
 
 

N. 140(I)/2019 
 

 

 

 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι 
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Ο περί της Κρατικής Αρωγής προς τον Εφημεριακό Κλήρο της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου 
Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 140(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟ ΚΛΗΡΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Κρατικής Αρωγής προς τον Εφημεριακό 
Κλήρο της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου Νόμος του 2019. 

  
Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - 
  
 «Αρχιεπισκοπή» σημαίνει την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου· 
  
 «γη» σημαίνει την εκκλησιαστική γη που έχει παραχωρηθεί από την Αρχιεπισκοπή στη Δημοκρατία 

ως αντιπαροχή για την εκ μέρους της Δημοκρατίας κρατική αρωγή προς τον εφημεριακό κλήρο, την 
οποία βάσει της Συμφωνίας η Αρχιεπισκοπή υποχρεούται να μεταβιβάσει στη Δημοκρατία, ευθύς 
ως τούτο καταστεί απαιτητό με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου· 

  
 «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· 
  
 «εφημεριακός κλήρος» σημαίνει τον κλήρο που υπηρετεί στους ιερούς ναούς της Ελληνικής 

Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου· 
  
 «κρατική αρωγή» σημαίνει την επιδότηση της μισθοδοσίας του εφημεριακού κλήρου από τη 

Δημοκρατία· 
  
 «Συμφωνία» σημαίνει τη συναφθείσα μεταξύ της Δημοκρατίας και της Εκκλησίας της Κύπρου 

συμφωνία του Φεβρουαρίου 1971, η οποία προνοεί για κρατική αρωγή προς τον εφημεριακό κλήρο 
και για μεταβίβαση από την Αρχιεπισκοπή ως αντιπαροχής προς τη Δημοκρατία, της γης που 
περιγράφεται σε σχετικό κατάλογο που προσαρτάται στην εν λόγω συμφωνία.   
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Όροι 
καταβολής  
της κρατικής 
αρωγής. 

3.-(1) Η Δημοκρατία, στη βάση των προνοουμένων από τη Συμφωνία αναλαμβάνει την 
υποχρέωση της συνέχισης της καταβολής κρατικής αρωγής προς τον εφημεριακό κλήρο μέσω του 
εκάστοτε ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι - 

  
 (α) Ο αριθμός των δικαιούχων κρατικής αρωγής ιερέων, θα καθορίζεται ως ακολούθως: 

(i) Σε επτακόσιους εξήντα (760) ιερείς από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόμου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, 

(ii) σε οκτακόσιους (800) ιερείς από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2023, 

(iii) σε οκτακόσιους πενήντα (850) ιερείς από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2025. 

 
(β) Ο αριθμός των οκτακόσιων πενήντα (850) δικαιούχων κρατικής αρωγής ιερέων από 

την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά, θα αυξάνεται ποσοστιαία κατά 0,5% για κάθε έτος: 
 
     Νοείται ότι, αφ’ ης η Δημοκρατία αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο επί των μη 

ελεγχόμενων από αυτήν περιοχών, θα γίνουν οι ανάλογες ρυθμίσεις ως προς τον 
αριθμό των δικαιούχων κρατικής αρωγής. 

 
(γ) Το αναλογούν σε κάθε ιερέα ποσό κρατικής αρωγής που καθορίζεται σε €681,86 

μηνιαίως, θα αυξάνεται κατ’ αναλογίαν των εκάστοτε ισχυουσών γενικών αυξήσεων και 
τιμαριθμικών επιδομάτων που παραχωρούνται στους κρατικούς υπαλλήλους, από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και μετά. 

 
(2) Το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στη συμφώνως των διατάξεων του παρόντος Νόμου κρατική 

αρωγή καταβάλλεται ως συνολικό ποσό στο Φορέα Μισθοδοσίας του Εφημεριακού Κλήρου του 
Κεντρικού Εκκλησιαστικού Ταμείου της Ιεράς Συνόδου της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου από 
το Γενικό Λογιστή και η Εκκλησία της Κύπρου αναλαμβάνει την εξ ολοκλήρου καταβολή της 
μισθοδοσίας του εφημεριακού κλήρου, σύμφωνα με τις εσωτερικές αυτής διαδικασίες. 

 
(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών, με την έναρξη της 

ισχύος του παρόντος Νόμου η Αρχιεπισκοπή μεταβιβάζει στη Δημοκρατία ως αντιπαροχή και σε 
πλήρη κυριότητα αυτής τη γη, ευθύς ως τούτο καταστεί απαιτητό με απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου. 
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Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

