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ΔΛ. 71 

 

[…] 

 

Σν Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν δελ έιαβε νπνηαδήπνηε έλδεημε απφ ηηο αξρέο γηα ηελ 

ειεχζεξε ρξήζε ηνπ ηίηινπ «Οηθνπκεληθφ». Οη ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

Βελεηίαο επί ηνπ δεηήκαηνο απηνχ εμαθνινπζνχλ λα κελ εθαξκφδνληαη. Γελ έρνπλ 

γίλεη ελέξγεηεο γηα ην άλνηγκα ηεο Διιελνξζφδνμεο Θενινγηθήο ρνιήο ηεο Υάιθεο 

(Υευκπειίαληα). εκεηψζεθαλ αληηδξάζεηο απφ ηελ ακθηιεγφκελε ρξήζε ηεο Αγίαο 

νθίαο, ε νπνία απνηειεί κνπζείν εληαγκέλν ζηα κλεκεία παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηεο ΟΤΝΔΚΟ, γηα ηελ ηέιεζε ζξεζθεπηηθψλ εθδειψζεσλ. Σν αίηεκα 

ηνπ Αξκεληθνχ Παηξηαξρείνπ γηα ηελ ίδξπζε ελφο ηκήκαηνο γηα ηελ Αξκεληθή 

γιψζζα θαη ηνλ Αξκεληθφ θιήξν παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ εθθξεκεί εδψ θαη αξθεηά 

ρξφληα. Παξφκνηα αηηήκαηα έρνπλ ππνβιεζεί απφ δηάθνξεο ρξηζηηαληθέο θνηλφηεηεο 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ θιήξνπ... 

 
 

[…] 

 

ΔΛ. 73 

 

Όζνλ αθνξά ηα περιοσζιακά δικαιώμαηα, νινθιεξψζεθε ε εθαξκνγή ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ λφκνπ γηα ηα ηδξχκαηα ζε ζρέζε κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

πεξηνπζηψλ ηνπο. πλνιηθά απνξξίθζεθαλ αηηήζεηο γηα απφδνζε 1206 αθηλήησλ απφ 

ηηο νπνίεο νξηζκέλεο εθθξεκνχλ ελψπηνλ ηνπηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη άιιεο ελψπηνλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Αλαθέξζεθαλ πξνβιήκαηα ζε 

ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απφ ππνζεθνθπιαθεία θαη ηνπηθά θηεκαηνινγηθά 

γξαθεία παξά ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ εθηειεζηηθψλ εγθπθιίσλ απφ ηελ θπβέξλεζε. Οη 

απνθάζεηο πξνεγνπκέλσλ εηψλ κε ηηο νπνίεο απνδφζεθαλ αθίλεηα ζε κε 

κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο πξνζβιήζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε 

δηθαζηηθέο πξνζθπγέο. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

πξέπεη λα δηεπξπλζεί πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηδίσο ηδξχκαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην 

Γεκφζην θαζψο θαη αθίλεηα πνπ κεηαβηβάζηεθαλ ζε ηξίηνπο... 

 
 

[...] 

 

[Δμαθνινπζνχλ λα] αλαθέξνληαη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ Έιιελεο ππήθννη 

θαηά ηελ θιεξνλνκηθή δηαδνρή θαη θαηαρψξεζε αθηλήησλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ 

εθαξκνγή απφ ηηο ηνπξθηθέο αξρέο ηνπ Νφκνπ πεξί Κηεκαηνινγίνπ φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε ην 2012, ε νπνία πξνέβιεςε κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απφθηεζεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο απφ Έιιελεο ππεθφνπο. Οη ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

Βελεηίαο γηα ηελ πξνζηαζία πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ειεπζεξίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε δελ έρνπλ αθφκε εθαξκνζηεί πιήξσο. Το Ψήθιζμα ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 

Εσρώπης 1625/2008 αλαθνξηθά κε ηα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα ζηα λεζηά 

Γκιοκηζέανηα (Ίμβρος) και Μποζηζάανηα (Τένεδος) πξέπεη λα εθαξκνζηεί 

πιήξσο. 

 


