ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

σεως· τών απο μακρού υφισταμένων κενών έφημεριακών θέ
σεων
τών ώς άνω περιοχών, διά προσώπων έφιεμένων όπως
Έπι του σχεδίου Νόμου «περί τρόπου πληρώσεως κενών
Έφημεριακών τινων θέσεων καί συστάσεως Ειδικών- άερωθούν καί έξασφαλίζεται ή ταχυτέρα καί κατά τό δυνα
τόν επαρκής ιερατική μόρφωσις τούτων.
Σχολών Ιερατική; Μορφώσεως».
Προ; ri/y Βουλήν ιών ’Ελλήνων
Τό θέμα τών άπό μακροϋ κενών έφημεριακών θέσεων,
αίτινες ΰφίστανται ιδία εις ενορίας χωρίων έχόντων μικρόν
αριθμόν κατοίκων ή συγκοινωνιακούς δυσπρόσιτων ή άπομεμονωμένων, απασχολεί άπό ετών, ού μόνον την Έκκλησίαν, άλλα καί τήν Πολιτείαν. Οΰτω, κατά καιρούς, έθεσπίσθησαν διάφορα Νομοθετήματα, μεταβατικού κυρίως χαρακτήρος, δΓ ών έπεδιώχθη ή πλήρωσις τών έφημεριακών
θέσεων τών παραμεθορίων 'Ιερών Μητροπόλεων, δια προ
σώπων κεκτημένων μειωμένα τυπικά προσόντα.
Τελευταΐον νομοθέτημα τοιαύτης μορφής είναι τό Ν.Δ.
457/1970 «περί τρόπου πληρώσεως κενών έφημεριακών
θέσεων χωρίων παραμεθορίων ή ορεινών ή δυσπρόσιτων
καί ρυθμίσεως θεμάτων τινών της Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως», δυνάμει τού οποίου έπληρώθησαν μέν κατά
τό πλεΐστον τά κενά έφημεριακών θέσεων τών παραμεθο
ρίων 'Ιερών Μητροπόλεων, διότι τούτο έπέβαλλον επιτα
κτικοί εθνικοί λόγοι, έγένετο όμως, μετά φειδοΰς εφαρμογή
τών έν λόγω Ν. Διατάγματος, προκειμένου περ| της πλη
ρώσεως τών κενών έφημεριακών θέσεων χωρίων ορεινών
ή συγκοινωνιακούς δυσπρόσιτων τών λοιπών Μητροπόλεων
τής Επικράτειας.
“Ηδη διά τού παρόντος σχεδίου Νόμου παρέχεται ή δυνατότης . πληρώσεως ύφισταμάνων κενών έφημεριακών θέ
σεων, διά προσώπων τά όποια μετά τήν χειροτονίαν των
θά τύχουν έπαρκοΰς ιερατικής μορφώσεως εις συνιστωμένας προς τούτο είδικάς Σχολάς.
Είδικώτερον διά τού ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου ορί
ζεται έν άρθρω 1, ότι έπί μίαν πενταετίαν άπό τής ισχύος
αυτού, προς πλήρωσιν έφημεριακών θέσεων χωρίων έχόντων. μέχρι 500 κατοίκων ή τών ως παραμεθορίων, συγκοι
νωνιακούς δυσπρόσιτων ή ορεινών ή άπομεμονωμένων, χα
ρακτηριζόμενων δι’ άποφάσεως τού οικείου Νομάρχου μετά
πρότασιν τού έπιχωρίου Μητροπολίτου, δύνανται νά χειρο
τονούνται προσβύτεροι καί νά διορίζωνται έφημέριοι πρό
σωπα τών όποιων τά μορφωτικά προσόντα έξ άπόψεως
γραμματικών γνώσεων" συνίστανται τούλάχιστον εις τά τού
άπολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου.
Διά τού άρθρου 2 προβλέπεται ή έπιλογή τών καταλλή
λων διά τό ιερατικόν λειτούργημα καί ή δι’ άποφάσεων τής
Διαρκούς Ίερας Συνέδου σύστασις Ειδικών Σχολών 'Ιερα
τικής Μορφώσεως έτησίου κύκλου σπουδών, εις άς ούτοι
οποχρεούνται όπως φοιτήσουν, παρέχεται δέ άμα έξουσιοδοτησις, δυνάμει τής όποιας τά τής ίδρύσεως, όργανώσεως,
διοικήσεως καί λειτουργίας τών περί ών πρόκειται Σχολών,
το εν αυταϊς πρόγραμμα διδασκαλίας καί τά λοιπά συναφή
θέματα ώς καί τά άναφερόμενα εις τό προσωπικόν αυτών,
ρυθμίζονται ωσαύτως δΓ άποφάσεων τής Διαρκούς ',Ιεράς
Συνόδου.
Διά τών άρθρων 3 καί 4 προβλέπονται τά τής χειροτονίας τών έπιλεγομένων, τής κατατάξεώς των εις τήν Δ'
μισθολογικήν κατηγορίαν καί τής διαβαθμίσεως αυτών ώς
και τά τής μισθολογικής έξελίξεως καί μεταθέσεως τούτων.
Διά τών άρθρων 5 καί 6 παρέχεται ή δυνατότης εις έφημερίους Δ' μισθολογικής κατηγορίας, μή κεκτημένους ειδι
κήν έπιμόρφωσιν, όπως φοιτήσουν εις τάς άνωτέρω Σχο
λάς καί ρυθμίζονται θέματα άφορώντα εις τήν ιερατικήν
μόρφωσιν τών Εφημερίων τού Ν.Δ.457/1970, ώς καί εις
τον διορισμόν τών χειροτονηθέντων καθ’ ΰπέρβασιν τού
άριθμού τών όρισθεισών κατά Μητροπόλεις Έφημεριακών
θέσεων δυνάμει τών διατάξεων τού έν λόγω Ν. Δ/τος.
“Οθεν Six τού ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου ρυθμίζε
ται κατά τρόπον άποτελεσματικόν τό ζήτημα τής πληρώ
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Ό έπί τής Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων
'Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

Τροποποιούμεναι καί συμπληρούμεναι διατάξεις διά τού
σχεδίου Ν. Δ/τος «περί τρόπου πληρώσεως κενών Έφημεριακών θέσεων χωρίων έχόντων πληθυσμόν μέχρι 500
κατοίκων κ.λ.π.».
1.
Άρθρον .49 τού ΰπ’ άριθ. 2/1969 Κανονισμού τής 'Ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος «περί 'Ιερών
Ναών, Ενοριών, καί Εφημερίων».
’Από τής ισχύος τού παρόντος, οί διοριζόμενοι τό πρώτον
εις έφημεριακάς θέσεις ώς τακτικοί Εφημέριοι κατά τάς
περί διορισμού Εφημερίων διατάξεις τού παρόντος, κατα
τάσσονται έπί τή βάσει τού κατ’ άρθρον 24 παρ. 3 τού Ν.Δ.
126/69 «περί Καταστατικού Χάρτου τής ’Εκκλησίας τής
Ελλάδος» εις τέσσαρας μισθολογικάς Κατηγορίας, άναλόγως τών προσόντων σπουδών των ώς κάτωθι :
1. Εις τήν ποώτην

(Α')

μισθολογικήν Κατηγορίαν:

Οί έχοντες πτυχίον τής «Εκκλησιαστικής ’Ακαδημίας»
ή τής Θεολογικής Σχολής τών Πανεπιστημίων ’Αθηνών ή
Θεσσαλονίκης ή τής Θεολογικής Σχολής Χάλκης ή έτέρας
ισοτίμου ’Ορθοδόξου Θεολογικής ή άλλης τίνος ’Ανώτατης
Σχολής.
_
.
'
2. Εις τήν δευτέραν

(Β')

μισθολογικήν κατηγορίαν :

α) Οί έχοντες πτυχίον τής Άνωτέρας Εκκλησιαστικής
Σχολής Θεσσαλονίκης, Άνωτέρων ’Εκκλησιαστικών Φρον
τιστηρίων καί τών 'Ιεροδιδασκαλείων.
β) Οί έχοντες άπολυτήριον πενταταξίου ή έπταταξίου ,
ή εξαταξίου Εκκλησιαστικής ή 'Ιερατικής Σχολής.
γ) Οί διανύοντες τό τρίτον (Γ') έτος τής Θεολογικής Σχο
λής τών Πανεπιστημίων ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, μετ’
έπιτυχή δοκιμασίαν των έφ’ όλων τών μαθημάτων τών τμη
ματικών έξετάσεων τού δευτέρου πρός τό τρίτον έτος.
3. Εις τήν τρίτην (Γ') μισθολογικήν κατηγορίαν:
α) Οί άπόφοιτοι τών Κατωτέρων Εκκλησιαστικών
Φροντιστηρίων τού Α.Ν.540/1945 (ΦΕΚ.230-Α).
\
β) Οί διανύοντες τό Β' έτος τής Θεολογικής Σχολής τών
Πανεπιστημίων ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, μετ’ έπιτυχή
δοκιμασίαν έφ’ όλων τών μαθημάτων τών τμηματικών έξε
τάσεων τού πρώτου πρός τό δεύτερον έτος.
4. Εις τήν τετάρτην

(Δ') μισθολογικήν κατηγορίαν:

Οί μή συγκεντρούντες τά προσόντα τών A', Β' καί Γ'
μισθολογικών Κατηγοριών.
2. Άρθρον 1 (παράγραφος 1 καί 2) τού Α.Ν. 469/1968
1.
Άπό 1ης ’Ιουλίου 1968 οί έν ένεργεία τακτικοί Εφη
μέριοι τών 'Ιερών Ένοριακών Ναών................................
λαμβάνουν ■ τον

άκόλουθον

μισθόν :

Οί τής Α' μισθολογικής Κατηγορίας μισθόν ίσον πρός
τον τού 6ου έως 2ου βαθμού.
Οί τής Β' μισθολογικής Κατηγορίας μισθόν ίσον πρός τον
τού 8ου έως καί 4ου βαθμού.
Οί τής Γ' μισθολογικής Κατηγορίας μισθόν ίσον πρός
τον τού 9ου έως καί 6ου βαθμού.
Οί τής Δ' μισθολογικής Κατηγορίας μιτ-ύόν ίσον προς
τον τού 16ου έως καί 7ου όα-ύμού.
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2. Εισαγωγικός μισθός των ώς άνω ’Εφημέριων (της
A', Β', Γ' καί Δ' Κατηγορίας) ορίζεται αντιστοίχους, ό τοΰ
6ου, 8ου, 9ου ή 10ου βαθμού.
3. “Αρθρον 1 (παράγρ. 1) τοΰ Ν.Δ.457/1970.
’Από τής ένάρξεως της ισχύος τοΰ παρόντος καί μέχρι
31 Δεκεμβρίου 1971 πρός πλήρωσιν των υφισταμένων κε
νών Έφημεριακών θέσεων παραμεθορίων χωρίων των , Ιε
ρών Μητροπόλεων α) Άλεξανδρουπολεως, β) Διδυμοτείχου
καί Όρεστιάδος, γ) Μαρωνείας, δ) εεανθης, ε) Δραμας,
στ) Ζιχνών καί Νευροκοπίου, ζ) Σιδηροκαστρου, η) Πολυανής καί Κιλκισίου, θ) Δρυινουπόλεως, ι) Παραμυθίας,
ια) Εδέσσης, Πέλλης καί Άλμωπίας, ιβ) Φλωρινης καί
ιγ) Καστοριάς, ώς καί τυρός πλήρωσιν τοιουτων θεσεων πα
σών τών I. Μητροπόλεων, έν χωρίοις. τών ορεινών διαμε
ρισμάτων τής χώρας, λίαν δυσπροσιτοις συγκοινωνία κώς
επιτρέπεται ή χειροτονία καί ό διορισμός έν αυτοϊς ως^ Ε
φημερίων, κατά παρέκκλισιν έκ τών κειμένων διαταςεων
υποψηφίων κεκτημένων τά κανονικά καί νόμιμα προς τοϋτο
προσόντα, πλήν τών μορφωτικών, άτινα έν πρεικμένω δύνανται νά συνίστανται καί εις άπολυτήριον τουλάχιστον
Δημοτικού Σχολείου.
4. Άρθρον 2

Δι’ όμοιων άποφάσεων ρυθμίζεται καί πάσα άναγκαία
λεπτομέρεια περί την όργάνωσιν καί λειτουργίαν ώς και
τό πρόγραμμα καί την διάρκειαν διδασκαλίας έν τοϊς Φροντιστηρίοις τούτοις.
2.
Οί εύδοκίμως άποφοιτώντες τών ώς άνω Φροντιστη
ρίων κατατάσσονται εις τον 9θν βαθμόν τοΰ Α.Ν.469/1968.
Παραμένουσιν όμως εις την αυτήν μεσθολογικήν Κατηγο
ρίαν έπιφυλ.ασσομένης τής έφαρμογής καί τών διατάξεων
τής παραγράφου 4 τοΰ άρθρου 2 τοΰ παρόντος.

(παράγρ. 2 έως 4) τοΰ Ν.Δ. 457/1970.

1. Οΐ επιλεγόμενοι άμα τή χειροτονία αύτών όνομάζον_ταχ βοηθοί Εφημέριοι κατατάσσονται εις την -Δ' μισθολογικήν Κατηγορίαν τοΰ Α.Ν.469/1968 «περί μισθολογικής
διαβαθμίσεως τοΰ Έφημεριακοϋ Κλήρου τής ’Εκκλησίας
τής Ελλάδος» έπί βαθμώ ΙΟω μισθοδοτούμενοι άπό τής
χειροτονίας των κατά τάς κειμένας έκάστοτε περί μισθολογικής διαβαθμίσεως τοΰ Έφημεριακοϋ Κλήρου τής Εκ
κλησίας τής Ελλάδος καί τάς τοΰ άρθρου 38 παρ. 3 τοΰ
Ν.Δ.126/1969 «περί Καταστατικού χάρτου τής ’Εκκλη
σίας τής Ελλάδος» διατάξεις καί άναλαμβάνουσιν, εντός
τών νομίμων προθεσμιών, τά Έφημερίακά των καθήκοντα
έν ταϊς δι’ άς προορίζονται, ένορίαις.
2. ’Απαγορεύεται πάσα μετάθεσις, άπόσπασις καί άπομάκρυνσις τών χειροτονούμενων καί τοποθετουμένων συμφώνως τώ παρόντι ’Εφημερίων έκ τών ένοριών αύτών, εΐ
μη μόνον έν τή περιπτώσει .τοΰ έδαφ. β τής έπομένης παρα
γράφου, τοΰ άρθρου τούτου ή πρός πλήρωσιν έτέρων κενών
θέσεων τοΰ άρθρου 1 τοΰ παρόντος έίς χωρία δμως παρα
μεθόρια τής αυτής ή έτέρας Μητροπόλεως.
Ή καταβολή τής μισθοδοσίας τών ανωτέρω ένεργεΐται
επι τή έκάστοτε προσαγωγή βεβαιώσεως τοΰ άρμοδίου
Μητροπολίτου βασιζομένης έπί πιστοποιήσεως τοΰ οικείου
Προέδρου Κοινότητος ότι ό μισθοδοτούμενος ’Εφημέριος
έξακολουθεΐ παραμένων έν τή δι’ ήν έχειροτονήθη ’Ενορία
έπιτελών έν αυτή τά Έφημερίακά του καθήκοντα.
'Η τοιαύτη βεβαίωσις δι’ δ χρονικόν διάστημα ό Εφη
μέριος τελεί έν κανονική άδεια ή φοιτά εις τό Ειδικόν Επι
μορφωτικόν Φροντιστήριον τοΰ άρθρου 3 τοΰ παρόντος αντι
καθίσταται δι’ ειδικής έπί τούτω βεβαιώσεως τοΰ αύτοΰ
Μητροπολίτου.
Οί κατά τό παρόν βοηθοί Εφημέριοι καθίστανται τα
κτικοί τοιοΰτοι άφ’ ής ήθελον άποκτήσει τά κατ’ άρθρον 3
τοΰ παρόντος προσόντα ή τά ύπό τοΰ Ν.Δ.4538/1966 άπαιτούμενα πρός κατάταξη/ εις οίανδήποτε τών έν αύτώ μισθολογικών Κατηγοριών. '
Φ
Κτώμενοι ούτοι προσόντα υπαγωγής εις μισθολογικήν
Κατηγορίαν μείζονα τής Δ' κατατάσσονται προσηκόντως
συμφώνους ταϊς διατάξεσι τοΰ Α.Ν.469/1968, μετά παρέλευσιν δέ πενταετίας άπό τής τοιαύτης κατατάξεως παύουσιν
ώσαύτως υποκείμενοι εις τον έν παραγρ. 3 τοΰ παρόντος
άρθρου περιορισμόν.
'
·» ^
it
5. “Αρθρον 3

χρεοΰνται κατά την διάρκειαν τοΰ θέρους καί έπί τρεις τού
λάχιστον θερη/άς περιόδους, όπως πρός συμπλήρωση/ τών
Εκκλησιαστικών γνώσεων αύτών, παρακολουθήσωσι, λογιζόμενοι ώς έν κανονική άδεια τελοΰντες, μαθήματα διμήνου τούλάχιστον έν έκάστη περιόδου, διάρκειας εις Ειδικά
Επιμορφωτικά Φροντιστήρια όργανούμενα κατά περιφέ
ρειας δι’ άποφάσεως τής Διαρκούς Ίεράς Συνόδου, μετά
γνώμην τής έπί τής Εκκλησιαστικής Παιδείας Μονίμου
Συνοδικής Επιτροπής.

(παράγρ. 1 καί 2) τοΰ Ν.Δ.457/1970'

1. Οι κατά τά άρθρα 1 καί 2 τοΰ παρόντος χειροτονού
μενοι καί διοριζόμενοι βοηθοί Εφημέριοι εΐδικώς μετακαλουμενοι προς τοΰτο ύπό τοΰ οικείου Μητροπολίτου, ύπο-

ΣΧΈΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ.
Περί τρόπου πληρώσεως έφημεριακών τινων -δέσεων και
στάσεου-ς Εΐδικών Σχολών 'Ιερατικής Μορφώσεο>ς.

tj-‘

“Αρδρον 1.
Έπί μίαν πενταετίαν ·άπό τής ένάρςεως ισχύος τοΰ πα
ρόντος, προς πλήρωσιν έφημεριακών -δέσεων χωρίων ή οικι
σμών, κειμένων έν τή περιφερεία τών 'Ιερών Μητροπολεων
τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, έχόντων, όάσει τών στοιχείων
τής τελευταίας επισήμου υπογραφής, πληδυσμόν μέχρι πεντακοσίων κατοίκων, ώς καί χωρίων χαρακτηριζόμενων δι’ άπο
φάσεως τοΰ οικείου Νομάρχου, μετά πρότασιν τοΰ Επιχωρίου
Μητροπολίτου, ώς παραμε-δορίων ή συγκοινωνιακούς δυσπρό
σιτων ή ορεινών ή άπομεμαυωμένων, έπιτρέπεται νά χειροτο
νώνται πρεσδύτεροι καί δtopίζωνται εφημέριοι, πρόσωπα έχοντα τουλάχιστον άπολυτήριον δημοτικού σχολείου, ώς καί τά
λ.οιπά τυπικά κανονικά καί ουσιαστικά προσόντα, καδοριζόμενα
δι’ άποφάσεων τής Διαρκοΰς Ίεράς Συνόδου τής Εκκλησίας
τής Ελλάδος, οημοσιευομένων εις την ’Εφημερίδα τής Κυδερνήσεως. Διά τών αύτών άποφάσεων καδορίζονται καί τά
ιάπαιτσΰαενα πρός διορισμόν δικαιολσγητικά;
“Αρδρον 2.
1. Ό Μητροπολίτης έπιλέγει τούς έκ τών υποψήφιων κα
ταλλήλους. Ουτο: ύποχρεοΰνται. όπως φοιτήσουν εις Είδικάς
Σχολάς ιερατικής μορφώσεως ετησίου κύκλου σπουδών, συνιστωμένας δι’ άποφάσεων τής Διαρκοΰς Ίεράς Συνόδου τής
Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, μετά πρότασιν τής Συνοδικής ’Ε
πιτροπής έπί τής ’Εκκλησιαστικής Παιδείας, εις τήν δικαιο
δοσίαν τής όποιας καί υπάγονται, καί λειτουργούσα-ς κ.ατά
Μητροπόλεις ή κα-δ’ ομάδας γειτνιαζουσών Μητροπόλεων,
άνα/νόγως τών συγκοινωνιακών καί τών γεωγραφικών πρρϋποδέσεων έκάστης τούτων. Αί αποφάσεις δημοσιεύονται εις τήν
’Εφημερίδα τής Κυδερνησεως.
2. Τά τής ίδρύσεως, όργανώσεως, διοικήσεως, ένάρξεως
καί τρόπου λειτουργίας τών ανωτέρω Σχολών, τοΰ σχολικού
καί διδακτικού έτους, τοΰ προσωπικού, τών προσόντων, αρμο
διοτήτων καί καδηκόντων αύτσΰ. τών διδασκόμενων μαδημά
των. τών ήμερων καί τών ώρών διδασκαλίας, τής φοτήσεως.
ίαδμολογίαφ. εξετάσεων, τίτλου σπουδών, διαγωγής, ποινών,
τής φραγίδος. ώς καί πάσα άλλη λεπτομέρεια άφορώσα εις
τήν παρεχόμενη/ ύπό τών έν λόγω Σχολών έκπαίδευσιν. ρυ-’
δμίζονται διά τών κατά τήν προηγούμενη παράγραφον απο
φάσεων.
Άρδρον 3.
1. Οί επιλεγόμενο:, μετά τήν έγραφήν εις τάς ανωτέρω
Είδικάς Σχολάς, χειροτονούνται ύπό τοΰ οικείου Μητροπολί-

