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Τροποποιούμενα’, καί συμπληρούμεναι διατάξεις έπί τοϋ
σχεδίου Νόμου : «περί άναδιαβαθμίσεως Εφημερίων
πτυχιούχων Θεολογίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επι σχεδίου νόμου «περί άναδιαβαθμίσεως
πτυχιούχων Θεολογίας».

εφημερίων

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ύπ’ άριθ. 469.

77 οό; lijv Βουλήν τών 'Ελλήνων

Περί μισθολογικής διαβαθμίσεως τοϋ έφημεριακοΰ Κλήρου
τής Εκκλησίας τής Ελλάδος (Φ.Ε.Κ. 162 Α'/24-71968).

’ Επιδίωςις της Εκκλησίας, ώς καί της Πολιτείας, είναι
ή άνοδος τοϋ μορφωτικού έπιπέδου τοϋ έφημεριακοΰ κλή
ρου, ιδία διά της αύξήσεως τοϋ αριθμού τών εφημερίων
τών κεκτημένων πτυχίου τών Θεολογικών Σχολών τών
Πάνε—ιστημίων της ήμεδαπής ή άλλων ισοτίμων ορθοδόξων
Θεολογικών Σχολών. Τοϋτο δύναται να έπιτευχθή είτε δια
χειροτονίας λαϊκών, έχόντων πτυχίον Θεολογίας είτε δια
της άποκτήσεως τοϋ —τυχίου τούτου, υπό τών ήδη κεχειροτονημένων εφημερίων.
Ώς γνωστόν, οί κεκτημένοι πτυχίον Θεολογίας ανήκουν
κατά νόμον εις την Λ' μισθολογικήν κατηγορίαν, ής ό
εισαγωγικός μισθός κατά τον Α.Ν. 469/1968 «περί μισθολογικής διαβαθμίσεως τοϋ έφημεριακοΰ Κλήρου της Εκκλη
σίας της Ελλάδος» (Φ.Ε.Κ. 162,24-7-68) είναι ό τοϋ 6ου
βαθμοϋ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΑΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
Προτάσει τοϋ Ήμετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν : .
Άρθρον 1.

1. ’Από 1 ’Ιουλίου 1968. οί έν ένεργεία τακτικοί έφημέριοι
τών ιερών ένοριακών Ναών, οί μισθοδοτούμενοι δυνάμει τοϋ
Α.Ν. 536/1945 (Φ.Ε.Κ. 226-.V) «περί ρυθμίσεως τών
άποδοχών τοϋ ορθοδόξου έφημεριακοΰ Κλήρου τής Ελλάδος
κλπ.» εις βάρος τοϋ χρηματιστικοϋ λογαριασμοϋ «Κεφάλαια
ποός πληεωαήν οιισθών έσηαεοιακοϋ Κλήρου», ώς διαβαθμί
Οί ιερείς, οίτινες έκέκτηντο πτυχίον Θεολογίας καί ύπηζονται έν τώ ' Ν.Δ. 4538/1966 (Φ.Ε.Κ. 167-Α') «περί
ρέτουν ώς εφημέριοι την 1-7-1968, κατά τά έν άρθρω 1
καθορισμοϋ τυπικών προσόντων κατατάξεως τών έφημερίων
τοϋ Α.Ν. 469/1968 όριζόμενα,_ειχον δικαίωμα_διαβαθμί- . εις μισθολογικάς κατηγορίας» . λαμβάνουν τον ακόλουθον
σεως, άναλόγως τοϋ χρόνου ύπηρεσίας των, μέχρι τοϋ
μισθόν :
μισθοΰ τοϋ 4ου βαθμοϋ, καί έν συνεχεία μισθολογικής έξεΟί τής Α' Μισθολογικής Κατηγορίας μισθόν ΐσον προς
λίςεως.
τοϋ 6ου έως και 2ου βαθμοϋ.
Οί τής Β' Μισθολογικής Κατηγορίας μισθόν ίσον προς
Προκειμένου όμως περί τών Εφημερίων, οίτινες ανήκον
τοϋ
δου εως'καί 4ου βαθμοϋ.
εις έλάσσονα της Α' μισθολογικήν κατηγορίαν καί οίτινες
Οί τής Γ' Μισθολογικής Κατηγορίας μισθόν ίσον πρός
άπέκτησαν πτυχίον Θεολογίας μετά την 1-7-1968, ή μισθολογική των διαβάθμισις έδεε νά χωρήση κατ’ εφαρμογήν τοϋ 9ου έως καί 6ου βαθμοϋ.
Οί τής Δ' Μισθολογικής Κατηγορίας μισθόν Ϊσον πρός
τοϋ άρθρου 2 τοϋ Α.Ν. 469/1968, συμφώνους προς τό
όποιον ούτοι θά κατετάσσοντο εις τον εισαγωγικόν μισθόν τόν τοϋ 10ου έως καί 7ου βαθμοϋ.
της άνωτέρας κατηγορίας καί εις ήν περίπτωσιν έκέκτηντο
2. Εισαγωγικός μισθός τών ώς άνω έφημερίων. ορίζεται
βασικόν μισθόν μείζονα τοϋ εΐσαγωγικοϋ μισθοϋ της άνω άντιστοίχως, ό τοϋ 6ου, 8ου, 9ου ή 10ου βαθμοϋ.
τέρας μισθολογικής κατηγορίας θά κατετάσσοντο μέ τον
3. Διά τήν έν έκάστη Κατηγορία μισθολογικήν έξέλιξιν
ον έκέκτηντο μισθόν, τοϋ έν αύτώ ήδη διανυθέντος χρόνου
τών κατά τό παρόν άρθρον έφημερίων ορίζεται χρόνος ύττη
συνυπολογιζομένου διά τήν περαιτέρω μισθολογικήν έξέρεσίας κατά βαθμίδα :
λιςίν των.
α) Διά τήν Α' Κατηγορίαν 4ετία διά την λήψιν μισθοϋ
"ΟΟεν οί έφημέριοι οί έμπίπτοντες εις τήν έφαρμογήν 5ου βαθμοϋ καί 5ετία διά τήν λήψιν μισθοϋ 4ου καί 3ου
τής διατάςεως ταύτης, έφ’ όσον έκέκτηντο ήδη, βάσει τοϋ βαθμοϋ άντιστοίχως.
χρονου υπηρεσίας των έν τη κατωτέρα κατηγορία μισθόν
β) Διά τήν Β' Κατηγορίαν 4ετία διά τήν λήψιν μισθοϋ
βαθμοϋ ίσον προς τον εισαγωγικόν μισθόν τής Α' μισθολο7ου βαθμοϋ καί 5ετία διά τήν λήψιν μισθοϋ 6ου καί 5ου
γικής κατηγορίας ή .καί μείζονα τούτου, ούδεμίαν άμεσον βαθμοϋ.
μισθολογικήν ωφέλειαν προσπορίζονται μετά τήν άπόκτησιν
γ) Διά τήν Γ' Κατηγορίαν 4ετία διά τήν λήψιν μισθοϋ
τοϋ πτυχίου τής Θεολογίας.
8ου βαθμοϋ καί 5ετία διά τήν λήψιν μισθοϋ 7ου βαθμοϋ.
δ) Διά τήν Δ' Κατηγορίαν 5ετία διά τήν λήψιν μισθοϋ
Διά τοϋτο οί έν λόγω εφημέριοι εΰλόγως διετϋπωσαν
εκάστου
βαθμοϋ.
παραπονα αιτουμενοι όπως, δι’ έκδόσεως είδικοΰ νόμου,
παρασχεθή εις τούτους δικαίωμα άναδιαβαθμίσεως, βάσει
4. Οί κατά τήν Γην ’Ιουλίου 1968 ύπηρετοϋντες έφημέριοι
διατάξεων αναλογών πρός τάς τής παραγρ. 4 τοϋ άρθρου οί υπαγόμενοι εις τάς διατάξεις τοϋ Α.Ν. 536/1945, διαβα
1 τοϋ Α.Ν. 469/196S, αίτινες ίσχυον διά τούς ΰπηρετοϋντας θμίζονται ώς άκολούθως, έν τή έν ή άνήκουσι οιισθολογική
τήν 1-7-1968 εφημερίους.
Κατηγορία, μετά ουσιαστικήν ήτιολογημένην κρίσιν τοϋ
οικείου Μητροπολιτικοϋ Συμβουλίου, λαμβάνοντος ύπ’ οψιν
Ουτω διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου νόμου,
τήν
καθόλου λειτουργικήν καί ιεραποστολικήν "έκάστου
προβλέπεται διά μέν τούς έκ τών άνωτέρω Εφημερίων
έπίδοσιν
καί άναλόγως τοϋ χρόνου ύπηρεσίας μετά τών
κεκτημένους ύπηρεσίαν, έλάσσονα τών 30 έτών ή άναδιαβάθμισίς των, άφ’ ής άπέκτησαν ή ήθελον αποκτήσει πτυ- τυπικών προσόντων τής Κατηγορία ς, εις ήν ήδη άνήκουσι
χιον Θεολογίας, άναλόγως τοϋ χρόνου υπηρεσίας των μέχρι
και τοϋ μισθοΰ τοϋ 4ου βαθμοϋ, άνευ δικαιώματος λήψεως
διαφοράς αποδοχών, δια δε τούς έχοντας ύπερτριακονταετή
υπηρεσίαν ή άναδιαβάθμισίς τουν ύπό τάς αύτάς ώς άνω
προϋποθέσεις, μέ δικαίωμα λήψεως τοϋ μισθοϋ τοϋ 3ου
βαθμοϋ.
Έν Άθήναις τή 24 ’Ιουνίου 1976
Οί 'Υπουργοί
Έθν. Παιδείας καί Θρησκευμάτων

Οικονομικών
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5. Άί κατά τό παρόν άρθρον αποφάσεις τών οικείων Μητροπολιτικών Συμβουλίων περί μισθολογικής διαβαθμίσεως
τών έφημερίων δημοσιεύονται εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
6. Εις τούς κατά τό παρόν άρθρον έφημερίους παρέχονται
τά διά τών παραγρ. 2—4 τής ύπ’ άριθ. 281/1966 Π.Υ.Σ.
(Φ.Ε.Κ. 284—Α) «περί καθορισμού, τοϋ βασικού μισθοϋ
τών έν ένεργεία τακτικών έφημερίων» καί ύπ’ άριθ. 37/
1967 Π.Υ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 47—Α) «περί τροποποιήσεως τής

