατὰ τὰ ἄρθρα 4 καὶ
5, σταθμεύουν ἐν Καρυαῖς εἰς ὁριζόμενον ὐπὸ τῆς Ἱ. Κοινότητος χῶρον
σταθμεύσεως ὀχημάτων.
5 Αἱ ὑπὸ τῶν ἀστυνομικῶν ὀργάνων βεβαιούμεναι τροχαῖαι παραβάσεις
κατατίθενται ἐν ἀντιγράφῳ καὶ εἰς τὴν Ἱ. Ἐπιστασίαν. Πάντα τὰ βάσει τοῦ
Κ.Ο.Κ. καὶ τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως ἐπιβαλλόμενα πρόστιμα,
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κατατίθενται εἰς ἰδιαίτερον τραπεζικὸν λογαριασμόν, ὁριζόμενον ὑπὸ τῆς
Ἱ. Ἐπιστασίας ἐφ᾽ ἅπαξ καὶ κοινοποιούμενον εἰς τὸ ἀστυνομικὸν Τμῆμα
τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τὰς ἁρμοδίας φορολογικὰς Ἀρχάς. Τὰ ἐπιβαλλόμενα
πρόστιμα κατατίθενται ὑπὲρ τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας. Τὰ πρόστιμα ἀπὸ τὰς βεβαιουμένας παραβάσεις τοῦ Κ.Ο.Κ., τὰ ὁποῖα δὲν κατεβλήθησαν ἐντὸς προθεσμίας δύο (2) μηνῶν, βεβαιοῦνται ὑποχρεωτικῶς, ἐντὸς χρονικοῦ διαστήματος τριῶν μηνῶν, ἀπὸ τὴν Ἱ. Ἐπιστασίαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰς τὴν
ἁρμοδίαν Δ.Ο.Υ. τοῦ παραβάτου.
6. Αἱ πταισματικαὶ παραβάσεις τοῦ Κ.Ο.Κ. ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἐκδικάζονται
ἐν Καρυαῖς παρὰ τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας, ἡ ὁποία λειτουργεῖ, συμφώνως τῷ
ἐδαφ. β´, παρ. 2 τοῦ ἄρ. 9, τοῦ ν.δ. τῆς 10/16 Σεπτεμβρίου 1926, ὡς πταισματοδικεῖον. Παρίσταται δὲ παρ᾽ αὑτῷ, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Κώδικος Ποινικῆς Δικονομίας, ὡς Δημόσιος Κατήγορος, ὁ διοικητὴς τοῦ ἐν Καρυαῖς
ἑδρεύοντος ἀστυνομικοῦ Τμήματος.
Ἄρθρον 8
Διευκρίνησις ὅρων. Κατάργησις Διατάξεων
1. Ὅπου ἐν τῇ κειμένῃ νομοθεσίᾳ, τῇ ἀφορώσῃ εἰς τὴν διαδικασίαν
ἐκτελέσεως τῶν διοικητικῶν προστίμων καὶ κυρώσεων καὶ τὴν βεβαίωσιν
καὶ εἴσπραξιν αὐτῶν, ἀναφέρεται «Δῆμος», «ΟΤΑ» ἢ «λογαριασμός»,
νοοῦνται ἡ Ἱ. Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ὁ ἐν παρ. 5 τοῦ ἄρ. 7 ἐπ᾽
ὀνόματι αὐτῆς λογαριασμός.
2. Ἀπὸ τῆς ψηφίσεως τῆς παρούσης καταργοῦνται αἱ διατάξεις τοῦ
ἄρθρου 1 τῆς ἀπὸ 20.4.1982 Κ.Δ. «Περὶ εἰσαγωγῆς αὐτοκινήτων ἐν Ἁγίῳ
Ὄρει καὶ διανοίξεως δασοδρόμων ἐν αὐτῷ», τῆς ψηφισθείσης ὑπὸ τῆς ὑπὸ
στοιχεῖα ΡΙ´ (110)/20.4.1982 Συνόδου τῆς Δ.Ι.Σ. καὶ κυρωθείσης διὰ τῆς ὑπ᾽
ἀρ. Φ 7611.1/1/ΑΣ/ 188/11.3.1983 ἀποφάσεως τοῦ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν (ΦΕΚ
180 Β´/12.4.1983 καὶ ΦΕΚ 279 Β´/25.5.1983 «περὶ διορθώσεως σφαλμάτων») καὶ τῆς Κ.Δ. «περὶ εἰσόδου καὶ κυκλοφορίας ὀχημάτων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει»
τῆς ψηφισθείσης ὑπὸ τῶν ὑπὸ στοιχεῖα ΡΜΖ´ (147)/20.8.2000 καὶ ΡΝΣΤ´
(156)/3.5.2005 Συνόδων τῆς Δ.Ι.Σ. καὶ κυρωθείσης διὰ τῆς ὑπ᾽ ἀρ.
449/26.4.2006 ἀποφάσεως τῆς Ὑπ. Ἐξωτερικῶν (ΦΕΚ 557 Β´/ 4.5.2006).
Ἅρθρον 9
Ἔναρξις ἰσχύος
Ἡ ἰσχὺς τῆς παρούσης ἄρχεται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς της εἰς τὴν
Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.
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Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α
Κ ΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ Δ ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ψ ΗΦΙΣΘΕΙΣΑΙ
ΥΠΟ ΤΗΣ
Δ ΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΥ Ι ΕΡΑΣ Σ ΥΝΑΞΕΩΣ
Α ΛΛΑ ΜΗ Ε ΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΑΙ
ΥΠΟ ΤΗΣ Π ΟΛΙΤΕΙΑΣ
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Α΄
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ..........σελ. 327
Β΄
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ..........σελ. 329
Γ΄
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ..........σελ. 333
Δ΄
ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ......................................................................σελ. 339
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Α΄
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
01. Κανονιστική Διάταξις
περί προσωρινῶν μέτρων ἐν ταῖς ὁριακαῖς
καί ταῖς περί διακατοχῆς ἐν γένει διαφοραῖς.....................................σελ. 339
02. Κανονιστική Διάταξις
περί ὀργανισμοῦ τοῦ ἁγιορειτικοῦ ἀστυνομικοῦ σώματος............σελ. 343
03. Κανονιστική Διάταξις
περί τῶν ἐξόδων τῶν προσφευγόντων εἰς τήν Ἱεράν
Κοινότητα ἐξαρτηματικῶν κελλιωτῶν καί ἀσκητῶν.......................σελ. 346
04. Κανονιστική Διάταξις
περί ἐκδικάσεως τῶν ἐν Καρυαῖς
διαπραττομένων πταισμάτων................................................................σελ. 347
05. Κανονιστική Διάταξις
ἐπί τοῦ μονοπωλίου τῶν σιγαρέττων καπνοῦ....................................σελ. 351
06. Κανονιστική Διάταξις
περί τῶν δικαστικῶν ἐξόδων ἤ τελῶν τῶν ὑπό
τῶν ἁγιορειτικῶν δικαστηρίων ἐκδικαζομένων ὑποθέσεων..........σελ. 352
07. Κανονιστική Διάταξις
περί δικαστικῶν ἐνσήμων......................................................................σελ. 356
08. Κανονιστική Διάταξις
περί μονοπωλήσεως κρέατος ἐν Καρυαῖς Ἁγίου Ὄρους................σελ. 361
09. Κανονιστική Διάταξις
περί μονοπωλήσεως σιγαρέττων καπνοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει................σελ. 363
10. Κανονιστική Διάταξις
περί ἀπελαυνομένων καί ἐπανερχομένων λαϊκῶν............................σελ. 365
11. Κανονιστική Διάταξις
περί ἐπιβολῆς τοῦ Κ.Φ. 3%
καί ἐπί τῶν διατρεφομένων ὑπό ζωεμπόρων αἰγοειδῶν
καί βοειδῶν εἰς ἐνοικιαζομένους μοναστηριακούς βοσκοτόπους
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ἐντός τοῦ Ἁγίου Ὄρους, διά τροποποιήσεως τῶν ὑφισταμένων
Κανονιστικῶν Διατάξεων Ἱεροκ. Φόρου.
(Ἀπόφασις Ι.Κ.Ξ./15-9-56)....................................................................σελ. 366
12. Κανονιστική Διάταξις
περί ῥαδιοφώνων......................................................................................σελ. 367
13. Κανονιστική Διάταξις
περί προσφυγῆς τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν Μοναχῶν
ἐν τοῖς Ποινικοῖς Πολιτικοῖς Δικαστηρίοις........................................σελ. 368
14. Κανονιστική Διάταξις
περί μή προσφυγῆς τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Μοναχῶν
τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰς τά Ποινικά Πολιτικά Δικαστήρια.................σελ. 370
15. Κανονιστική Διάταξις
κατ’ ἐπέκτασιν καί συμπλήρωσιν διά προσθήκην
νέων ἄρθρων τῆς ὑπ’ ἀριθ. 35668 καί ἀπό 21-8-1947 τοιαύτης
«περί προστασίας, συντηρήσεως καί ταξινομήσεως
τῶν ἱερῶν κειμηλίων, βιβλιοθηκῶν καί ἀρχείων τοῦ Ἁγίου Ὄρους»
δημοσιευθείσης εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως
ἀριθμ. φύλλου 123 τεῦχος β΄ τῆς 28-8-1947.....................................σελ. 372
16. Κανονιστική Διάταξις
περί μηνύσεως τροποποιηθεῖσα καί βελτιωθεῖσα............................σελ. 375
17. Κανονιστική Διάταξις
περί τύπου ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.......................................................................σελ. 377
18. Κανονιστική Διάταξις
περί σημάνσεως τῶν ἀδειῶν ἐργασίας................................................σελ. 380
19. Κανονιστική Διάταξις
περί τῶν ὅρων προσκυνήσεως
καί ἐπισκέψεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους.......................................................σελ. 381
20. Κανονιστική Διάταξις
περί τῶν ἐκτελουμένων τεχνικῶν
καί οἰκοδομικῶν ἔργων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει................................................σελ. 383
21. Κανονιστική Διάταξις
περί ἐκποιήσεως ἀκινήτων τῶν Ἱερῶν Μονῶν
ἐκτός τῆς Χερσονήσου τοῦ Ἄθω..........................................................σελ. 388
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Β΄
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

ΑΚΔ002 Κανονιστική Διάταξις περί ὀργανισμοῦ
τοῦ ἁγιορειτικοῦ ἀστυνομικοῦ σώματος............................(σ. 343)
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΚΔ003 Κανονιστική Διάταξις περί τῶν ἐξόδων
τῶν προσφευγόντων εἰς τήν Ἱεράν Κοινότητα
ἐξαρτηματικῶν κελλιωτῶν καί ἀσκητῶν............................(σ. 346)
ΑΚΔ004 Κανονιστική Διάταξις περί ἐκδικάσεως
τῶν ἐν Καρυαῖς διαπραττομένων πταισμάτων...................(σ. 347)
ΑΚΔ006 Κανονιστική Διάταξις περί τῶν δικαστικῶν ἐξόδων
ἤ τελῶν τῶν ὑπό τῶν ἁγιορειτικῶν δικαστηρίων
ἐκδικαζομένων ὑποθέσεων.................................................(σ. 352)
ΑΚΔ007 Κανονιστική Διάταξις περί δικαστικῶν ἐνσήμων..............(σ. 356)
ΑΚΔ013 Κανονιστική Διάταξις περί προσφυγῆς
τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν Μοναχῶν
ἐν τοῖς Ποινικοῖς Πολιτικοῖς Δικαστηρίοις.........................(σ. 368)
ΑΚΔ014 Κανονιστική Διάταξις περί μή προσφυγῆς
τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους
εἰς τά Ποινικά Πολιτικά Δικαστήρια..................................(σ. 370)
ΑΚΔ016 Κανονιστική Διάταξις περί μηνύσεως
τροποποιηθεῖσα καί βελτιωθεῖσα.......................................(σ. 375)
ΕΚΔΟΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

ΑΚΔ017 Κανονιστική Διάταξις περί τύπου ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.................(σ. 377)
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ΛΗΨΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΕΝ ΤΑΙΣ ΟΡΙΑΚΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΙΑΚΑΤΟΧΙΚΑΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑΙΣ

ΑΚΔ001 Κανονιστική Διάταξις
περί προσωρινῶν μέτρων ἐν ταῖς ὁριακαῖς
καί ταῖς περί διακατοχῆς ἐν γένει διαφοραῖς......................(σ. 339)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

ΑΚΔ015 Κανονιστική Διάταξις κατ’ ἐπέκτασιν
καί συμπλήρωσιν διά προσθήκην νέων ἄρθρων
τῆς ὑπ’ ἀριθ. 35668 καί ἀπό 21-8-1947 τοιαύτης
«περί προστασίας, συντηρήσεως καί ταξινομήσεως
τῶν ἱερῶν κειμηλίων, βιβλιοθηκῶν καί ἀρχείων
τοῦ Ἁγίου Ὄρους» δημοσιευθείσης
εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως
ἀριθμ. φύλλου 123 τεῦχος β΄ τῆς 28-8-1947......................(σ. 372)
ΑΚΔ018 Κανονιστική Διάταξις
περί σημάνσεως τῶν ἀδειῶν ἐργασίας..............................(σ. 380)
ΑΚΔ020 Κανονιστική Διάταξις περί τῶν ἐκτελουμένων
τεχνικῶν καί οἰκοδομικῶν ἔργων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει................(σ. 383)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΚΔ005 Κανονιστική Διάταξις
ἐπί τοῦ μονοπωλίου τῶν σιγαρέττων καπνοῦ.....................(σ. 351)
ΑΚΔ008 Κανονιστική Διάταξις περί μονοπωλήσεως κρέατος
ἐν Καρυαῖς Ἁγίου Ὄρους...................................................(σ. 361)
ΑΚΔ009 Κανονιστική Διάταξις περί μονοπωλήσεως
σιγαρέττων καπνοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.....................................(σ. 363)
ΑΚΔ011 Κανονιστική Διάταξις περί ἐπιβολῆς τοῦ Κ.Φ. 3%
καί ἐπί τῶν διατρεφομένων ὑπό ζωεμπόρων
αἰγοειδῶν καί βοειδῶν εἰς ἐνοικιαζομένους
μοναστηριακούς βοσκοτόπους ἐντός τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
διά τροποποιήσεως τῶν ὑφισταμένων Κανονιστικῶν
Διατάξεων Ἱεροκ. Φόρου. (Ἀπόφασις Ι.Κ.Ξ./15-9-56)......(σ. 366)
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ΑΚΔ021 Κανονιστική Διάταξις περί ἐκποιήσεως ἀκινήτων
τῶν Ἱερῶν Μονῶν ἐκτός τῆς Χερσονήσου τοῦ Ἄθω.........(σ. 388)
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝ ΑΓΙΩι ΟΡΕΙ

ΑΚΔ019 Κανονιστική Διάταξις περί τῶν ὅρων
προσκυνήσεως καί ἐπισκέψεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους............(σ. 381)
ΑΚΔ010 Κανονιστική Διάταξις
περί ἀπελαυνομένων καί ἐπανερχομένων λαϊκῶν..............(σ. 365)
ΧΡΗΣΙΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

ΑΚΔ012 Κανονιστική Διάταξις περί ῥαδιοφώνων............................(σ. 367)
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Γ΄
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
01. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περί προσωρινῶν μέτρων ἐν ταῖς ὁριακαῖς
καί ταῖς περί διακατοχῆς ἐν γένει διαφοραῖς
(Α΄ Συνεδρία τῆς Συνόδου ΙΔ΄/22.8.1933)
Ἡ Ἱ. Ἐπιστασία ἐν τῇ ἀσκήσει τῶν καθηκόντων αὐτῆς ὡς Εἰρηνοδικείου ἀποφασίζει διά τήν λήψιν μέτρων ἐν ταῖς ὁριακαῖς καί ἐν γένει
διακατοχικαῖς διαφοραῖς, συμφώνως πρός τήν ἐν τοῖς ἄρθροις τῆς Κ.Δ.
περιγραφομένην διαδικασίαν.
Ἄρθρα 13.
02. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περί ὀργανισμοῦ τοῦ ἁγιορειτικοῦ ἀστυνομικοῦ σώματος
(Α΄ Συνεδρία τῆς Συνόδου ΙΔ΄/22.8.1933)
Εἰς Ἅγιον Ὄρος ὑφίστανται τοπικαί Ἀστυνομικαί ἀρχαί διά τήν
ἐκτέλεσιν τῶν διαταγῶν τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας, τήν πρόληψιν παντός
εἴδους ἐγκληματικῶν πράξεων, ὡς καί τήν παρακολούθησιν τῶν κινήσεων ὑπόπτων προσώπων, τά ὁποῖα καταφεύγουσιν εἰς τήν ἁγιορειτικήν Πολιτείαν. Καθορίζονται τά καθήκοντα, αἱ ὑποχρεώσεις, τά
προσόντα, ἡ στολή καί ὁ ὁπλισμός τῶν ἐν λόγῳ ἀστυνομικῶν ὀργάνων.
Ἄρθρα 12.
03. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περί τῶν ἐξόδων τῶν προσφευγόντων
εἰς τήν Ἱεράν Κοινότητα ἐξαρτηματικῶν κελλιωτῶν καί ἀσκητῶν
(Α΄ Συνεδρία τῆς Συνόδου ΙΔ΄/22.8.1933)
Ἀποφασίζεται ὅπως μή γίνεται δεκτή ἀναφορά ἤ μήνυσις, ἐάν προηγουμένως δέν καταβληθοῦν τά πιθανά ἔξοδα, τά ὁποῖα ἐάν μέν νικήσῃ
ὁ ἀναφερόμενος μηνυτής, θά τῷ ἐπιστρέφωνται, ἄλλως θά καταπίπτουν
ὑπέρ τῆς Ἱ. Κοινότητος.
Ἄρθρον μόνον.
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04. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περί ἐκδικάσεως τῶν ἐν Καρυαῖς διαπραττομένων πταισμάτων
(Β΄ Συνεδρία τῆς Συνόδου ΙΔ΄/23.8.1933)
Καθορίζεται ἡ διαδικασία ἐκδικάσεως ὑπό τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας τῶν
ἐν Καρυαῖς διαπραττομένων πταισμάτων κατ’ ἀντιμωλίαν καί ἐρήμην,
καί περιγράφονται αἱ ἐπιβαλλόμεναι διά τά πταίσματα ποιναί.
Ἄρθρα 15.
05. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ἐπί τοῦ μονοπωλίου τῶν σιγαρέττων καπνοῦ
(Β΄ Συνεδρία τῆς Συνόδου ΙΔ΄/23.8.1933)
Κυροῦται ἡ Σύμβασις ἐνοικιάσεως τοῦ μονοπωλίου σιγαρέττων
μεταξύ τῆς Ἱ. Κοινότητος καί ἰδιωτικῆς ἑταιρείας ἑδρευούσης ἐν
Θεσσαλονίκῃ.
Ἄρθρα 2.
06. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περί τῶν δικαστικῶν ἐξόδων ἤ τελῶν τῶν
ὑπό τῶν ἁγιορειτικῶν δικαστηρίων ἐκδικαζομένων ὑποθέσεων
(Β΄ Συνεδρία τῆς Συνόδου ΚΔ΄/25.8.1938)
Καθορίζεται τό ὕψος τῶν δικαστικῶν ἐξόδων καί τῶν τελῶν, τά
ὁποῖα καταβάλλονται εἰς περιπτώσεις ὑποθέσεων ἀγωγῶν, ἐφέσεων
ἤ ἀναθεωρήσεων ἐκδικαζομένων ὑπό τῶν ἁγιορειτικῶν δικαστηρίων.
Ὁρίζεται ποῖος διάδικος καταβάλλει τά ἔξοδα. Οὐδεμία ἀπόφασις ἤ
δικαστικόν δικόγραφον εἶναι ἔγκυρον καί ἐκτελεστόν, ἐάν δέν φέρῃ
τό ἀναλογοῦν δικαστικόν ἔνσημον τῆς Ἱ. Κοινότητος.
Ἄρθρα 12.
07. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περί δικαστικῶν ἐνσήμων
(Α΄ Συνεδρία τῆς Συνόδου ΚΗ΄/21.8.1940)
Καθορίζεται τό ὕψος τῶν δικαστικῶν τελῶν διά τάς περιπτώσεις
ἀγωγῶν ἐνώπιον τῆς Ἱ. Κοινότητος, ἐφέσεων κατ’ ἀποφάσεων τῶν
Μοναστηριακῶν Συνάξεων καί Γεροντιῶν, ὅπως καί ἐφέσεων ἤ
αἰτήσεων ἀναθεωρήσεως ἐνώπιον τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου. Καθορίζονται ὡσαύτως καί τά δικαστικά ἔξοδα ἐπί παντός δικαστηρίου. Ἐν
ἑκάστῃ περιπτώσει ὁρίζεται ποῖος διάδικος καταβάλλει τά ἔξοδα.
Ἄρθρα 15.
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08. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περί μονοπωλήσεως κρέατος ἐν Καρυαῖς Ἁγίου Ὄρους
(Ζ΄ Συνεδρία τῆς Συνόδου ΜΒ΄/27 Αὐγούστου 1947)
Νομιμοποιεῖται τό ἀπό πολλῶν ἐτῶν ὑφιστάμενον ἐν Καρυαῖς μονοπώλιον κρέατος ἀπαγορευομένης πάσης ἑτέρας πωλήσεως νωποῦ,
εἴτε ἐσφαγμένου ἐν Καρυαῖς εἴτε μεταφερομένου ἔξωθεν. Καθορίζονται διαδικαστικά ζητήματα.
Ἄρθρα 5.
09. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περί μονοπωλήσεως σιγαρέττων καπνοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
(Ζ΄ Συνεδρία τῆς Συνόδου ΜΒ΄/27.8.1947)
Καθορίζεται ἡ διαδικασία μονοπωλήσεως τῶν ἐν τῇ χερσονήσῳ
τοῦ Ἄθω καταναλισκομένων σιγαρέττων.
Ἄρθρα 8.
10. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περί ἀπελαυνομένων καί ἐπανερχομένων λαϊκῶν
(Η΄ Συνεδρία τῆς Συνόδου ΜΒ΄/28.8.1947)
Οἱ ἀπελαυνόμενοι ἐξ Ἁγίου Ὄρους ὡς ἀνεπιθύμητοι καί ἐπιστρέφοντες, συλλαμβάνονται ὑπό τῶν ὀργάνων Χωροφυλακῆς καί μετάγονται εἰς τήν Εἰσαγγελίαν Θεσσαλονίκης μέ τήν κατηγορίαν ἐπί
ἀπειθείᾳ εἰς τούς νόμους τοῦ Κράτους.
Ἄρθρον μόνον.
11. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περί ἐπιβολῆς τοῦ Κ.Φ. 3% καί ἐπί τῶν διατρεφομένων
ὑπό ζωεμπόρων αἰγοειδῶν καί βοειδῶν εἰς ἐνοικιαζομένους
μοναστηριακούς βοσκοτόπους ἐντός τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
διά τροποποιήσεως τῶν ὑφισταμένων
Κανονιστικῶν Διατάξεων Ἱεροκ. Φόρου. (Ἀπόφασις Ι.Κ.Ξ./15-9-56)
(Α΄ Συνεδρία τῆς Συνόδου ΞΑ΄/25.4.1957)
Ἐπιβάλλεται Κ.Φ. 3% ἐπί τοῦ ἡμίσεως τῆς ἀξίας, κατά τήν
ἐξαγωγήν ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῶν ὑπό τῶν Ἱ. Μονῶν ἐκτρεφομένων
αἰγοειδῶν καί βοειδῶν, ὡς καί τῶν διατρεφομένων ὑπό τῶν ζωεμπόρων
τοιούτων εἰς ἐνοικιαζομένους μοναστηριακούς βοσκοτόπους, ἐντός
τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἄρθρον μόνον [προσθήκη ἄρθρου 6 εἰς τήν ἀπό 20-8-1930 ὑφισταμένην Κ.Δ., ψηφισθεῖσαν ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. καί ἐπικυρωθεῖσαν διά
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τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 569/22.11.1930 ἀποφάσεως «Περί φορολογίας 2% ἐπί
τῶν εἰσαγομένων καί ἐξαγομένων ἐξ Ἁγίου Ὄρους ἐμπορευμάτων» τοῦ
ὙπἘξ (ΦΕΚ 145 Β΄/9.12.1930)].
12. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περί ῥαδιοφώνων
(Α΄ Συνεδρία τῆς Συνόδου ΟΣΤ΄/20.8.1964)
Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις τοῦ ῥαδιοφώνου ἐν Ἁγίῳ Ὄρει. Αὕτη
ἐπιτρέπεται ἀποκλειστικῶς καί μόνον διά εἰδήσεις. Προβλέπονται ποιναί διά τούς παραβάτας.
Ἄρθρα 5.
13. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περί προσφυγῆς τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν Μοναχῶν
ἐν τοῖς Ποινικοῖς Πολιτικοῖς Δικαστηρίοις
(Α΄ Συνεδρία τῆς Συνόδου ΟΖ΄/27.4.1965)
Ἀπαγορεύεται εἰς τάς Ἱ. Μονάς καί τούς Μοναχούς τοῦ Ἁγίου
Ὄρους νά καταφεύγωσιν εἰς τά Ποινικά Δικαστήρια. Ἡ προσφυγή εἰς
Ποινικά Δικαστήρια δύναται νά ἐπιτραπῇ μόνον κατόπιν χορηγήσεως
σχετικῆς ἀδείας παρά τοῦ κατά περίπτωσιν ἁρμοδίου ὀργάνου.
Ἄρθρα 8.
14. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περί μή προσφυγῆς τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους
εἰς τά Ποινικά Πολιτικά Δικαστήρια
(Α΄ Συνεδρία τῆς Συνόδου ΟΗ΄/12.4.1966)
Δι᾽ ἀδικήματα τοῦ κοινοῦ Ποινικοῦ Δικαίου, πλήν τῶν πταισμάτων,
διά τά ὁποῖα ἁρμόδια εἶναι τά Ποινικά Δικαστήρια τῆς Θεσσαλονίκης,
καθίσταται ἀναγκαῖος ὁ χαρακτηρισμός οἱασδήποτε μηνύσεως ὑπό
τῆς ἁρμοδίας μοναστηριακῆς ἀρχῆς, ἡ ὁποία ἀποφασίζει καί διά τήν
χορήγησιν σχετικῆς ἀδείας.
Ἄρθρα 6.
15. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
κατ’ ἐπέκτασιν καί συμπλήρωσιν, διά προσθήκης νέων ἄρθρων,
τῆς ὑπ’ ἀριθ. 35668 καί ἀπό 21-8-1947 τοιαύτης «περί προστασίας,
συντηρήσεως καί ταξινομήσεως τῶν ἱερῶν κειμηλίων, βιβλιοθηκῶν
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καί ἀρχείων τοῦ Ἁγίου Ὄρους» δημοσιευθείσης εἰς τήν Ἐφημερίδα
τῆς Κυβερνήσεως ἀριθμ. φύλλου 123 τεῦχος β΄ τῆς 28-8-1947
(Α΄ Συνεδρία τῆς Συνόδου ΟΗ΄/13.4.1966)
Ἐπειδή ἡ χερσόνησος τοῦ Ἁγίου Ὄρους θεωρεῖται ἱερός, προσκυνηματικός καί ἀνεπίδεκτος ἐκλαϊκεύσεως τόπος, ἀπαγορεύεται ἡ
ἀλλοίωσις τοῦ ῥυθμοῦ καί τῆς χρήσεως τῶν οἰκοδομημάτων, καθώς
καί ἡ σύνδεσις ἁμαξιτῆς ὁδοῦ μέ ὁδούς τῆς Χαλκιδικῆς. Ῥυθμίζονται
θέματα ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἐπιμέλειαν τῶν κτιρίων, τήν ἀνακαίνισιν
τμήματος ἤ πτέρυγος εἰς τάς Ἱ. Μονάς, τήν ἀνέγερσιν αὐτοτελοῦς
οἰκοδομήματος ἐντός τοῦ περιβόλου αὐτῶν, τήν ἀναστήλωσιν ἐρειπίων
καί τήν ἱεροκαπηλίαν, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ Κ.Χ.Α.Ο..
Ἄρθρα 7 [προσθήκη ἄρθρων 28-34 εἰς τήν ἀπό 21-8-1947 Κ.Δ.,
ψηφισθεῖσαν ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ. καί ἐπικυρωθεῖσαν διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ.
35668/21.8.1947 ἀποφάσεως «Περί κυρώσεως κανονιστικῆς διατάξεως
περί προστασίας, συντηρήσεως καί ταξινομήσεως τῶν ἱερῶν κειμηλίων,
βιβλιοθηκῶν καί ἀρχείων τοῦ Ἁγίου Ὄρους» τοῦ Μονίμου ἐπί τῶν
Ἐξωτερικῶν Ὑφυπουργοῦ (ΦΕΚ Β΄ 123/ 28-8-1947)].
16. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περί μηνύσεως τροποποιηθεῖσα καί βελτιωθεῖσα
(Α΄ Συνεδρία τῆς Συνόδου ΟΘ΄/20.8.1966)
Ἀποφασίζεται ὅτι μήνυσις, ἀγωγή ἤ προσφυγή Ἱ. Μονῆς ἤ
Μοναχοῦ κατά παντός τρίτου, κηρύσσονται ἀπαράδεκτοι ὑπό τῶν
ἁρμοδίων δικαστηρίων, κοινῶν ἤ διοικητικῶν, ἐάν δέν συνοδεύωνται
καί ὑπό ἐγγράφου ἀδείας τῆς Προϊσταμένης αὐτῶν Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀρχῆς, ἡ ὁποία ἐπιβάλλει καί πειθαρχικάς ἐκκλησιαστικάς κυρώσεις
εἰς περίπτωσιν παραλείψεως τῆς ἐγγράφου ἀδείας.
Ἄρθρα 5.
17. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περί τύπου ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
(Σύνοδος ΠΕ΄/20.8.1969)
Ἀποφασίζεται ἡ ἀνάθεσις εἰς τήν Ἱ. Κοινότητα τῆς ἐποπτείας ἐπί
παντός βιβλίου, τό ὁποῖον συγγράφεται, παραφράζεται ἤ ἀνατυπώνεται
ὑπό ἁγιορείτου μοναχοῦ. Καθορίζονται ὁ τρόπος καί αἱ λεπτομέρειαι
τῆς ἐποπτείας.
Ἄρθρα 13.
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18. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περί σημάνσεως τῶν ἀδειῶν ἐργασίας
(Σύνοδος ΠΖ΄/20.8.1970)
Ἀποφασίζεται ἡ ἐπικόλλησις ἐνσήμου εἰς τάς ὑπό τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας
ἐκδιδομένας οἰκοδομικάς ἀδείας διά τόν ἐσωτερικόν καί ἐξωτερικόν
εὐπρεπισμόν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου ἐν Καρυαῖς. Καθορίζεται
ἡ ἀξία τοῦ ἐνσήμου καί ἀποφασίζεται ἡ ὑποχρέωσις ἐπικολλήσεως ἤ
ἐκτυπώσεώς του ἐπί τῆς ἀδείας. Ἐπίσης, προβλέπεται ἡ ὑποχρέωσις
παντός λαϊκοῦ προτιθεμένου νά ἐργασθῇ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει διά ἐφοδιασμόν
μετά εἰδικῆς πρός τοῦτο ἀδείας.
Ἄρθρα 6.
19. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περί τῶν ὅρων προσκυνήσεως καί ἐπισκέψεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους
(Σύνοδος ϟΔ΄/16.4.1970)
Καθορίζονται αἱ ὑποχρεώσεις καί αἱ προϋποθέσεις εἰσόδου καί
παραμονῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῶν ἐπισκεπτῶν, ἡμεδαπῶν καί ἀλλοδαπῶν.
Ἄρθρα 9.
20. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περί τῶν ἐκτελουμένων τεχνικῶν καί οἰκοδομικῶν ἔργων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
(Σύνοδος ΡΑ΄/20.8.1977)
Ῥυθμίζονται θέματα ἀφορῶντα εἰς τάς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει πάσης φύσεως
οἰκοδομικάς καί τεχνικάς ἐργασίας, τήν ἐπιμέλειαν τῶν ὁποίων ἔχει
Μόνιμος Ἐπιτροπή. Ταὐτοχρόνως, συστήνεται καί Ἔκτακτος, οἱονεί
δευτεροβάθμιος, Ἐπιτροπή.
Ἄρθρα 15.
21. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
περί ἐκποιήσεως ἀκινήτων τῶν Ἱερῶν Μονῶν
ἐκτός τῆς χερσονήσου τοῦ Ἄθω
(Σύνοδος ΡΒ΄/2.5.1978)
Ἐπιτρέπεται ἡ ἐκποίησις ἀκινήτων κτημάτων τῶν Ἱ. Μονῶν τοῦ
Ἁγίου Ὄρους, κειμένων ἐκτός αὐτοῦ, διά περιπτώσεις ἀποχρῶντος
λόγου. Καθορίζονται τά διαδικαστικά στάδια τῆς διά δημοπρασίας ἤ
ἄνευ δημοπρασίας ἐκποιήσεως, καί τῆς διά ἀντιπαροχῆς ἀνοικοδομήσεως καί ἀνταλλαγῆς ἀκινήτων.
Ἄρθρα 12.
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Δ΄
ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικῶν τῆς Α΄ Συνεδρίας τῆς ΙΔ΄ Συνόδου, 22 Αὐγούστου 1933

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΟΡΙΑΚΑΙΣ
ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΑΤΟΧΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙΣ
Ἄρθρον 1ον
Ὡς ἀσκοῦσα καθήκοντα Εἰρηνοδικείου ἡ Ἱερά Ἐπιστασία ἀποφασίζει
περί λήψεως προσωρινῶν μέτρων ἐν ταῖς ὁριακαῖς καί ταῖς περί διακατοχῆς
ἐν γένει διαφοραῖς, τηροῦσα τήν ἐν τοῖς ἑπομένοις ἄρθροις διαδικασίαν.
Ἄρθρον 2ον
Ὁ αἰτῶν τά προσωρινά μέτρα, ὑποβάλλει εἰς τήν Ἱεράν Ἐπιστασίαν
ἀναφοράν. Ἡ Ἱερά Ἐπιστασία ὀφείλει νά ὁρίσῃ παραχρῆμα εἰσηγητήν ἕνα
τῶν ἐπιστατῶν, ὅστις ὁρίζει τόπον καί χρόνον πρός συλλογήν τῶν
ἀναγκαίων στοιχείων διά τήν λῆψιν τῆς ἀποφάσεως. Ἀντίγραφον τῆς
ἀναφορᾶς, μετά τῆς πράξεως τοῦ εἰσηγητοῦ γραφομένης ἐν τῷ περιθωρίῳ
αὐτῆς, κοινοποιεῖται εἰς τόν καθ’ οὗ ἡ ἀναφορά, καλούμενον νά ἐμφανισθῇ
εἰς τόν ὁριζόμενον τόπον. Ἡ πρός ἐμφάνισιν προθεσμία δέν εἶναι δυνατόν
νά εἶναι μακροτέρα τῶν τριῶν ἡμερῶν.
Ἄρθρον 3ον
Ἐμφανισθέντων ἀμφοτέρων τῶν διαδίκων, κατά τόν πρός ἐξέτασιν τῆς
ὑποθέσεως ὁρισθέντα τόπον καί χρόνον, ὁ εἰσηγητής παρόντος ἑνός τῶν
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γραμματέων τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, ὅστις κρατεῖ τά πρακτικά, προβαίνει
αὐθωρεί εἰς τήν συλλογήν τῶν πρός σχηματισμόν τῆς ἀποφάσεως χρησίμων
στοιχείων, δι’ ἐξετάσεως τῶν αὐτοπροσώπως τυχόν ἐμφανισθέντων διαδίκων, ἤ τῶν ἀντιπροσώπων αὐτῶν, δι’ ἐξετάσεως μαρτύρων εἰς τῶν ὑπό τῶν
διαδίκων προσκομισθέντων, ἤ καί ἄλλων παρόντων κατά τήν ἐξέτασιν τῆς
ὑποθέσεως, ὧν τήν ἐξέτασιν ἤθελεν ἐνδείξει ὡς χρήσιμον ἡ πορεία τῆς
ἐρεύνης τῆς ὑποθέσεως, δι’ αὐτοψίας τοῦ ἐπιδίκου διά τῆς μελέτης τῶν ὑπό
τῶν διαδίκων προσκομισθέντων τυχόν ἐγγράφων, ἤ καθ’ οἱονδήποτε ἄλλον
κατά τήν κρίσιν αὐτοῦ πρόσφορον τρόπον.
Ἄρθρον 4ον
Μετά τήν ἀνωτέρω ἔρευναν τῆς ὑποθέσεως, ὁ εἰσηγητής συντάσσει
ἐντός δύο ἡμερῶν τήν ἔκθεσίν του πρός τήν Ἱεράν Ἐπιστασίαν, καί καλεῖ
τούς διαδίκους ἐντός δύο ἑτέρων ἡμερῶν ἐνώπιον αὐτῆς διά τήν συζήτησιν
τῆς ἀναφορᾶς.
Ἄρθρον 5ον
Ἡ Ἱερά Ἐπιστασία, λαμβάνουσα ὑπ’ ὄψιν της τήν ἔκθεσιν τοῦ εἰσηγητοῦ
καί ἀκούσασα τούς διαδίκους, ἀποφαίνεται ἐντός τριῶν ἡμερῶν μετά
ἐλευθέραν ἐκτίμησιν τῶν προσκομισθέντων στοιχείων, δι’ ὁριστικῆς της
ἀποφάσεως, ἐν ᾗ δέον ν’ ἀναφέρωνται ἀναλυτικῶς καί ὡρισμένως οἱ λόγοι
οἱ δικαιολογοῦντες τόν κατά τοιοῦτον ἤ τοιοῦτον τρόπον σχηματισμόν τῆς
πεποιθήσεώς της.
Ἐάν ἡ Ἱερά Ἐπιστασία δέν ἐκδώσῃ ἐντός τῆς ἄνω προθεσμίας τήν
ἀπόφασίν της, δύναται ἐν τούτοις νά ἐκδώσῃ αὐτεπαγγέλτως προσωρινήν
διάταξιν, καταχωριζομένων ἁπλῶς εἰς τά πρακτικά, περί τῶν ληπτέων
ἀμέσως μέτρων, πρός πρόληψιν τῶν συγκρούσεων καί τῶν βιαιοπραγιῶν,
διά τόν μέχρι τῆς ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς χρόνον, ἰδίᾳ δέ ν’
ἀπαγορεύσῃ εἰς ἀμφότερα τά μέρη τήν ἐπιχείρησιν πράξεων διακατοχῆς,
κατά τό χρονικόν τοῦτο διάστημα. Ἡ προσωρινή αὕτη διάταξις ἐκτελεῖται
ἅμα τῇ ἀπαγγελίᾳ καί τῇ καταχωρήσει ἐν τῷ πρακτικῷ.
Ἄρθρον 6ον
Εἰς λίαν κατεπειγούσας περιπτώσεις, καί ἐπικειμένου ἀμέσου κινδύνου
ἐκ τῆς ἀναβολῆς, ἡ Ἱερά Ἐπιστασία δύναται ἅμα τῇ ὑποβολῇ τῆς ἀναφορᾶς,
καί πρό πάσης ἐπ’ αὐτῆς ἐρεύνης, νά ἐνασκήσῃ τήν κατά τό προηγούμενον
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ἄρθρον 5 ἐξουσίαν της διά πράξεώς της, κοινοποιουμένης πρός τούς διαδίκους ἐπιμελείᾳ της, δι’ ἑνός τῶν ἁγιορειτικῶν ἀστυνομικῶν ὀργάνων,
ἰσχυούσης δέ μέχρι τῆς ἐκδόσεως τῆς κατά τά ἀνωτέρω ἀποφάσεώς της.
Τῆς πράξεώς της ταύτης τήν ἐκτέλεσιν, δύναται ν’ ἀναθέσῃ εἰς τήν ἁγιορειτικήν Ἀστυνομικήν Ἀρχήν καί πρό πάσης κοινοποιήσεως, ζητοῦσα ἐν
ἀνάγκῃ καί τήν συνδρομήν τῆς κρατικῆς Ἀστυνομίας Καρυῶν.
Ἄρθρον 7ον
Ἡ Ἱερά Ἐπιστασία ἔχει πλήρη ἐξουσίαν νά διατάξῃ δι’ ἀποφάσεώς της
οἱονδήποτε κρίνει πρόσφορον τρόπον, πρός προσωρινήν ῥύθμισιν τῆς
διακατοχῆς ἰδίᾳ δε ἔχει ἐξουσίαν:
Ἤ 1ον ν’ ἀπαγορεύσῃ εἰς ἀμφότερα τά μέρη πᾶσαν οἱανδήποτε πράξιν
διακατοχῆς, μέχρι ὁριστικῆς ῥυθμίσεως τῆς διαφορᾶς διά τοῦ ἁρμοδίου Δικαστηρίου.
Ἤ 2ον νά ἐπιτρέψῃ εἰς τόν ἕτερον τῶν διαδίκων πράξεις διακατοχῆς ἐπί
παροχῇ ἀσφαλείας, ἤ ἄνευ τοιαύτης.
Ἤ 3ον νά ἀπαγορεύσῃ εἰς τόν ἕτερον τῶν διαδίκων πράξεις διακατοχῆς,
ἐπί παροχῇ ἀσφαλείας παρά τοῦ ἄλλου διαδίκου, ἤ ἄνευ τοιαύτης.
Ἤ 4ον νά ἐπιδικάσῃ προσωρινῶς τήν διακατοχήν εἰς τόν ἕνα τῶν διαδίκων ἐπί παροχῇ ἀσφαλείας ὑπό τούτου ἤ ἄνευ τοιαύτης.
Ἄρθρον 8ον
Ἡ Ἱερά Ἐπιστασία ἐκτός τῶν ἀνωτέρω δύναται νά τάξῃ κατά τάς περιστάσεις προθεσμίαν πρός ἔγερσιν τῆς κυρίας ἀγωγῆς, ὁριακῆς ἤ περί
διακατοχῆς, ὑποχρεοῦσα πρός τοῦτο να ἐγείρῃ τήν ἀγωγήν ὁ διάδικος
ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος κατά τήν κρίσιν της εἶναι ὑπόχρεως νά γίνῃ ἐνάγων. Ἐν
τοιαύτῃ περιπτώσει ἡ Ἱερά Ἐπιστασία ῥυθμίζει συγχρόνως καί τά τῆς
διακατοχῆς διά τήν περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν ἤθελε παρέλθῃ ἡ προθεσμία χωρίς νά ἐγείρῃ τήν ἀγωγήν ὁ πρός τοῦτο ὑπόχρεως.
Ἄρθρον 9ον
Ἐάν καίπερ κληθείς ὁ καθ’ οὗ ἡ ἀναφορά, δέν ἐμφανισθῇ εἴτε ἐνώπιον
τοῦ εἰσηγητοῦ κατά τόν ὡρισμένον τόπον καί χρόνον διά τήν ἐξέτασιν τῆς
ὑποθέσεως, εἴτε ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας, διά τήν μετ’ ἀπόδειξιν συζήτησιν, τόσον ὁ εἰσηγητής ὅσον καί ἡ Ἱερά Ἐπιστασία προβαίνουν καί
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ἐρήμην τοῦ μή ἐμφανισθέντος εἰς τήν ἀνωτέρω διαδικασίαν, μέχρι τῆς
ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως. Τό αὐτό πράττεται καί ἄν δέν ἤθελεν ἐμφανισθῇ
ἐνώπιον τοῦ εἰσηγητοῦ καί ὁ ὑποβαλών τήν ἀναφοράν.
Ἄρθρον 10ον
Ἐν ᾗ περιπτώσει διάδικοι εἶναι Ἱεραί Μοναί, ἀντιπροσωπευόμεναι ἐν
τῇ Ἱερᾷ Ἐπιστασίᾳ, οἱ Ἐπιστάται τῶν ἐνδιαφερομένων Ἱερῶν Μονῶν, δέν
λαμβάνουν μέρος εἰς τήν συγκρότησιν τῆς Ἐπιστασίας διά τήν ἐκδίκασιν
τῆς ἐπιδίκου διαφορᾶς, αἱ δέ Συνεδριάσεις τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας εἶναι νόμιμαι, ὁσοιδήποτε Ἐπιστάται καί ἄν λάβουν μέρος, καί αἱ ἐκδοθησόμεναι
ἀποφάσεις εἶναι ἔγκυραι.
Ἄρθρον 11ον
Ἡ ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας λαμβάνεται κατά πλειοψηφίαν. Ἐν
περιπτώσει ἰσοψηφίας λύει τό ζήτημα τῆς διαφωνίας ἡ Ἱερά Κοινότης, καλουμένη πρός τοῦτο αὐθημερόν εἰ δυνατόν.
Ἄρθρον 12ον
Ἡ ἐκδοθεῖσα ἀπόφασις εἰς οὐδέν ὑπόκειται ἔνδικον μέσον οὖσα προσωρινή καί δέν βλάπτει τήν κυρίαν δίκην, ὁριακήν ἤ περί διακατοχῆς, ἡ ὁποία
εἰσάγεται ἐνώπιον τοῦ ἁρμοδίου δικαστηρίου.
Ἡ ἀπόφασις αὕτη ἐκτελεῖται ἐπιμελείᾳ τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας διά τῶν
Ἁγιορειτικῶν Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν, ζητουμένης ἐν ἀνάγκῃ καί τῆς κρατικῆς
Ἀστυνομίας Καρυῶν.
Ἄρθρον 13ον
Πᾶσα ἐκ μέρους τῶν διαδίκων παραβίασις τῆς ἐκδοθείσης ἀποφάσεως,
τιμωρεῖται διά προστίμου 200 μέχρι 2.000 χιλιάδων δραχμῶν, κατατιθεμένου
εἰς τό ταμεῖον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, ἡ δέ Ἱερά Ἐπιστασία ὁρίζει εἰς τήν
ἀπόφασίν της τό πληρωτέον πρόστιμον δι’ ἑκάστην παράβασιν.
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2
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικῶν τῆς Α΄ Συνεδρίας τῆς ΙΔ΄ Συνόδου, 22 Αὐγούστου 1933

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ἁγιορειτικαί Ἀστυνομικαί Ἀρχαί
Ἄρθρον 1ον
Αἱ ἀπό ἀμνημονεύτων χρόνων ὑφιστάμεναι ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τοπικαί
Ἀστυνομικαί Ἀρχαί, ἀποτελοῦνται ἀπό τούς Σεϊμένιδες καί τούς Σερδάριδες.
Οἱ Σεϊμένιδες ὑπηρετοῦν ἐν Καρυαῖς, οἱ δέ Σερδάριδες ὑπηρετοῦν ὡς μεταβατικόν σῶμα ἐκτός τῶν Καρυῶν. Οἱ Σεϊμένιδες τελοῦν ὑπό προϊστάμενον
ὀνομαζόμενον πολιτάρχην. Οἱ Σερδάριδες τελοῦν ὑπό προϊστάμενον
ὀνομαζόμενον ὁπλαρχηγόν. Ἀμφότερα τά σώματα τελοῦν ὑπό τάς ἀμέσους
διαταγάς τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας.
Σκοπός καί καθήκοντα
Ἄρθρον 2ον
Σκοπός τῶν τοπικῶν Ἁγιορειτικῶν Ἀρχῶν εἶναι:
νά ἐκτελοῦν τάς διαταγάς τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας, διά τήν ἐκπλήρωσιν
τῶν ἐν ἄρθρῳ 37 τοῦ Κ.Χ. ἀναγραφομένων καθηκόντων της.
νά προλαμβάνουν πᾶσαν κλοπήν, φθοράν, πυρκαϊάν, καταστροφήν
δασῶν καί καρποφόρων δένδρων, καί πᾶσαν ἐν γένει παράνομον πρᾶξιν
διαπραττομένην ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.
νά παρακολουθοῦν τάς κινήσεις τῶν κακοποιῶν στοιχείων καί τῶν
ὑπόπτων προσώπων ἅτινα καταφεύγουν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.
Ἄρθρον 3ον
Ὁσάκις αἱ τοπικαί Ἀστυνομικαί Ἀρχαί ἀνακαλύψουν παράνομον τινά
πρᾶξιν καταγγέλουν ταύτην αὐθωρεί εἰς τήν Ἱεράν Ἐπιστασίαν, ἥτις ἐάν
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δέν πρόκειται περί πταισμάτων, διαβιβάζει τήν καταγγελίαν εἰς τήν κρατικήν
Ἀστυνομικήν Ἀρχήν Καρυῶν διά τήν περαιτέρω ἐνέργειαν. Ὁσάκις ὅμως
πρόκειται περί αὐτοφώρου ἀδικήματος, συλλαμβάνουν τόν δράστην, καί
προσάγουν τοῦτον εἰς τόν οἰκεῖον Ἀστυνομικόν Σταθμάρχην, ἀναφέροντες
τήν ἐνέργειάν των ταύτην εἰς τήν Ἱεράν Ἐπιστασίαν.
Ἄρθρον 4ον
Αἱ τοπικαί Ἀστυνομικαί Ἀρχαί ὀφείλουν νά συνεργάζωνται μέ τάς κρατικάς Ἀστυνομικάς Ἀρχάς, εἰς ἅς θά παρέχουν τήν συνδρομήν των ὁσάκις
ἤθελε ζητηθῇ αὕτη, ἀναφέροντες τοῦτο εἰς τήν Ἱεράν Ἐπιστασίαν.
Στολή καί ὁπλισμός
Ἄρθρον 5ον
Αἱ τοπικαί Ἁγιορειτικαί Ἀστυνομικαί Ἀρχαί ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν καθηκόντων των θά φέρουν στολήν καί ὁπλισμόν κατά τά κάτωθι ὁριζόμενα.
Ἄρθρον 6ον
περί στολῆς
Οἱ Σεϊμένιδες καί οἱ Σερδάριδες τῆς Κοινότητος θά φέρουν τήν στολήν
(ἑλληνικήν) ἥν ἔκπαλαι ἔφερον, ἐπί τοῦ καλύμματος τόν δικέφαλον ἀετόν,
ὁ δέ πολιτάρχης καί ὁπλαρχηγός, διακριτικόν τι σημεῖον κάτωθι τοῦ ἀετοῦ.
Ἄρθρον 7ον
περί ὁπλισμοῦ
Οἱ Σεϊμένιδες καί οἱ Σερδάριδες τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος θά φέρουν τόν
ὁπλισμόν τῆς κρατικῆς χωροφυλακῆς.
Ἄρθρον 8ον
προσόντα
Διά νά διορισθῇ τις εἰς τά τοπικά Ἁγιορειτικά Σώματα, ὀφείλει νά
προσαγάγῃ εἰς τήν Ἱεράν Ἐπιστασίαν τά ἐξῆς πιστοποιητικά:
1ον πιστοποιητικόν τῆς οἰκείας εἰσαγγελικῆς ἀρχῆς, ἐξ οὗ νά ἐμφαίνεται
ὅτι δέν κατεδικάσθη ποτέ ἐπί κακουργήματι καί πλημμελήματι.
2ον πιστοποιητικόν τοῦ οἰκείου Στρατολογικοῦ Γραφείου, ἐξ οὗ νά
ἐμφαίνεται ὅτι ἐξεπλήρωσε τάς στρατιωτικάς του ὑποχρεώσεις.
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3ον πιστοποιητικόν τοῦ οἰκείου Προέδρου τῆς Κοινότητος, ἤ τοῦ οἰκείου
Δημάρχου ὅτι εἶναι πολίτης Ἕλλην καί
ον
4 πιστοποιητικόν τῆς οἰκείας Διοικήσεως Χωροφυλακῆς, ἐν ᾧ νά
ἐμφαίνεται ὅτι δέν ρέπει εἰς τήν οἰνοποσίαν, τήν χαρτοπαιξίαν, καί
ἄλλας κακάς πράξεις, καί ὅτι δέν εἶναι κομμουνιστής.
Ἄρθρον 9ον
Τά πιστοποιητικά ταῦτα θά ἐξετάζῃ ἡ Ἱερά Ἐπιστασία, μετά τοῦ
Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ, συντασσομένου σχετικοῦ πρακτικοῦ περί τῆς
κατατάξεως τοῦ ὑποψηφίου ἀστυνομικοῦ ὀργάνου, ὁριζομένου μετά ταῦτα
ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας.
Πειθαρχία
Ἄρθρον 10ον
Τά τοπικά Ἁγιορειτικά Ὄργανα ὀφείλουν νά διάγωσι κοσμίως καί
ἀξιοπρεπῶς, νά ἐκτελῶσι μετά σεβασμοῦ καί ἄνευ ἀντιλογίας τάς διαταγάς
τῶν προϊσταμένων των καί νά συμπεριφέρωνται ἁβρῶς ἀπέναντι ὅλων
ἀνεξαιρέτως ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν καθηκόντων των.
Ἄρθρον 11ον
Πᾶσα ἀνάρμοστος συμπεριφορά τῶν Ἁγιορειτικῶν Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν,
νά τιμωρῆται ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας διά προστίμου ἀπό 10 μέχρι 200
δραχ. Τό πρόστιμον δέ τοῦτο κατατίθεται εἰς τό ταμεῖον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος. Ἐν ὑποτροπῇ ἡ Ἱερά Ἐπιστασία δύναται ν’ ἀπολύσῃ τό ἀδιόρθωτον
ἀστυνομικόν ὄργανον.
Δελτίον ταυτότητος
Ἄρθρον 12ον
Τά Ἁγιορειτικά Ἀστυνομικά ὄργανα δέον νά ὦσιν ἐφοδιασμένα διά δελτίου ταυτότητος, φέροντος τήν ὑπογραφήν καί τήν Σφραγῖδα τῆς Ἱερᾶς
Ἐπιστασίας, ὡς καί τήν ὑπογραφήν τοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Καρυῶν
καί τήν Σφραγῖδα τῆς Ἀστυνομικῆς Διευθύνσεως.
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3
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικῶν τῆς Α΄ Συνεδρίας τῆς ΙΔ΄ Συνόδου, 22 Αὐγούστου 1933

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΛΛΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΩΝ
Ἀπεφασίσθη ὅπως ὁσάκις τις καταθέτει ἀναφοράν ἤ μήνυσιν μή γίνεται
αὕτη δεκτή, ἄν δέν προκαταβληθοῦν τά πιθανά ἔξοδα, τά ὁποῖα ἐάν μέν
νικήσῃ ὁ ἀναφερόμενος μηνυτής, θά τῷ ἐπιστρέφωνται, ἄλλως θά καταπίπτουν ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος. Ἐξ ἄλλου ἡ Ἱερά Κοινότης, κατά τήν
ἔκδοσιν τῆς ἀποφάσεως ἐπί τῆς ἀναφορᾶς τῆς μηνύσεως θά καταλογίζῃ εἰς
βάρος τοῦ ἡττωμένου τό ποσόν τῶν γενομένων ἐξόδων, τά ὁποία θά εἰσπράττωνται καί διά προσωπικῆς κρατήσεως τοῦ καταδικαζομένου, ὡς
ῥητῶς τοῦτο δέον νά ἀναφέρεται ἐν τῇ ἐκδοθησομένῃ ἀποφάσει. Ἡ εἴσπραξις τῶν ἐξόδων θά γίνεται μέσῳ τῶν Ἱερῶν Μονῶν, αἵτινες, ἐν ἀρνήσει
τοῦ καταδικασθέντος εἰς τήν καταβολήν αὐτῶν, θά ἀπευθύνωνται εἰς τήν
Ἱεράν Κοινότητα, ἥτις διά τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας θά προβαίνῃ εἰς τήν
εἴσπραξιν αὐτῶν καί διά προσωπικῆς κρατήσεως.
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4
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικῶν τῆς Β΄ Συνεδρίας τῆς ΙΔ΄ Συνόδου, 23 Αὐγούστου 1933

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΕΚΔΙΚΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΑΡΥΑΙΣ
ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ

Ἄρθρον 1ον
Ἁρμοδιότης
Ἡ Ἱερά Ἐπιστασία οὖσα ἁρμοδία νά ἐκδικάζῃ συμφώνως πρός τό
ἄρθρον 9 παράγραφος 2 ἐδάφιον β΄ τά ἐν Καρυαῖς διαπραττόμενα πταίσματα, ὀφείλει νά τηρῇ τά κάτωθι.
Ἄρθρον 2ον
Συγκρότησις Δικαστηρίου
Διά τήν ἐκδίκασιν τῶν ἐν Καρυαῖς διαπραττομένων πταισμάτων ἡ Ἱερά
Ἐπιστασία συγκροτεῖται εἰς Δικαστήριον, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Πρωτεπιστάτου, παρισταμένου καί Ἐπιστασιακοῦ κατηγόρου. Διά τήν συγκρότησιν
τῆς Ἐπιστασίας εἰς Δικαστήριον, ἀναπληρωταί τῶν ἀπουσιαζόντων ἤ κωλυομένων ἐπιστατῶν εἶναι οἱ παρά τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι ἀντιπρόσωποι τῶν
Ἱερῶν Μονῶν.
Ἄρθρον 3ον
Ἐπιστασιακός κατήγορος
Ὁ Ἐπιστασιακός κατήγορος ἐκτελεῖ χρέη Δημοσίου κατηγόρου,
ἐκλέγεται ὑπό τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος κατ’ ἔτος καί ἅμα τῇ ἐγκαθιδρύσει τῆς
Ἱερᾶς Ἐπιστασίας, εἷς τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι ἀντιπροσώπων τῶν Ἱερῶν
Μονῶν. Συγχρόνως ἐκλέγεται ὡς ἀναπληρωτής τοῦ Ἐπιστασιακοῦ κατηγόρου ἀναπληρῶν τοῦτον ἀπόντα ἤ κωλυόμενον.
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Ἄρθρον 4ον
Ὁ Ἐπιστασιακός κατήγορος δέν δύναται ν’ ἀνήκῃ εἰς Ἱεράν Μονήν μετέχουσαν τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας.
Ἄρθρον 5ον
Ὁ Ἐπιστασιακός κατήγορος κοινοποιεῖ εἰς τόν πταίσαντα, κλητήριον
θέσπισμα ἐν ᾧ ἐκτίθεται ἐν συντόμῳ ἡ κατηγορία, καλεῖ δέ τοῦτον νά
ἐμφανισθῇ ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας πρός ἐκδίκασιν τῆς κατηγορίας
του. Ἐν περιπτώσει αὐτοφώρου πταίσματος ὁ πταίστης προσάγεται αὐθωρεί
ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας, ἥτις συντιθεμένη ἀμέσως εἰς Δικαστήριον
δικάζει τοῦτον.
Ἄρθρον 6ον
Ἡ κοινοποίησις τοῦ κλητηρίου θεσπίσματος γίνεται κατά τούς ὅρους
καί τάς προθεσμίας τοῦ ἄρθρου 41 καί ἑπόμενα τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου
τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἄρθρον 7ον
Διαδικασία
Ὁ κατηγορούμενος δύναται νά προτείνῃ μάρτυρας ὑπερασπίσεως, τούς
ὁποίους καλεῖ ὁ Ἐπιστασιακός κατήγορος, ὅστις καλεῖ ἐπίσης καί τούς μάρτυρας κατηγορίας. Ἐν περιπτώσει μή ἐμφανίσεως κατά τήν δίκην κληθέντος
μάρτυρος, ἡ Ἱερά Ἐπιστασία δύναται νά διατάξῃ τήν βιαίαν προσαγωγήν
του, ἥτις ἐνεργεῖται διά τινος Σεϊμένου ζητοῦντος ἐν ἀνάγκῃ καί τήν συνδρομήν τῆς κρατικῆς Ἀστυνομίας.
Ἄρθρον 8ον
Διάδικοι
Α΄ κατ’ ἀντιμωλίαν
Ἐάν ὁ κατηγορούμενος ἐμφανισθῇ ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας κατά
τήν ὡρισμένην δικάσιμον, ὁ Ἐπιστασιακός κατήγορος ἀπαγγέλει τήν κατηγορίαν, ἀναγιγνώσκων τό κλητήριον θέσπισμα, καί ἀναπτύσσει τήν κατηγορίαν προφορικῶς ἄν πρόκειται περί αὐτοφώρου πταίσματος. Μετά
ταῦτα ἐξετάζονται οἱ μάρτυρες καί καθυποβάλλονται αἱ λοιπαί ἀποδείξεις.
Μετά τήν ἀποπεράτωσιν τῆς ἀποδεικτικῆς διαδικασίας καλεῖται ὁ κατηγορούμενος εἰς ἀπολογίαν, καί μετ’ αὐτήν ὁ Ἐπιστασιακός κατήγορος
ἀναπτύσσει τήν κατηγορίαν, καί μετά ταῦτα διασκέπτεται ἡ Ἱερά Ἐπιστασία
εἰς τήν αἴθουσαν τῆς διασκέψεως, καί ἐκδίδει τήν ἀπόφασίν της, τήν ὁποίαν
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ἀπαγγέλλει ὁ πρόεδρος παρισταμένων τοῦ Δημοσίου κατηγόρου καί τοῦ
κατηγορουμένου. Ἡ ἀπόφασις ἐκδίδεται κατά πλειοψηφίαν.
Ἄρθρον 9ον
Ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας, κρατεῖ, λόγῳ ἀμφιβολιῶν, ἡ ἐπιεικεστέρα διά
τόν κατηγορούμενον ψῆφος.
Ἄρθρον 10ον
Εἰς ἐρήμην
Ἐν περιπτώσει μή ἐμφανίσεως τοῦ κατηγορουμένου κατά τήν δικάσιμον,
ἡ Ἱερά Ἐπιστασία προβαίνει κατά τήν ἀνωτέρω σειράν εἰς τήν ἐκδίκασιν
τῆς κατηγορίας καί ἐκδίδει τήν ἀπόφασίν της. Τήν ἀπόφασίν της ταύτην
κοινοποιεῖ ἐντός διημέρου ὁ Ἐπιστασιακός κατήγορος εἰς τόν κατηγορούμενον, ὅστις κατηγορούμενος δικαιοῦται ν’ ἀνακόψῃ τήν ἀπόφασιν ἐνώπιον
τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας ἐντός τριῶν ἡμερῶν μετά τήν κοινοποίησιν τῆς
ἀποφάσεως.
Ἄρθρον 11ον
Διαδικασία κατά τήν ἀνακοπήν
Γενομένης ἀνακοπῆς ἐκδικάζεται ἡ κατηγορία ἐντός προθεσμίας τριῶν
ἡμερῶν καλουμένου πρός τοῦτο τοῦ κατηγορουμένου. Ἐν ᾗ περιπτώσει ὁ
κατηγορούμενος ἐμφανισθῇ ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας κατά τήν
ὁρισθεῖσαν δικάσιμον, ἡ ἐκδοθεῖσα ἀπόφασις καθίσταται ἄκυρος καί
ἀναγιγνώσκονται τά πρακτικά τῆς προηγηθείσης δίκης, μεθ’ ὅ καλεῖται εἰς
ἀπολογίαν ὁ κατηγορούμενος τηρουμένης κατά τά ἄλλα τῆς διαδικασίας
τῆς κατ’ ἀντιμωλίαν δίκης.
Ἄρθρον 12ον
Νέοι μάρτυρες εἶναι πάντοτε παραδεκτοί, οἱ δέ παλαιοί δέν ἐξετάζονται
ἐκ νέου, εἰ μή ὅταν ἡ Ἱερά Ἐπιστασία κατ’ αἴτησιν τοῦ κατηγορουμένου,
ἤ ἐξ ἐπαγγέλματος διατάξῃ τοῦτο.
Ἄρθρον 13ον
Ἐάν ὁ ἀνακόπτων δέν ἐμφανισθῇ κατά τήν δικάσιμον, ἀπορρίπτεται ἡ
ἀνακοπή του καί ἡ προεκδοθεῖσα ἀπόφασις καθίσταται ἐκτελεστή μή
ἐπιτρεπομένης νέας ἀνακοπῆς.
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Ἄρθρον 14ον
Ποιναί
Ἡ Ἱερά Ἐπιστασία ἐπιβάλλει τάς εἰς τούς ἰσχύοντας ἐν Ἑλλάδι νόμους
διά τά διάφορα πταίσματα καθοριζομένας ποινάς, ὡς καί τάς ἐν τῷ
Καταστατικῷ Χάρτῃ ὁριζομένας, ὡς πρός τούς λαϊκούς, δύναται νά
ἐπιβάλλῃ καί τήν ἐν ἄρθρ. 37 τοῦ Κατασταστικοῦ Χάρτου ποινήν τῆς
ἀπελάσεως, ἡ ὁποία δύναται νά εἶναι προσωρινή ἤ ὁριστική.
Ἡ Ἱερά Ἐπιστασία ἔχει δύο εἰδῶν καθήκοντα, διοικητικά καί δικαστικά.
Διά τήν ἄσκησιν τῶν διοικητικῶν καθηκόντων της ἔχει ἐλευθερίαν
ἐνεργείας, ἐφαρμόζουσα τό ἄρθον 37 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου, νά
ἀπελαύῃ οἱονδήποτε ἄτακτον, ἤ μέθυσον χωρίς καμμίαν διατύπωσιν, διά
τῶν ὀργάνων της, ζητοῦσα καί τήν συνδρομήν τῆς κρατικῆς ἀρχῆς. Ὡς δικαστική ἀρχή πρέπει νά ἐκδίδῃ ἀπόφασιν κατά τούς ὅρους τῆς ψηφισθείσης Κανονιστικῆς Διατάξεως καί νά τήν ἐκτελῇ ὡς ὁρίζει αὕτη. Ἡ διαφορά
εἶναι ὅτι προκειμένου περί τῆς διοικητικῆς ἐνεργείας, ἡ Κρατική Ἀστυνομία
Καρυῶν, ἠμπορεῖ νά διαφωνήσῃ καί νά μή παράσχῃ τήν συνδρομήν της.
Προκειμένου ὅμως περί ἐκτελέσεως δικαστικῆς ἀποφάσεως ἡ Κρατική
Ἀστυνομία δέν ἔχει δικαίωμα νά διαφωνήσῃ.
Ὁδηγία εἰς τήν κράτησιν αὐτοῦ
Ἐν ᾗ περιπτώσει ἤθελεν ἐπιβληθῇ ἡ ποινή τῆς κρατήσεως εἰς τήν κρατικήν Ἀστυνομίαν Καρυῶν ἵνα κρατήσῃ τοῦτον ἐν τῷ κρατητηρίῳ, βαρυνομένης τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος διά τῶν ἐξόδων τῆς διατροφῆς, τά πρόστιμα
θά κατατίθενται εἰς τό Ταμεῖον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
Ἄρθρον 15ον
Ἐκτέλεσις
Πᾶσα καταδικαστική ἀπόφασις τελεσίδικος καταστᾶσα, ἐκτελεῖται τῇ
ἐπιμελείᾳ τοῦ Ἐπιστασιακοῦ κατηγόρου διά τῶν Σεϊμενίδων καί Σερδαρῶν,
ζητουμένης καί τῆς συνδρομῆς τῆς Κρατικῆς Ἀστυνομίας Καρυῶν ἐν
ἀνάγκῃ. Πρός τόν σκοπόν τοῦτον ἡ ἀπόφασις διαβιβάζεται καί εἰς τόν Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἵνα δώσῃ τάς σχετικάς ὁδηγίας εἰς τήν Κρατικήν
ἀστυνομίαν.
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5
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικῶν τῆς Β΄ Συνεδρίας τῆς ΙΔ΄ Συνόδου, 23 Αὐγούστου 1933

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ
ΤΩΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
Ἄρθρον 1ον
Κυροῦμεν τήν μεταξύ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος καί τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ
ἑδρευούσης ἑταιρείας, ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Υἱοί Ἀδελφῶν Δ. Χορτιάτη»
συνομολογηθεῖσαν ὑπό χρονολογίαν 24 Φεβρουαρίου 1931 Σύμβασιν, περί
ἐνοικιάσεως διά μίαν τριετίαν τῆς μονοπωλήσεως τῶν σιγαρέττων τῶν καταναλισκομένων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει κάτωθι παρατιθεμένην.
Ἄρθρον 2ον
Τό προϊόν τῆς ἐνοικιάσεως ταύτης θέλει διατίθεσθαι ἀποκλειστικῶς πρός
ἐνίσχυσιν τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς.
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6
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικῶν τῆς Β΄ Συνεδρίας τῆς ΚΔ΄ Συνόδου, 25 Αὐγούστου 1938

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Ή ΤΕΛΩΝ
ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΚΔΙΚΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ἄρθρον 1ον
α) Ἐπί τῶν ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἀπευθυνομένων ἀγωγῶν ὡς
καί τῶν ἐφέσεων κατ’ ἀποφάσεων τῶν Μοναστηριακῶν Συνάξεων καί
Γεροντιῶν ἐπικολλᾶται, δαπάνῃ τοῦ ἐνάγοντος δικαστικόν ἔνσημον τῆς
Ἱερᾶς Κοινότητος δραχμῶν ἑκατόν (100).
β) Διά τήν κοινοποίησιν τῆς ἀγωγῆς ἤ τῆς ἐφέσεως ἐπικολλᾶται εἰς τό
ἐπιδοτήριον τῆς ἀγωγῆς ἤ τῆς ἐφέσεως, δαπάνῃ τοῦ ἐνάγοντος, ἤ τοῦ
ἐφεσιβάλλοντος, ἔνσημον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος δραχμῶν πεντήκοντα (50).
γ) Εἰς τάς ἐξετάσεις μαρτύρων, ἐκθέσεις εἰσηγητοῦ, προτάσεις διαδίκων,
πρακτικά δίκης, ἐπικυρώσεις τῆς γνησιότητος ἐγγράφων σχετικῶν με τάς
ὑπό ἐκδίκασιν ὑποθέσεις καί γενικῶς εἰς πᾶν ἔγγραφον σχετικόν μέ τήν ὑπό
ἐκδίκασιν ὑπόθεσιν θά ἐπικολλᾶται, δαπάνῃ τῶν διαδίκων, δικαστικόν
ἔνσημον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος δραχμῶν τριάκοντα (30) κατά φύλλον κοινοῦ
χάρτου τετρασελίδου.
δ) Εἰς ἑκάστην δικαστικήν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος θά
ἐπικολλᾶται, δαπάνῃ τοῦ αἰτοῦντος, δικαστικόν ἔνσημον δραχμῶν πεντήκοντα (50).
Ἄρθρον 2ον
α) Ἐπί τῶν ἐνώπιον τοῦ κατά τό ἄρθρον 9 παράγραφος 3 τοῦ ὑπό χρονολογίαν 10ης Σεπτεμβρίου 1926 Νομοθετικοῦ Διατάγματος Ἀνωτάτου Δικαστηρίου ἀπευθυνομένων ἐφέσεων ἤ ἀναθεωρήσεων, ἐπικολλᾶται, δαπάνῃ
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τοῦ ἐφεσείοντος ἤ τοῦ αἰτοῦντος τήν ἀναθεώρησιν, δικαστικόν ἔνσημον
τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος δραχμῶν χιλίων (1.000).
β) Διά τήν κοινοποίησιν τῆς ἐφέσεως ἤ τῆς αἰτήσεως ἀναθεωρήσεως θά
ἐπικολλᾶται εἰς τό ἐπιδοτήριον τῆς κοινοποιήσεως αὐτῶν δικαστικόν
ἔνσημον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος δραχμῶν ἑκατόν (100).
γ) Εἰς τάς μαρτυρικάς καταθέσεις, ἐκθέσεις εἰσηγητῶν, προτάσεις, πρακτικά δίκης, ἐπικυρώσεις παντός εἴδους δικογράφων θά ἐπικολλᾶται, δαπάνῃ
τῶν διαδίκων, δικαστικόν ἔνσημον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος δραχμῶν πεντήκοντα (50) κατά φύλλον κοινοῦ χάρτου τετρασελίδου.
δ) Εἰς ἑκάστην ἀπόφασιν τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου εἴτε κατ’ ἔφεσιν
εἴτε κατ’ ἀναθεώρησιν δικάζοντος θά ἐπικολλᾶται, δαπάνῃ τῶν ἐνδιαφερομένων διαδίκων, δικαστικόν ἔνσημον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος δραχμῶν
τριακοσίων (300) καί ἐπί ἑκάστου ἀντιγράφου αὐτῶν δραχμῶν ἑκατόν (100).
Ἄρθρον 3ον
Τά ὑπό τῶν Μοναστηριακῶν Συνάξεων καί Γεροντιῶν καί τά ὑπό τῆς
Ἱερᾶς Ἐπιστασίας ἐκδικαζόμενα πταίσματα ἀπαλλάσονται παντός
δικαστικοῦ ἐξόδου.
Τό αὐτό ἰσχύει καί διά τάς, ὑπό τῶν Μοναστηριακῶν Συνάξεων καί
Γεροντιῶν, ἐκδικαζομένας πρωτοδίκως ὑποθέσεις οἱασδήποτε φύσεως.
Ἄρθρον 4ον
Δι’ ὁδοιπορικά ἔξοδα τοῦ εἰσηγητοῦ αὐτοψίας, ἤ ἐπιτροπῆς πραγματογνωμοσύνης ἤ τῆς τυχόν ἐπί τοῦ τόπου τῆς αὐτοψίας ἤ τῆς πραγματογνωμοσύνης μεταβάσεως τοῦ Δικαστηρίου ὁρίζονται δραχμαί πεντήκοντα (50)
κατά μυριόμετρον καί δραχμαί ἑκατόν (100) ὡς ἡμερησία ἀποζημίωσις δι’
ἕκαστον ἄτομον. Τά ἔξοδα ταῦτα προκαταβάλλει ὁ ἐνάγων εἰς τήν Ἱεράν
Ἐπιστασίαν. Ἐάν ὅμως ἡ μετακίνησις τῶν ἀνωτέρω προσώπων γίνεται τῇ
αἰτήσει τοῦ ἐναγομένου τά ἀνωτέρω ποσά καταβάλλει ὁ ἐναγόμενος εἰς τήν
Ἱεράν Ἐπιστασίαν πρό πάσης μετακινήσεως.
Ἄρθρον 5ον
Τό ἐκδίδον τήν ἀπόφασιν Δικαστήριον ἐπιβάλλει εἰς βάρος τοῦ ἡττωμένου διαδίκου τά δικαστικά ἔξοδα, τά ὁποῖα διά τάς ὑπό τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἐκδιδομένας ἀποφάσεις δέν δύνανται νά ὑπερβῶσι τάς τρισχιλίας
δραχμάς οὐδέ νά εἶναι κατώτερα τῶν πεντακοσίων (500).
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Τά ὑπό τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου εἴτε κατ’ ἔφεσιν εἴτε κατ’ ἀναθεώρησιν δικάζοντος, ἐπιβαλλόμενα ἔξοδα δέν δύνανται νά ὑπερβῶσι τό
1/10 τῶν ἐξόδων, τά ὁποῖα ἤθελον προκύψει ἐκ τῆς μετακινήσεως τῶν
ἀποτελούντων τήν Πατριαρχικήν Ἐξαρχίαν Ἁγίων Μητροπολιτῶν καί τῆς
διατροφῆς των κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει παραμονῆς των. Ν.Δ.9.
Ἄρθρον 6ον
α) Ὁ κατά τά ἀνωτέρω ἄρθρα καταλογισμός τῶν ἐξόδων ἀναγράφεται
εἰς τό τέλος πάσης ἀποφάσεως λεπτομερῶς. Ἐν τῇ ἀποφάσει ταύτῃ θ’
ἀναγράφωνται καί τά ἐπιστραφησόμενα εἰς τόν κερδίσαντα διάδικον ὑπ’
αὐτοῦ δαπανηθέντα διά δικαστικά ἔνσημα ἔξοδα.
β) Τά καταλογιζόμενα ἔξοδα καταβάλλονται εἰς τήν Ἱεράν Ἐπιστασίαν
ὑπό τοῦ ἡττωμένου διαδίκου, ἐν ἀρνήσει δέ τούτου ἡ εἰσπραξις τῶν καταλογιζομένων ἐξόδων ἀνατίθεται εἰς τόν διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅστις
ἐντέλλεται διά τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει κρατικῶν ὀργάνων τήν εἰσπραξιν τούτων
διά τῆς κατασχέσεως τῶν προσόδων.
γ) Μετά τήν κατά τ’ ἀνωτέρω εἴσπραξιν τῶν δικαστικῶν ἐξόδων ἡ Ἱερά
Ἐπιστασία ἐπιστρέφει εἰς τόν νικητήν διάδικον τό ἐν τῇ ἀποφάσει ἀναγραφόμενον ὡς ἐπιστρεπτέον ποσόν, τό δέ ὑπόλοιπον τῶν εἰσπραχθέντων
ἐξόδων εἰσέρχεται ὡς ἔσοδον εἰς τό Ταμεῖον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος διά τήν
ἔστω καί κατ’ ἐλάχιστον κάλυψιν τῶν ἐξόδων τῆς ἑκάστοτε καλουμένης
Ἐξαρχίας.
Ἄρθρον 7ον
Ἐάν τό Δικαστήριον οἱουδήποτε βαθμοῦ κηρύξῃ ἑαυτό ἀναρμόδιον πρός
ἐκδίκασιν τῆς ὑπό κρίσιν ὑποθέσεως, εἰς οἱονδήποτε στάδιον διαδικασίας,
τά γενόμενα ἔξοδα, πλήν τῶν δικαστικῶν ἐνσήμων, βαρύνουσι τήν Ἱεράν
Κοινότητα.
Ἄρθρον 8ον
Ἐάν οἱ διάδικοι συμφωνήσαντες θέλωσι ν’ ἀποσύρωσι τήν ἀγωγήν ἐκ
τοῦ Δικαστηρίου, ὑποχρεοῦνται ἀλληλεγγύως εἰς τήν καταβολήν τῶν γενομένων ἐξόδων. Τήν αὐτήν ὡς ἄνω ὑποχρέωσιν ὑπέχουσιν οἱ διάδικοι, ἐάν
σκοπίμως καί ἀπό κοινοῦ δέν προσέλθωσι κλητευόμενοι πρός συνέχισιν
τῆς δίκης καί ἐπέλθῃ ἡ παραγραφή ταύτης. Ἡ εἴσπραξις τῶν κατά τό παρόν
ἄρθρον δικαστικῶν ἐξόδων γίνεται ὡς ὁρίζει τό ἄρθρον τό 6ον τῆς ἀνά χεῖρας Κανονιστικῆς Διατάξεως.

TELIKO KANONISTIKES 16 2 2018_Layout 1 19/4/2018 10:45 πμ Page 355

355

Περί Δικαστικῶν Ἐξόδων

Ἄρθρον 9ον
Οὐδεμία ἀπόφασις ἤ δικαστικόν δικόγραφον δύναται νά εἶναι ἔγκυρον
καί ἐκτελεστόν, ἐάν δέν ἔχῃ ἐπ’ αὐτοῦ ἐπικολληθῇ τό ἀναλογοῦν δικαστικόν
ἔνσημον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, ὡς ὁρίζουν τά ἄρθρα 1, 2 καί 3, τῆς ἀνά
χεῖρας Κανονιστικῆς Διατάξεως. Ἡ ὑφ’ οἱουδήποτε κρατικοῦ ὀργάνου ἤ
ὑπό τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἤ Ἱερᾶς Ἐπιστασίας ἐκτέλεσις ἀποφάσεως
ἀκύρου κατά τά ἐν τοῖς παροῦσιν ἄρθροις ἀναφερόμενα συνεπάγεται ποινικάς εὐθύνας κατά τόν ἰσχύοντα ποινικόν νόμον τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους,
κατά τοῦ ἐκτελέσαντος ἤ καί τοῦ διατάξαντος τήν ἐκτέλεσιν.

δραχμ. 1000

Ἄρθρον 10ον
Τά δικαστικά ἔνσημα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, εἰς σχῆμα
0, 05Χ0,03 φέρουσιν ἐντός πλαισίου τάς λέξεις «Δικαστικόν ἔνσημον Ἱερᾶς
Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους» κατά τό κάτωθι σχῆμα ἐπικολλώμενα δέ σφραγίζονται διά τῆς μεγάλης σφραγῖδος τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, κατά τρόπον
ὥστε τό ἥμισυ τῆς σφραγῖδος νά τίθεται ἐπί τοῦ ἐνσήμου καί τό ἕτερον
ἥμισυ ἐπί τοῦ δικογράφου ἐφ’ οὗ τό ἔνσημον.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ
ΕΝΣΗΜΟΝ
ΙΕΡ. ΚΟΙΝΟΤ.
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ἄρθρον 11ον
Τά δικαστικά ἔνσημα κατ’ αὔξοντα ἀριθμ. φυλάσσονται ἐν τῷ Ταμείῳ
καί ὑπ’ εὐθύνην τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας.
Ἄρθρον 12ον
Ἡμέρα τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐφαρμογῆς τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως ὁρισθήσεται ὑπό τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, διά
πράξεως Αὐτῆς.
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7
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικῶν τῆς Α΄ Συνεδρίας τῆς ΚΗ΄ Συνόδου, 21 Αὐγούστου 1940

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ1
Ἄρθρον 1ον
Δικαστικά τέλη καί ἔξοδα ἐν γένει
Δικαστικά τέλη εἶναι τά καταβαλλόμενα ὑπό τῶν διαδίκων δι’ ἐπικολλήσεως εἰς τά ἔγγραφα τῆς δίκης δικαστικοῦ ἐνσήμου τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
Δικαστικά ἔξοδα εἶναι τά καταβαλλόμενα ὑπό τῶν διαδίκων διά τήν μετάβασιν εἰς τόν τόπον τῆς διαφορᾶς τοῦ Εἰσηγητοῦ, τοῦ Δικαστηρίου, ἤ τῶν
πραγματογνωμόνων. Πρός δέ τά καταβαλλόμενα διά τήν εἰς τό Ἅγιον Ὄρος
μετάβασιν τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, πρός τόν σκοπόν
τῆς συγκροτήσεως τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου, συμφώνως πρός τό ἄρθρον
9 παράγραφος 3 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος τῆς 10ης Σεπτεμβρίου 1926.
Ἄρθρον 2ον
Τέλη ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος
α) Εἰς τάς ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἀπευθυνομένας ἀγωγάς, ὡς
καί τάς ἐφέσεις κατ’ ἀποφάσεων τῶν Μοναστηριακῶν Συνάξεων καί
Γεροντιῶν, ἐπικολλᾶται ὑπό τοῦ ἐνάγοντος δικαστικόν ἔνσημον δραχμῶν
ἑξήκοντα (60).
β) Εἰς τό ἐπιδοτήριον τῆς ἀγωγῆς ἤ τῆς ἐφέσεως, εἰς τάς μαρτυρικάς καταθέσεις, ἐκθέσεις εἰσηγητῶν, προτάσεις τῶν διαδίκων, πρακτικά δίκης,
1

Ἡ ἐπιφορτισμένη διά τήν Εἰσηγητικήν Ἔκθεσιν Ἐπιτροπή ἐνημέρωσε τήν Δ.Ι.Σ. ὅτι κατόπιν
ἐπανεξετάσεως τῆς Κ.Δ. περί Δικαστικῶν Ἐνσήμων ἔλαβε ὑπ᾽ ὄψιν αὐτῆς τάς ὑποδειχθείσας ἀπό
τό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν καί τόν Νομικόν Σύμβουλον τοῦ Ἁγίου Ὄρους προταθείσας τροποποιήσεις, καί κατέθεσε πρός ἔγκρισιν νέον σχέδιον αὐτῆς [Αὔγουστος 1940, Σύνοδος ΚΗ΄, Συνεδρία
Α΄, Πρακτικά, σελ. 348].
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ἐπικυρώσεις τῆς γνησιότητος ἐγγράφων, καί γενικῶς εἰς πᾶν ἔγγραφον σχετικόν μέ τήν ὑπό ἐκδίκασιν ὑπόθεσιν ἐπικολλᾶται ὑπό τοῦ ἐνδιαφερομένου
διαδίκου δικαστικόν ἔνσημον δραχμῶν τριάκοντα (30), κατά φύλλον κοινοῦ
χάρτου τετρασελίδου.
γ) Εἰς ἑκάστην δικαστικήν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἐπικολλᾶται
ὑπό τοῦ ἐνδιαφερομένου διαδίκου δικαστικόν ἔνσημον δραχμῶν πεντήκοντα
(50), καί εἰς ἕκαστον ἀντίγραφον αὐτῆς ἔνσημον δραχμῶν τριάκοντα (30),
κατά φύλλον κοινοῦ χάρτου τετρασελίδου. Τά τέλη ταῦτα προκαταβάλλονται ὑπό τοῦ ἐνάγοντος.
Ἄρθρον 3ον
Τέλη ἐνώπιον τοῦ ἀνωτάτου Δικαστηρίου
α) Εἰς τάς ἐνώπιον τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου ἀπευθυνόμενας ἐφέσεις
ἤ αἰτήσεις ἀναθεωρήσεως, ἐπικολλᾶται ὑπό τοῦ ἐκκαλοῦντος ἤ τοῦ
αἰτοῦντος τήν ἀναθεώρησιν δικαστικόν ἔνσημον δραχμῶν χιλίων (1000).
β) Εἰς τό ἐπιδοτήριον τῆς κοινοποιήσεως τῆς ἐφέσεως ἤ τῆς αἰτήσεως
ἀναθεωρήσεως, εἰς τάς μαρτυρικάς καταθέσεις, ἐκθέσεις εἰσηγητῶν, προτάσεις τῶν διαδίκων, πρακτικά δίκης, ἐπικυρώσεις τῆς γνησιότητος
ἐγγράφων, καί γενικῶς πᾶν ἔγγραφον σχετικόν μέ τήν ὑπό ἐκδίκασιν
ὑπόθεσιν ἐπικολλᾶται ὑπό τοῦ ἐνδιαφερομένου διαδίκου δικαστικόν ἔνσημον
δραχμῶν πεντήκοντα (50) κατά φύλλον κοινοῦ χάρτου τετρασελίδου.
γ) Εἰς ἑκάστην ἀπόφασιν τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου, εἴτε κατ’ ἔφεσιν
εἴτε κατ’ ἀναθεώρησιν δικάζοντος, ἐπικολλᾶται ὑπό τοῦ ἐνδιαφερομένου
διαδίκου δικαστικόν ἔνσημον δραχμῶν τριακοσίων (300) καί εἰς ἕκαστον
ἀντίγραφον αὐτῆς, ἔνσημον δραχμῶν ἑκατόν (100) κατά φύλλον κοινοῦ
χάρτου τετρασελίδου. Τά τέλη ταῦτα ὡς καί ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ
ἐρρέθη προκαταβάλονται ὑπό τοῦ ἐνάγοντος.
Ἄρθρον 4ον
Δικαστικά ἔξοδα ἐπί παντός Δικαστηρίου
α) Τά ὁδοιπορικά ἔξοδα τοῦ εἰσηγητοῦ αὐτοψίας, τῶν πραγματογνωμόνων, ἤ τοῦ τυχόν ἐπί τόπου τῆς αὐτοψίας ἤ τῆς πραγματογνωμοσύνης μεταβαίνοντος Δικαστηρίου ὁρίζονται εἰς δραχμάς πεντήκοντα (50) κατά δέκα
χιλιόμετρα, καί ἡ ἡμερησία ἀποζημίωσις δι’ ἕκαστον ἄτομον εἰς δραχμάς
ἑξήκοντα (60). Τά ἔξοδα ταῦτα καταβάλλει ὁ ἐνάγων εἰς τήν Ἱεράν Ἐπι-
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στασίαν. Ἐάν ὅμως ἡ μετακίνησις τῶν ἀνωτέρω προσώπων γίνεται τῇ αἰτήσει τοῦ ἐναγομένου ἤ ἐφεσιβλήτου τά ἀνωτέρω ποσά καταβάλλει οὗτος
εἰς τήν Ἱεράν Ἐπιστασίαν πρό πάσης μετακινήσεως.
β) Ἐπί συγκλήσεως τῆς Ἐξαρχίας πρός συγκρότησιν τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου δέν δύναται νά ἐπιβληθῇ εἰς τόν διάδικον πλέον τοῦ 1/10 τῶν
γενομένων διά τήν σύγκλησιν ἐξόδων, συμφώνως πρός τό ἄρθρον 9 παράγραφος 3 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος τῆς 10ης Σεπτεμβρίου 1926.
Ἄρθρον 5ον
Καταδίκη εἰς τά τέλη τῆς δίκης
Ὁ ἡττώμενος διάδικος καταδικάζεται εἰς τά τέλη τῆς δίκης, τουτέστι τά
ὑπ’ ἀμφοτέρων τῶν διαδίκων ἐπικολλώμενα δικαστικά ἔνσημα.
Ἄρθρον 6ον
Καταδίκη εἰς τά δικαστικά ἔξοδα
Ὁ ἡττώμενος διάδικος καταδικάζεται, ἐπί πλέον τῶν δικαστικῶν τελῶν
συμφώνως πρός τό προηγούμενον ἄρθρον, καί εἰς τά γενόμενα δικαστικά
ἔξοδα, ἐξ ὁλοκλήρου μέν κατά τήν ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος διαδικασίαν, μέχρι δέ τοῦ ἀνωτάτου ὁρίου τοῦ ἄρθρου 4 παράγραφος 2 κατά τήν
διαδικασίαν ἐνώπιον τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου.
Ἄρθρον 7ον
Καταδίκη ἀμφοτέρων τῶν διαδίκων
Τό Δικαστήριον δύναται νά καταδικάσῃ, καθ’ ἥν ἀναλογίαν ἤθελε κρίνῃ,
εἰς τά δικαστικά ἔξοδα καί τέλη ἀμφοτέρους τούς διαδίκους ἐάν ἑκάτερος
τούτων ἐν μέρει νικήσῃ καί ἐν μέρει ἡττηθῇ.
Ἄρθρον 8ον
Ἔξοδα καί τέλη ἐπί ἀναρμοδιότητος τοῦ Δικαστηρίου
Ἐάν τό Δικαστήριον οἱουδήποτε βαθμοῦ κηρύξῃ ἑαυτό ἀναρμόδιον πρός
ἐκδίκασιν τῆς ὑπό κρίσιν ὑποθέσεως, εἰς οἱονδήποτε στάδιον τῆς διαδικασίας, τά γενόμενα ἔξοδα βαρύνουσι τόν ἀναρμοδίως προφεύγοντα εἰς τό
Δικαστήριον.
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Ἄρθρον 9ον
Ἐάν οἱ διάδικοι συμφωνήσαντες θέλωσι ν’ ἀποσύρωσι τήν ἀγωγήν, τήν
ἔφεσιν ἤ τήν αἴτησιν ἀναθεωρήσεως ἐκ τοῦ Δικαστηρίου ὑποχρεοῦνται
ἀλληλεγγύως εἰς τήν καταβολήν τῶν γενομένων ἐξόδων. Τήν αὐτήν ὡς ἄνω
ὑποχρέωσιν ὑπέχουσιν οἱ διάδικοι, ἄν σκοπίμως καί ἀπό κοινοῦ δέν προσέλθωσι κλητευόμενοι πρός συνέχισιν τῆς δίκης. Τά δικαστικά ἔξοδα
βεβαιοῦνται δι’ ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἐκτελουμένης ὑπό τῆς
Διοικήσεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί εἰσπράττονται συμφώνως τῷ νόμῳ περί
εἰσπράξεως δημοσίων ἐσόδων.
Ἄρθρον 10ον
Εὐεργέτημα ἀπορίας
Ἐάν τις τῶν διαδίκων εἶναι ὁμολογουμένως ἄπορος μή δυνάμενος νά
καταβάλῃ τά δικαστικά ἔξοδα καί τέλη τῆς ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος
διαδικασίας, χωρίς νά περιορισθῶσιν ἐκ τούτου τά πρός διατροφήν του
ἀπαραιτήτως ἀναγκαῖα, ἡ διαδικασία γίνεται ἀτελῶς καί ἀνεξόδως. Τήν
ἀπορίαν αὐτοῦ πιστοποιεῖ ἡ Ἱερά Κοινότης.
Ἄρθρον 11ον
Κυρώσεις
Ἐάν ἐκ τινός ἐγγράφου τῆς δίκης, ὑποκειμένου εἰς τέλος ἐλλείπῃ τό νόμιμον ἔνσημον, τό Δικαστήριον διατάσσει τήν ἐπικόλλησιν αὐτοῦ, μή δυνάμενον ἄλλως νά λάβῃ τοῦτο ὑπ’ ὄψιν. Ἐπίσης ἡ ἀπόφασις δέν δύναται
νά ἐκτελεσθῇ, ἐάν δέ φέρῃ τό νόμιμον ἔνσημον. Ἡ ὑφ’ οἱουδήποτε κρατικοῦ
ὀργάνου, ἤ ὑπό τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἤ ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας ἐκτέλεσις
ἀποφάσεως μή φερούσης τό νόμιμον ἔνσημον συνεπάγεται παρά τοῦ παραβάτου τάς ὑπό τῶν νόμων τοῦ Κράτους ὁριζομένας κυρώσεις.
Ἄρθρον 12ον
Ἀτελής διαδικασία
Τά ὑπό τῶν Μοναστηριακῶν Συνάξεων καί Γεροντιῶν καί τά ὑπό τῆς
Ἱερᾶς Ἐπιστασίας ἐκδικαζόμενα πταίσματα, ἀπαλλάσσονται παντός
δικαστικοῦ ἐξόδου, ὡς καί τῆς ἐπιβολῆς δικαστικοῦ ἐνσήμου. Τό αὐτό ἰσχύει
καί διά τάς ὑπό τῶν Μοναστηριακῶν Συνάξεων καί Γεροντιῶν ἐκδικαζομένας πρωτοδίκως ὑποθέσεις οἱασδήποτε φύσεως.

TELIKO KANONISTIKES 16 2 2018_Layout 1 19/4/2018 10:45 πμ Page 360

360

Μή Ἐπικυρωθεῖσαι Κανονιστικαί Διατάξεις Ἁγίου Ὄρους

Ἄρθρον 13ον
Τύπος καί διαγραφή δικαστικοῦ ἐνσήμου
Τά δικαστικά ἔνσημα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους, εἰς σχῆμα 0,
05Χ0,03 φέρουσιν, ἐντός πλαισίου, τάς λέξεις «Δικαστικόν ἔνσημον Ἱερᾶς
Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους» ἐπικολλώμενα δέ σφραγίζονται διά τῆς μεγάλης
σφραγῖδος τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, κατά τρόπον ὥστε τό ἥμισυ τῆς σφραγῖδος
νά τίθεται ἐπί τοῦ ἐνσήμου καί τό ἕτερον ἥμισυ ἐπί τοῦ δικογράφου, ἐφ’ οὗ
τό ἔνσημον.
Ἄρθρον 14ον
Φύλαξις δικαστικῶν ἐνσήμων
Τά δικαστικά ἔνσημα κατ’ αὔξοντα ἀριθμόν φυλάσσονται ἐν τῷ Ταμείῳ
ὑπ’ εὐθύνην τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας.
Ἄρθρον 15ον
Ἔναρξις ἐφαρμογῆς τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως
Ἡ ἡμέρα τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐφαρμογῆς τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως, ὁρισθήσεται ὑπό τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω διά
πράξεως αὐτῆς.
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8
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικῶν τῆς Ζ΄ Συνεδρίας τῆς ΜΒ΄ Συνόδου, 27 Αὐγούστου 1947

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΜΟΝΟΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΕΝ ΚΑΡΥΑΙΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ἄρθρον 1ον
Νομιμοποιεῖται διά τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως τό ἀπό
πολλῶν ἐτῶν ὑφιστάμενον ἐν Καρυαῖς τοῦ Ἁγίου Ὄρους μονοπώλιον κρέατος ἀπαγορευομένης πάσης ἄλλης πωλήσεως νωποῦ τοιούτου, εἴτε ἐν
Καρυαῖς ἐσφαγμένου εἴτε μεταφερομένου ἔξωθεν.
Ἄρθρον 2ον
Τό ἀποκλειστικόν δικαίωμα ἐκχωρεῖται ὑπό τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος διά
πλειοδοτικῆς δημοπρασίας, ἐν συνδυασμῷ πρός μειοδοτικήν τοιαύτην ἐπί
τῆς τιμῆς τοῦ κρέατος, ὁριζομένης ἐτησίως καί δι’ ἕκαστον εἶδος τοιούτου,
τό δέ ἐκ τούτου χρηματικόν ποσόν διατίθεται ἐξ ὁλοκλήρου ὑπέρ τῆς
Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς.
Ἄρθρον 3ον
Πρός ἀποφυγήν ἐλλείψεως κρέατος διά τάς ἀνάγκας τῶν Καρυῶν,
ὑποχρεοῦται ὁ ἐνοικιαστής τοῦ ἀποκλειστικοῦ δικαιώματος νά διατηρῇ ποίμνιον ταύρων, κριῶν, τράγων καί ἀμνῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ὡσαύτως καί ἡ Ἱερά
Ἐπιστασία καθ’ ὅ ἔχει δικαίωμα ἐκ τοῦ 40οῦ ἄρθρου τοῦ Καταστατικοῦ
Χάρτου νά διατιμᾷ ἐγκαίρως καί εἰς λογικάς τιμάς τό κρέας, κατά ποιότητα
βάσει τῆς ἀγοραίας τιμῆς ἤ συμβατικῶς μετά τοῦ ἐνοικιαστοῦ.

TELIKO KANONISTIKES 16 2 2018_Layout 1 19/4/2018 10:45 πμ Page 362

362

Μή Ἐπικυρωθεῖσαι Κανονιστικαί Διατάξεις Ἁγίου Ὄρους

Ἄρθρον 4ον
Ἐπιτρέπεται ἡ ἐλευθέρα πώλησις χοιρίου κρέατος ἐν Καρυαῖς κατά τό
12ήμερον τῶν Χριστουγέννων ὡς καί ἀμνείου τοιούτου μετά ἐντοσθίων
κατά τήν ἑβδομάδα τοῦ Πάσχα.
Ἄρθρον 5ον
Ἡ Ἀστυνομία Καρυῶν ὑποχρεοῦται εἰς τήν ἐφαρμογήν τῶν διατάξεων
τῆς παρούσης κατά παντός παραβάτου, κατάσχουσα τό πρός πώλησιν ἄνευ
ἑτέρας διατυπώσεως καί διανέμεται εἶτα ἐξ ἴσου μεταξύ Ἀστυνομίας καί
Ἀθωνιάδος Σχολῆς.
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9
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικῶν τῆς Ζ΄ Συνεδρίας τῆς ΜΒ΄ Συνόδου, 27 Αὐγούστου 1947

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΜΟΝΟΠΩΛΗΣΕΩΣ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
ΕΝ ΑΓΙΩι ΟΡΕΙ
Ἄρθρον 1ον
Ἐκχωρεῖται διά πλειδοτικῆς δημοπρασίας ἡ ἀποκλειστική εἰσαγωγή καί
πώλησις τῶν ἐν τῇ χερσονήσῳ τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω καταναλισκομένων
σιγαρέττων.
Ἄρθρον 2ον
Τήν μονοπώλησιν ταύτην ἐνεργεῖ δικαιωματικῶς ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ
Ἁγίου Ὄρους πρός ὄφελος ἀποκλειστικῶς καί ἐξ ὁλοκλήρου τῆς ἐν Καρυαῖς
Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς.
Ἄρθρον 3ον
Ὁ τελευταῖος πλειοδότης τῆς ἀποκλειστικῆς εἰσαγωγῆς τῶν σιγαρέττων
καπνοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, ὀφείλει νά εἰσάγῃ καί πωλῇ τοιαῦτα ἐκ τῶν φορολογουμένων καί διά ταινίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους σεσημασμένων καί
εἰς τήν ἐπ’ αὐτῶν ἀναγραφομένην τιμήν, μέ τό νόμιμον καί θεμιτόν ἐπ’
αὐτῶν κέρδος, ὑπεύθυνος διά πᾶσαν παράβασιν ἔναντι τῶν νόμων τοῦ Κράτους καί τῶν καθεστώτων τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἄρθρον 4ον
Ὀφείλει προσέτι νά διατηρῇ ἐν Καρυαῖς καί Δάφνῃ πρατήρια σιγαρέττων
ἐκ πάσης ποιότητος καί παντός σήματος τῶν καπνοβιομηχάνων τῆς Ἑλλάδος
καί ἐξ αὐτῶν νά προμηθεύῃ καί τά μικρότερα ἰδιωτικά πρατήρια δι’
ἐκπτώσεως 4% τουλάχιστον τῆς τιμῆς λιανικῆς πωλήσεως.
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Ἄρθρον 5ον
Ὁ ἐνοικιαστής τῆς ἀποκλειστικῆς πωλήσεως σιγαρέττων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
δικαιοῦται νά σφραγίζῃ πρός διάκρισιν τά ἐν αὐτῷ διατιθέμενα πρός πώλησιν κυτία δι’ ἰδίας σφραγῖδος, φερούσης κύκλῳ τάς λέξεις «Μονοπώλησις
καπνοῦ Ἁγ. Ὄρους» καί ἐν τῷ μέσῳ τά ἀρχικά τοῦ ὀνόματός του γράμματα.
Ἄρθρον 6ον
Ἀπαγορεύεται ἡ ὑφ’ οἱανδήποτε ἄλλου εἰσαγωγή καί πώλησις σιγαρέττων καπνοῦ ἐν τῇ χερσονήσῳ τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὁ παραβάτης καταδιώκεται
καί τιμωρεῖται συμφώνως τῷ περί λαθρεμπορίας νόμῳ τοῦ Κράτους. Τό δέ
ἀντικείμενον κατάσχεται καί διατίθεται ἐξ ἡμισείας μεταξύ τοῦ κατασχόντος
ὀργάνου τοῦ Κράτους καί τοῦ ἐνοικιαστοῦ τοῦ μονοπωλίου.
Ἄρθρον 7ον
Ἡ Ἱερά Ἐπιστασία Ἁγίου Ὄρους ὑποχρεοῦται νά ἐφαρμόσῃ τό ἐκ τοῦ
Καταστατικοῦ Χάρτου δικαίωμα τῆς ἀπελάσεως ἐκ τῆς χερσονήσου ἐπί
παντός λαϊκοῦ ἀποδεδειγμένως ἐνεργοῦντος λαθροεισαγωγήν σιγαρέττων
πρός ἐμπορίαν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει. Οἱ δέ Μοναχοί θά τιμωροῦνται ἀναλόγως
ὑπό τῆς Ἱερᾶς αὐτῶν Μονῆς.
Ἄρθρον 8ον
Τά ὄργανα τῆς Χωροφυλακῆς καί Τελωνοφυλακῆς ὑποχρεοῦνται εἰς
ἐφαρμογήν τῶν διατάξεων τῆς παρούσης.
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ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικῶν τῆς Η΄ Συνεδρίας τῆς ΜΒ΄ Συνόδου, 28 Αὐγούστου 1947

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΑΠΕΛΑΥΝΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΛΑΪΚΩΝ
Ἄρθρον 1ον
Οἱ κατά τά ἄρθρα 37 καί 177 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου ἀπελαυνόμενοι
ἐξ Ἁγίου Ὄρους ὡς ἀνεπιθύμητοι καί ἐπιστρέφοντες πάλιν, συλλαμβάνονται
ὑπό τῶν ὀργάνων Χωροφυλακῆς καί μετάγονται εἰς τήν Εἰσαγγελίαν Θεσσαλονίκης μέ τήν κατηγορίαν ἐπί ἀπειθείᾳ εἰς τούς νόμους τοῦ Κράτους,
τά δέ ἔξοδα τῆς μεταγωγῆς των βαρύνουσι τό Δημόσιον.
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11
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικῶν τῆς Α΄ Συνεδρίας τῆς ΞΑ΄ Συνόδου, 25 Ἀπριλίου 1957

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Κ.Φ. 3%
ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΟ ΖΩΕΜΠΟΡΩΝ ΑΙΓΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΟΕΙΔΩΝ
ΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ,
ΔΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΙΕΡΟΚ. ΦΟΡΟΥ.
(Ἀπόφασις Ι.Κ.Ξ./15-9-56) 2
Ἄρθρον 6ον
Ἐπιβάλλεται εἰς ὄφελος τοῦ Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Φόρος 3%
ἐπί τοῦ ἡμίσεως τῆς ἀξίας, κατά τήν ἐξαγωγήν ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῶν
ὑπό τῶν Ἱερῶν Μονῶν ἐκτρεφομένων αἰγοειδῶν καί βοοειδῶν, ὡς καί τῶν
διατρεφομένων ὑπό τῶν ζωεμπόρων τοιούτων εἰς ἐνοικιαζομένους μοναστηριακούς βοσκοτόπους ἐντός τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τό ἄρθρον τοῦτο ἔχει
ἰσχύν τόσον ἐπί τῶν διά θαλάσσης, ὅσον καί ἐπί τῶν διά ξηρᾶς ἐξαγομένων
αἰγοειδῶν καί βοειδῶν, ὁ δέ φόρος οὗτος θά εἰσπράττεται συμφώνως τῇ ὑπ’
ἀριθμ. 569/9-12-1930 Κανονιστικῇ Διατάξει, ἡ δέ ἐφαρμογή του ἄρχεται
ἅμα τῇ ὑπογραφῇ τοῦ παρόντος πρακτικοῦ.

2

«…ἀποφασίζεται ὁμοφώνως ὅπως εἰς τήν ὑφισταμένην Κ.Δ./ξιν ἀπό 20-8-1930 προστεθῇ καί ἕτερον
ἄρθρον περί ὑπαγωγῆς εἰς τόν Κ.Φ. 3% τῶν ἐκτρεφουσῶν αἰγοειδῆ καί βοειδῆ Ἱ. Μονῶν καί τῶν
διατρεφομένων ὑπό τῶν ζωεμπόρων τοιούτων εἰς ἐνοικιαζομένους μοναστηριακούς, ἐντός τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, βοσκοτόπους, λαμβανομένης ὑπ’ ὄψιν τῆς ἀξίας αὐτῶν εἰς τό ἥμισυ, κατά τήν ἐξαγωγήν των
ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους» [1957, Σύνοδος ΞΑ΄, Συνεδρία Α΄, Πρακτικά, σελ. 244].
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ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικῶν τῆς Α΄ Συνεδρίας τῆς ΟΣΤ΄ Συνόδου, 20 Αὐγούστου 1964

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΩΝ
Ἄρθρον 1ον
Ἀπαγορεύεται γενικῶς ἡ χρῆσις τοῦ ῥαδιοφώνου ὡς ὀργάνου ἐν τῷ Ἁγίῳ
Ὄρει, ἐπιτρεπομένης τῆς χρήσεώς του ἀποκλειστικῶς καί μόνον διά
εἰδήσεις.
Ἄρθρον 2ον
Εἰς περίπτωσιν καθ’ ἧν θά παρουσιάζωνται παραβάται, οἵτινες θά
χρησιμοποιοῦν τό ῥαδιόφωνον ὡς ὄργανον, θά κατάσχεται ἀμέσως τό
ῥαδιόφωνον αὐτῶν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας, διά τῶν τελωνειακῶν καί
ἀστυνομικῶν ὀργάνων τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν τόπου.
Ἄρθρον 3ον
Εἰς τούς λαϊκούς τούς ἐπισκεπτομένους τό Ἅγιον Ὄρος καί τούς ἐργαζομένους ἐν αὐτῷ ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις ῥαδιοφώνου ὑφ’ οἱανδήποτε
ἰδιότητα.
Ἄρθρον 4ον
Ἐάν οἱ λαϊκοί, οἵ τε ἐπισκέπται καί ἐργαζόμενοι, παραβῶσι τό ὡς ἀνωτέρω 3ον ἄρθρον καί χρησιμοποιῶσι ῥαδιόφωνον ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, τότε τά
ῥαδιόφωνα αὐτῶν θά κατάσχωνται ἀμέσως ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας, διά
τῶν τελωνειακῶν καί ἀστυνομικῶν ὀργάνων τοῦ τόπου καί θά ἐκποιῶνται
ἐπ’ ὠφελείᾳ τοῦ Ἱεροκοινοτικοῦ Ταμείου.
Ἄρθρον 5ον
Ἡ παροῦσα Κανονιστική Διάταξις τίθεται ἐν ἰσχύϊ ἅμα τῇ ἐγκρίσει αὐτῆς
ὑπό τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου καί θά εἶναι ἀνέγκλητος.
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13
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικῶν τῆς Α΄ Συνεδρίας τῆς ΟΖ΄ Συνόδου, 27 Ἀπριλίου 1965

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ
ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΟΙΝΙΚΟΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΙΣ3
Ἄρθρον 1ον
Ἀπαγορεύεται εἰς τάς Ἱεράς Μονάς καί τούς Μοναχούς τοῦ Ἁγίου
Ὄρους νά καταφεύγουν εἰς τά Ποινικά Δικαστήρια, συμπληρωματικῶς τοῖς
ἄρθροις 7 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος τοῦ κυροῦντος τόν Καταστατικόν
Χάρτην τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί 7 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, καθ’ ἅ φυσικός δικαστής ἐν Ἁγίῳ Ὄρει συμφώνως τοῖς ἱεροῖς κανόσι καί ταῖς διατάξεσι τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος τοῦ κυροῦντος τόν
Καταστατικόν Χάρτην καί αὐτοῦ τούτου τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου εἶναι,
τῶν μέν Μοναχῶν αἱ Μοναστηριακαί αὐτῶν Ἀρχαί καί κατ’ ἔφεσιν ἡ Ἱερά
Κοινότης, τῶν δέ ἐπί μέρους Ἱερῶν Μονῶν ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου
Ὄρους καί κατ’ ἔφεσιν ἡ Δισενιαύσιος Ἱερά Σύναξις.
Ἄρθρον 2ον
Διά νά καταφύγουν αἱ Ἱεραί Μοναί τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰς τά Ποινικά Δικαστήρια δέον ὅπως ὦσιν ἐφωδιασμέναι μέ σχετικάς ἀδείας τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, οἱ δέ Μοναχοί τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν ἐξαρτημάτων αὐτῶν
δέον ὅπως εἶναι ἐφωδιασμένοι μέ σχετικάς ἀδείας τῶν Ἱερῶν Μονῶν εἰς
ἅς ἀνήκουν.
3

Πρό τῆς συζητήσεως καί ἐγκρίσεως τῆς ἐν λόγῳ Κ.Δ. ἀναγιγνώσκεται ἀπόσπασμα τῶν Πρακτικῶν
τῆς Ἐκτάκτου Διπλῆς Ἱερᾶς Συνάξεως ὑπό τό στοιχεῖον ΚΓ΄/17-2-1962 ἐξ οὗ προκύπτει ὅτι οἱ Μοναχοί ὀφείλουσι νά μήν καταφεύγωσιν εἰς τά Ποινικά Δικαστήρια, ὡς πράξιν ἀντικειμένην εἰς τήν
θέσιν αὐτῶν καί εἰς τούς ἱερούς κανόνας [Ἀπρίλιος 1965, Σύνοδος ΟΖ΄, Συνεδρία Α΄, Πρακτικά,
σελ. 32, 34].
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Ἄρθρον 3ον
Εἰς περιπτώσεις μηνύσεως Ἱερᾶς Μονῆς κατά τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἤ
ἐν ἐνεργείᾳ μελῶν Αὐτῆς, δέον ὅπως δοθῇ ἡ σχετική ἄδεια παρά τῆς Δισενιαυσίου Ἱερᾶς Συνάξεως.
Ἄρθρον 4ον
Ἐάν παρ’ ἐλπίδα, ἐν ἀντιθέσει πρός τό 1ον ἄρθρον τῆς παρούσης, αἱ Ἱεραί
Μοναί καί οἱ Μοναχοί τοῦ Ἁγίου Ὄρους καταφεύγουν εἰς τά Ποινικά Δικαστήρια ἄνευ ἀδειῶν, νά ὑποχρεοῦνται τά Δικαστήρια ταῦτα νά μή δέχωνται τάς τοιαύτας προσφυγάς.
Ἄρθρον 5ον
Ἐάν Ἱερά Μονή τις ἀβασανίστως καί ἀνεξετάστως ἐκδίδῃ σχετικάς
ἀδείας διά τήν προσφυγήν τῶν Μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰς τά Ποινικά
Δικαστήρια, νά μή ἐπικυροῦνται αὗται ὑπό τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
Ἄρθρον 6ον
Τοῖς παραβάταις γενικῶς θά ἐπιβάλλωνται ἀπαραιτήτως αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου κυρώσεις.
Ἄρθρον 7ον
Ἡ παροῦσα Κανονιστική Διάταξις τίθεται ἐν ἰσχύϊ ἅμα τῇ ἐγκρίσει αὐτῆς
ὑπό τοῦ Κράτους.
Ἄρθρον 8ον
Ἡ παροῦσα Κανονιστική Διάταξις δύναται ν’ ἀναθεωρηθῇ ἤ συμπληρωθῇ
μετά παρέλευσιν πενταετίας.
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14
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικῶν τῆς Α΄ Συνεδρίας τῆς ΟΗ΄ Συνόδου, 12 Ἀπριλίου 1966

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΕΙΣ ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ4
Ἄρθρον 1ον
Τά ὑπό τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος ἀναφερόμενα, περί
ἀδικημάτων κοινοῦ ποινικοῦ νόμου, ὅτι, πλήν τῶν πταισμάτων, ἁρμόδια
εἶναι τά ἐν Θεσσαλονίκῃ Ποινικά Δικαστήρια κλπ., ἀναγκαῖος καθίσταται
ὁ χαρακτηρισμός, οἱασδήποτε ποινικῆς μηνύσεως, ὑπό τῆς Μοναστηριακῆς
Γεροντικῆς Συνάξεως (ἄρθρον 9 παραγρ. 1 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος).
Πρός τόν σκοπόν τοῦτον, ὁ μηνυτής, δι’ αἰτήσεώς του πρός τήν, ὡς ἄνωθεν προϊσταμένην του ἀρχήν, ἐξαιτεῖται τήν ἄδειαν αὐτῆς, πρός ὑποβολήν
4

«Σύνοδος ΟΗ΄ -Συνεδρία Α΄. Θέμα 3ον: Ἐπαναφορά ψηφισθείσης Κανονιστικῆς Διατάξεως περί
προσφυγῆς τῶν Ἱερ. Μονῶν καί τῶν Μοναχῶν ἐν τοῖς ποινικοῖς Δικαστηρίοις, βάσει τοῦ ὑπ’ ἀριθ.
1914/2/25-11-65 ἐγγράφου τῆς Διοικήσεως Ἁγίου Ὄρους, ἐπαναφερούσης τήν μή ἐγκριθεῖσαν ὑπό τοῦ
Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους προρρηθεῖσαν Κανονιστικήν Διάταξιν. Ἐν πρώτοις ἀναγινώσκεται
τό ὑπ’ ἀριθ. 1914/2/25-11-65 ἔγγραφον τῆς Διοικήσεως Ἁγίου Ὄρους, διά τοῦ ὁποίου γνωστοποιεῖ τῇ
Ἱερᾷ Κοινότητι τήν, ὑπ’ ἀριθ. 874/26-10-65, γνωμοδότησιν τοῦ Νομ. Συμβουλίου τοῦ Κράτους, δι’ ἧς
ἀποφαίνεται, ὅτι, ἡ κατά τήν 27ην Ἀπριλίου 1965 ψηφισθεῖσα ὑπό τῆς Δισεν. Ἱερ. Συνάξεως Κανον.
Διάταξις «περί προσφυγῆς τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν Μοναχῶν ἐν τοῖς ποινικοῖς πολιτικοῖς Δικαστηρίοις» δέν ἔχει ἐφαρμογήν ἐν τοῖς ἄρθροις 1 καί 4 καί ὡς ἐκ τούτου ἐπιβάλλεται ἡ πλήρης διαγραφή
τοῦ ἄρθρου 1 ἤ διάφορος διατύπωσις αὐτοῦ, ἡ δέ διάταξις τοῦ ἄρθρου 4 εἶναι ἀνίσχυρος καί
ἀνεφάρμοστος ὑπό τῶν Δικαστηρίων, ἐκτός ἐάν ἤθελε κυρωθῇ διά Νόμου, ὅθεν ἡ Διοίκησις κατόπιν
τῆς τοιαύτης γνωμοδοτήσεως τοῦ Νομ. Συμβουλίου τοῦ Κράτους, πρός ἥν συμφωνεῖ καί τό Βασ.
Ὑπουργεῖον τῶν Ἐξωτερικῶν, ἐπαναφέρει τήν τοιαύτην μή ψηφισθεῖσαν Κανον. Διάταξιν, διά τά περαιτέρω. ...Κατά τ’ ἀνωτέρω ἀποφασίζεται ὁμοφώνως ὅπως τροποποιηθοῦν τά ἄρθρα 1 καί 4 τῆς ἀπό 274-65 ψηφισθείσης Κανον. Διατάξεως «περί προσφυγῆς τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν Μοναχῶν ἐν τοῖς
ποινικοῖς πολιτικοῖς Δικαστηρίοις» ….καί ἐν συνεχείᾳ ἀποσταλοῦν ταῦτα ὑπό τῆς Ἱερ. Κοινότητος εἰς
Νομικόν Σύμβουλον πρός ἐπεξεργασίαν ἀπό νομικῆς πλευρᾶς. … Ἐάν ὑπάρχῃ σημαντική διαφορά
ἀπόψεων τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου ἀποφασίζεται ὅπως ἐπαναφερθῇ αὕτη εἰς τήν προσεχῆ Δισενιαύσιον
Ἱερά Σύναξιν τοῦ Αὐγούστου» [Ἀπρίλιος 1966, Σύνοδος ΟΗ΄, Συνεδρία Α΄, Πρακτικά, σελ. 38, 41-42].
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μηνύσεως εἰς τά κοσμικά δικαστήρια, ἐκθέτων ἐν γενικαῖς γραμμαῖς τά τῆς
ὑποθέσεως ἐγγράφως.
Τούτων ὑποβληθέντων, ἡ Γεροντική Σύναξις, συνερχομένη εἰς πρωτόδικον δικαστήριον ἀκούσασα δέ καί προφορικῶς τάς καταθέσεις καί
αἰτιάσεις τοῦ μηνυτοῦ Μοναχοῦ, ἀποφασίζει τόν χαρακτηρισμόν τῆς
ὑποθέσεως καί ἐάν μέν εὕρῃ ταύτην ἐμπίπτουσαν ὡς πταῖσμα εἰς τήν
ἁρμοδιότητά της, κοινοποιεῖ τοῦτο τῷ μηνυτῇ, ὁρίζουσα ἐν καιρῷ δικάσιμον
μετά κλήτευσιν τοῦ κατηγορουμένου καί τῶν μαρτύρων.
Ἐάν δέ χαρακτηρίσῃ τήν πράξιν ὡς πλημμέλημα, παραινεῖ τοῦτον
πατρικῶς πρός συμβιβασμόν, ὡς ἐμπρέπει τοῖς Μοναχοῖς. Ἐπιμένοντος δέ
τούτου καί αἰτουμένου τήν σχετικήν ἄδειαν προσφυγῆς εἰς τά πολιτικά δικαστήρια, τῷ χορηγεῖται ὑποχρεωτικῶς αὕτη. Ὡσαύτως ἀπαιτεῖται ἡ πρός
τοῦτο ἄδεια τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, προκειμένου περί μηνύσεως καί
προσφυγῆς Ἱερᾶς τινος Μονῆς πρός τά πολιτικά κατά κόσμον δικαστήρια.
Ἄρθρον 2ον
Εἰς περίπτωσιν μηνύσεως Ἱερᾶς Μονῆς κατά τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἤ
ἐν ἐνεργείᾳ μελῶν Αὐτῆς, δέον ὅπως χορηγῆται ἡ πρός τοῦτο ἄδεια παρά
τῆς Δισενιαυσίου Ἱερᾶς Συνάξεως.
Ἄρθρον 3ον
Ἡ πρός ὑποβολήν μηνύσεως εἰς τά Ποινικά Δικαστήρια ἄδεια τῆς
Μοναστηριακῆς Ἀρχῆς, τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος καί τῆς Δισενιαυσίου Ἱερᾶς
Συνάξεως, εἶναι ὑποχρεωτική διά τούς μηνυτάς. Ἡ δέ παράλειψις αὐτῆς
συνεπάγεται πειθαρχικάς κυρώσεις κατ’ αὐτῶν καί εἶναι στοιχεῖον παθητικόν
εἰς βάρος των, φθάνον καί μέχρι τῆς «τύποις» ἀπορρίψεως τῆς μηνύσεως
ὑπό τοῦ δικαστηρίου.
Ἄρθρον 4ον
Ἐάν Ἱερά Μονή τις ἀβασανίστως καί ἀνεξετάστως ἐκδίδῃ σχετικάς
ἀδείας διά τήν προσφυγήν τῶν Μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰς τά Ποινικά
Δικαστήρια, νά μή ἐπικυροῦνται αὗται ὑπό τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
Ἄρθρον 5ον
Ἡ παροῦσα Κανονιστική Διάταξις τίθεται ἐν ἰσχύϊ ἅμα τῇ ἐγκρίσει αὐτῆς
ὑπό τοῦ Κράτους.
Ἄρθρον 6ον
Ἡ παροῦσα Κανονιστική Διάταξις δύναται ν’ ἀναθεωρηθῇ ἤ συμπληρωθῇ μετά παρέλευσιν πενταετίας.

TELIKO KANONISTIKES 16 2 2018_Layout 1 19/4/2018 10:45 πμ Page 372

372

Μή Ἐπικυρωθεῖσαι Κανονιστικαί Διατάξεις Ἁγίου Ὄρους

15
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικῶν τῆς Α΄ Συνεδρίας τῆς ΟΗ΄ Συνόδου, 13 Ἀπριλίου 1966

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΝ
ΔΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΝ ΝΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 35668 ΚΑΙ ΑΠΟ 21-8-1947 ΤΟΙΑΥΤΗΣ
«ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ,
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ»
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΗΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 123 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΤΗΣ 28-8-1947
Ἄρθρον 28ον
Ἅπασα ἡ Χερσόνησος τοῦ Ἄθω, ἀπό τῆς Μεγάλης Βίγλας καί μέχρι τοῦ
Ἀκροθώου ἀκρωτηρίου, θεωρεῖται τόπος ἱερός, προσκυνηματικός καί
ἀνεπίδεκτος ἐκλαϊκεύσεως.
Ἄρθρον 29ον
Πάντα τά ἐν αὐτῇ οἰκήματα, ἐν ἐνεργείᾳ, ἤτοι ἱεραί μοναί, κελλιά, σκητιωτικαί καλύβαι, ἐρημητήρια καί ἐκκλησίαι, ὡς καθιερωμένα εἰς τήν Θείαν
λατρείαν, ὡς καί οἱ ἀρχαῖοι πύργοι καί τά ἐρείπια σχολῶν, καθ’ ὅ ἱστορικά
μνημεῖα ἔχουσι κειμηλιακόν χαρακτῆρα καί ἀπό οἰκοδομικῆς ἀπόψεως, καί
ἀπαγορεύεται ἡ ἀλλοίωσις τοῦ ῥυθμοῦ αὐτῶν ἤ ἡ ἐκτροπή τούτων «ταῖς
κοσμικαῖς χρείαις».
Ἄρθρον 30ον
Ἡ ἐπιμέλεια τῶν κτηρίων τούτων ἀνήκει κατ’ ἀρχήν εἰς τούς ἐν αὐτοῖς
μοναχούς, ἡ ἐπίβλεψις εἰς τάς κυριάρχους Ἱεράς Μονάς καί ἡ ἐποπτεία εἰς
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τήν Ἱεράν Κοινότητα, συμφώνως τῷ 42ῳ ἄρθρῳ τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος5.
Ἄρθρον 31ον
Διά τήν ἀνακαίνισιν πτέρυγος ἤ καί μεγάλου τμήματος ἐν ταῖς Ἱεραῖς
ἡμῶν Μοναῖς, καθώς καί διά τήν ἀνέγερσιν αὐτοτελοῦς οἰκοδομήματος
ἐντός τοῦ περιβόλου αὐτῶν, προαπαιτεῖται αἴτησις μετά συνυποβαλλομένου
σχεδίου τῆς ὑπό ἀνακαίνισιν, ἤ ἀνέγερσιν οἰκοδομῆς, πρός τήν Ἱεράν Κοινότητα, ἥτις ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Ἀρχαιολογικῆς ὑπηρεσίας τοῦ
Ὑπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, ἐγκρίνουσα ταῦτα, ἐκδίδει τήν πρός
τοῦτο ἄδειαν, συμφώνως τῷ 129ῳ ἄρθρῳ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου.
Διά τάς μικροεπισκευάς ἔν τε ταῖς ἱεραῖς μοναῖς καί τά ἐξαρτήματα
αὐτῶν οὐδεμία ἄδεια ἀπαιτεῖται.
Ἄρθρον 32ον
Διά τάς ὡς ἄνωθι οἰκοδομικάς ἐργασίας καί ἀναστηλώσεις τυχόν
ἐρειπίων καθίσταται ὑποχρεωτικός ὁ βυζαντινός ῥυθμός, ὡς καί ἡ προσαρμογή πρός τήν ἀρχαϊκήν μορφήν τοῦ συγκροτήματος, κατά τάς ὑποδείξεις
τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἀπό κοινοῦ μετά τῶν τεχνικῶν τῆς ἀρχαιολογικῆς
ὑπηρεσίας, ἡ μή τήρησις τούτου, ὡς καί τῶν ἐν προηγουμένῳ ἄρθρῳ διατυπώσεων, ἐπάγεται τήν κατεδάφισιν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος συνῳδά
τῷ προμνησθέντι ἄρθρῳ 129ῳ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου.
Ἄρθρον 33ον
Πρός τόν σκοπόν τῆς διατηρήσεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰς τήν ἀρχαϊκήν
αὐτοῦ μορφήν καί τάξιν, ἀπαγορεύεται ἡ σύνδεσις οἱασδήποτε ἁμαξιτῆς
ὁδοῦ, μετά τῶν τοιούτων τῆς Χαλκιδικῆς.
Νά ἀπαγορευθῇ ἐπέκτασις τῆς ἤδη ὑφισταμένης ἁμαξιτῆς ὁδοῦ παραμενούσης μόνον ταύτης ἤτοι τοῦ δικτύου Δάφνης-Καρυῶν καί ΚαρυῶνἸβήρων καί οὐδέν πλέον. Νά ἐπιτραπῇ μόνον εἰς τάς Ἱεράς Μονάς ἡ διάνοιξις δασικῶν ὁδῶν διά τήν μεταφοράν τῶν δασικῶν προϊόντων των εἰς
τάς μοναστηριακάς παραλίας.6
5

6

Ἤτοι συμφώνως τῷ Ν.Δ. 10/16.9.1926 «Περί κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους» (ΦΕΚ 309 Α΄/16.9.1926).
Ἡ παράγραφος 2 τοῦ ἄρθρου 33 δέν ὑπῆρχεν εἰς τό ἀρχικόν σχέδιον τῆς Κ.Δ., προσετέθη δέ κατόπιν
αἰτήματος τῶν πληρεξουσίων ἀντιπροσώπων τῶν Μονῶν Φιλοθέου, Ἁγ. Παύλου, Γρηγορίου καί
Ἐσφιγμένου [Ἀπρίλιος 1966, Σύνοδος ΟΗ΄, Συνεδρία Α΄, Πρακτικά, σελ. 40].
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Ἄρθρον 34ον
Διά τήν ὁλοσχερῆ ἐξάλειψιν τῆς λαθρεμπορίας καί λαθροεξαγωγῆς ἱερῶν
εἰκόνων, βιβλίων, ἀμφίων καί ἱερῶν σκευῶν ἐξ Ἁγίου Ὄρους, πλήν τῶν
ὑπό τῶν νόμων τοῦ Κράτους ἐπιβαλλομένων κυρώσεων, ὡς διαλαμβάνει
καί τό 16ον ἄρθρον τῆς παρούσης, ἰσχύουσι κατά τῶν λαθρεμπόρων καί
ἱεροκαπήλων, ὡς καί τῶν συνεργῶν αὐτῶν, αἱ βαρύτεραι τῶν πειθαρχικῶν
ποινῶν ἐκ μέρους τῶν Μοναστηριακῶν Ἀρχῶν διά τούς Μοναχούς. Διά δέ,
τούς λαϊκούς ἡ διά βίου ἀπέλασις ἐξ Ἁγίου Ὄρους, ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας δυνάμει τοῦ ἄρθρου 37 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου.
Ὑποτροπιάσαντος τυχόν μοναχοῦ τινος εἰς τό ἀνόσιον ἔργον τῆς λαθρεμπορίας τῶν ἱερῶν κειμηλίων θά καταγγέλεται οὗτος εἰς τήν Μεγάλην
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν διά τά κατ’ Αὐτήν.
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ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικῶν τῆς Α΄ Συνεδρίας τῆς ΟΘ΄ Συνόδου, 20 Αὐγούστου 1966

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΜΗΝΥΣΕΩΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙΣΑ7
Ἄρθρον 1ον
Μήνυσις, ἀγωγή ἤ προσφυγή Ἱερᾶς Μονῆς ἤ Μοναχοῦ κατά παντός τρίτου, κηρύσσονται ἀπαράδεκτοι ὑπό τῶν ἁρμοδίων δικαστηρίων, κοινῶν ἤ
διοικητικῶν, ἐάν δέν συνοδεύωνται καί ὑπό ἐγγράφου ἀδείας τῆς προϊσταμένης αὐτῶν ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, καί δή διά μέν τάς Ἱεράς Μονάς
ἀπαιτεῖται ἔγγραφος ἄδεια τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, διά δέ τούς μοναχούς τοιαύτη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μετανοίας των.
Ἄρθρον 2ον
Διά τάς Ἱεράς Μονάς τάς στρεφομένας κατά τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἤ ἐν
ἐνεργείᾳ μελῶν Αὐτῆς, τῶν τοῦ προηγουμένου ἄρθρου περιπτώσεων
ἀπαιτεῖται ἔγγραφος ἄδεια τῆς Δισενιαυσίου Ἱερᾶς Συνάξεως.
Ἄρθρον 3ον
Ἡ ἔγγραφος ἄδεια τῆς μοναστηριακῆς ἀρχῆς (Μονῆς Μετανοίας), τῆς
Ἱερᾶς Κοινότητος καί τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως εἶναι ὑποχρεωτική,
ἡ δέ παράλειψις αὐτῆς, πλήν τοῦ ἀπαραδέκτου τοῦ δικογράφου ὑπό τῶν
ἁρμοδίων Δικαστηρίων, συνεπάγεται καί πειθαρχικάς ἐκκλησιαστικάς κυρώσεις ἐπιβαλλομένας ὑπό τῆς προϊσταμένης αὐτῶν ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς.

7

«Σύνοδος ΟΘ΄-Συνεδρία Α΄. Θέμα 2ον: Ἐπαναφορά Καν. Διατάξεως περί μηνύσεως τροποποιηθείσης καί βελτιωθείσης ὑπό τοῦ Νομικοῦ ἡμῶν Συμβούλου» [Σύνοδος ΟΗ΄, Συνεδρία Α΄, Πρακτικά, σελ. 46].
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Ἄρθρον 4ον
Ἡ ἰσχύς τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως ἄρχεται ἀπό τῆς νομίμου
ἐγκρίσεως αὐτῆς ὑπό τοῦ Κράτους καί τῆς ἐπικυρώσεως αὐτῆς.
Ἄρθρον 5ον
Ἡ παροῦσα Κανονιστική Διάταξις δύναται ν’ ἀναθεωρηθῇ ἤ συμπληρωθῇ μετά παρέλευσιν πενταετίας.
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17
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικῶν Συνεδρίας τῆς ΠΕ΄ Συνόδου, 20 Αὐγούστου 1969

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΕΝ ΑΓΙΩι ΟΡΕΙ
Ἄρθρον 1ον
Ἀνατίθεται τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω ἡ ἐποπτεία ἐπί
παντός βιβλίου, συγγραφέντος, παραφρασθέντος ἤ ἀνατυπωθέντος ὑπό
ἁγιορείτου μοναχοῦ.
Ἄρθρον 2ον
Πρός τόν σκοπόν αὐτόν ἡ Ἱερά Κοινότης συνιστᾶ Ἐπιτροπήν ἐκ τριῶν
λογίων ἁγιορειτῶν, εἰς ἥν θά ὑποβάλλεται ἐν χειρογράφῳ, πᾶν σύγγραμμα
ἁγιορείτου, προοριζόμενον δι’ ἐκτύπωσιν ἤ δημοσίευσιν.
Ἄρθρον 3ον
Ἁρμοδιότης καί δικαίωμα τῆς ὡς ἄνωθι Ἐπιτροπῆς, εἶναι ἡ μελέτη τοῦ
ὑποβληθέντος χειρογράφου, καί ἡ κρίσις ἐπ’ αὐτοῦ, ἄν συνάδῃ πρός τά παραδεδομένα τῆς ἀμωμήτου Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως, τά θέσμια τοῦ ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ, καί τήν ὑφισταμένην πνευματικήν καί διοικητικήν
τάξιν τῶν καθ’ ἡμᾶς Ἱερῶν Ἱδρυμάτων.
Ἄρθρον 4ον
Ἐπί τῆς μελέτης καί κρίσεως αὐτῆς, ἡ Ἐπιτροπή συντάσσει ἔκθεσιν τῶν
ἀπόψεων αὐτῆς, ἥν καί ὑποβάλλει πρός τήν Ἱεράν Κοινότητα. Ἐν περιπτώσει διαφορᾶς ἀπόψεων μέλους τινός, διατυποῦνται αὗται ἐν τῇ ἐκθέσει, ὡς
γνώμη μειοψηφίας.
Ἄρθρον 5ον
Ἐπί τῆς ἐκθέσεως ταύτης ἡ Ἱερά Κοινότης ἀσχολουμένη εἰδικῶς, ἐν
τακτικῇ Συνεδρίᾳ, δύναται νά φέρῃ καί αὕτη γνώμην ἐπί τοῦ καλῶς ἔχειν
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ἤ μή, ἐπιφέρει τροποποιήσεις, ἀποφασίζει καί χορηγεῖ τήν ἄδειαν πρός
ἐκτύπωσιν τοῦ ὑπό κρίσιν συγγράμματος, συνιστῶσα τοῦτο ἐκθύμως δι’
ἐγγράφου της, ὡς καλῶς ἔχον καί κατά πάντα σύμφωνον πρός τάς παραδόσεις καί θέσμια τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν τόπου, ἤ ἀπαγορεύουσα τήν κυκλοφορίαν
αὐτοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, ἐφόσον δέν πληροῖ τάς ἐν τῇ εἰσαγωγῇ τῆς παρούσης
ἀναφερομένας διατυπώσεις.
Ἄρθρον 6ον
Πρίν ἤ ὑποβληθῇ ἡ Ἔκθεσις εἰς τήν Ἱεράν Κοινότητα, ἡ Ἐπιτροπή καλεῖ
παρ’ ἑαυτῇ τόν συγγραφέα καί ὑποδεικνύει αὐτῷ τά πρός διόρθωσιν καί
ἀναλόγως τῶν διαθέσεων τούτου συντάσσει τό πόρισμα αὐτῆς.
Ἄρθρον 7ον
Ἐπί παντός συγγράμματος ἁγιορείτου, μή ὑποβληθέντος πρός κρίσιν
τῆς Ἐπιτροπῆς, ὡς καί ἐπί μή συμμορφώσεως τοῖς ὑποδεικνυομένοις ὑπ’
αὐτῆς δύναται ἡ Ἱερά Κοινότης, δι’ ἀποφάσεώς της, νά ἀπαγορεύσῃ τήν
κυκλοφορίαν αὐτοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.
Ἄρθρον 8ον
Τῆς προσαγωγῆς εἰς τήν ὡς ἄνωθι Ἐπιτροπήν καί σχετικῆς κρίσεως,
ἐξαιροῦνται αἱ συντασσόμεναι ἀκολουθίαι ἁγίων καί ἐκκλησιαστικοί κανόνες ὑπό τοῦ Ὁσιολογιωτάτου Μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου,
ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.
Ἄρθρον 9ον
Ἡ θητεία τῆς Ἐπιτροπῆς ὁρίζεται τριετής, ἡ δέ ὑπηρεσία της, ὡς πνευματική διακονία, προσφέρεται ὑπ’ αὐτῆς ἀμισθί, χάριν τῆς ὑπολήψεως καί
ἡσυχίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἄρθρον 10ον
Ἀπαρτία, ἐν ταῖς συνεδρίαις τῆς Ἐπιτροπῆς, θεωρεῖται ἡ ὁλομέλεια
αὐτῆς, καί πρός ἐπίτευξιν ταύτης, ἡ Ἱερά Κοινότης ἐκλέγει καί ἕν ἀναπληρωματικόν μέλος, διά τόν τόπον ἀπουσιάζοντος ἤ κωλυομένου, δι’ ἀποχρῶντας λόγους, τακτικοῦ μέλους.
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Ἄρθρον 11ον
Ἡ Ἐπιτροπή προσφέρεται καί ὑποχρεοῦται νά ὑποδείξῃ καί νουθετήσῃ
πάντα προτιθέμενον εἰς ἔκδοσιν βιβλίου, ὅταν ζητηθῇ ὑπ’ αὐτῆς, καί
ὑποδείξῃ αὐτῷ τάς ἐπιβαλλομένας διορθώσεις καί τροποποιήσεις, πρός
ἀρτιωτέραν σύνταξιν καί ἐμφάνισιν αὐτοῦ.
Ἄρθρον 12ον
Ἀπαγορεύεται ἡ κυκλοφορία καί πώλησις εἰκόνων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, ξένων
πρός τήν ἁγιογραφίαν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, συμφώνως
πρός τό 174ον ἄρθρον τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου.
Ἄρθρον 13ον
Ἡ ἰσχύς τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως ἄρχεται ἀπό σήμερον,
ἐπί τῇ βεβαίᾳ ἐλπίδι ὅτι καί ἡ Σεβαστή Κυβέρνησις θέλει ἐπικυρώσῃ αὐτήν
πρός τό καλόν τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν τόπου.
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18
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικῶν Συνεδρίας τῆς ΠΖ΄ Συνόδου, 20 Αὐγούστου 1970

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ἄρθρον 1ον
Τήν ἐπικόλλησιν 10δράχμου ἐνσήμου ἐπί τῶν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας
ἐκδιδομένων ἀδειῶν ἐργασίας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, πρός τόν σκοπόν ἐσωτερικοῦ
καί ἐξωτερικοῦ εὐπρεπισμοῦ τοῦ ἐν Καρυαῖς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου.
Ἄρθρον 2ον
Τό ἔνσημον τοῦτο φέρει τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί γύρωθεν τάς
λέξεις «Ἐργατικόν ἔνσημον Ἁγίου Ὄρους Δρχ. 10», καί θά εἰσπράττεται
παρά τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας, ὡς ἐχούσης τήν ἐπιμέλειαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Πρωτάτου.
Ἄρθρον 3ον
Πᾶς λαϊκός προτιθέμενος νά ἐργασθῇ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, ὑποχρεοῦται νά
ἐφοδιασθῇ μέ εἰδικήν πρός τοῦτο ἄδειαν, ἐκδιδομένην ὑπό τῆς Ἱερᾶς
Ἐπιστασίας, φερούσης ἐπικολλημένον ἤ ἐκτετυπωμένον ἐν αὐτῇ τό ὡς
ἄνωθι 10δραχμον ἔνσημον.
Ἄρθρον 4ον
Αἱ τοιαῦται ἐργατικαί ἄδειαι ἰσχύουν ἐπί ἔτος ἀπό τῆς ἐκδόσεώς των.
Ἄρθρον 5ον
Ἡ ἰσχύς καί ἐφαρμογή τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως ἄρχεται
ἀπό τῆς ἡμέρας δημοσιεύσεως αὐτῆς εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.
Ἄρθρον 6ον
Ἡ παροῦσα δύναται νά τροποποιηθῇ μετά παρέλευσιν 5 ἐτῶν.
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ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικῶν Συνεδρίας τῆς ϟΔ΄ Συνόδου, 16 Ἀπριλίου 1970

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ἄρθρον 1ον
Πᾶς ἐπισκεπτόμενος τό Ἅγιον Ὄρος δέον ὅπως εἶναι εὐπρεπῶς ἐνδεδυμένος καί συμπεριφέρηται καθ’ ὅλα κοσμίως, ὅπως ἁρμόζει εἰς τήν φύσιν
καί τόν χαρακτῆρα τοῦ ἱεροῦ τόπου τόν ὁποῖον ἐπισκέπτεται.
Ἄρθρον 2ον
Αἱ ὑποχρεώσεις τῆς κοσμίας περιβολῆς καί συμπεριφορᾶς τῶν ἐπισκεπτῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους δέον ὅπως κοινοποιοῦνται εἰς τούς ἀλλοδαπούς δι’
ἐντύπου φύλλου παραδιδομένου εἰς αὐτούς ἀπό τάς ὑπηρεσίας τοῦ
Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ὅθεν λαμβάνουν καί τήν σχετικήν ἄδειαν. Εἰς
πάντας δέ τούς ἐπισκέπτας (ἀλλοδαπούς καί ἡμεδαπούς) διά τῆς τοιχοκολλήσεως τῶν σχετικῶν ὑποχρεώσεων εἰς περίβλεπτον θέσιν πλησίον τῶν λιμένων Ἱερισσοῦ, Νέων Ρόδων, Τρυπητῆς καί Οὐρανουπόλεως.
Ἄρθρον 3ον
Εἰς τούς ὀρθοδόξους προσκυνητάς, ἡμεδαπούς καί ἀλλοδαπούς, εἶναι
ἐλευθέρα ἡ εἴσοδος, ἐφ’ ὅσον συμμορφοῦνται μέ τάς ἀνωτέρω διατάξεις.
Ἄρθρον 4ον
Οἱ ἑτερόδοξοι ἐπισκέπται καί μελετηταί διά τήν ἔκδοσιν τῶν διαμονητηρίων των δέον ὅπως ἔχωσι συστατήριον γράμμα πρός τήν Ἱεράν Κοινότητα
τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἤ τῶν οἰκείων θρησκευτικῶν
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ἀρχῶν, ἤ τῶν ἀνωτέρων μορφωτικῶν ἱδρυμάτων (ἡμεδαπῶν καί ἀλλοδαπῶν),
ἤ τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑπουργείου.
Ἄρθρον 5ον
Αἱ Ἱεραί Μοναί δέον ὅπως μή ἐπιτρέπωσιν εἰς οὐδένα τήν εἴσοδον καί
διαμονήν ἐν αὐταῖς, ἄνευ τοῦ διαμονητηρίου τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας.
Ἄρθρον 6ον
Ἀπαγορεύεται εἰς τά ἐκτελοῦντα περίπλουν τοῦ Ἁγίου Ὄρους πλοιάρια,
τά φέροντα ἐπιβάτιδας γυναῖκας, ὅπως διέρχωνται εἰς ἀπόστασιν ὀλιγωτέραν
τῶν 500 μέτρων ἀπό τῆς παραλίας καί ὅπως χρησιμοποιοῦν τάς μεγαφωνικάς συσκευάς των εἰς ἔντασιν ἀκουστήν εἰς τόν ἱερόν ἡμῶν τόπον καί
ἐνοχλοῦσαν τήν ἡσυχίαν καί ἱερότητά του.
Ἄρθρον 7ον
Ἡ Ἱερά Ἐπιστασία δέον ὅπως ἀναγράφῃ εἰς τά διαμονητήρια τό ὅριον
ἑβδομαδιαίας ἰσχύος των. Ἡ δέ παράτασις τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει διαμονῆς χορηγεῖται, ἀναλόγως τῶν περιπτώσεων: δι’ ὅλον τό Ἅγιον Ὄρος ὑπό τῆς Ἱερᾶς
Ἐπιστασίας, δι’ ἑκάστην δέ Ἱεράν Μονήν ὑπό τῆς οἰκείας μοναστηριακῆς
ἀρχῆς.
Ἄρθρον 8ον
Ἡ ἐπίσκεψις τῶν Βιβλιοθηκῶν εἶναι ὑποχρεωτική διά τάς Ἱεράς Μονάς
καί Σκήτας μόνον ὁπόταν ἀναφέρεται τοῦτο εἰς τά διαμονητήρια τῶν
ἐπισκεπτῶν, εἰς τάς λοιπάς δέ περιπτώσεις ἀπόκειται εἰς τήν κρίσιν τῶν
μοναστηριακῶν ἤ σκητιωτικῶν ἀρχῶν.
Ἄρθρον 9ον
Ἡ τήρησις καί ἐφαρμογή τῶν ἄρθρων 1, 2 καί 6 τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως ἀνατίθεται εἰς τάς ἀρχάς καί τό προσωπικόν τῶν
λιμενικῶν σταθμῶν Ἱερισσοῦ, Νέων Ρόδων, Τρυπητῆς καί Οὐρανουπόλεως.
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ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικῶν Συνεδρίας τῆς ΡΑ΄ Συνόδου, 20 Αὐγούστου 1977

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝ ΑΓΙΩι ΟΡΕΙ
Ἄρθρον 1ον
Ἐν τῇ ἐννοίᾳ τῶν ἐκτελουμένων τεχνικῶν καί οἰκοδομικῶν ἔργων ἐν
Ἁγίῳ Ὄρει νοεῖται πᾶσα οἱασδήποτε φύσεως οἰκοδομική ἐργασία συντηρήσεως, ἐπισκευῆς, βελτιώσεως, ἐπεκτάσεως ὑπαρχόντων οἰκοδομημάτων
ἤ καί ἀνέγερσις νέων τοιούτων ἐντός τῆς περιοχῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, συντήρησις παλαιῶν εἰκόνων καί χειρογράφων, τοιχογραφιῶν κ.λ.π., ὡς ἐπίσης
καί ἔργα διανοίξεως ὁδῶν, διαμορφώσεως τοιούτων ἤ ἕτεραι τεχνικαί ἐργασίαι καί κατασκευαί.
Ἄρθρον 2ον
Συνιστᾶται Μόνιμος Ἐπιτροπή ἐπί τῶν πάσης φύσεως οἰκοδομικῶν καί
τεχνικῶν ἐργασιῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, ἀπαρτιζομένη:
α) Ἐκ τριῶν ἁγιορειτῶν πατέρων, κατόχων εἰδικῶν γνώσεων καί καταλλήλου παιδείας.
β) Ἐξ ἑνός μηχανικοῦ, κατά προτίμησιν ἀρχιτέκτονος, τοῦ καί
τεχνικοῦ συμβούλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
γ) Ἐξ ἑνός ἐκπροσώπου τῆς Διοικήσεως Ἁγίου Ὄρους καί ἑνός
ἀρχαιολόγου τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Ἀναστηλώσεων καί Ἀρχαιοτήτων, ὡς ἀρχαιολογικοῦ συμβούλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὑποδεικνυομένων
ὑπό τῶν ὑπηρεσιῶν αὐτῶν καί διακρινομένων ἐπί ἤθει χρηστῷ καί
σεβασμῷ πρός τήν ὀρθόδοξον καί μοναστικήν παράδοσιν.
Ἡ Δισενιαύσιος Ἱερά Σύναξις ἐπιλέγει ἤ ἐπανεκλέγει δι’ ἀποφάσεώς της
κατά τήν Συνεδρίαν τήν μετά τό Πάσχα γινομένην τά τρία μοναστικά μέλη
ὡς καί τρία ἕτερα ἀναπληρωματικά μέλη αὐτῶν καί τόν τεχνικόν σύμβου-
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λον. Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Διοικήσεως καί ὁ ἀρχαιολόγος ὑποδεικνύονται ὑπό
τῶν ὑπηρεσιῶν αὐτῶν καί διορίζονται ὑπό τῆς αὐτῆς Δ.Ι.Σ. Ἡ θητεία εἶναι
διετής. Πρόεδρος εἶναι ὁ πρῶτος κατά τά εἰωθότα ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, τῶν
μοναχικῶν μελῶν, ἐκ τῶν ὑπολοίπων δέ μελῶν ἕν ὁρίζεται ὡς ἐπιμελητής
ἀσκῶν τό ἐλεγκτικόν ἔργον τῆς Ἐπιτροπῆς.
Ἄρθρον 3ον
Ἡ Ἐπιτροπή συνεδριάζει ἅπαξ τοὐλάχιστον τοῦ μηνός εἰς ἡμερομηνίαν
καθοριζομένην ὑπό τοῦ Προέδρου καί κατόπιν προσκλήσεως αὐτοῦ, παρόντων τοὐλάχιστον τεσσάρων (4) ἐκ τῶν μελῶν της, τῶν ἀποφάσεων λαμβανομένων κατά πλειοψηφίαν. Εἰς περίπτωσιν ἰσοψηφίας ἡ ἀπόφασις
ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς ψήφου τοῦ Προέδρου. Εἰς περίπτωσιν καθυστερήσεως ἤ
ἀρνήσεως δύο ἐκ τῶν μελῶν ἡ Ἐπιτροπή δύναται νά συνεδριάσῃ καί ἄνευ
τούτων ἐγκύρως.
Τά ἔγγραφα τῆς Ἐπιτροπῆς σφραγίζονται καί ὑπογράφονται ὑπό τοῦ
Προέδρου καί τούτου κωλυομένου ὑπό τοῦ ὁριζομένου ὡς ἀναπληρωτοῦ
αὐτοῦ ἤ ὑπό δύο τοὐλάχιστον ἐκ τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς ἐξ ὧν ὁ εἷς
ἁγιορείτης μοναχός.
Ἄρθρον 4ον
Συνιστᾶται ἑτέρα Ἐπιτροπή, οἱονεί δευτεροβάθμιος ἑξαμελής Ἐπιτροπή,
ἀπαρτιζομένη 1) ἐκ τριῶν Ἡγουμένων ἤ Προϊσταμένων κατά προτίμησιν
κατόχων εἰδικῶν ἤ πανεπιστημιακῶν γνώσεων, ἐξ ὧν καί ὁ Πρόεδρος
ἐπιλεγομένων ὑπό τῆς αὐτῆς Δ.Ι.Σ., 2) ἐκ τοῦ τεχνικοῦ συμβούλου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, 3) ἐκ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἤ τοῦ νομίμου ἀναπληρωτοῦ
αὐτοῦ καί 4) ἐκ τοῦ ἁρμοδίου Ἐφόρου Ἀρχαιοτήτων ἤ τοῦ κατά νόμον
ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ.
Ἡ δευτεροβάθμιος αὕτη Ἐπιτροπή ἀποφασίζει παρόντων τοὐλάχιστον
τῶν τεσσάρων μελῶν. Οὐδέν μέλος ἀντικαθίσταται ὑπό ἀναπληρωτοῦ.
Ἄρθρον 5ον
Ἡ Ἱερά Κοινότης ἤ ὁ ἀρχαιολογικός σύμβουλος δύνανται εἰς σοβαράς
περιπτώσεις νά προσφεύγωσιν εἰς τήν Ἔκτακτον ταύτην Ἐπιτροπήν κατά
τῆς ἀποφάσεως τῆς Μονίμου, ἐπίσης καί ἡ ἐνδιαφερομένη Ἱερά Μονή.
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Ἄρθρον 6ον
Ἡ Μόνιμος Ἐπιτροπή διατηρεῖ γραφεῖον ἐν εἰδικῷ οἰκήματι ἐν Καρυαῖς,
ἀρχεῖον καί βιβλιοθήκην. Ἔχει ἴδιον πρωτόκολλον, βιβλίον πρακτικῶν,
σφραγῖδα, ἴδιον Γραμματέα ἐκλεγόμενον ὑπό τῆς αὐτῆς Δ.Ι.Σ. Ἐν τῷ αὐτῷ
οἰκήματι δικαιοῦνται νά διαμένωσι τά ἐπιστημονικά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς.
Ἄρθρον 7ον
Ὁ Ἐπιμελητής αὐτεπαγγέλτως δικαιοῦται καί ὑποχρεοῦται νά ἐπιλαμβάνεται παντός θέματος συντηρήσεως, ἐπισκευῆς κ.λ.π. παντός ἀκινήτου
ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἤ τεχνικοῦ ἔργου κατ’ αἴτησιν τῆς ἐνδιαφερομένης Ἱερᾶς
Μονῆς ἤ ἄνευ αὐτῆς, ἰδίᾳ προκειμένου νά διασωθῇ κτίριον κινδυνεῦον ἐκ
φθορᾶς ἤ κακῆς συντηρήσεως.
Ὁ Ἐπιμελητής ὡς τό ἁρμόδιον μέλος ὡς καί ὁ ἀρχαιολογικός σύμβουλος
δύνανται νά ἐκδίδωσι καί προσωρινάς ἐντολάς ἐπί ἐκτελουμένων ἔργων
πρός ἀποφυγήν κινδύνου καί βλάβης, αἵτινες τίθενται εἶτα ὑπό τήν κρίσιν
τῆς Ἐπιτροπῆς. Τό Ἀστυνομικόν Τμῆμα Χωροφυλακῆς ὑποχρεοῦται νά
ἔρχεται ἀρωγόν καλούμενον ὑπό τοῦ Διοικητοῦ αὐτοῦ.
Ἄρθρον 8ον
Ἱδρύεται παρά τῇ Ἐπιτροπῇ εἰδικόν Ταμεῖον διά τήν κάλυψιν τῶν
ἀναγκῶν λειτουργίας αὐτῆς καί τῶν δαπανῶν λήψεως ἀναγκαιούντων μέτρων συντηρήσεως κτιρίων ἤ ἐνισχύσεως τεχνικῶν ἤ οἰκοδομικῶν ἔργων
ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.
Πόροι τοῦ Ταμείου εἶναι τά ποικίλα ἔσοδα ὁριζόμενα δι’ εἰδικῶν ἀποφάσεων, δωρεαί, ἔκτακτοι εἰσφοραί κ.λ.π. Ὡσαύτως κρατικαί ἤ ἄλλων
ὑπηρεσιῶν χορηγήσεις, ἄνευ ἤ ἐπί ἀποδόσει λογαριασμοῦ ὑπό τοῦ ἐνδιαφερομένου πρός συντήρησιν, βελτίωσιν, ἐπέκτασιν οἰκοδομῶν ἤ διενέργειαν
τεχνικῶν ἔργων.
Τά κονδύλια διατίθενται βάσει ἐγκρινομένου παρά τῆς Ἐπιτροπῆς
προϋπολογισμοῦ καί ἀπολογισμοῦ γνωστοποιουμένων τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι.
Ἄρθρον 9ον
Ἡ Δ.Ι.Σ. ὁρίζει τάς εὐλογίας πρός ἀμοιβάς καί ἀποζημιώσεις τοῦ τεχνικοῦ
συμβούλου καί τοῦ γραμματέως ἤ ἄλλων προσώπων, δι’ ἅ ἡ ἰδία ἀποφασίζει
σχετικῶς.
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Ἄρθρον 10ον
Οὐδέν οἰκοδομικόν καί τεχνικόν ἔργον ἐκτελεῖται ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἄνευ
ἀποφάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς.
Εἰδικῶς ἐξαιροῦνται τῆς τοιαύτης λήψεως ἀδείας τά ἑξῆς ἔργα, ἅτινα
ἐκτελοῦνται κατόπιν ᾐτιολογημένης ἀποφάσεως τῆς Γεροντικῆς Συνάξεως
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἤ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος προκειμένου περί γενικῶν ἔργων.
α) Αἱ κατόπιν χορηγηθεισῶν ἀδειῶν παρά τῆς Ἀρχαιολογικῆς
Ὑπηρεσίας εὑρισκόμεναι ἐν ἐξελίξει ἐργασίαι.
β) Αἱ ἐπί ἥσσονος σημασίας κτιρίων καί ἔργων ἄνευ ἀλλοιώσεως τῆς
ἐξωτερικῆς μορφῆς καί ὄψεως τῆς οἰκοδομῆς ἐργασίαι ἤ ἀλλαγῆς τοῦ
παλαιόθεν ὑλικοῦ αὐτῆς καί ἐφ’ ὅσον δι’ αὐτῶν δέν ἐπέρχεται καταστροφή ἤ ἀλλοίωσις τῆς ἐσωτερικῆς διαρρυθμίσεως τῆς οἰκοδομῆς,
τοιχογραφιῶν κ.λ.π. καί δέν προσδίδεται ἰδιαιτέρα ἀρχαιολογική σημασία εἰς τό ὑφιστάμενον ἔργον ἤ τήν περιοχήν αὐτοῦ.
Ἀλλά καί ἐπί τῶν τοιούτων ἔργων ἡ Ἐπιτροπή δικαιοῦται νά ἐπέμβῃ ἐπί
τῇ βάσει τῶν λοιπῶν ἄρθρων τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως μέχρι
καί ἀποκαταστάσεως τῆς μορφῆς ἐπί ζημίᾳ τοῦ παραβάτου.
Ἄρθρον 11ον
Διά τήν ἀνέγερσιν νέας οἰκοδομῆς ἤ ἐκτεταμένης ἐπισκευῆς ἤ σοβαρᾶς
ἀναστηλώσεως ἀπαιτοῦνται στατικαί καί ἀρχιτεκτονικαί μελέται.
Ἀλλά καί ἐπί πάσης φύσεως ἔργων ἡ Ἐπιτροπή δύναται νά ἀποφαίνεται
ποῖαι προϋποθέσεις ἀπαιτοῦνται.
Ἡ Ἐπιτροπή δι’ ἔργα γενικωτέρας φύσεως ἤ ἐκτεταμένης ἀλλοιώσεως
αἰτεῖται καί τήν γνώμην τῆς ἁρμοδίας Κρατικῆς Ὑπηρεσίας, ὀφειλούσης
νά ἐπιληφθῇ καί ἀπαντήσῃ ἐντός διμήνου χρονικοῦ διαστήματος.
Ἄρθρον 12ον
Ἡ Ἱερά Κοινότης ἤ αἱ Ἱεραί Μοναί καί τά ἐξαρτήματα διά τῶν Ἱερῶν
Μονῶν δικαιοῦνται νά αἰτῶσι τήν ἀνάληψιν παρά τῆς Ἀρχαιολογικῆς
Ὑπηρεσίας ἐργασιῶν συντηρήσεως κτιρίων, τοιχογραφιῶν, φορητῶν
εἰκόνων, κειμηλίων κ.λ.π. δαπάναις αὐτῆς. Ἡ αἴτησις αὕτη διαβιβάζεται
ἐφ’ ὅσον δέν ἀντίκειται εἰς διατάξεις τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως
καί δέν ἀντιτίθεται διά σοβαρούς λόγους ἡ Ἐπιτροπή.

TELIKO KANONISTIKES 16 2 2018_Layout 1 19/4/2018 10:45 πμ Page 387

Περί Τεχνικῶν καί Οἰκοδομικῶν Ἔργων

387

Ἄρθρον 13ον
Ἡ Ἐπιτροπή δικαιοῦται ὅπως ὑποβάλλῃ πρός τήν Δ.Ι.Σ. προτάσεις πρός
λῆψιν γενικωτέρων μέτρων διασφαλίσεως τῶν ἀρχαιοτήτων, δημιουργίας
ἐν ταῖς Μοναῖς σκευοφυλακείων, βιβλιοθηκῶν κ.λ.π., ἐκδόσεως βιβλίων
σχετικῶν διά τούς ἁγιορείτας πατέρας πρός ἀπόκτησιν εἰδικῶν γνώσεων
καί διευκόλυνσιν τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν ἐξαρτημάτων αὐτῶν.
Ἡ Δ.Ι.Σ. δύναται νά ψηφίσῃ Κανονισμόν λειτουργίας τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί
σκοπῷ καθορισμοῦ, ἐντός τῶν πλαισίων τῆς παρούσης, τῶν σχετικῶν
λεπτομερειῶν ἤ διευκρινίσεων ἀσαφειῶν ἤ ἑρμηνείας τῶν διατάξεων τῆς
παρούσης κ.λ.π., καθορισμοῦ πειθαρχικῆς καί ποινικῆς εὐθύνης τῶν μελῶν
τῆς Ἐπιτροπῆς ἤ τῶν παραβατῶν τῆς παρούσης.
Ὡσαύτως ἡ Δ.Ι.Σ. ὑποχρεοῦται νά μεριμνήσῃ ἐκ συμφώνου μετά τῆς
Πολιτικῆς Διοικήσεως διά τήν ἀναγκαίαν πλαισίωσιν τῆς Ἐπιτροπῆς καί
τοῦ Ἁγίου Ὄρους διά καταλλήλου ἐπιστημονικοῦ καί τεχνικοῦ προσωπικοῦ
διά τάς οἰκοδομικάς καί τεχνικάς ἀνάγκας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.
Ἐπί πλέον ἡ Δ.Ι.Σ. ὡς τό ἀνώτατον νομοθετικόν καί δικαστικόν σῶμα
τοῦ Ἁγίου Ὄρους τό καί συγκροτοῦν τήν Ἐπιτροπήν καθώς καί τήν δευτεροβάθμιον τοιαύτην δύναται κατ’ αἴτησιν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἤ τοῦ
Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους νά ἐπιληφθῇ περιπτώσεων προκυπτουσῶν ἐκ
παραπτωμάτων τῶν μελῶν τῆς Μονίμου Ἐπιτροπῆς, συνισταμένων εἰς ἀήθη
τυχόν στάσιν τῶν μελῶν αὐτῆς ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν καθηκόντων των ἤ εἰς
παραβάσεις καί ὑπερβάσεις τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως. Ἐν
τοιαύτῃ περιπτώσει ἡ Δ.Ι.Σ. δικαιοῦται νά ἀντικαθιστᾷ ἐν ἀνάγκῃ τά ὑπ’
αὐτῆς ὁριζόμενα μέλη ἤ νά αἰτῆται τήν ἀνάκλησιν τῶν ὑπολοίπων μελῶν
παρά τῶν ὑπηρεσιῶν αὐτῶν καί ὑπόδειξιν ἑτέρων, προσωρινῶς οὕτω διοριζομένων ὑπό τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος μέχρι συγκλήσεως τῆς ἐπιούσης Δ.Ι.Σ.
Ἄρθρον 14ον
Ἡ Ἱερά Κοινότης καί ὁ Πολιτικός Διοικητής εἶναι ὑπεύθυνοι καί ἐποπτεύουσιν ἐπί τῆς ἐφαρμογῆς καί τηρήσεως τῆς παρούσης Κανονιστικῆς
Διατάξεως.
Ἄρθρον 15ον
Ἡ ἰσχύς τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως ἄρχεται ἀπό τῆς δημοσιεύσεώς της εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.
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21
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΔΙΣΕΝΙΑΥΣΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικῶν Συνεδρίας τῆς ΡΒ΄ Συνόδου, 2 Μαΐου 1978

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩ
Ἄρθρον 1ον
Ἐπιτρέπεται ἡ ἐκποίησις ἀκινήτων κτημάτων τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ
Ἁγίου Ὄρους, κειμένων ἐκτός αὐτοῦ, εἰς περιπτώσεις ἀποχρῶντος λόγου.
Ἄρθρον 2ον
Δι’ ἀποφάσεως τῆς Γεροντικῆς Συνάξεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς προσδιορίζεται ᾐτιολογημένως πρό τῆς ἐκποιήσεως ὁ λόγος αὐτῆς καί ὁ τρόπος προσοδοφόρου ἐπενδύσεως τοῦ εἰσπραχθησομένου τιμήματος, μέρος τοῦ
ὁποίου προκαθοριζόμενον δύναται νά διατεθῇ διά τήν κάλυψιν ἀποδεδειγμένων ἀναγκῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Ἄρθρον 3ον
Ἡ ἐκποίησις ὑπό τῶν Ἱερῶν Μονῶν θά γίνεται διά δημοπρασίας, ὅταν
ἡ ἀξία τοῦ ἀκινήτου ὑπερβαίνῃ τήν συνήθη ἀξίαν ἑνός διαμερίσματος τῶν
τριῶν δωματίων Θεσσαλονίκης. Ἡ δημοπρασία διενεργεῖται βάσει διακηρύξεως καί ὅρων συγγραφῆς ὑποχρεώσεων ἐγκρινομένων ὑπό τῆς Ἱερᾶς
Συνάξεως τῆς Γεροντίας, προηγουμένης δημοσιεύσεως σχετικῆς προκηρύξεως διά δύο τοὐλάχιστον μεγάλης κυκλοφορίας ἐφημερίδων, ἀνά μιᾶς Θεσσαλονίκης καί Ἀθηνῶν ὡς καί μιᾶς τοπικῆς, ὅπου εὑρίσκεται τό πωλούμενον
κτῆμα, ἐφημερίδος. Οἱ ὅροι διακηρύξεως καί συγγραφῆς ὑποχρεώσεων δεσμεύουν αὐτοδικαίως τόν συμμετέχοντα εἰς τήν δημοπρασίαν πλειοδότην,
ἀποτελοῦν δέ ἀναπόσπαστον ὅλον μέ τό συμβόλαιον πωλήσεως.
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Ἄρθρον 4ον
Κατά τήν δημοπρασίαν θά συμπράττῃ καί διμελής ἐσωτερική ἤ
ἐξωτερική Ἱεροκοινοτική ἐπιτροπή διά τό ἀδιάβλητον αὐτῆς.
Ἄρθρον 5ον
Τό ἀποτέλεσμα τῆς δημοπρασίας ὑπόκειται εἰς ἔγκρισιν τῆς Γεροντικῆς
Συνάξεως ἐντός 40 ἡμερῶν. Κατά τό διάστημα αὐτό δεσμεύεται ὁ
τελευταῖος πλειοδότης ἐκ τῆς δοθείσης προσφορᾶς του.
Ἄρθρον 6ον
Τό Ἑλληνικόν Δημόσιον ἐνημεροῦται δι’ ἐγγράφου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
πρός τήν Πολιτικήν Διοίκησιν Ἁγίου Ὄρους 60 ἡμέρας τοὐλάχιστον πρό
τῆς δημοπρασίας. Τό Ἑλληνικόν Δημόσιον προτιμᾶται εἰς τήν κατακύρωσιν
ἐφ’ ὅσον, συμμετέχον, προσφέρῃ ὅσον καί ἡ τελευταία προσφορά καί ὑπό
τάς αὐτάς προϋποθέσεις.
Ἄρθρον 7ον
Ἐπί τῶν ἀκινήτων κτημάτων τῶν κειμένων ἐκτός τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί
ἀνηκόντων εἰς τάς Ἱεράς Μονάς αὐτοῦ, αἱ Ἱεραί Μοναί θεωροῦνται
ἀδιάλλειπτοι νομεῖς, ἔστω καί ἄν οὐδεμίαν ἐπ’ αὐτῶν ἐνήργησαν πρᾶξιν
νομῆς. Τά ὡς ἄνω κτήματα ἐξαιροῦνται πάσης τακτικῆς καί ἐκτάκτου χρησικτησίας.
Ἄρθρον 8ον
Αἱ Ἱεραί Μοναί Ἁγίου Ὄρους ἀπολαύουν ἁπάντων τῶν προνομίων τοῦ
Ἑλληνικοῦ Δημοσίου εἰς πάσης φύσεως δίκας (ἐμπραγμάτους, ἐνοχικάς,
προσωρινά μέτρα κ.λ.π.).
Ἄρθρον 9ον
Πᾶσα κατά παράβασιν τῆς παρούσης γενομένη ἐκποίησις δύναται νά
ἀκυρωθῇ δι’ ἀγωγῆς τῆς πωλητρίας Ἱερᾶς Μονῆς ἤ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος
ὑπέρ τῆς Μονῆς.
Ἄρθρον 10ον
Αἱ Ἱεραί Μοναί δύνανται ἄνευ δημοπρασίας νά προβαίνουν εἰς μεταβίβασιν ἀκινήτων ἐφ’ ὅσον προηγήθησαν τοὐλάχιστον δύο ἄκαρποι δημοπρασίαι, ἤ τοιαῦται τῶν ὁποίων τό ἀποτέλεσμα ἐκρίθη ἀσύμφορον ἤ οἱ
τελευταῖοι πλειοδόται ὑπανεχώρησαν τῆς δοθείσης προσφορᾶς των. Ἐπί
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προηγηθείσης ἀσυμφόρου δημοπρασίας τό τίμημα ἐκποιήσεως ἄνευ δημοπρασίας, δέον νά ὑπερβαίνῃ τό ἐπιτευχθέν κατά τήν ἀποκρουσθεῖσαν δημοπρασίαν ἤ νά φθάνῃ τό κατώτερον ὁρισθέν τίμημα εἰς περίπτωσιν, καθ’ ἥν
δέν ὑπῆρξαν προσφοραί. Ἡ ἄνευ δημοπρασίας ἐκποίησις συμφώνως πρός
τήν παροῦσαν διάταξιν εἶναι δυνατή τό ἀργότερον ἐντός ἔτους ἀπό τῆς τελευταίας δημοπρασίας.
Ἄρθρον 11ον
Ἐπιτρέπεται ἡ δι’ ἀντιπαροχῆς ἀνοικοδόμησις καί ἀνταλλαγή ἀκινήτων
τῶν Ἱερῶν Μονῶν διά δημοπρασίας προηγουμένης ᾐτιολογημένης
ἀποφάσεως τῆς Γεροντίας, ἐρειδομένης ἐπί ἐγγράφου ἐκθέσεως ἑνός διπλωματούχου πολιτικοῦ μηχανικοῦ ἤ ἀρχιτέκτονος.
Ἄρθρον 12ον
Ἡ ἰσχύς τῆς παρούσης Κανονιστικῆς Διατάξεως ἄρχεται διά τό Ἅγιον
Ὄρος ἀπό τῆς ὑπογραφῆς αὐτῆς ὑπό τῶν μελῶν τῆς συνταξάσης ταύτην Δισενιαυσίου Ἱερᾶς Συνάξεως.
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ΠΙΝΑΞ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ
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Ἐνόψει τοῦ εἰδικοῦ δικαιϊκοῦ καθεστῶτος τῆς χερσονήσου τοῦ Ἁγίου Ὄρους – Ἄθω, παρατίθενται ἀκολούθως,
πρῶτον αἱ εἰδικαί περί αὐτοῦ πηγαί καί δεύτερον ἕτερα γενικά νομοθετήματα, εἰς τά ὁποῖα γίγνεται ἀναφορά ἐν τοῖς
προηγουμένοις κεφαλαίοις.
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Α. ΠΗΓΑΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Σύνταγμα 1975/1986/2001/2008
Ἄρθρον 105
Καταστατική Νομοθεσία
Ν.Δ. 10/16.9.1926

«Περὶ κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους» (ΦΕΚ 309
Α´/16.9.1926)

Κ.Χ.Α.Ο.
Υ.Α. περί ἐπικυρώσεως
τῶν κατ’ ἄρθρα 6, 40 καί 42 τοῦ Ν.Δ. τῆς 10/16.9.1926 Κ.Δ.
Ὑπ’ ἀριθμ. 568/22.11.1930
ἀπόφασις τοῦ ὙπἘξ

«Περὶ θήρας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει» (ΦΕΚ 145
Β´/9.12.1930)

Ὑπ’ ἀριθμ. 569/22.11.1930
ἀπόφασις τοῦ ὙπἘξ

«Περὶ φορολογίας 2% ἐπὶ τῶν εἰσαγομένων καὶ ἐξαγομένων ἐξ Ἁγίου Ὄρους
ἐμπορευμάτων» (ΦΕΚ 145 Β´/9.12.1930)

Ὑπ’ ἀριθμ. 567/22.11.1930
ἀπόφασις τοῦ ὙπἘξ

«Περί ἐπιθέσεως ἐνσήμου 100 καί 50
δραχμῶν ἐπί τῶν ἐκδιδομένων ὑπό τῆς Ἱ.
Ἐπιστασίας διαμονητηρίων εἰς ἐπισκέπτας
τοῦ Ἁγίου Ὄρους» (ΦΕΚ 145
Β´/9.12.1930)

Ὑπ’ ἀριθμ.
515/Β/12/ΙΙΙ/Ε/16.7.1935
ἀπόφασις τοῦ ὙπἘξ

«Περὶ προσθέτου φορολογίας 1% ἐπὶ τῶν
εἰσαγομένων καὶ ἐξαγομένων ἐξ Ἁγίου
Ὄρους ἐμπορευμάτων» (ΦΕΚ 109
Β´/30.7.1935)

«Περὶ κυρώσεως κανονιστικῆς διατάξεως
Ὑπ’ ἀριθμ. 35668/21.8.1947
ἀπόφασις τοῦ Μονίμου ἐπί τῶν περὶ προστασίας, συντηρήσεως καὶ ταξινομήσεως τῶν ἱερῶν κειμηλίων, βιβλιοθηἘξωτερικῶν Ὑφυπουργοῦ
κῶν καὶ ἀρχείων τοῦ Ἁγίου Ὄρους» (ΦΕΚ
123 Β´/28.8.1947)
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Ὑπ’ ἀριθμ. 35669/21.8.1947 «Περὶ κυρώσεως κανονιστικῆς διατάξεως,
ἀπόφασις τοῦ Μονίμου ἐπί
ρυθμιζούσης σχέσεις τινας μεταξὺ κυριάρτῶν Ἐξωτερικῶν Ὑφυπουργοῦ χων Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῶν ἐξ
αὐτῶν ἐξαρτωμένων Κελλίων» (ΦΕΚ 123
Β´/28.8.1947)
Ὑπ’ ἀριθμ. 50774
ΕΚ]18/2.11.1948 ἀπόφασις
τοῦ ὙπἘξ

«Περὶ ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει»
(ΦΕΚ 190 Β´/15.11.1948)

Ὑπ’ ἀριθμ. 24556
ΕΚ/18/23.3.1951 ἀπόφασις
τοῦ ὙπἘξ

«Περὶ ἐπικυρώσεως κανονιστικῆς Διατάξεως τῆς Δισενιαυσίου Συνάξεως Ἁγίου
Ὄρους περὶ Συντάξεως Ταμείου Ἐλαιοπαραγωγῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἄθῳ» (ΦΕΚ 59
Β´/3.4.1951)

Ὑπ’ ἀριθμ.
20136/Ε.Κ./18α./2.2.1953
ἀπόφασις τοῦ ὙπἘξ

«Περὶ τροποποιήσεως τοῦ 17ου ἄρθρου
τῆς ὑπ᾽ αριθ. 35668/21.4.471 Κανονιστικῆς
Διατάξεως» (ΦΕΚ 32 Β´/17.2.1953)

Ἄνευ ἀριθμ. ἀπό 24.2.1953
«Περὶ κυρώσεως Κανονιστικῆς διατάξεως
κοινή ἀπόφασις τῶν Ὑπουργῶν τῆς Ἱερᾶς Δισενιαυσίου Συνάξεως τοῦ
Ἐξωτερικῶν καί Γεωργίας
Ἁγίου Ὄρους» (ΦΕΚ 56 Α´/10.3.1953)
Ὑπ’ ἀριθμ. 36564
ΕΚ/18α./19.6.1953 ἀπόφασις
τοῦ ὙπἘξ

«Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἄρθρου 20 τῆς
ὑπ᾽ ἀριθ. 35668/21.4.472 Κ.Δ.» (ΦΕΚ 177
Α´/10.7.1953)

Ὑπ’ ἀριθμ. 59413/18.6.1953
ἀπόφασις τῶν Ὑπουργῶν
Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ἐξωτερικῶν

«Περὶ κυρώσεως κανονιστικῆς διατάξεως
περὶ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς
Σχολῆς» (ΦΕΚ 182 Α´/20.7.1953)

Ἄνευ ἀριθμ. ἀπό 5.6.1953
«Περὶ κυρώσεως τῆς ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Δισεκοινή ἀπόφασις τῶν Ὑπουργῶν νιαυσίου Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους ψηἘξωτερικῶν καί Οἰκονομικῶν φισθείσης Κανονιστικῆς Διατάξεως» (ΦΕΚ
188 Α´/25.7.1953)
Ἄνευ ἀριθμ. ἀπό 24.8.1956
ἀπόφασις τοῦ ὙπἘξ
1
2

«Περὶ Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει»
(ΦΕΚ 171 Β´/28.8.1956)

Πρόκειται περί προδήλου παραδρομῆς, ἀντί τοῦ ὀρθoῦ «21.8.1947».
Πρόκειται περί προδήλου παραδρομῆς, ἀντί τοῦ ὀρθοῦ «21.8.1947».
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Ὑπ’ ἀριθμ. 4408/6.2.1958
ἀπόφασις τοῦ ὙπἘξ

395

«Περὶ συμπληρώσεως τῆς περὶ Ἀγροασφαλείας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κανονιστικῆς
Διατάξεως ἀπὸ 2 Νοεμβρίου 1948» (ΦΕΚ
60 Β´/1.3.1958)

Ὑπ’ ἀριθμ. Ε542-2/27.6.1966 «Περὶ κυρώσεως κανονιστικῆς διατάξεως
ἀπόφασις τοῦ ὙπἘξ
περὶ ἐπιβολῆς φόρου 3% ἐπὶ τῶν Μετοχιακῶν μισθωμάτων ὑπὲρ τοῦ Ταμείου τῆς
Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους» (ΦΕΚ
465 Β´/27.7.1966)
Ὑπ’ ἀριθμ. Ε542-2
δὶς/27.6.1966 ἀπόφασις
τοῦ ὙπἘξ

«Περὶ κυρώσεως κανονιστικῆς διατάξεως
περί καθιερώσεως Ἁγιορειτικοῦ ἐνσήμου»
(ΦΕΚ 465 Β´/27.7.1966)

Ὑπ’ ἀριθμ. 0330/2/ΑΣ
389/17.8.1972 κοινή ἀπόφασις
τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν
καί Ἐθνικῆς Παιδείας καί
Θρησκευμάτων

«Περὶ ἀναδιοργανώσεως τῆς Ἀθωνιάδος
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς εἰς Ἀθωνιάδα
Ἐκκλησιαστικὴν Ἀκαδημίαν» (ΦΕΚ 857
Β´/19.10.1972)

Ὑπ’ ἀριθμ. Φ. 7631/15/ΑΣ
661/10.9.1976 ἀπόφασις
τοῦ ὙπἘξ

«Περὶ κυρώσεως τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως περὶ συμπληρώσεως καὶ τροποποιήσεως Διατάξεών τινων, τῆς ἀπὸ 21.8.1947
τοιαύτης “περὶ Ἱερῶν Κειμηλίων”, (ΦΕΚ
123/1947, τ. Β´)» (ΦΕΚ 1193 Β´/27.9.1976).
Διορθώσεις ἡμαρτημένων: ΦΕΚ 1216
Β΄/1.10.1976

Ὑπ’ ἀριθμ. 7614/23/ΑΣ
371/14.9.1976 ἀπόφασις
τοῦ ὙπἘξ

«Περὶ κυρώσεως τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως, “περὶ ἀπαγορεύσεως εἰσόδου βοοειδῶν καὶ τράγων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει”» (ΦΕΚ
1211 Β´/30.9.1976)

Ὑπ’ ἀριθμ.
Φ.7611/.1/ΑΣ74/26.1.1980
ἀπόφασις τοῦ ὙπἘξ

«Περὶ ἐπικυρώσεως τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως “περὶ θήρας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει”» (ΦΕΚ
268 Β´/19.3.1980)

Ὑπ’ ἀριθμ. Φ.7611.1/1/ΑΣ
188/11.3.1983 ἀπόφασις
τοῦ ὙπἘξ

«Κύρωση της Κανονιστικής Διατάξεως
“περί εισαγωγής αυτοκινήτων εν Αγίω
Όρει και διανοίξεως δασοδρόμων εν Αυ-

TELIKO KANONISTIKES 16 2 2018_Layout 1 19/4/2018 10:45 πμ Page 396

396

Πίναξ Νομοθετημάτων

τώ”» (ΦΕΚ 180 Β´/12.4.1983). Διορθώσεις
σφαλμάτων: ΦΕΚ 279 Β´/25.5.1983
Ὑπ’ ἀριθμ. Φ.7626/6/ΑΣ
1785/9.12.1987 ἀπόφασις
τοῦ ὙπἘξ

«Επικύρωση της “Κανονιστικής Διατάξεως
περί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας” του Αγίου Όρους» (ΦΕΚ 765
Β´/31.12.1987)

Ὑπ’ ἀριθμ. Φ.7635/19/ΑΣ
«Κατάργηση της φορολογίας επί των εισα1706/2.12.1991 ἀπόφασις
γομένων στο Άγιον Όρος Εμπορευμάτων»
τῆς Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν (ΦΕΚ 1050 Β´/23.12.1991)
Ὑπ’ ἀριθμ. Φ.7611.1/11/ΑΣ
983/20.9.1995 κοινή ἀπόφασις
τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν
καί Γεωργίας

«Κύρωση Κανονιστικής Διατάξεως της Ιεράς Δισενιαυσίου Συνάξεως του Αγίου
Όρους» (ΦΕΚ 893 Β´/30.10.1995). Διορθώσεις
σφαλμάτων:
ΦΕΚ
446
Β´/14.6.1996

Ὑπ’ ἀριθμ. Φ.7611.1/4/ΑΣ
232/19.2.1996 ἀπόφασις
τοῦ ὙπἘξ

«Επικύρωση Κανονιστικής Διατάξεως της
Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως του Αγίου
Όρους» (ΦΕΚ 321 Β´/8.5.1996). Διορθώσεις σφαλμάτων: ΦΕΚ 864 Β´/16.9.1996

Ὑπ’ ἀριθμ. Φ.7611.1/24/ΑΣ
984/7.8.1996 ἀπόφασις τοῦ
ὙπἘξ

«Περί επικυρώσεως της Κανονιστικής Διατάξεως της Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως
του Αγίου Όρους “περί απαγορεύσεως της
θήρας εις την Χερσόνησον του Αγίου
Όρους”» (ΦΕΚ 903 Β´/24.9.1996)

Ὑπ’ ἀριθμ. 013-24527/ΑΣ
9535/1.7.2001 ἀπόφασις
τοῦ ὙπἘξ

«Τροποποίηση της περί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κανονιστικής
Διατάξεως» (ΦΕΚ 1536 Β´/16.11.2001)

Ὑπ’ ἀριθμ. 449/26.4.2006
ἀπόφασις τῆς ὙπἘξ

«Περί εισόδου και κυκλοφορίας οχημάτων
εν Αγίω Όρει» (ΦΕΚ 557 Β´/4.5.2006)

Ὑπ’ ἀριθμ. 450/26.4.2006
ἀπόφασις τῆς ὙπἘξ

«Περί προσεγγίσεως πλωτών σκαφών εις
την χερσόνησον του Αγίου Όρους» (ΦΕΚ
557 Β´/4.5.2006)

Ὑπ’ ἀριθμ. 451/26.4.2006
ἀπόφασις τῆς ὙπἘξ

«Περί από αέρος προσεγγίσεως εις την
χερσόνησον του Αγίου Όρους» (ΦΕΚ 557
Β´/4.5.2006)
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Ὑπ’ ἀριθμ. 448/19.7.2007
ἀπόφασις τῆς ὙπἘξ

«Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν
και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που
εκτελούνται από τις αυτοδιοίκητες αρχές
του Αγίου Όρους σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του και σε εναρμόνιση με την κοινή εθνική νομοθεσία» (ΦΕΚ 220
Α´/12.9.2007)

Νόμοι και Διατάγματα
Α.Ν. 1924/1951

«Περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως
τοῦ ἀπὸ 16/19 Νοεμβρίου 1935 Ἀναγκ.
Νόμου “περὶ ἰχθυοτροφικῆς ἐκμεταλλεύσεως τῆς λιμνοθαλάσσης Μπουροῦ – Ξάνθης”» (ΦΕΚ 243 Α´/31.8.1951)

Ν. 2354/1953

«Περὶ τοῦ ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ τῆς
Ἀθωνιάδος Σχολῆς» (ΦΕΚ 79 Α´/2.4.1953)

Ν.Δ. 3376/1955

«Περὶ παροχῆς Εἰδικοῦ ἐπιδόματος εἰς
τοὺς καθηγητὰς τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς» (ΦΕΚ 260 Α´/26.9.1955)

Ν. 1198/1981

«Περὶ ρυθμίσεως θεμάτων ἀναγομένων εἰς
τὴν ἐκτὸς τοῦ Ἄθω ἀκίνητον περιουσίαν
τῶν Ἱ. Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ
ἄλλων τινῶν διατάξεων» (ΦΕΚ 238
Α´/1.9.1981)
Υ.Α.

«Περὶ ἐγκρίσεως τοῦ Εἰδικοῦ Κανονισμοῦ
Ἀπόφασις ὑπ’ ἀριθμ.
1328/14.4.1980 τοῦ Ὑπουργοῦ τοῦ Λιμένα Στρατωνίου» (ΦΕΚ 407
Β´/26.4.1980)
Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας
«Περί εγκρίσεως του Ειδικού Κανονισμού
Ἀπόφασις ὑπ’ ἀριθμ.
5920/25.8.1987 τοῦ Ὑπουργοῦ του Λιμένα Ιερισσού αριθ. 14» (ΦΕΚ 511
Β´/22.9.1987)
Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας
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Β. ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΚΑΙΪΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Δίκαιον Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως
Ὁδηγία

92/43/ΕΟΚ (L 206/22.7.1992)
«Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας»

Νόμοι και Διατάγματα
Β.Δ. 20.6/8.7.1955

«Περὶ ἐγγραφῶν, μετεγγραφῶν, ποινῶν,
ἐξετάσεων, μαθητῶν σχολείων Μέσης
Ἐκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 173 Α´/8.7.1955)

Ν.Δ. 651/1970

«Περὶ ὀργανώσεως τῆς Γενικῆς Ἐκπαιδεύσεως καὶ διοικήσεως τοῦ προσωπικοῦ
αὐτῆς» (ΦΕΚ 179 Α´/29.8.1970)

Ν.Δ. 842/1971

«Περὶ ἀναδιοργανώσεως τῶν Παιδαγωγικῶν Ἀκαδημιῶν καὶ συμπληρώσεως τῆς
περὶ αὐτῶν κειμένης νομοθεσίας» (ΦΕΚ
37 Α´/16.2.1971)

Ν.Δ. 1057/1971

«Περὶ Σχολῶν Νηπιαγωγῶν» (ΦΕΚ 271
Α´/23.12.1971)

Ν. 1418/1984

«Περί δημοσίων έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α´/29.2.1984)

Ν. 3848/2010

«Περί αναβαθμίσεως του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιερώσεως κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση
και λοιπών διατάξεων» (ΦΕΚ 71
Α´/19.5.2010)

Ν. 3937/2011

«Περί διατηρήσεως της βιοποικιλότητας και
άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 60 Α´/31.3.2011)
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Υ.Α.
Ὑπ’ ἀριθμ.
3131.2/22/97/11.7.1997
ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργοῦ
Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας

«Περί εγκρίσεως του Γενικού Κανονισμού
Λιμένα με αριθ. 16 “Για τα θαλάσσια ταξί”» (ΦΕΚ 795 Β´/3.9.1997)

Ὑπ’ ἀριθμ. 5393/2332/5.8.2002 «Περί κατατάξεως δημόσιων και ιδιωτικών
κοινή ἀπόφασις τῶν Ὑπουργῶν έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες
Οἰκονομίας καί Οἰκονομικῶν σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του
καί Περιβάλλοντος,
Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν. 1650/89
Χωροταξίας καί Δημοσίων
με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά.
Ἔργων
(Α´91)”» (ΦΕΚ 1022 Β´/5.8.2002)
Ὑπ’ ἀριθμ. 26139/Α2/3.3.2011
ἀπόφασις τῆς Ὑπουργοῦ
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
καί Θρησκευμάτων

«Περί προσαρμογής των διατάξεων που
διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού
της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης
στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των
εκκλησιαστικών γυμνασίων και των γενικών εκκλησιαστικών λυκείων για τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (ΦΕΚ
561 Β´/8.4.2011)
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6514, 6615, 6616, 6717, 16818, 6819, 6820,
6921, 6922, 123, 127, 142, 157 ἑπ., 163
ἑπ., 165 ἑπ.
Ἀγροδασοφυλακή 63, 157
Ἀγροδασοφύλαξ 63, 64, 67, 68, 69, 70,
158, 160, 161, 162, 164, 166
Ἀγροδασοζημία 68, 161, 164
Ἀγροζημία 64, 66, 158, 159, 163, 164
Ἀγωγαί ἀποζημιώσεως 64, 158
Ἄδεια εργασίας 328, 330, 338, 380
Ἀδίκημα
ἀγροτικόν 69, 166
δασικόν 69, 166
ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ 69, 166, 344
κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου 336, 370
Ἀγροδ. Δασική Ἀσφάλεια Ἁγίου Ὄρους
[ΑΔΑΟ] 68, 161
Ἀεροσκάφος 91, 92
Ἀθωνιάς Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία
21, 22, 23, 30, 35, 37, 54, 58, 76, 83,
95 ἑπ., 142, 145, 148, 168, 177, 181
ἑπ., 204 ἑπ., 208, 224, 252 ἑπ., 286,
309-314, 319
*

Ἀθωνιάς Ἐκκλησιαστική Σχολή 231
ἑπ., 252 ἑπ., 361, 362, 363
ἀνέγερσις 35, 113, 199
ἀναδιοργάνωσις 9528, 252 ἑπ.
ἀποβολή ἐκ τῶν μαθημάτων 108,
194, 236, 268
ἀπολυτήριον 110, 111, 112, 196-197,
274-275, 277
ἀποχώρησις 232
βαθμοί - βαθμολογία – βαθμολόγιον
236, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
258, 271, 272, 273, 274
βοηθητικόν – διοικητικόν προσωπικόν: 105 ἑπ., 107, 191, 193, 313
γραπταί δοκιμασίαι 243, 244, 245,
270, 271
διαγωγή 105, 108, 191, 194, 232, 246,
247, 268, 274
διδακτικόν προσωπικόν 101, 103, 104,
116, 187, 189, 190, 233 ἑπ., 234,
235, 236, 251, 259, 264, 265, 309
διδασκόμενα μαθήματα 99-100, 185186, 240-243, 251, 256-257, 283284
ἐγγραφή 100, 186, 233, 257-258, 273274
ἐκπαιδευτικόν προσωπικόν 101-103,
104, 187-189, 190, 205, 206, 259
ἑπ., 261, 262-263, 264, 310-311
βλ. καί λ. διδακτικόν προσωπικόν
ἔμβλημα 96, 98, 111, 115, 182, 184,
197, 201, 249, 253, 255, 280

Ἕκαστον λῆμμα (εἰς τό ἑξής: λ.) ἀναγράφεται μετ’ ἐντόνου γραφῆς, ἐνῷ ἄνευ μορφοποιήσεως παρατίθενται κατά περίπτωσιν ὑπολήμματα. Ἐντός παρενθέσεων δηλοῦνται εἴτε ἕτεροι πιθανοί τρόποι
ἐκφράσεως τοῦ λήμματος ἐν ταῖς Κ.Δ., ἐπί παραδείγματι εἰς τήν δημοτικήν ἤ δι’ ἑνός συνωνύμου
εἴτε σύντομοι χρήσιμαι ἐπεξηγήσεις. Ἀκολούθως, οἱ μέν σημειωθέντες ἀριθμοί παραπέμπουσιν εἰς
τάς σελίδας τοῦ βιβλίου, οἱ δέ τυχόν παρ’ αὐτοῖς ἐκθέται εἰς ὑποσημειώσεις.
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ἐξετάσεις ἀπολυτήριοι 101, 187, 244,
245, 246, 274
ἐξετάσεις εἰσαγωγικαί 238
ἐξετάσεις εἰσιτήριοι 232, 237, 257,
269-274, 276
ἐξετάσεις προαγωγικαί 101, 187, 243,
245, 274
ἐπιστημονικόν προσωπικόν 103-104,
116, 189, 202, 233, 233-234, 235,
259 ἑπ., 261, 262, 263, 264, 280,
281
βλ. ἀνωτέρω καί διδακτικόν, ὡς καί
ἐκπαιδευτικόν προσωπικόν
ἐποπτεία ΥΠΕΠΘ 96, 116, 182, 202,
235, 253, 281, 309
ἐργαστήρια 243
ἐσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
116-117, 117, 202, 203, 239, 251,
253, 266, 268, 269, 281
μαθητικόν προσωπικόν 233
μετάθεσις καθηγητῶν (ἐπιστημονικοῦ
ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ) Ἀθωνιάδος 104, 189, 205, 234, 262
μετεγγραφαί 100-101, 186-187, 247,
257, 258-259
οἰκονομικοί πόροι Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 96, 97-98,
182, 183-184, 253, 254-255, 279
πρόσοδοι (-πόροι) Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς 233, 249
σκοπός (ἀποστολή) 96, 97, 182, 183,
232, 253, 254
σύστασις 96, 182, 231-232, 253
τεχνικόν προσωπικόν 233, 234, 235,
249, 259, 263, 278
ὑπαλληλικόν προσωπικόν 104, 190,
233, 234, 235, 249, 250 ἑπ., 259
ἑπ., 265, 266, 267, 278
ὑπηρετικόν προσωπικόν 104, 105 ἑπ.,
106, 107, 190, 191 ἑπ., 193, 234,
236, 248, 250, 259 ἑπ., 263, 265,
266, 267, 278, 313

Αἰγοπρόβατα
βλ. λ. Ζῷα
Αἰολική ἐνέργεια
βλ. λ. Ἐνέργεια
Αἴτησις (αίτηση)
ἀναθεωρήσεως 334, 353, 357
διά τήν ἀνακαίνισιν πτέρυγος ἤ καί
μεγάλου τμήματος ἐν ταῖς Ἱ. Μοναῖς, καθώς καί διά τήν ἀνέγερσιν
αὐτοτελοῦς οἰκοδομήματος ἐντός
τοῦ περιβόλου αὐτῶν 373
διά τήν ἀνάληψιν παρά τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας ἐργασιῶν
συντηρήσεως κτιρίων, τοιχογραφιῶν, φορητῶν εἰκόνων, κειμηλίων κ.λ.π. 386
εἰσαγωγῆς καί μονίμου παραμονῆς
γεωργικῶν ἑλκυστήρων ἤ μηχανημάτων 81, 175, 317
εἰσαγωγῆς καταλλήλων ὀχημάτων
μεταφορᾶς προσκυνητῶν 83-84,
177-178
εἰσόδου καί παραμονῆς φορτηγῶν,
ἀγροτικῶν καί ἐπαγγελματικῶν
ὀχημάτων, ὡς καί ἀγροτικῶν, χωματουργικῶν καί οἰκοδομικῶν μηχανημάτων 318
εἰσαγωγῆς σκαπτικοῦ μηχανήματος
169
εἰσαγωγῆς τῶν ἀπολύτως ἀναγκαίων
μηχανημάτων 83, 175, 177, 317
ἐκδόσεως ἀδειῶν διά τήν ἐκπόνησιν
ἐρευνῶν ἤ μελετῶν περί τοῦ
φυσικοῦ περιβάλλοντος συνόλου
τοῦ Ἁγίου Ὄρους 295
ἐκτελέσεως ἐκτάκτων δρομολογίων
319
ἐκχερσώσεως, ὑλοτομίας ἢ δι’ οἱασδήποτε διακατοχικῆς πράξεως παρά
τῆς Ἱ. Μονῆς 125
ἐξαγωγῆς κειμηλίων 51, 52, 151, 152
ἐξετάσεως μαρτύρων 349
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θεραπείας 139
Ἱ. Μονῆς πρός τόν Ἐπιμελητήν διά
τήν συντήρησιν, ἐπισκευήν κ.λ.π.
παντός ἀκινήτου ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἤ
τεχνικοῦ ἔργου 385
ὁρισμοῦ ἑνιαίου δασοφύλακος 122
παρατάσεως παραμονῆς ὀχημάτων καί
μηχανημάτων διά δασικήν ἐκμετάλλευσιν, ἔργα ὁδοποιίας καί
οἰκοδομικά ἔργα ἐν γένει 170, 318
παροχῆς ἀδείας ἀπό ἀέρος προσεγγίσεως 92
προσεγγίσεως πλωτοῦ σκάφους 87,
88, 92
πρός ὑποβολήν μηνύσεως εἰς τά κοσμικά δικαστήρια 370-371
τῆς «Ε.ΦΥ.ΠΕΡ.» διά τήν πρόσληψιν
ἤ τήν συνεργασίαν μέ εἰδικούς
ἐπιστήμονας 295
Αἰωνόβιον καθεστώς Ἁγίου Ὄρους 63,
157
Ἀκαδημαϊκόν Τμῆμα Ἀθωνιάδος 96,
98, 182, 184, 253, 256, 257, 258, 261
ἑπ., 265, 269, 275-276, 277, 283
Ἁλιεία 88, 292-293
Ἀλληλογραφία
Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς
99, 185, 246, 248, 256, 279, 310
Ἐπιτροπῆς διοικήσεως Ταμείου Ἐλαιοπαραγωγῆς 72
Ἁμαξιτή ὁδός
βλ. λ. Ὁδός
Ἀμπελουργική Ἐκμετάλλευσις 124,
227, 290
Ἄμφια 19, 51, 52, 144, 151, 151-152,
219, 220, 374
Βλ. καί λ. Κειμήλια
Ἀναβολή δίκης 65, 66, 159, 340
Ἀνάγνωσις 107, 193, 239, 267
Ἀναδάσωσις
βλ. λ. Δάση
Ἀνάδοχος 139, 168

405

Ἀναθεώρησις βαθμοῦ μαθητοῦ Ἀθωνιάδος 245, 272
Ἀνάκλησις
ἀδείας εἰσαγωγῆς ὀχημάτων 79, 168,
171
ἀδείας περί θήρας 209, 212
Ἀνανεώσιμοι Πηγαί Ἐνέργειας
βλ. λ. Ἐνέργεια
Ἀναπαλλοτρίωτον Ἁγιορειτικοῦ ἐδάφους 50, 144
Ἀναρρωτήριον Ἀθωνιάδος 109, 194,
269
Ἀνθρακοποιΐα 124, 228
Ἀντιπυρική Ἐγκατάστασις 54, 145
Ἀντιπυρική Ζώνη 125, 228, 306
Ἀντιπυρική Προστασία 123, 125, 306
Ἀπέλασις 125, 134, 228, 289, 292, 327,
331, 335, 350, 364, 365, 374
Ἀπό ἀέρος προσέγγισις 91-93, 292
ἀπαγόρευσις 91
εἴσοδος προσκυνητῶν 92
ἐνημέρωσις Διοικήσεως Ἁγίου Ὄρους
92
κατ’ ἐξαίρεσιν 92
ποινή ἀπαγορεύσεως χαμηλῆς πτήσεως καί προσγειώσεως 93
τελωνειακός ἔλεγχος 92
Ἀποζημίωσις (ἐπιτίμιον) εἰς κηρόν 46,
320-321
Ἀπολογισμός
Δασικῆς Ἐφορείας 122, 225
Ἐπιτροπῆς Ταμείου Ἐλαίας Ἁγίου
Ὄρους 74
Ἐφορείας Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 113, 114, 198,
199, 200, 249, 278
Ἐφορείας Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς 249
Μονίμου Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν πάσης
φύσεως οἰκοδομικῶν καί τεχνικῶν
ἐργασιῶν 385
Ταμείου Ἀγροδασικῆς ἀσφαλείας 70,
162
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Ταμείου Ἐλαίας Ἁγίου Ὄρους 74
Ἀπομάκρυνσις μαθητοῦ ἐκ τῆς Ἀθωνιάδος 108, 194, 268, 313
Ἀποπομπή μαθητοῦ Ἀθωνιάδος 108,
194, 236, 268
Ἀπόσπασις
καθηγητοῦ Ἀθωνιάδος 104, 189
ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ 234
Ἀργίαι 109, 110, 195-196, 276, 277
Βλ. καί λ. Ἑορταί
Ἀρχή (Ἀρχαί) 41, 99, 109, 185, 195, 218,
224, 237, 246, 256, 276
ἀστυνομική /-αί 58, 66, 148, 154,
166, 217, 228, 316, 333, 341, 342,
343 ἑπ., 344, 345
αὐτοδιοίκητοι (αυτοδιοίκητες) 137,
138
εἰσαγγελική 344
ἐν Ἁγίῳ Ὄρει 110, 196, 277
ἐξαρτηματικαί 148, 218
θρησκευτικαί 381-382
κρατικαί 84, 93, 179
λιμενική /-αί 87, 88, 169, 217, 319,
382
μοναστηριακή /-αί 52, 54, 57, 84, 89,
93, 145, 148, 151, 152, 153, 179,
218, 228, 316, 319, 336, 368, 374,
375, 382
Μοναστηριακή Ἐκτελεστική 53, 144
Προϊσταμένη (Ἐποπτεύουσα) 138,
139
σκητιωτικαί 382
τελωνειακαί 58, 154, 169, 319, 217
φορολογικαί 322
Βλ. καί λ. Προϊσταμένη Ἐκκλησιαστική Ἀρχή
Ἀρχεῖα 30, 31, 49, 50 ἑπ., 59, 60, 142,
143 ἑπ., 149, 150, 215, 217, 219, 328,
330, 337, 372
Ἀρχειοφύλαξ 59, 149, 247, 276
Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου 109, 195
Ἀσβεστοποιΐα 124, 228

Ἀλφαβητικόν Εὑρετήριον

Ἀσθένεια
εἰς τά δάση 127, 289
ἐλαιοκάρπου 71, 72, 73
Σχολάρχου, καθηγητῶν ἤ μαθητῶν
Ἀθωνιάδος 107, 192, 237, 239,
267, 313
Ἀστυνομική Διεύθυνσις Καρυῶν 229,
345
Ἀστυνομικόν Σῶμα 327, 329, 333, 343
ἑπ.
Ἀστυνομικόν Τμῆμα 82, 126, 176, 318,
322, 385
Ἀστυφυλακή Ἁγίου Ὄρους 64, 159
Αὐτοκίνητα 22, 30, 77 ἑπ., 83, 84, 85,
142, 167 ἑπ., 168, 169, 177, 178, 179,
180, 304, 319, 320, 322
Ἀφή πυρός 127, 289

- B Βηματάρης 53, 144
Βιαία προσαγωγή 66, 166, 348
Βιβλία [Κ.Δ. περί κειμηλίων] 50, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 143, 145, 146, 147,
148, 149, 153, 154, 215, 216, 217, 220
ἀνταλλαγή 56, 147
ἀντιγραφή 57-58, 148
δανεισμός 54, 56, 145, 147, 248
δωρεά 56, 147
ἔντυπα 54, 55, 56, 57, 58, 61, 145,
146, 147, 148, 153, 154
ἐξαγωγή 56-57, 58, 61, 147, 148, 153,
154, 215, 216, 217, 220, 374
πώλησις 56, 147
φωτογράφισις 57-58, 148
χειρόγραφα 54, 55, 56, 57, 58, 145,
145, 146, 147, 148, 153
χορήγησις πρός μελέτην 57, 148
Βιβλίον
δανεισμοῦ βιβλίων 56, 147
λογιστικόν, βλ. λ. Λογιστικά βιβλία
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μητρῴου εἰσαγομένων αὐτοκινήτων
169
πιστοποιητικῶν σπουδῶν 274
Πρακτικῶν Ἐφορείας Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 248,
279, 314
Πρωτοκόλλου Εἰσερχομένων καί Ἐξερχομένων Ἐγγράφων Ἐφορείας
115, 200
στατιστικῆς, ἀφορῶν τήν βιβλιοθήκην
Ἱ. Μονῆς 56, 58, 147, 148
συσσιτίου 114, 115, 200, 201, 314
Βιβλιοθῆκαι
Ἁγίου Ὄρους 30, 31, 49, 50, 54, 55,
56, 58, 59, 60, 142, 143, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 215, 217, 219,
337, 372
ἄδεια ἐπισκέψεως 58, 148
Ἀθωνιάδος Σχολῆς - Ἀκαδημίας 54,
58, 117, 145, 148, 203, 248, 251
ἔννοια 54, 145
ἐπίσημοι 54, 145
ἐξαρτημάτων 55, 56, 57, 146, 147,
148
Ἡσυχαστηρίων 55, 146
Ἱ. Κοινότητος 54, 57, 58, 145, 148,
153
ΙΒ´ ἀνεγνωρισμένων Ἱ. Σκητῶν 54,
55, 145, 146, 149, 216, 382
Κ´ Ἱ. Μονῶν 54, 55, 56, 57, 145, 146,
147, 148, 149, 153, 216, 382, 387
Πρωτάτου 54, 58, 145, 148
Καλυβῶν 55, 146
Κελλίων 55, 146
μοναχῶν 55, 146
Βιβλιοθηκάριος 54, 56, 58, 145, 147,
148, 247
Βιβλιοθήκη Δασικῆς Ἐφορείας Ἁγίου
Ὄρους 122, 225, 226
Βιβλιοθηκοοικονομία (Βιβλιοθηκονομία) 234, 241, 242, 254, 263
Βιβλιοφύλαξ 276

Βιοποικιλότης (Βιοποικιλότητα) 287,
288, 295, 296
Βιότοπος 288
Βοοειδῆ (Βοειδῆ)
βλ. λ. Ζῷα
Βόσκησις
βλ. λ. Δάση

- Γ Γέροντες 54, 55, 145, 146
Γεροντία 53, 144, 334, 352, 353, 356,
359, 388, 390
Γεωπόνος [Κ.Δ. περί συντάξεως Ταμείου
Ἐλαιοπαραγωγῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει] 72,
73, 74
Γοῦρναι 46
Γραμματεύς 59, 64, 69, 72, 74, 112, 113,
121, 122, 149, 158, 160, 161, 163,
191, 198, 199, 236, 247, 248, 249,
265, 276, 278, 279, 340, 385
Γυμνασιακόν Τμῆμα Ἀθωνιάδος 253,
256, 257, 258, 259, 260, 262, 265,
274, 275, 276, 279, 284
Γυμνασιάρχης 256, 263, 267, 268, 275,
281
Γυμνάσιον Ἀθωνιάδος 101, 182, 187

- Δ Δάνειον 35
Δάση 122, 125, 127, 171, 223, 224, 226,
227, 228, 229, 287, 289, 290, 293,
306, 343
ἀναδάσωσις (αναδάσωση) 124, 227,
290, 306
ἀξιοποίησις 224, 293
ἀνάπτυξις (ανάπτυξη) 306
βόσκησις 227
δασεμπορία 224, 225
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διατήρησις (συντήρησις) 123, 288
διαφύλαξις 63, 157, 226
διαχείρισις (διαχείριση) 121, 123,
225, 293, 306
ἐγκατάστασις 227
ἐκμετάλλευσις 19, 21, 23, 7824, 8626,
9127, 11935, 120, 123, 124, 13437,
170, 1715, 208, 223, 224, 227,
286, 287
ἐκχέρσωσις 124, 227, 290
ἐξασφάλισις 19, 7824, 8626, 9127,
11935,13437, 1715, 286, 287
ἐπιθεώρησις 224
ζημίαι 64, 158
ἰδιοκτησία 224, 293
καλλιέργεια 63, 120, 124, 157, 224,
290, 293
ξύλευσις 227
προστασία 21, 23, 119, 120, 121, 123,
124, 125, 126, 208, 223, 225, 293,
306
Δασικά ἐδάφη 306
Δασικά ἔργα 124, 297
Δασικά ζητήματα 68, 161, 164
Δασικά μαθήματα 242
Δασικά προϊόντα 78, 170, 225, 373
Δασική ἀξίωσις 123
Δασική ἀσφάλεια 64, 158
Δασική διαχειριστική μελέτη 123
Δασική διοίκησις 223
Δασική ἔκτασις 122, 125, 127, 290
Δασική Ἐφορεία Ἁγίου Ὄρους
βλ. λ. Ἐφορεία
Δασική ὁδός
βλ. λ. Ὁδός
Δασική ὑπηρεσία 19
Δασικόν ἀδίκημα
βλ. λ. Ἀδίκημα
Δασικοί πόροι 288
Δασικοῦ ἀντικειμένου μελέτη 123
Δασόδρομος 30, 77 ἑπ., 7723, 85, 123,
142, 167, 179, 179(180)10, 290, 322
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Δασοζημία 127, 229
Δασολογικά μαθήματα 257
Δασολόγος 121, 124, 126, 127, 224, 225,
226, 227, 234
Δασονόμος 121, 122, 225, 226
Δασοφύλαξ 121, 122, 123, 225, 226, 228
Δασώδης περιοχή 46
Δάφνη 78, 83, 84, 168, 169, 170, 177,
178, 319, 363, 373
λιμήν 73
Λιμενικός Σταθμός 89
Τελωνεῖον, βλ. λ. Τελωνεῖον
Δελτίον ἀπορίας 109, 194, 269
Δελτίον εἰσόδου ὀχήματος 83, 177, 318319
Δενδροκομική Ἐκμετάλλευσις 124,
227, 290
Δημοπρασία
διά τήν ἀνάθεσιν δρομολογίου 168
διά τήν εἰσαγωγήν καί πώλησιν σιγαρέττων 363
διά τήν ἐκποίησιν ἀκινήτων 338, 388,
389, 390
διά τήν ἐκποίησιν ζῴων 67, 160
διά τήν προμήθειαν φαρμάκων καί
ἐργαλείων 73
Διαγραφή μαθητοῦ Ἀθωνιάδος 236
Διακατοχικαί διαφοραί (περί διακατοχῆς διαφοραί) 327, 330, 333, 339342
Διαμονητήριον 41 ἑπ., 43, 381, 382
Διαχειριστική Περιβαλλοντική Μελέτη
297
Διευθύνουσα Ὑπηρεσία (Ἐπιβλέπουσα
Ὑπηρεσία) 138, 139
Διευθυντής
Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 98-99, 184-185, 310, 311,
312
Βλ. καί λ. Σχολάρχης
Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς
233-234, 243, 244, 245
Βλ. καί λ. Σχολάρχης
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Ἀκαδημαϊκοῦ Τμήματος Ἀθωνιάδος
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 9899, 184-185, 310
Βλ. καί λ. Σχολάρχης
Ἀκαδημαϊκοῦ Τμήματος Ἀθωνιάδος
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς 256
Γυμνασιακοῦ Τμήματος Ἀθωνιάδος
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς 256
Βλ. καί λ. Γυμνασιάρχης
Γυμνασίου Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 98-99, 101, 103,
184-185, 187, 188-189, 310
Λυκείου Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀκαδημίας 98-99, 101, 103, 184185, 187, 188-189, 310
Οἰκοτροφείου 309, 312, 313, 313-314
Δικαῖος 58, 59, 148, 149
Δικαστήριον 64, 65, 66, 67, 68, 69, 159,
160, 161, 163, 164, 165, 166, 341,
342, 347, 348, 353, 354, 356, 357,
358, 359, 3704, 371, 375
Ἀνώτατον 334, 352-353, 353, 354,
357, 358
Ἁγιορειτικά Δικαστήρια 56, 61, 147,
154, 327, 329, 334, 352 ἑπ.
Εἰρηνοδικεῖον τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας 64,
66, 158, 159, 163, 333, 339
Δικαστήρια Θεσσαλονίκης 69, 161
Ποινικά Δικαστήρια 328, 329, 336,
368 ἑπ., 3683, 369, 370 ἑπ., 3704,
371
Δικαστικά Ἔξοδα 66, 69, 159, 161, 163,
327, 329, 334, 352 ἑπ., 353, 354, 356,
357-358, 358, 359
Δικαστικόν Ἔνσημον 327, 329, 334,
352, 353, 354, 355, 356-360
Διοίκησις Χωροφυλακῆς 228, 345
Διοικητής Ἁγίου Ὄρους 19, 20, 110,
120, 196, 224, 255, 261, 277, 288,
350, 354, 384, 387
Διοικητής Τμήματος Χωροφυλακῆς
213, 385

Δόκιμοι μοναχοί 101, 112, 148, 187, 197,
218, 232, 233, 247

- Ε Ἔγγραφα ἱστορικῆς καί ἀρχαιολογικῆς
ἀξίας (χρυσόβουλλα, μολυβδόβουλλα, κηρόβουλλα, σιγίλλια κ.λπ.) 51,
59, 144, 149, 151, 219
Ἔγκρισις Περιβαλλοντικῶν Ὅρων
[Ε.Π.Ο.] 293, 295, 296
Εἰδική Ζώνη Διατήρησης [Ε.Ζ.Δ.] 287,
294, 295
Εἰδικόν Τεχνικόν Συμβούλιον Ἱ. Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους 139
Εἰρηνοδικεῖον Ἱ. Ἐπιστασίας
βλ. λ. Δικαστήριον
Ἐκκλησιαστικαί Σχολαί 101, 106, 187,
191, 251, 261
Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευσις 96, 97,
98, 101, 111, 116, 182, 183, 184, 187,
197, 201, 204, 205, 234, 235, 244,
262, 309, 311
Ἐκπαιδευτικός Σύμβουλος 253
Ἐκποίησις ἀκινήτων 328, 331, 338,
388-390
Ἔκτακτος Διπλή Ἱερά Σύναξις
βλ. λ. Σύναξις
Ἐκχέρσωσις
βλ. λ. Δάση
Ἐλάτη 227, 228, 290
Ἐλαιόδενδρον 73
Ἐλαιοκόμος 72, 74
Ἑλικόπτερο 91
Ἔμβλημα Ἀθωνιάδος
βλ. λ. Ἀθωνιάς Σχολή – Ἀκαδημία
Ἐμπορεύματα 33 ἑπ., 35 ἑπ., 87, 88, 168,
336
εἰσαγόμενα 33, 331, 35, 353, 40, 336
ἐξαγόμενα 33, 35, 336
φορολογία 33-34, 35-36, 40, 336
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Ἐνδεικτικόν Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς 237, 238, 246, 247
Ἐνέργεια
αἰολική 305
ἀνανεώσιμοι πηγαί ἐνεργείας 291
ἠλεκτρική 304, 305
ἡλιακή 305
Ἔνσημον ἀδειῶν ἐργασίας 338, 380
Ἔντομα 127
Ἐξάρτημα 45 ἑπ., 51, 52, 53, 55, 56, 57,
63, 73, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 138,
144, 146, 147, 148, 151, 152, 153,
157, 175, 176, 177, 178, 219, 316,
317, 318, 368, 373, 386, 387
Ἐξομολόγησις 240, 267
Ἐξομολoγητική 242, 284
Ἐξόρυξις (εξόρυξη) 290, 302, 306
Ἑορταί 110, 195-196, 237, 238, 240, 277
Ἑορτολόγιον 109, 195
Ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ ἀδίκημα
βλ. λ. Ἀδίκημα
Ἐπιμελητής ἐν τῇ Ἀθωνιάδι Σχολῇ 105,
107, 191, 193, 234, 247, 266
Ἐπιμελητής Μονίμου Ἐπιτροπῆς ἐπί
τῶν πάσης φύσεως οἰκοδομικῶν καί
τεχνικῶν ἐργασιῶν 384, 385
Ἐπίπληξις μαθητοῦ Ἀθωνιάδος 108,
194, 236, 268
Ἐπισκέπτης φοιτητής 31, 42, 43
Ἐπίσκεψις εἰς Ἅγιον Ὄρος 328, 331,
338, 381-382
Βλ. καί λ. Διαμονητήριον, ὡς καί Ἁγιορειτικόν Ἔνσημον
Ἐπιστημονικόν προσωπικόν
βλ. λ. Ἀθωνιάς Σχολή – Ἀκαδημία
Ἐπιτίμιον εἰς ποσότητα κηροῦ 320-321
Ἐπιτροπή 53, 59, 144, 149, 258
διαχειριστική 59, 149
διευθύνσεως Ταμείου Ἀγροδασικῆς
ἀσφαλείας 69, 161
διοικήσεως τοῦ Ταμείου Ἐλαίας 7274

Ἀλφαβητικόν Εὑρετήριον

Ἔκτακτος (οἱονεί δευτεροβάθμιος
ἐξαμελής) 338, 384
ἐξ Ἀντιπροσώπων διά τήν ἐπιμέλειαν
τῶν Βιβλιοθηκῶν Πρωτάτου, Ἱ.
Κοινότητος κ.ά. 58, 148
ἐξακριβώσεως ἀπορίας Ἁγίου Ὄρους
269
ἐξεταστική 269-270, 271, 272, 273
ἐποπτείας ἐπί παντός βιβλίου, συγγραφέντος, παραφρασθέντος ἤ ἀνατυπωθέντος ὑπό ἁγιορείτου μοναχοῦ 377-379
ἐποπτείας ἐπί τῆς παρασκευῆς τοῦ
συσσιτίου τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 115, 200201, 314
ἱεροκοινοτική διά τήν καταγραφήν
ἀντιτύπων 57, 153
ἱεροκοινοτική διά τό ἀδιάβλητον δημοπρασίας ἀκινήτων 389
καθορισμοῦ ἀκριβοῦς ὁροθετικῆς
γραμμῆς Ἱ. Μονῶν 120, 224
Μόνιμος ἐπί τῶν πάσης φύσεως οἰκοδομικῶν καί τεχνικῶν ἐργασιῶν
338, 383-384, 385-387
πραγματογνωμοσύνης 353
Σχολική 313
Φυσικοῦ Περιβάλλοντος [Ε.ΦΥ.ΠΕΡ.]
289, 295-296
Ἐπίτροπος 53, 58, 59, 144, 148, 149
Ἐποπτεία παρασκευῆς συσσιτίου 115,
200-201
Ἐποπτικόν Συμβούλιον Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως 235
Ἐργάτης 229, 263
Ἐργολάβος 83, 170, 177
Ἐσωτερικός Κανονισμός Ἀθωνιάδος
βλ. λ. Ἀθωνιάς Σχολή – Ἀκαδημία
Εὑρετήριον 56, 147
Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις 287
Εὐρωπαϊκή Κοινότης 296
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Ἐφημέριος 105, 191, 232, 234, 239, 247,
251, 263, 265, 275-276
Ἐφορεία
Ἀθωνιάδος Ἀκαδημίας 96, 106, 107,
109, 110, 112-115, 116, 182, 191,
192, 193, 194, 196, 197-200, 201,
202, 253, 255, 263, 264, 265, 266,
267, 277, 278-280, 281
Ἀθωνιάδος Σχολῆς 232, 235, 236,
238, 239, 243, 248-249, 250, 251
Δασική 120-122, 123, 124, 125, 126128, 129, 130, 224-226
Σχολική 59, 148, 248, 310, 312, 313314

- Ζ Ζῷον (Ζῷα) 66, 67, 68, 75, 76, 122, 134,
159, 160, 163, 164, 210, 213, 225,
226, 227
ἀγριόχοιρος 213, 292
αἰγοειδῆ 327, 335, 366
αἰγοποίμνια 227
ἀλώπηξ 210, 213
ἀμνοί 361, 362
βοοειδῆ (βοειδῆ) 21, 75-76, 327, 330,
335, 366
δορκάς 210
ἔλαφος 210
ἐπιβλαβῆ (καταστρεπτικά) 210, 213
θήλεα 66, 159, 163, 227
θηράματα 210, 214
θώς 210, 213
κρεατοπαραγωγά 75
κριοί 361
κυνηγετικοί κύνες 134, 135, 213
λύκος 210, 213
ταῦροι 361
τράγοι 21, 75 ἑπ., 361

- Η Ἡγούμενος 17, 18, 53, 384
Ἠλεκτρική ἐνέργεια
βλ. λ. Ἐνέργεια
Ἡλιακή ἐνέργεια
βλ. λ. Ἐνέργεια
Ἡσυχαστήρια 55, 108, 146, 193

- Θ Θεία Λατρεία 106, 110, 192, 196, 266,
372
Θεία Λειτουργία 106, 110, 192, 196,
237, 276
Θεία Μετάληψις 107, 267
Θεολογική Σχολή 102, 188, 206, 260
Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης 106, 188,
192, 239, 247, 260, 266
Θήλεα ζῷα
βλ. λ. Ζῷα
Θήρα 21, 23, 133 ἑπ., 208, 209 ἑπ., 212
ἑπ., 292
ἄδεια 123, 134, 209, 210, 212, 213,
214, 225, 226
παράνομος 66, 159, 163
Θηράματα
βλ. λ. Ζῷα
Θυρωρός ἐν τῇ Ἀθωνιάδι Σχολῇ 107,
193, 234, 235, 250, 263, 266

- Ι Ἱ. Εἰκόνες 19, 51, 52, 53, 144, 151, 152,
155, 219, 220, 374, 379, 383, 386
Βλ. καί λ. Κειμήλια
Ἱ. Ἐπιστασία 18, 39, 41, 43, 51, 52, 53,
57, 61, 64, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 79,
80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 92, 93,
110, 121, 123, 125, 126, 127, 135,
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138, 145, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 158, 159, 160, 161, 163, 164,
169, 170, 171, 174, 176, 177, 178,
179, 196, 213, 214, 220, 228, 229,
246, 247, 249, 275, 277, 279, 289,
292, 315, 316, 317, 318, 319, 320,
321, 322, 333, 334, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 353, 354, 355, 359,
360, 361, 364, 367, 380, 382
Ἱερομόναχος 102, 206
Ἱ. Κοινότης 13, 18, 19, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 42, 44, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 64, 67, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
87, 88, 89, 92, 96, 97, 99, 100, 102,
103, 109, 110, 112, 113, 114, 116, 117,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 130, 131, 135, 138, 139,
140, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
151, 152, 153, 158, 160, 161, 162,
168, 169, 170, 171, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 182, 183, 185, 186,
188, 189, 195, 196, 197, 198, 199,
201, 202, 204, 205, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 224, 225, 226, 227,
229, 232, 233, 234, 235, 236, 237,
243, 246, 247, 249, 250, 251, 253,
255, 258, 261, 263, 264, 273, 276,
277, 278, 279, 280, 281, 282, 289,
290, 291, 293, 294, 295, 296, 297,
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 327,
333, 334, 337, 342, 344, 345, 346,
347, 350, 351, 352, 353, 354, 355,
356, 357, 358, 359, 360, 361, 363,
366, 368, 369, 3704, 371, 373, 375,
377, 378, 381, 384, 385, 386, 387, 389
Ἱ. Μητρόπολις 53, 145, 276
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 275, 276
Ἱ.Μ. Ἁγ. Παύλου 3736
Ἱ.Μ. Βατοπαιδίου (Βατοπεδίου) 73, 112,
116, 198, 201, 232, 233, 278, 280, 282

Ἀλφαβητικόν Εὑρετήριον

Ἱ.Μ. Γρηγορίου 3736
Ἱ.Μ. Δοχειαρίου 76
Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου 3736
Ἱ.Μ. Ἰβήρων 73, 78, 83, 84, 168, 169,
170, 177, 178, 319, 321, 373
Ἱ.Μ. Μεγίστης Λαύρας 17, 68, 73, 76,
161, 164, 220,
Ἱ.Μ. Φιλοθέου 3736
Ἱ.Μ. Χιλιανδαρίου 76
Ἱεροκοινοτική Ἐπιτροπή 57, 153, 389
Ἱεροκοινοτικόν Μέγαρον 35
Ἱεροκοινοτικόν Τυπογραφεῖον 58, 147,
148, 220
Ἱ. Σκεύη 51, 52, 144, 151, 152, 219, 374
Βλ. καί λ. Κειμήλια, Σκευοφυλάκιον,
Σκευοφύλαξ
Ἱερόν Σκήνωμα 47, 81, 83, 87, 88, 175,
177, 291, 292, 293, 317
Ἱεροσπουδαστής 96, 97, 106, 182, 183,
192, 253, 254, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 274, 276, 277,
Ἰθαγένεια, ἑλληνική 64, 158
Ἰσολογισμός Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 279
Ἱστορικά Μνημεῖα 91, 372
Ἰχθυαλιεύματα 292
Ἰχθυοκαλλιέργεια 292, 303
Ἰχθυοτροφία 97, 183, 254
Ἰχθυοτροφική ἐκμετάλλευσις 116, 201,
280

- Κ Καθηγητικός Σύλλογος Ἀθωνιάδος
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 100,
110, 186
Καθηγητικόν Συμβούλιον Ἀθωνιάδος
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 104,
105, 186, 190-191, 196
Καθηγητικόν Συμβούλιον Ἀθωνιάδος
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς 236, 243,
247, 265
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Καθηγούμενος 19, 58, 59, 127, 131, 148,
149
Καθολικόν 114, 199, 200, 279
Καλύβαι 55, 146
Καλλιέργεια
γεωργική (γῆς) 81, 124, 169, 175,
227, 290, 316
δασῶν, βλ. λ. Δάση
δασοσυστάδων 306
δενδροκομική 124, 227, 290
ἐκτάσεων 47, 63, 157
πηγῶν 306
Καμίνια 228
Κάπνισμα 107, 193, 239, 267
Καπνός 37-38, 97, 183, 255, 327, 330,
334, 335, 351, 363-364
Καρυαί 19, 37, 54, 64, 66, 67, 68, 69, 71,
78, 83, 84, 92, 96, 120, 145, 158, 159,
160, 161, 163, 164, 168, 169, 170,
173, 177, 178, 182, 224, 229, 231,
238, 251, 309, 319, 321, 322, 327,
329, 330, 334, 335, 338, 341, 343,
344, 345, 347, 350, 361, 362, 362,
363, 373, 380, 385
Καστανεαί 46, 227, 290
Κατάλογος
Ἁγίων Λειψάνων 144
Βιβλιοθηκῶν ἰδιαιτέρων ἐξαρτημάτων
55, 146
γενικός στατιστικός Χειρογράφων καί
Ἐντύπων ὁλοκλήρου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους 58, 148
εἰσερχομένων βιβλίων καί ἐγγράφων
59, 149
ἐντύπων 55
Εὐστρατιάδου 55, 146
κειμηλίων 53, 144
Λάμπρου 55, 146
τιμαλφῶν ἀντικειμένων ἰδιαιτέρων
ἐξαρτημάτων 55, 146
Κατάστιχον Ληψοδοσίας 248, 279

413

Καταστατικός Χάρτης Ἁγίου Ὄρους
[Κ.Χ.Α.Ο.] 13, 19, 20, 37, 39, 41, 43,
45, 46, 47, 64, 69, 71, 75, 79, 80, 85,
86, 88, 91, 97, 116, 117, 119, 120, 133,
134, 137, 138, 140, 143, 150, 151,
157, 158, 161, 165, 167, 171, 174,
179, 181, 183, 201, 202, 204, 206,
212, 214, 215, 217, 219, 223, 224,
231, 247, 252, 253, 280, 287, 291,
293, 294, 309, 315, 337, 343, 348,
350, 361, 364, 365, 368, 373, 3735,
374, 379
Κατάστημα Ἀθωνιάδος 271
Κατάταξις εἰς τόν μοναχικόν βίον 232
Καυσόξυλα 46
Κελλία 21, 45-47, 55, 146, 168, 169, 213,
289, 296, 372
Κειμήλια 19, 21, 22, 23, 30, 31, 49 ἑπ.,
495, 516, 56(57)8, 60 ἑπ., 6010, 61, 6111,
142, 143 ἑπ., 150 ἑπ., 153, 154, 155,
208, 215, 2151, 217, 2172, 219 ἑπ.,
221, 328, 330, 336, 337, 372 ἑπ., 374,
386
ἀναπαλλοτρίωτα 50, 143-144
ἀπομάκρυνσις 50, 51-52, 143, 151
ἐμφάνισις 53, 144
ἔννοια 51, 53, 144, 151, 152-153, 219
ἐξαγωγή 51-52, 151-152, 153, 220
κατάλογος 53, 144
κατοχή 50, 143
κυριότης 50, 143
φύλαξις 53, 144
Κέντρον Διαφυλάξεως Ἁγιορειτικῆς
Κληρονομίας [Κε.Δ.Α.Κ.] (Κέντρο
Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς) 138, 139, 297
Κέντρον Τεχνικοῦ Ἐλέγχου Ὀχημάτων
[Κ.Τ.Ε.Ο.] 320
Κηρύκεια δικαιώματα 67, 160
Κληρικός 42, 97, 102, 103, 183, 188,
189, 206, 234, 254, 256, 260, 263,
264, 276, 311
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Κλητήρ 64, 105, 159, 191
Κοινοτικός φόρος
βλ. λ. Φόρος
Κόμιστρον 83, 84, 89, 168, 177, 178,
319, 320, 321
Κραββατόξυλα 46
Κρέας 327, 330, 335, 361-362
Κτηνοτροφία 292
Κυνηγετική περίοδος 209, 212
Κυνηγετικοί κύνες
βλ. λ. Ζῷα
Κυνήγι 213
Κυνηγός 123, 130, 213, 226
Κυψέλη 122, 226
Κῶδιξ
ἀγροδασικῆς ἀσφαλείας 64, 158
δασικῆς ἀσφαλείας 64, 158
Ὁδικῆς Κυκλοφορίας [Κ.Ο.Κ.] 316,
321, 322
Πειθαρχικοῦ
Συμβουλίου
τῆς
Ἀθωνιάδος
Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀκαδημίας 268
Ποινικῆς Δικονομίας 322
Πρακτικῶν Διαχειρίσεως Κτηματογράφων 59, 149
Πρακτικῶν Καθηγητικοῦ Συμβουλίου
τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀκαδημίας 105, 190, 265, 268
Ὑπαλληλικός 104, 189

- Λ Λαϊκός 65, 66, 68, 122, 147, 159, 161,
164, 166, 189, 209, 212, 214, 215,
220, 232, 258, 264, 289, 293, 295,
311, 327, 331, 335, 338, 350, 364,
365, 367, 374, 380
Λαθροβοσκή 63, 67, 122, 127, 157, 160,
164, 226, 229
Λαθροφαγία 239
Λαθροϋλοτομία 63, 122, 127, 157, 226,
229
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Λεωφορεῖον
βλ. λ. Ὀχήματα
Λίθοι πολύτιμοι 52, 152
Λιμενικός Σταθμός Δάφνης
βλ. λ. Δάφνη
Λιμνοθάλασσα Μπουροῦ – Ξάνθης 97,
116, 183, 201, 254, 280
Λίρα Τουρκική 45-46
Λογιστικά Βιβλία
Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 114-115, 199-200
Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς
248, 279
Δασικῆς Ἐφορείας Ἁγίου Ὄρους 226
Ἐπιτροπῆς διοικήσεως τοῦ Ταμείου
Ἐλαιοπαραγωγῆς 72, 74
Λόγοι ἀνωτέρας βίας 65, 66, 165, 166
Λόγοι δημοσίας τάξεως καί ἀσφαλείας
92, 291, 216, 318
Λόγοι ὑγείας 291
Λύκειον Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀκαδημίας 96, 97, 98, 99, 100-101,
103, 104, 111, 182, 183, 184-185, 186,
187, 188, 189, 190, 196, 197, 310, 312

- Μ Μαθητικόν προσωπικόν
βλ. λ. Ἀθωνιάς Σχολή – Ἀκαδημία
Μάρτυς 65, 66, 159, 165, 166, 340, 348,
349, 352, 371
Μήνυσις 69, 166, 328, 329, 333, 336,
337, 346, 369, 370-371, 375
Μελέται Περιβαλλοντικῶν Ἐπιπτώσεων [Μ.Π.Ε.] 295, 296
Μελισσοκομία 242, 292
Μελισσοτρόφος 122, 226, 228
Μετάθεσις
Διευθυντοῦ (Σχολάρχου) τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς 234
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ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 205, 262
ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς
234
Καθηγητῶν τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 104, 189
Σχολάρχου, Διευθυντοῦ τοῦ Λυκείου
καί Διευθυντοῦ τοῦ Γυμνασίου τῆς
Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 189
Μετάληψις τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων
107, 193
Μετοχιακά Μισθώματα 39
Μετόχιον «Κοίμησις τῆς Θεοτόκου»
220
Μητροπολίτης 100, 186, 232, 258, 354
Μητρῷον
δασονόμων καί δασοφυλάκων 121,
225
εἰσαγομένων αὐτοκινήτων 169
μηχανημάτων καί ὀχημάτων 317
ὀχημάτων 82, 176, 317, 318
ποινικόν 64, 158
σκαφῶν 88
φυτοϋγειονομικόν 296
Μηχανισμός Τεχνικῆς Ὑποστήριξης καί
Προληπτικοῦ Ἐλέγχου 139
Μισθοδοσία 106, 191, 233, 235, 264,
280
Μισθολόγιον Προσωπικοῦ 248, 279
Μοναί (Μονή - Μονές) 13, 17, 18, 19,
20(21)1, 39, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 67, 72, 75,
78, 82, 83, 84, 88, 92, 96, 97, 98, 100,
101, 108, 112, 117, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 129, 130, 138,
139, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 151, 152, 157, 159, 160, 168,
169, 170, 171, 176, 177, 178, 182,
183, 184, 186, 187, 193, 197, 203,
213, 216, 219, 220, 224, 225, 226,

227, 228, 229, 232, 237, 238, 240,
247, 253, 255, 257, 258, 267, 274,
275, 278, 288, 289, 290, 291, 292,
293, 294, 295, 296, 297, 306, 313,
316, 317, 318, 328, 329, 331, 335,
336, 337, 338, 342, 346, 347, 348,
364, 366, 3662, 368, 369, 370, 3704,
371, 372, 373, 375, 382, 384, 385,
386, 387, 388, 389
βασιλική 54, 145
ἰδιοκτήτρια 122, 123, 124, 125, 127,
227, 228, 229, 293
ἰδιόρρυθμος 18, 59, 149
κοινόβιος 17, 18, 59, 106, 149, 192
κυρίαρχος 21, 45-47, 52, 54, 55, 56,
57, 81, 83, 88, 92, 138, 146, 147,
152, 153, 169, 175, 177, 317, 318,
372
πατριαρχική 54, 145
Στουδίου 17
Μοναχός 17, 18, 55, 65, 66, 68, 100, 101,
102, 103, 106, 112, 117, 120, 126,
146, 147, 159, 161, 164, 166, 169,
186, 187, 188, 189, 192, 197, 203,
206, 210, 213, 214, 215, 220, 224,
232, 233, 235, 239, 247, 250, 258,
261, 266, 275, 289, 293, 295, 311,
328, 329, 336, 337, 364, 368, 3683,
369, 370, 3704, 371, 372, 374, 375,
377, 384
Μοναχολόγιον 101, 187
Μονοπώλιον σιγαρέττων καπνοῦ 327,
330, 334, 335, 351
Μύκητες 127

- Ν Νηστεῖαι 107, 115, 192, 193, 201, 239,
267, 313, 314
Νόμος
ἀπείθεια 335, 365
δασικός 120, 223
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περί ἀρχαιοκαπηλίας 56, 61, 147, 154
περί δημοσίων ἐσόδων καί δικαστικῶν
ἐξόδων 66, 67, 159, 163, 359
περί ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως
201, 309
περί κλοπῆς 56, 147
περί λαθρεμπορίας 364
ποινικός 355, 370
Νομοθεσία
ἀφορῶσα εἰς τήν διαδικασίαν ἐκτελέσεως τῶν διοικητικῶν προστίμων καί κυρώσεων καί τήν βεβαίωσιν καί εἴσπραξιν αὐτῶν 322
περιβαλλοντική 296
περί δημοσίων ἔργων 138, 140
Νυκτοφύλαξ 107, 193, 266

- Ξ Ξυλάνθραξ 289
Ξυλεία 46, 168, 306
Ξύλευσις 46, 227
Ξύλον (Ξύλο) 46, 52, 75, 152, 303, 304
Τίμιον 51, 151
Ξυλογλυπτική 234, 242, 254, 263
Ξυλόγλυπτα 51, 53, 151, 152
ἐνθύμια 52, 152, 220
Ξυλόγλυπτοι
ἱεραί εἰκόνες 51, 151
σταυροί 51, 151
Ξυλογραφία 51, 151, 155

- Ο Ὁδοποιΐα 123, 170, 298, 306
Ὁδός 78, 84, 168, 169, 170, 178, 321, 383
ἁμαξιτή 78, 83, 168, 170, 177, 319,
373
δασική 78, 170, 171, 306, 373

Ἀλφαβητικόν Εὑρετήριον

Οἰκοδομικά ἔργα 328, 330, 338, 383 ἑπ.,
385, 386
Οἰκοδομικαί ἐργασίαι 170, 330, 338,
373, 383
Οἰκοδομική ἄδεια 338
Οἰκονόμος 105, 113, 114, 115, 191, 198,
200, 234, 247, 248, 249, 250, 265,
278, 314
Οἰκότοπος 7824, 8626, 9127, 11935, 13437,
1715, 286, 287 ἑπ., 288, 290, 291, 293
Οἰκοτροφεῖον 96, 182, 231, 235, 248,
253, 278, 309, 312, 313, 314
Οἰκοτροφία 233
Οἰκότροφος 113, 198, 233, 249, 278, 314
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον 18, 20, 45,
49, 58, 60, 9528, 102, 116, 143, 148,
188, 201-202, 2151, 2172, 231, 234,
251, 275, 276, 279, 281, 310, 311,
356, 381
Ὁμόλογον 47, 55, 146
Ὁπλισμός
ἀγροδασοφυλάκων 64, 158
Ἁγιορειτικῶν Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν
333, 344
Ὅπλον
κατάσχεσις 210, 213
κυνηγετικόν 134, 135, 210, 213
πυροβόλον 210, 213
Ὀχήματα 77, 7723, 80-85, 168, 169, 170,
174-180, 286, 291, 305, 315-322
ἀγροτικά 81, 169, 175, 317, 318
ἄδεια ἀντικαταστάσεως 82, 176, 317
ἄδεια εἰσαγωγῆς 79, 81, 169, 170,
171, 175, 316 ἑπ.
ἄδεια εἰσόδου 83, 177, 315, 316, 320
ἄδεια κυκλοφορίας 82, 84, 85, 169,
176, 179, 320
ἄδεια παραμονῆς 81, 175, 177, 315,
316 ἑπ., 320
ἀπομάκρυνσις 79, 85, 171, 179, 321
ἀπόσυρσις 318
αὐτοκίνητα 84, 168
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δημοσίων ὑπηρεσιῶν Ἁγίου Ὄρους
81, 175, 316
δίκυκλα 169
εἰσαγωγή 79, 81, 83-84, 169, 170,
171, 175-176, 316-317, 318
εἴσοδος 7723, 80 ἑπ., 8025, 80-81, 83,
169, 174 ἑπ., 174, 1749, 175, 177,
178, 17910, 286, 291, 315, 317,
318-319, 320, 321
ἐξαγωγή 169
ἔξοδος 169, 177, 319
ἐπαγγελματικά 83, 177, 318
ἐπιβατικά (ἐπιβατηγά) 80, 83, 168,
174, 177, 315, 319
Ἱερᾶς Μονῆς 168-169
Κελλιωτῶν 169
κυκλοφορία 7723, 80 ἑπ., 80, 8025, 8182, 83, 84, 174 ἑπ., 174, 1749,
175-176, 177, 178, 17910, 286,
291, 315-316, 317, 319, 321
λεωφορεῖον 83, 84, 168, 177, 178
μεταβίβασις κυριότητος 82, 176, 318
μεταφορά ἐκτός Ἁγίου Ὄρους 82,
170, 176
μεταφορᾶς προσκυνητῶν 83-84, 177178, 319-320, 321
οἰκοδομικά 83, 177, 318
παραμονή 81, 83, 175-176, 177, 315,
316-317, 318-319, 320
στάθμευσις 84, 178, 321
τρίκυκλα 169
τροχοφόρα 79, 80, 85, 170, 174, 291,
315
φορτηγά 83, 168, 177, 318
χωματουργικά 83, 177, 318

- Π Παλαιογραφία 234, 242, 263
Παλαιόν Ἡμερολόγιον 109, 110, 195,
276, 277

417

Πανίς 134, 287, 288, 291 ἑπ., 292, 293
Παραίνεσις (εἰς τούς μαθητάς τῆς Ἀθωνιάδος) 108, 194, 240, 266, 268
Παρατήρησις (ποινή εἰς τούς μαθητάς
τῆς Ἀθωνιάδος) 108, 194, 268
Παραοικονόμος 234, 263
Πειθαρχικαί
κυρώσεις 337, 371, 375
ποιναί 374
Πειθαρχική τιμωρία 56, 147
Πειθαρχικόν Συμβούλιον
Ἀθωνιάδος Ἀκαδημίας 267-268
Ἀθωνιάδος Σχολῆς 236
Περιουσία Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀκαδημίας 97, 114, 183, 200, 255
Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας 288,
292-293, 297
Πηλίκιον ἀγροδασοφυλάκων 68, 161
Πιστοποιητικόν
διά τό εἶδος καί τήν κατηγορίαν τῶν
πλόων σκαφῶν 87
διά τόν διορισμόν εἰς τά τοπικά Ἁγιορειτικά Σώματα 344-345
ΚΤΕΟ 320
Λιμενικῆς Ἀρχῆς 87
παιδαγωγικῆς μορφώσεως 260
πρός ἔκδοσιν ἀδείας θήρας 213
προσκομιζόμενον ὑπό λαϊκῶν μαθητῶν Ἀθωνιάδος 232
σπουδῶν 247
Πνευματικός Ἀθωνιάδος 107, 193, 263
Ποιναί
διά ἀπαγορευμένην χρῆσιν ῥαδιοφώνου 336
διά παράβασιν τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς
θήρας 214
διά παράβασιν τῆς Κ.Δ. περί ἀπό ἀέρος προσεγγίσεως 93
διά παράβασιν τῶν Κ.Δ. περί ὀχημάτων 85, 174, 179, 321
διά πταίσματα 334, 350
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εἰς ὄχημα διά μή ἐπιτρεπομένην μεταφοράν προσκυνητῶν ἐπί κομίστρῳ
84, 178
εἰς σκάφος διά μή ἐπιτρεπομένην μεταφοράν επιβατῶν ἐπί κομίστρῳ
89
εἰσπράξεις ἐκ ποινῶν 122
κατά τῶν παραβατῶν μαθητῶν τῆς
Ἀθωνιάδος 100, 108, 186, 194,
246, 257, 268, 313
Ποινική Δίωξις
τῶν περί ἀρχαιοκαπηλείας καί κλοπῆς
νόμων τοῦ Κράτους 56, 147
ἐπί τῇ ἀρνήσει συνδρομῆς πρός κατάσβεσιν πυρκαϊᾶς 125, 228
Ποινικόν Μητρῷον
βλ. λ. Μητρῷον
Πολιτική Διοίκησις Ἁγίου Ὄρους (Πολιτική Διοίκηση Αγίου Όρους) 92,
126, 133, 205, 279, 3704, 383, 387,
389
Πολιτιστικά ἀγαθά 91
Ποτά οἰνοπνευματώδη (ἀπαγόρευσις
καταναλώσεως ἐν τῇ Ἀθωνιάδι) 107,
193, 267
Πραγματογνωμοσύναι 64, 158, 353, 357
Πραγματογνώμων 65, 66, 68, 69, 161,
164, 165, 166, 356, 357
Πρακτικόν ἀποτελεσμάτων εἰσιτηρίων
εἰς τήν Ἀθωνιάδα Ἐκκλησιαστικήν
Ἀκαδημίαν ἐξετάσεων 273
Πράσινο Ταμεῖο 293
Πρόγραμμα μαθημάτων Ἀθωνιάδος
ἀναλυτικόν 99, 105, 185, 190, 243
ὡρολόγιον 105, 185, 190, 236, 243,
251, 257, 265, 283, 284
Προϊσταμένη Ἐκκλησιαστική Ἀρχή
337, 375
Προϊστάμενος
ἱερᾶς μονῆς Βατοπαιδίου (Βατοπεδίου) 112, 198, 232, 278

Ἀλφαβητικόν Εὑρετήριον

ἱεραρχικῶς 72
ἱερῶν μονῶν 18, 19, 247
μέλος Δασικῆς Ἐφορείας 224
μέλος ἐξαμελοῦς Ἐπιτροπῆς οἱονεί
δευτεροβαθμίου 384
μέλος τριμελοῦς Ἐφορείας διοικήσεως
Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 278
Σεϊμένιδων 343
σχολικῆς μονάδος δευτεροβαθμίου
ἐκπαιδεύσεως 103, 189
τοπικῶν Ἁγιορειτικῶν Ὀργάνων 345
Προμελέται Περιβαλλοντικῶν Ἐπιπτώσεων [Π.Π.Ε.] 295, 296
Προσευχή 107, 193, 239, 267
Προσηλυτισμός 238
Προσήμανσις παρακρατημάτων 290
Προσκύνησις εἰς Ἅγιον Ὄρος 328, 331,
338, 381 ἑπ.
Βλ. καί λ. Διαμονητήριον, ὡς καί Ἁγιορειτικόν Ἔνσημον
Πρόσοδοι
Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς
233
κατάσχεσις 354
Ταμείου Ἀγροδασικῆς ἀσφαλείας 69,
161
Πρόστιμον
ἀναρμόστου συμπεριφορᾶς τῶν Ἁγιορειτικῶν Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν
345
κατάθεσις εἰς τό Ταμεῖον τῆς Ἱερᾶς
Κοινότητος 350
μή ἐμφανίσεως μαρτύρων ἤ πραγματογνωμόνων 65-66, 165-166
παραβάσεως τῆς Κ.Δ. περί ἀπαγορεύσεως τῆς θήρας 134-135, 210,
213
παραβάσεως τῆς Κ.Δ. περί εἰσαγωγῆς
αὐτοκινήτων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει καί
διανοίξεως δασοδρόμων 78-79,
171
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παραβάσεως τῆς Κ.Δ. περί εἰσόδου
καί κυκλοφορίας ὀχημάτων 320322
παραβάσεως τῶν καθεστώτων τοῦ
Ἁγίου Ὄρους περί εἰσόδου θηλέων καί παρανόμου θήρας 66, 159,
163
ὡς πόρος Δασικῆς Ἐφορείας 122
ὡς πρόσοδος Ταμείου Ἀγροδασικῆς
ἀσφαλείας 161
Προσωπική κράτησις 66, 159, 163, 346,
350
Προϋπολογισμός
Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 114, 117, 200, 203, 255, 264,
279
Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς
249
Δασικῆς Ἐφορείας 122, 225
Ἐπιτροπῆς Διοικήσεως Ταμείου
Ἐλαιοπαραγωγῆς 73
Ἐφορείας Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 113, 199, 279
Ἱ. Κοινότητος 121
Ἱ. Μονῆς 55, 146
κρατικός 128, 206
Σκήτης 55, 146
Πρωτᾶτον
Βιβλιοθήκη 54, 58, 145, 148
Ἱ. Ναός 237, 251, 338, 380
μέγας κώδων 126, 229
πλατεῖα 84, 169, 178, 321
Πρωτεπιστάτης 64, 158, 277, 347
Πρωτόκολλον
ἀποβολῆς 125
παραδιδομένων ζῴων εἰς τήν Ἱ. Ἐπιστασίαν 67, 160
παραδόσεως τοῦ γραφείου καί τῆς
σφραγῖδος τῆς Ἐπιτροπῆς Διοικήσεως τοῦ Ταμείου Ἐλαιοπαραγωγῆς 74

Ἐφορείας Ἀθωνιάδος εἰσερχομένων
καί ἐξερχομένων ἐγγράφων 115,
200
Μονίμου Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν πάσης
φύσεως οἰκοδομικῶν καί τεχνικῶν
ἐργασιῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει 385
παραδόσεως τοῦ ταμείου, τῶν λογιστικῶν βιβλίων, τῆς βιβλιοθήκης
καί τοῦ γραφείου τῆς Δασικῆς
Ἐφορείας 226
παραλαβῆς καί παραδόσεως τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἀθωνιάδος 58-59,
248
παραλαβῆς καί παραδόσεως τῆς Βιβλιοθήκης τῶν Ἱ. Μονῶν καί Σκητῶν 54, 145-146
Πταῖσμα 327, 334, 336, 347 ἑπ., 353,
359, 370
Πτηνά 210
Πτυχίον Ἀθωνιάδος
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 274 ἑπ.,
275, 277
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς 246-248
ἐπιδείξεως ἐπιτυχοῦς ἐπιδόσεως εἰς τά
μαθήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς
καί Ἁγιογραφίας 111, 197
Πυρκαϊά 125, 126-127, 227, 228, 229,
289, 343
ζημίαι 63, 157
κατάσβεσις 92, 125, 126, 228, 229,
289
κίνδυνος 54, 122, 125, 145, 226
προστασία 126
Πυροπροστασία 289, 290
Πυροσβεστικαί ὁμάδες Ἱερῶν Μονῶν,
Σκητῶν ἤ μοναχῶν 126, 289

- Ρ Ῥαδιόφωνον 328, 331, 336, 367
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- Σ Σεϊμένιδες (Σεϊμένδοι) 229, 343, 344,
348, 350
Σερδάριδες 343, 344, 350
Σιγίλλιον 51, 144, 151, 219
αὐτοκρατορικόν 17
Πατριαρχικόν 18, 45, 46, 47
Σιγιλλιῶδες γράμμα 18
Σκάφη 86-90
ἄδεια ἀντικαταστάσεως 88
δημοσίων ὑπηρεσιῶν Ἁγίου Ὄρους
87
ἐπαγγελματικά 87, 89
ἐπιβατηγά – ὀχηματαγωγά 87
ἰδιωτικόν 87
Ἱ. Σκηνωμάτων 87, 88
καταβολή τακτικῶν εἰσφορῶν ἐφ’
ἅπαξ διά τήν χορήγησιν ἀδείας
ἐκτελέσεως ἐκτάκτων πλόων 89
μεταβίβασις μεταξύ Ἱ. Μονῶν καί
ἐξαρτημάτων 88
μεταφορά ἐπιβατῶν ἐπί κομίστρῳ 8889, 89
μή ἐπαγγελματικά 87
πλωτά 86 ἑπ., 292
προβλῆται ἀνελκύσεως καί καθελκύσεως 301
προσέγγισις (γενικῶς) 86 ἑπ., 90, 292
προσέγγισις κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς Ἱ.
Κοινότητος 86, 87, 89
προσέγγισις ἐκτάκτως κατόπιν ἀδείας
τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας 86, 87, 88-89
τέλος προσεγγίσεως 87
Σκευοφυλάκιον 53, 144
Σκευοφύλαξ 18, 53, 144, 247
Σκήτη 50, 53, 54, 55, 59, 126, 143, 144,
145, 146, 149, 169, 213, 216, 219, 382
Στέρησις ἐξόδου μαθητοῦ Ἀθωνιάδος
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς 236
Σύλληπτρα ἀγροδασοφύλακος 67, 123,
160, 226

Ἀλφαβητικόν Εὑρετήριον

Συμβούλιον
Καθηγητικόν Ἀθωνιάδος 104, 105,
190-191, 236, 243, 247, 265
Πειθαρχικόν Ἀθωνιάδος 236, 267268
Τεχνικόν 139
Σύμβουλος
ἀρχαιολογικός 383, 384, 385
δασολόγος 121
Δικαίου 59, 149
Ἐκπαιδευτικός 253
Σχολάρχου Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 99, 185, 256
τεχνικός 383, 384, 385
τεχνικός Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας καθεμιᾶς ἁγιορειτικῆς αὐτοδιοικήτου
ἀρχῆς 138
τεχνικός Ἐπιτροπῆς διοικήσεως Ταμείου Ἐλαίας 72
Σύναξις 20, 53, 138, 144
Γεροντική 52, 56, 147, 152, 227, 370,
371, 386, 388, 389
Ἔκτακτος Διπλή Ἱερά Σύναξις
(Ε.Δ.Ι.Σ.) 79, 80, 81, 82, 83, 171,
174, 175, 176, 177, 319, 3683
Ἔκτακτος Εἰκοσαμελής / Ἱ. Δισενιαύσιος Σύναξις (Δ.Ι.Σ.) / Ἀντιπροσώπων καί Προϊσταμένων τῶν
εἴκοσιν Ἱ. Μ. 13, 14, 15, 19, 20,
23, 24, 33, 331, 34, 35, 353, 36, 37,
39, 40, 41, 42, 424, 43, 45, 49, 495,
50, 516, 56(57) 8, 58, 60, 6010, 6111,
63, 6512-14, 6615-16, 6717, 6818-20,
6921-22, 71, 75, 77, 7723, 7824, 80,
8025, 85, 86, 8626, 91, 9127, 95,
9528-29, 10232, 10333, 119, 11934-35,
120, 128, 129, 133, 13336, 134,
13437, 135, 137, 138, 139, 143,
150, 151, 155, 157, 163, 165, 167,
1715, 174, 1749, 179, 179(180)10,
181, 18111, 204, 205, 206, 20615,
209, 210, 211, 212, 215, 2151, 217,
2172, 219, 223, 2265, 230, 231,
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252, 253, 282, 286, 287, 291, 309,
315, 322, 323, 335, 337, 339, 343,
346, 347, 351, 352, 3561, 361,
363, 365, 366, 367, 368, 369, 370,
3704, 371, 372, 375, 377, 380,
381, 383, 384, 385, 387, 388, 390
Ἱ. Κοινότητος 114, 138, 199, 249, 280
κυριάρχου (κυρίαρχης) Ἱ. Μ. 138
μοναστηριακή 334, 352, 353, 356,
359
Συνεστίασις 107, 193
Σφραγίς
Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 98, 184
Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς
246
Ἀστυνομικῆς Διευθύνσεως 345
Δασικῆς Ἐφορείας Ἁγίου Ὄρους
121, 225
Ἐπιτροπῆς Διοικήσεως τοῦ Ταμείου
Ἐλαιοπαραγωγῆς 72, 74
Ἐφορείας Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 115, 201, 255,
280
Ἐφορείας Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς 249
Ἱ. Ἐπιστασίας 345
Μεγάλη 41, 43, 355, 360
Μονίμου Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν πάσης
φύσεως οἰκοδομικῶν καί τεχνικῶν
ἐργασιῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει 385
Σχέδιον Διαχειρίσεως τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος 288, 289, 293, 294, 295,
296, 297
Σχολάρχης 98-99, 100, 101, 102, 105,
106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115,
116, 184-185, 186, 187, 188, 190, 191,
192, 193, 194, 196, 197, 198, 200,
201, 205, 233, 236, 237, 238, 239,
240, 243, 244, 245, 246, 248, 249,
250, 251, 256, 257, 258, 260, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 271, 272,

274, 275, 277, 278, 279, 281, 313,
313-314
ἀντικατάστασις 234
διορισμός 102, 188-189, 206, 233,
234, 263, 311
θητεία 102, 188, 234, 263, 311
καθήκοντα 104, 190, 235-236, 264265, 312
μετάθεσις 103, 189, 205, 206, 234
μονιμοποίησις 234, 263
Σχολαρχεύων 311, 312
Σχολεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως 97, 183, 234, 244
Σχολεῖον Μέσης Ἐκπαιδεύσεως 234,
244, 262
Σχολική Ἐφορεία
βλ. λ. Ἐφορεία

- Τ Ταμεῖον
Ἀγροδασικῆς Ἀσφαλείας 69, 70, 161,
162
Δασικῆς Ἐφορείας Ἁγίου Ὄρους
122, 225-226
Ἐλαιοπαραγωγῆς (Ταμεῖον Ἐλαίας
Ἁγίου Ὄρους) 21, 71-74
διά τήν κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν λειτουργίας καί τῶν δαπανῶν λήψεως ἀναγκαιούντων μέτρων συντηρήσεως κτιρίων ἤ ἐνισχύσεως
ἔργων τῆς Μονίμου Ἐπιτροπῆς ἐπί
τῶν πάσης φύσεως οἰκοδομικῶν
καί τεχνικῶν ἐργασιῶν ἐν Ἁγίῳ
Ὄρει 385
εἰδικόν διά τήν Ἱεράν Ἐπιστασίαν περί
τῶν εἰσερχομένων διά τήν Ἀθωνιάδα Σχολήν πόρων καί ἐξερχομένων τῶν πρός τό Ταμεῖον τῆς
Ἐφορείας διατιθεμένων ποσῶν
249, 279
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εἰδικόν περί τῶν εἰσερχομένων διά τήν
Ἀθωνιάδα Ἐκκλησιαστικήν Ἀκαδημίαν πόρων 279
Ἐπιτροπῆς Διοικήσεως τοῦ Ταμείου
Ἐλαιοπαραγωγῆς 72
Ἐφορείας Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 113, 198, 278
Ἐφορείας Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς 248, 249
Ἱ. Ἐπιστασίας 355, 360
Ἱ. Κοινότητος (Ἱεροκοινοτικόν) 33,
35, 39, 84, 89, 178, 209, 210, 212,
213, 320, 342, 345, 350, 354, 366,
367
Ἱ. Μονῆς 53, 144
Τελωνειακή Ὑπηρεσία 33
Τελωνεῖον
Δάφνης 51, 151, 220, 317
Κράτους 33
Τεχνικά ἔργα 293, 296
Τεχνικαί ἐργασίαι 328, 330, 338, 383
ἑπ., 385, 386
Τεχνικόν προσωπικόν
βλ. λ. Ἀθωνιάς Σχολή – Ἀκαδημία
Τεχνικόν Συμβούλιον
Βλ. λ. Συμβούλιον
Τιμολόγια 113, 114, 198, 199, 200, 249,
250, 278
Τοιχογραφίαι 51, 151, 155, 383, 386
«Τράγος» Ἰωάννου Τσιμισκῆ 17
Τράγοι
βλ. λ. Ζῷα
Τυπικόν Ἁγίου Ὄρους (ἱστορικῶς) 13,
17-18
Τυπικόν ὁσίου Ἀθανασίου Ἀθωνίτου 17
Τύπος (συγγραφή, παράφρασις ἤ ἀνατύπωσις βιβλίου) ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
328, 329, 337, 377
Τύπος Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης
106, 192, 239, 266
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- Υ Ὑδατοκαλλιέργεια 303
Ὑδρογεωτρήσεις 299
Ὑλοτομία 125, 228, 290
Ὑλοτομικαί ἐργασίαι 292
Ὑλοτόμος 122, 125, 130, 225, 226, 228,
229
Ὑπαλληλικός Κῶδιξ
βλ. λ. Κῶδιξ
Ὑπηρεσιακόν Συμβούλιον Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως 262
Ὑπογραμματεῖς Ἱ. Κοινότητος 69, 161
Ὑποδ/σις Χωρ/κῆς Ἁγίου Ὄρους (Καρυῶν) 64, 67, 68, 70, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164
Ὑποτροφία 247
Ὑπουργεῖον (Υπουργείο) 367
Γεωργίας 124
Ἐθνικῆς Ἀμύνης 312
Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων
96, 97, 100, 101, 102, 103, 104,
113, 116, 182, 183, 186, 187, 188,
189, 199, 202, 234, 235, 256, 257,
259, 262, 263, 264, 273, 275, 277,
279, 281, 309, 310, 311, 312
Ἐξωτερικῶν 58, 74, 131, 148, 156,
173, 234, 258, 263, 3561, 3704,
381
ἐπιχορήγησις 293
Οἰκονομικῶν 279
Περιβάλλοντος καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς 295
Προεδρίας Κυβερνήσεως 373
Συγκοινωνιῶν 82, 169, 176
Ὑπουργική ἀπόφασις 35, 117, 202, 281,
311

- Φ Φορεῖς Διαχειρίσεως 293, 294, 295
Φόρος (Φορολογία) 14, 21, 292
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εἰσαγομένου καπνοῦ (καπνικός) 3738, 97, 183, 233, 255
εἰσαγομένων ἐμπορευμάτων 331, 353,
40
εἰσαγωγῶν καί ἐξαγωγῶν 233
ἐξαγομένων προϊόντων 33
ἐπί τῶν Μετοχιακῶν μισθωμάτων 39
1% ἐπί τῶν εἰσαγομένων καί ἐξαγομένων ἐξ Ἁγίου Ὄρους ἐμπορευμάτων 35-36, 97, 183, 255
2% ἐπί τῶν εἰσαγομένων καί ἐξαγομένων ἐξ Ἁγίου Ὄρους ἐμπορευμάτων 33-34, 335-336
3% κατά τήν ἐξαγωγήν τῶν ὑπό τῶν
Ἱ. Μονῶν ἐκτρεφομένων αἰγοειδῶν καί βοοειδῶν κ.λ.π. 327-328,
330-331, 335-336, 366
κοινοτικός (ἱεροκοινοτικός) 35, 40,
97, 183, 255, 328, 330, 335, 366
ταβηλίου 34
Φορολογικά προνόμια 17
Φορτηγόν
βλ. λ. Ὀχήματα
Φυτοϋγειονομικός Ἔλεγχος 296

Φυτοϋγειονομικόν Μητρῷον
βλ. λ. Μητρῷον
Φυτώριον 227
Φώκια, Μεσογειακή (Monachus monachus) 292

- Χ Χειρόγραφα 383
Χειρόγραφον συγγράμματος 377
Χλωρίς 287, 288, 291, 292, 293
Χρυσόβουλλα 13, 17, 18, 51, 59, 144,
149, 151, 219
Χωροφύλαξ 64, 67, 158, 160

- Ω Ὡρολόγιον πρόγραμμα μαθημάτων
Ἀθωνιάδος
βλ. λ. Πρόγραμμα μαθημάτων Αθωνιάδος
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