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ΣΧΕΤ:     Η Ερώτηση 6270/23-4-2020 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β. Διγαλάκης, για τα 
θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής: 
 
Όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτιριακού συγκροτήματος της Μονής Αγίου Ιωάννη 
του Ελεήμονα και τη χρήση της οδού προς την Ιερά Μονή Γουβερνέτου, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 
105616/28-04-2021 έγγραφο του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της 
Δ.Α.Ο.Κ. Χανίων, ισχύουν τα κάτωθι: 
«Βάσει του άρθρου 1 του Ν.3345/25 ιδρύθησαν στους τέσσερις νομούς της Κρήτης, αυτόνομα 
δημόσια ιδρύματα, που υπάγονται στον έλεγχο, δικαιοδοσία και εποπτεία του τ. Υπουργείου 
Γεωργίας, με την επωνυμία, Ταμεία Εφέδρων Πολεμιστών Κρήτης. 
Τα ταμεία αυτά, αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, υπό την εποπτεία και 
οικονομικό έλεγχο της Γενικής Διοίκησης Κρήτης. Η Γενική Διοίκηση Κρήτης  ασκούσε  τον έλεγχο, 
ενέκρινε ή τροποποιούσε, κάθε απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων (άρθρο 10 ΑΝ 862/37). 
Για την καλύτερη λειτουργία των Ταμείων, ιδρύθηκε  ειδική Υπηρεσία (η Επιθεώρηση Ταμείων 
Εφ. Πολ/στών Κρήτης) η οποία οργανικά ανήκε στο Υπ. Γεωργίας. 
Η Διοίκηση των Ταμείων, ασκείτο από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Νομάρχη, 
και μέλη, Οικονομικός  Έφορος, Δ/ντής Γεωργίας, Πρωτοδίκης και τρεις Έφεδροι. 
Η περιουσία και οι πόροι των Ταμείων, συνίστατο εκ των 3/5 εξ αδιανεμήτου των μοναστηριακών 
κτημάτων, που κατέστησαν απαλλοτριωθέντα, από την ισχύν του ιδρυτικού νόμου. 
Η κυριότητα των κτημάτων μετεβιβάσθη  δι’ αποφάσεων  συσταθών  προς τούτο  3 μελών  
Ειρηνοδικειακών Επιτροπών, που οι αποφάσεις αυτές αποτέλεσαν και τίτλους κυριότητας.   
Η διάθεσης της περιουσίας των Ταμείων, έγινε με δημοπρασία και άνευ δημοπρασίας. ΄Ανευ 
δημοπρασίας έγιναν παραχωρήσεις εις γεωργούς ακτήμονες καλλιεργητές και δωρεές σε 
Κοινότητες, Ναούς κ.λπ. Με δημοπρασία έγινε  προς κάθε πολίτη. 
Βάσει του από 27/30 Νοεμβρίου 1957 Β.Δ. όλη η ακίνητη και κινητή περιουσία των διαλυθέντων 
Ταμείων περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα και νομή στο Δημόσιο, που από 1-12-57 κατέστη 
αυτοδίκαιος διάδοχος της περιουσίας αυτής. 
Στο εξής, η Επιτροπή Οριστικών διανομών, οριοθετεί τα κτήματα, και η Επιτροπή 
Απαλλοτριώσεων Χανίων καθορίζει τους δικαιούχους, κατά τις διατάξεις της Αγροτικής 
νομοθεσίας. 
Σύμφωνα με το από 27/30-11-1957  ΦΕΚ 243/ΤΑ, άρθρο 5 «Τα υπό της αρμοδίας Επιτροπής 
Απαλλοτριώσεων κρινόμενα ως εμπίπτοντα εις τας διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Νόμου 
3194/1955, ακίνητα, τα μεν της περιπτώσεως δ΄ διατίθενται δι’ αποφάσεως του Νομάρχου, κατά 
την αντίστοιχον διάταξιν, προς εκπλήρωσιν των υπό ταύτης επιδιωκομένων σκοπών 
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(παραχώρησις Ναών εις πλησιεστέρας Κοινότητας κ.τ.λ.) τα δε των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄, 
εκποιούνται διά φανερών δημοπρασιών». 
Με την αρίθμ. 731/1960 απόφαση η Επιτρ. Απαλ/σεων Νομού Χανίων κρίνει ότι ο Ιερός Ναός 
Αγίου Ιωάννου του χωρίου Παζινός - Ακρωτηρίου με των πέριξ τούτου κελλίων εμπίπτει εις την 
διάταξιν της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 3194/1955, εξαιρεί τούτον της παραχωρήσεως 
και εκφράζει την ευχήν όπως ούτος παραχωρηθή δωρεάν εις την Ενοριακήν Επιτροπήν του 
χωρίου Παζινός - Ακρωτηρίου, διά τους εν τω σκεπτικώ εκτεθέντας λόγους. 
Στη συνέχεια με την αριθμ. 44802/31-8-62 Νομαρχιακή απόφαση παραχωρεί δωρεάν εις το 
Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον του Ιερού Ναού Πέτρου και Παύλου Παζινού-Ακρωτηρίου, τον Ιερόν 
Ναόν Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος  μετά του προαυλίου και των πέριξ τούτων ευρισκομένων 
κελλίων ιδιοκτησίας τέως Εφεδρικού Ταμείου Χανίων.». 
 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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