
-ί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσεως μισθολ.ογικών θεμά
των ’Αρχιερέων των ’Εκκλησιών Ελλάδος καί Κρήτης».

Πρόζ τήν Βουλήν ιών Ελλήνων 
Έπί· τοϋ άρθρου 1.

Λ'.ά της παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 4389/1966 «περί 
,θυ,ίσεως εκκλησιαστικών ζητημάτων καί άλλων τινών 
ατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 239/10.11.1966) ορίζονται τα άκό- 
,υθα :
Λΐ άττοδοχαί τοϋ ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών, τών εν ενερ- 
ία Μητροπολιτών καί τών βοηθών Επισκόπων είναι 
αι προς τάς έκάστοτε άποδοχάς τοϋ Προέδρου τοϋ Συμ- 
υλίου της Επικράτειας διά τον ’Αρχιεπίσκοπον ’Αθηνών, 
ηιιβούλου τής ’Επικράτειας, διά τούς Μητροπολίτας και 
αρέδρους τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας διά τους 
ηθούς ’Επισκόπους.
Εις τον Πρόεδρον καί τά μέλη τής Διαρκοϋς 'Ιεράς Συνό- 
υ, καταβάλλονται προσέτι, κατά τό διάστημα τής 
ανοδικής αυτών θητείας τό ήμισυ τών έκάστοτε διά τούς 
νικούς Γραμματείς τών Υπουργείων όριζομένων έξό- 

jv παραστάσεως. Ή προκαλουμένη έκ τής εφαρμογής 
ς έν λόγω παραγράφου επί πλέον τής καταβαλλομένης 
ό τοϋ 0ΔΔΕΠ δαπάνης βαρύνει κατά τά 3/4 τον 
ιατκόν προϋπολογισμόν.
Ή διάταξις τής τελευταίας περιόδου τοϋ ώς άνω άρθρου 

-τηργήθη διά τής παραγρ. 3 τοϋ άρθρου 38 τοϋ Ν.Δ. 
.6/1969 «περί Καταστατικού - Χάρτου τής ’Εκκλησίας 
ς Ελλάδος» (Φ.Ε.Κ. 27/17.2.1969) δΓ ής ώρίσθη. ότι 
:αν τό προσωπικόν τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, πλην 
>ί ’Εφημερίων, μισθοδοτείται ύπ’ αύτής.
Κατόπιν τών ανωτέρω καί δεδομένου ότι ή ’Εκκλησία 
ς Ελλάδος δεν ήδύνατο νά καταβάλλη έξ ολοκλήρου, έκ 
>ν ιδίων αύτής πόρων, την μισθοδοσίαν τών ’Αρχιερέων, 
ά τοϋ Ν.Δ. 986/1971 «περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών 
:οδοχών ’Αρχιερέων, τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών Έλλά- 
ς( καί Κρήτης» (Φ.Ε.Κ. 193/7.10.1971), διετηρήθη έν 
/υι ή διάταξις τής τελ.ευταίας περιόδου τής παραγρ. 1 
3 άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 45S9/1966 μέχρι 31.12.1972 καί 
συνεχεία μέχρι 31.12.1975, διά τής έκδόσεως διαδο- 

<ώς τών Ν. Δ/των 4/1973 «περί παρατάσεως τής ισχύος 
ν διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 9S6/1974» (Φ.Ε.Κ. 123/6.6. 
73) καί 439/1974 «περί παοατάσεως τής ισχύος τών 
-τάξεων τοϋ Ν.Δ. 986/1971» (Φ.Ε.Κ. 153/5.6.1974). 
Μεταγενεστέρους όμως έξεδόθη τό Ν.Δ. 87/1974 «περί 
αναφοράς έν ΐσχύι τοϋ Ν'. 671/1943 τροποποιήσεως καί 
απληρώσεως αύτοϋ καί ουθαίσεως συ νατών Έκκλησια- 
κών ζητημάτων» (Φ.Ε.Κ. 278/3.10.1974), δΓ ου κατηρ- 

Οη τό Ν.Δ. 126/1969 καί έπανετέθη έν ΐσχύι ό Ν. 671/ 
43 «περί Καταστατικού χάρτου τής ’Εκκλησίας τής 
λλάδος» (Φ.Ε.Κ. 324/27.9.1943), όστις έν άρθρω 32 
τοϋ ρυθμίζει τά τής μισθοδοσίας τών ’Αρχιερέων.
’Ήδη ύφισταμένης αδήριτου ανάγκης όπως συνεχισθή 
ί μετά την 31.12.1975 ή καταβολή υπό τοϋ Δημοσίου,·’ 
ϋ υπό τής ώς άνω διατάξεως τοϋ Ν.Δ. 4589/1966 όρι- 
ιενου ποσοστού, λόγω σοβαρών οικονομικών δυσχε-
ών τής ’Εκκλησίας, (έγγραφόν 3134/1401/31.7.1975 
ς 'Ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Έλλ.άδος), διά 
ϋ άρθρου 1 τοϋ ύποβαλλ.ομένου σχεδίου Νόμου, προβλ.έ- 
ται ή έπαναφορά έν ΐσχύι τής διατάξεως τής παραγ. 1 
ϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 45S9/1966 μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 
77. "
Γοϋτο κρινεται λίαν έπάναγκες, διότι άλλως ή έκδοσις 
■υ Νομού παρατείνοντος καί αύθις την ΐσχΰν τοϋ Ν.Δ. 
6/1971 έπί ώρισμένον εΐσέτι χρόνον πέραν τής 31.12. 
75, ως εγενετό μέχρι τουδε, διά τών έκδοθέντων ώς άνω 
Δ/των 4/1973 καί 439/1974, δεν θά έπέλυε τό ζήτημα 

ϋτο. Αντιθετως τοιαυτη ρύθμισις θά έδημιούργει σοβαρά 
ηνευτικα και ουσιαστικά νομικά ζητήματα, κατά τήν

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ έφαρμογήν αύτοϋ, τά όποια άλλωστε θά ήδύνατο νά θεω- 
ρηθή ότι ισχύουν καί διά τήν έφαρμογήν τοϋ ώς άνω ΝΓΔ. 
439/29.5/5.6.1974, έν όψει τών διαλ.αμβανομένων εις τό 
άρθρον 32 τοϋ Ν. 671/1943, δΓ ών προβλέπεται άλλοία 
ρύθμισις τής μισθοδοσίας τών ’.Αρχιερέων.

Ταΰτα δέ άμφρβόλου ούσης έν πάση περιπτώσει, τής 
ισχύος τών σχετικών διά τήν μισθοδοσίαν τών ’Αρχιερέων 
διατάξεων τοϋ έν λ,όγω άρθρου 32 τοϋ Ν. 671/1943, καθ’ 
όσον μετά βασιμότητος δύναται νά ύποστηριχθή ότι αί 
διατάξεις τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 4589/1966, καί δή μετά 
τήν κατάργησιν τοϋ Ν.Δ. 126/1969 «περί Καταστατικού 
Χάρτου τής Εκκλησίας τής Έλλ.άδος», ώς μή άποτε- 
λοϋσαι τροποποίησιν τοϋ Ν.Δ. 671/1943, ισχύουν αύτο- 
τελώς, μή ύποκύψασαι εις τήν καταλυτικήν δύναμιν τών 
διατάξεων τοϋ άρθρου 18 τοϋ Ν.Δ. 87/1974, όρίζοντος ότι 
πάσα διάταξις γενική ή ειδική άντικειμένη εις τάς διατάξεις 
αύτοϋ καταργεΐται, ούδέ τοϋ άρθρου 32 τοϋ Ν.Δ. 671/1943.

’Επί τοϋ άρθρου 2.
'Υπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. Δ/τος 986/

1971 «περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών άποδοχών τών 
’Αρχιερέων τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών Ελλάδος καί 
Κρήτης» ορίζεται ότι ή δαπάνη τών άποδοχών τών ’Αρχιε
ρέων τής ’Εκκλησίας Κρήτης βαρύνει έξ ολοκλήρου τόν 
Κρατικόν Προϋπολογισμόν διά τό μέχρι 31ης Δεκεμβρίου
1972 χρονικόν διάστημα, ώς καί ότι ή διάταξις τής παραγρ. 3 
τοϋ Ν.Δ. 295/1969 «περί καθορισμού παγίων άποδοχών 
εις τούς Μητροπολίτας Δωδεκανήσου καί παροχής οικονο
μικής ένισχύσεως λόγω χρονιάς νόσου καί γήρατος» 
(Φ.Ε.Κ. 194/25.9.69) έφαρμόζεται άντιστοίχως καί έπί 
τών ’Αρχιερέων τής ’Εκκλησίας τής Κρήτης μέχρι τής 
31 Δεκεμβρίου 1972.

’Επειδή όμως, ή ’Εκκλησία τής Κρήτης δεν άνέπτυξεν 
εΐσέτι τά οικονομικά αύτής εις τοιοΰτον βαθμόν, ώστε νά 
δύναται νά αντιμετώπιση έκ τών ιδίων της πόρων έξ ολο
κλήρου τήν μισθοδοσίαν τών ’Αρχιερέων, διά τοϋ καταρτι- 
σθέντος σχεδίου Νόμου άντιμετωπίζεται ή οικονομική 
αΰτη δυσχέρεια , καθ’ όσον διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ παρόντος 
σχεδίου Νόμου ορίζεται ότι αί διατάξεις τοϋ άρθρου 1 
τοϋ Ν.Δ. 986/1971 ισχύουν άπό τής λήξεως τής ισχύος 
αύτών (31 Δεκεμβρίου 1975) καί έφεξής.

Σημειοϋμεν ότι τούτο έζητήθη ύπό τής 'Ιεράς ’Επαρχια
κής Συνόδου τής Εκκλησίας Κρήτης (έγγρασον ύπ’ άριθμ.
6647/2729/9.6.1975). .

Έν Άθήναις τή 14 Σεπτεμβρίου 1976 ,
Οί 'Υπουργοί ;

Έπί τής Εθνικής Παιδείας -
καί Θρησκευμάτων Έπί τών Οικονομικών

Γ. ΡΑΛΛΗΣ · ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΤ

Τροποποιουμεναι, συ μπλη ρ ού μεν αι καί καταργούμεναί!
διατάξεις διά τοϋ σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσεως 
μισθολ,ογικών θεμάτων τών ’Αρχιερέων τών Εκκλη
σιών Ελλάδος καί Κρήτης».

1) Άρθρον 1 τοϋ Ν.Δ. 87/1974
Άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος έπανατίθεται έν 

ΐσχύι ό Νόμος 671/1943 «περί Καταστατικού Χάρτου 
τής Εκκλησίας τής Έλλ.άδος», ώς τό πρώτον έδημοσιεύθη 
τροποποιούμενος καί συ μπλη ρ ού μενο ς κατά τά έν τοϊς
έπομένοις οριζόμενα.

2) Άρθρον 18 τοϋ Ν.Δ. 87/1974
Πάσα διάταξις γενική ή ειδική άντικειμένη εις τον 

παρόντα Νόμον καταργεΐται.
3) Άρθρον 6 τοϋ Ν.Δ. 87/1974

1. Καταργεΐται τό Ν.Δ. 126/1969 «περί Καταστατικού 
Χάρτου τής Εκκλησίας τής Έλλ.άδος» έξαιρέσει τών 
άρθρων 38 παραγρ, 8, 42 καί 46 αύτοϋ. Πέρα·; τών τελ.ευ-
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ταίων τούτων διατηρούνται έν ΐσχύι καί αί έν άρθροις 24 
παράγρ,-4, 32 παραγρ. 2, 33 παραγρ. 2, 36 παραγρ. 3, 
38 παραγρ. 4, 39 παραγρ. 2 καί 42 —αραγρ. 3, 3 και ./ 
τοΰ αύτοΰ Νόμου εξουσιοδοτήσεις, των διά των διατηρού
μενων τούτων διατάξεων παρεχόμενων τη ‘Ιερά Συνοδω 
της 'Ιεραρχίας άρμοδιοτητων ρυθμίσεως, —εριερχομένων 
άπό της ισχύος τοΰ παρόντος εις την Διαρκή Ίεράν Σύνο
δον.

2. At επί τη βάσει των ώς άνω έξουσιοδοτικών διατά
ξεων έκδοθέντες μέχρι τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος 
Νόμου, Κανονισμοί καί Κανονιστικαι διαταςεις διατη
ρούνται έν ΐσχύι.

4) “Αρθρον 6 (παραγρ. 1) τοΰ Ν.Δ. 4589/1966
1. Αί άποδοχαί τοΰ ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών των έν 

ένεργεία Μητροπολιτών, ώς καί τών βοηθών Επισκόπων, 
είναι Τσάι προς τάς έκάστοτε άποδοχάς τοΰ Προέδρου 
τοΰ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας, διά τον ’Αρχιεπίσκοπον 
’Αθηνών, Συμβούλου τής Επικράτειας, διά τούς Μητρο- 
πολίτας καί Παρέδρου τοΰ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας 
διά τούς βοηθούς Επισκόπους. Είς τον Πρόεδρον καί τά 
μέλη τής Διαρκούς 'Ιεράς Συνόδου, καταβάλλονται, προσέτι, 
κατά τό .διάστημα τής συνοδικής θητείας των, τό ήμισυ 
τών έκάστοτε διά τούς Γενικούς Γραμματείς τών Υπουρ
γείων όριζομένων έξόδων παραστάσεως. 'Η προκαλουμενη 
έκ τής έφαρμογής τής παρούσης παραγράφου έπί πλέον 
τής καταβαλλομένης σήμερον ΰπο τοΰ ΟΔΔΕΠ δαπάνης 
βαρύνει κατά τά 3/4 τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν.

5) “Αρθρον 32 (παραγρ. 1, 2 καί 3) τοΰ Ν. 671 /1943 
; 1. 'Ο ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος 

λαμβάνει επίδομα ίσον προς τον μισθόν γ.αί άπάσας τάς 
άποδοχάς τά έπιδόματα καί τάς πάσης φύσεως παροχάς 
τοΰ Προέδρου τοΰ Άρείου Πάγου, οί Μητροπολϊται ίσον 
προς τον μισθόν καί άπάσας τάς άποδοχάς, έπιδόματα καί 
πάσης φύσεως παροχάς τοΰ ’Αρεοπαγίτου, ανεξαρτήτως 
τόπου διαμονής καί οί βοηθοί ’Επίσκοποι Έφέτου, πάντες 
μετά τών νομίμων προσαυξήσεων, δι’ άς συνυπολογίζεται 
ό χρόνος τής προγενεστέρας δημοσίας ή έκκλησιαστικής 
διοικητικής υπηρεσίας τοΰ Άρχιερέως, διά δέ τούς Μητρο- 
πολίτας τών Νέων Χωρών καί ή υπηρεσία αυτών ώς Καθη
γητών ή ώς Γραμματέων τής Ίερας Συνόδου τών Πατρι- 

γείων, ή καί Πρωτοσυγκέλλων, ώς καί δι’ έξοδα παρα- 
τεως ό τε ’Αρχιεπίσκοποί ’Αθηνών καί οί Μητροπο

τά παρεχόμενα έκάστοτε τοιαδτα είς τούς βαθμούς, 
οΰς μισθολογικώς έξομοιοΰνται, καταβαλλόμενα όμοΰ 
τά έκάστοτε χρονικά όρια καταβολής μετά τών λοι- 

άποδοχών.
ίς τούς καλούμενους ώς Συνοδικούς Συνέδρους Μητρο- 
τας καταβάλλονται παρά τοΰ ΟΔΔΕΠ καί οδοιπορικά 
α διά τε την άφιξιν αύτών εις ’Αθήνας κατά την εναρξιν 
Συνοδικής περιόδου, καί διά τήν επάνοδον αύτών, είς 
έδρας των κατά την λήξιν τής Συνοδικής περιόδου έπί 

βάσει τών έκάστοτε ίσχυουσών διατάξεων, διά τά όδοι- 
ικά έξοδα τών Δημοσίων Υπαλλήλων.
. Τόν μισθόν τών βοηθών ’Επισκόπων μετά τών 
■αυξήσεων λαμβάνουσι παρά τοΰ ΟΔΔΕΠ οί κατά τήν 
οσίευσιν τοΰ παρόντος εγκατεστημένοι πρόσφυγες 
/ιερείς τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου.
,ί άποδοχαί τών μή έν ένεργεία Μητροπολιτών, π/.ήν 
ύπαγομένων είς τήν ευεργετικήν διάταξιν τής α' παραγρ. 
1 έδαφ. τοΰ άρθρου 17 τοΰ νόμου 5187 έν συνδυασμό» 

■ς τήν 2 παραγρ. τοΰ άρθρου 17 τοΰ κωδικοποιηθέντος 
ου 5438 έξισοΰνται πρός τάς έκάστοτε άποδοχάς τών 
ένεργεία Μητροπολιτών.
!. Πάσαι αί διά τοΰ παρόντος καθοριζόμενα', έν γένει 

- οδοχαί, τοΰ ’Αρχιεπισκόπου, τών Μητροπολιτών καί τοΰ 
ρά τή Ιερά. Συνοδω ’Επιτρόπου τής ’Επικράτειας, 
-αβάλλονται ύπό τοΰ ΟΔΔΕΠ ώς καί τά ύπο τοΰ άρθρου 
τοΰ άπό 16 Απριλίου 1936 Βασιλικού Διατάγματος 
ίοριζόμενα έπιδόματα .......................................................

6) “Αρθρα 1 καί 2 τοΰ Ν.Δ. 986/1971 άρθρον 1.
1. Ή κατά τάς κειμένας διατάξεις, περί τοΰ ύψους 

τών άποδοχών τών ’Αρχιερέων τής ’Εκκλησίας τής Κρήτης, 
άπαιτουμένη δαπάνη βαρύνει μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 
1972 έξ ολοκλήρου τόν Κρατικόν Προϋπολογισμόν.

2. Ή διάταξις τής παραγρ. 3 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 
295/1969 «περί καθορισμού παγίων άποδοχών είς τούς 
Μητροπολίτας ΔοΑεκανήσου κλπ.» έφαρμόζεται άντιστοί- 
χως καί έπί τών ’Αρχιερέων τής ’Εκκλησίας τής Κρήτης, 
μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1972;

“Αρθρον 2. ,
Ή διάταξις τής τελευταίας περιόδου τής παραγρ. 1 

τοΰ άρθρου 6 τοΰ Ν.Δ. 45S9/1966 «περί ρυθμίσεως ’Εκ 
κλησιαστικών ζητημάτων καί άλλων τινών διατάξεων», 
έξακολουθεϊ ίσχύουσα, ώς προς τήν μισθοδοσίαν τών 
’Αρχιερέων τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, καί μετά τήν 
διάταξιν τοΰ άρθρου 38 τοΰ Ν.Δ. 126/1969 «περί Κατα
στατικού Χάρτου τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος», διά το 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1972 χρονικόν διάστημα.

7) “Αρθρον 1 τοΰ Ν.Δ. 4/1973
Ή ισχύς τών διατάξεων τοΰ Ν.Δ. 986/1971 παρατει- 

νεται άπό τής λήξεώς του μέχρι .31 Δεκεμβρίου. 1073.__
8) “Αρθρον. 1 τοΰ Ν.Δ. 439/1974

Ή ισχύς τών διατάξεων τοΰ Ν.Δ/τος 986/1971 ήτις 
παρετάθη δυνάμει τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ/τος 4/1973 μέχρι 
31 Δεκεμβρίου 1973, παρατείνεται καί αύθις έπί μίαν 
διετίαν άπό τής τελευταίας ώς άνω ήμερομηνίας, ήτοι 
μέχρι 31: Δεκεμβρίου 1975.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί ρυόμίσεως μυθολογικών δεμάτων καί ’Αρχιερέων τών 

’Εκκλησιών Έλλάοος καί Κρήτης.

Ap-Spov 1. ^
Είς το ίρ·5ρον 6 τοΰ Ν.Δ. 87/1974 "«ηεοί έπαναοοράς έν 

ΐσχύι τοΰ Ν. 671/1943 κλπ.», προστί·ΰετατ4υίτη παράγρα
φος εχουσα ώς άκολούνως: %*

<«3. 'Από τής οημοσιεύσεως τοΰ παρόντος Νομονετικοΰ Δια
τάγματος έπαναςέρεται έν ΐσχύι μέχρι καί τής 31 Δεκεμ
βρίου 1977 ή οιάταςις τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 6 τοΰ Ν.Δ. 
4589/1966 «περί ρυθμίσεως Εκκλησιαστικών τινων ζητη
μάτων καί άλλων τινών οιατάςεων»..

“Ap-Spcv 2.

Αί οιατάςεις τοΰ άρνρου 1 τοΰ Ν.Δ. 986/1971 «περί ρο- 
•ύμίσεως-ΰεμάτων τινών άποοοχών τών ’Αρχιερέων τών ’Op-So- 
οόςων 'Εκκλησιών Έλ/.άοος καί Κρήτης», ών ή ισχύς παρε- 
τάόη δυνάμει τοΰ άρψρου 1 τοΰ Ν.Δ. 4/1973 «περί παρα- 
τάσεως τής ισχύος τών οιατάςεων τοΰ Ν. Δ/τος 986/1971 
κλπ.» μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1973 καί έν συνεχεία οιά τοΰ 
άρνρου 1 τοΰ Ν.Δ. 439/1974 «περί παρατάσεως τής ισχύος 
τών οιατάςεων τοΰ Ν. ΔΟος 9S6/1971 κλπ.» μέχρι 31 Δε
κεμβρίου 1975. ισχύουν άπό τής τελευταίας ώς άνω ημερο
μηνίας καί Ίσεςής».

“Αρ·$?ον 3.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άσχετα: άπό τής οημοσιεύσεως του 

οιά τής Έρήμερίοος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άνήναις τή 14 Σεπτεμβρίου 1976 ,
Οί Υπουργοί

Εθνικής Π αιοείαε καί θοησκευαάτων Οικονομικών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ ' Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ



' Επί του 'Σχεδίου Νόμου «περί άρσεως τού ο Συντα
κτικών Πράξεων 3; 11*7.4 καί Τ.Ή'Τ'* θε<τπισ·.>«./τος άπα 
ιχδέκτου καί περί τής παροχή; της Ένατό τητο_ έπχνχ- 
τ,οεάε sir τήν ενεργόν άσκησιν των καθηκόντων -παραιτη- 
θέντων ή έξελθόντων —7; υπηρεσία; αρχιερέων.

//οόρ τ//»· Γίοι-λην ia>r Ελλήνων

Τό εκκλησιαστικόν πρόβλημα έδημιουργήθη διά των άλ- 
επαλ/.ήλων αυθαιρέτων νομοθετικών παρεμβάσεων τής 

Δικτατορία? εις τά τής Εκκλη σίας.' Η νόθευσις τής συνθέσεως 
τών συνοδικών οργάνων καί αί έπιβληθείσχι αντικανονικά·, 
,ιαί ΐντισυνταγματικαί διαδικασία', κατά τήν εκλογήν και 
κείσιν επισκόπων καί λοιπών κληρικών συνιστοϋν θεμελιώδη 
κτιτήρια χξιολογήσεως τής τε νομιμότητος καί τής κανονι
κότητες πασών τών κατά τήν περίοδον τής Δικχτοριχς 
ληφθεισών εκκλησιαστικών ψςτοφάσεων.' Υπό τό ττρϊσμα τοϋτο 
χϊ σχετικαί αποφάσεις πάσχουν περί τήν νομιμότητα καί 
κανονικότητα. Διά τών μέχρι τοϋδε άναληφθεισών υπό της 

/.κ/.ησίας προσπαθειών δεν κατέστη δυνατή ή πλήρης 
•ιαπεία τών έπενεχθέντων ύπό τής Δικτατορίας τραυμάτων 

τ', σώμα τής Εκκλησίας, αί δέ όξύτχται πολλάκις αντι- 
; άντιορονούντων επισκόπων κλονίζουν τό κϋρος τής 

. ααινούσης ’Εκκλησίας. Τά αίτια τής εκκλησιαστικής 
.,της κρίσεως εΤναΓπόλ.7.ά'π7.ά >ΓαΙ δέον νά άντιμετωπισθοϋν 

' - τών ένδον, τής Πολιτείας κωλυόμενης έκ τοϋ Συντάγματος 
. παρέμβη εις τά SACRA INTERNA τής Εκκλησίας.

Γό νομοθετικόν όμως ρτερί τήν Εκκλησίαν έργον τής 
. κτατορίας, καίτοι κατηργήθη διά τής ΰπ’ άριθ. 1/1.S. 19.74 
Σ.·ντακτι> ής Πράξεως, παρέμεινεν έν πολλοϊς ισχυρόν ώς 
τ:τ'.·r ιέ Ηί-.ραν θέντα αποτελέσματα, ένεκα τής κατοχυρώσεως 

_τι τή μ.ίσει αύτοϋ ληφθεισών αποφάσεων διά τοϋ άπα- 
αδέκτου ή καί ένεκα τής επιβολής σαφώς άντισυνταγμα- 

τικών καί αντικανονικών διατάξεων. Διά τούτων απεμα- 
κρύνθησαν τής ενεργού ύττηρεσίας δικαίως ή άδίκως πολλοί 
επίσκοποι., δι’ ό καί κατατθεται προς ψήφισιν ύπό τής Βου
λής ό παρών Νόμος. Δι’ αύτοϋ άποσκοπεϊται άρσις άφ’ ενός 
μεν τού ύπό τής Πολτείας αυθαιρέτους έπιβληθέντος άπα- 
ραδέκτου καί ή παροχή τής δυνατότητος ακυρωτικού ελέγχου 
τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας, άφ’ ετέρου δέ ή άναθεώ- 
τησις ύπό τής Διαρκούς Τέρας Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής 
'Ελλάδος έκκλησιαστικών άποφάσεων, δι’ ών έξεβλήθησαν 
άρχτ,,.-ϊς έκ τών οικείων θρόνων.

Διά τοϋ άρθρου ! τοϋ Σχεδίου. Νόμου αίρεται τό άπα- 
τοϋ ένδικου μέσου τής αΐτήσεως 

- ,ϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας τό
2 J-)τακτικών

ΕΙΣΗΓΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Πράξεων 3/1074 και //
ακυρωσεως ενο ■ 
θεσπισθέν ύπό -
1074.

Διά τών διατα εων τοϋ άρθρου 5 τής ύπ’ άριθ. 3/19/4 
Συντακτική Πραξεως «περί εκλογής 11ροκαθημέ'/ου έν τή 
’Εκκλησία ιήε ΈλλίΈς κ.λ.π.», (ΦΕΚ 4/9.1.1974) ώρίσθη
ότι πράξεις έκόΑό : <·. κατ’ εφαρμογήν τών διατάξεων τής 

άνω Συντα,.τ-.ν ή: Πράξεως δεν ύπόκεινται εις αΐτησιν 
άκυρώσεως ή πιε φυγήν ενώπιον ροϋ Συμβουλίου τής ’Επι
κράτειας. Ωσαύτως διά τών αρθρών 2 καί 4 τής ύπ’ άριθμ. 
7 11*74 Συντακτικής Πράξεως «περί τροποποτήσεως καί 
συμπληρώσεως τής ύπ’άριθ. 3/1974 Συντακτικής Πράξεως 
κ.λ.π.», (ΦΕΚ 18S, 2.7.1974) ώρίσθη ότι αί έπί τη βάσει 
τών διατάξεων τής ώς είρηται 1 τακτικής Πράςεως έκδι- 
δόμεναι αποφάσεις εις ούδέν ύπόκεινται ένδικον μέσον ή 
προσφυγήν ένώπιον πάσης ’Εκκλησιαστικής ή Πολιτικής 
ίρχής ή Δικαστηρίου.
Δυνάμει τών διατάξεων τών ώς άνω Συντακτικών Πρά

ξεων έκηρύχθησαν έκπτωτοι τοϋ θρόνου ή έκρίθησαν ώς 
ά·. τ ικ αν ον ικώ ς έκλ εγ έν τ ε ς αρχιερείς τινες τής ’Εκκλησίας 
τής 'Ελλάδος. — '

Διά τών άρθρων I καί 2 τοϋ προς ψήφισιν Αποβαλλόμενου 
Σχ. Νόμου σκοπεϊται ή έπί τή βάσει τών διατάξεων τής παρ. 
1 τοϋ άρθρου 119 τοϋ ίσχύοντός Συντάγματος. άρσις τοϋ 
ύπό τών ώς άνω διατάξεων θεσπισθέ/τος άπαραδέκτου 
άσκήσεως προσφυγής ή αΐτήσεως άκυρώσεως έ'/ώπιον τοϋ

— ^μβουλιου τής Επικράτειας. Ή τοιαύτη παροχή τής δυ
νατότητος προσφυγής άρχιερέων εις τό Συμβούλιο-/ τή; 
Επικράτειας ουδόλως προσκρούει εις τήν εκκλησιαστικήν 

νομοθεσίαν, ή οποία δεν αποκλείει τον ακυρωτικόν έλεγχο/ 
τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας, έπί πράξεων ή άποοάσεων 
τών οργάνων έκκλησιατ.κής διοικήσεως.

Διά τών άρθρων 3 καί 4 τοϋ ύποβαλλομένου Σ/εδίου Νόμου 
παρέχεται εις τούς παραιτηθέντας έκ τοϋ μητροπολιτικοΰ 
θρόνου αρχιερείς άπό 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974. λόγιο 
άσκήσεως ψυχολογικής βίας ή δυσμενούς έν γένει με~α- 
χειρίσεως ή καί ένεκα επεμβάσεων τής Διοικήσεως εις τήν 
έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, δικαίωμα υποβολή: αΐτν- 
σεως επαναφοράς εις τήν ενεργόν ύπηρεσίαν. Ίΐ αίτησις χύτη 
κρίνεται ύπό τής Διαρκούς 'Ιεράς Συνόδου, ήτιε μετ’ 
ήτιολογημένην κρίσιν εϊ; περίπτωσιν αποδοχής αυτής κα
θορίζει ελευθέρους καί τήν εν τή ’Εκκλησία Οέυιν τών έπ;-.- 
νερχομένων αρχιερέων, επιτρεπόμενης διά μόνον τόν σκοπόν 
τούτον τής κατ’ έξαίρεσιν άνασυστάσεως Μητροπόλεων ή 
καί Κανονικής κατατμήσεως υφισταμένων καί δημιουργίας 
προσωρινών νέων κατά τά έν παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 4 ορι
ζόμενα. Εις τήν αυτήν διαδικασίαν ύποβάλ/ονται καί οι 
κατ’ εφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ άρθρου 1 τής ύπ’ άριθ. 
Λ ΣΤ'/1968" Συντ. Π ράξεως άποχωρήσαντες αυτοδικαίως 
τής ενεργού υπηρεσίας αρχιερείς ώς συμπληρώσαντες τεσ- 
σαρακον-, αετιαν έν τή ίερωσύνη καί τριακονταετίαν έν τή 
άρχιερουσύνη ώς καί οί έξελθόντεε-συνεπεία καταδίκης δκ/άμει 
τών διατάξεων τοϋ Α.Ν. 214/1967, ήτις έξηφχνίσθη ύπϋ 
Δευτεροβαθμίου Συνοδικού Δικασηοίου κατ' έοαομο νήν 
τοϋ Ν.Δ. 87/1974. _

Τέλος διά τήν περίπτωσιν καθ’ ήν ήθελον δικαιωθή οι 
άσκήσαντες τά ένδικα μέσα τοϋ άρθρου 2 τοϋ ύποβα/ λομένου 
Σχεδίου Νόμου, προβλέπεται έν παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 4 
ότι διά τούς κατέχοντας τούς θρόνους έξ ών άπεμακρύνθησαν 
ούτοι Οά έφαρμοσθοϋν ώσαύτως τά έν παραγρ. ΐ τοϋ αύτοϋ 
άρθρου οριζόμενα.

Διά τοϋ κατατιθέμενου προς ψήφισιν Σχεδίου Νόμου 
καλύπτονται αί περιπτώσεις τών αμέσως ή εμμέσως U-- 
γέντων κατά τήν περίοδον τής Δικτατορίας αρχιερέων. θύτου 
διά μέν τής άρσεως τοϋ άπαραδέκτου παρέχεται ή δυνατότης 
άκυρωτικοϋ ελέγχου τοϋ Συμβουλίου ’Επικράτεια, 
πράξεων ή αποφάσεων κατ’ εφαρμογήν τών διατάξεων Σ 
κτικών Πράξεων τής Δικτατορίας, διά δέ τής παραα - 
τοϋ θέματος τών έξελθόντων τής ένεργοϋ υπηρεσίας δω 
διατάξεων τής ΛΣ.Τ'/1968 Συντακτικής Πράξεως κ ·.' 
παραιτηθέ/των άπό 21 ’Απριλίου 1967 μέχρι 23 
1974 εις τήν Διαρκή Ίεράν Σύνοδον τής Έκκλησ 
Ελλάδος παρέχεται ή δυνατότης άρσεως τών τυχό·. 
μέ/ων αδικιών κατ’ αρχιερέων, οί όποΐ,ι είτε άπεχόυρ.γ, αν 
τής ένεργοϋ υπηρεσίας διά στασιαζομέυης περί τήν κκ·. 
νικότητα διατάξεως ή καί έξηναγκάσθησαν εις π:
Ή τοιαύτη διευθέτησις τών έκκΰ.ησιασττκών -.. .
θά συμβάλη Οετικώς εις τήν προϊοϋσαν είρήνευο- 
κλησίας καί θά περιορίση την κρατούσαν οξύτητα τω. 
θέσεων

Έν Άθήναις τή 5 Νοεμβρίου 1975 
Ό έπί τής Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 

' Υπουρ /ός
ΠΑΝΣ 7.ΕΠΟΣ

Τροποποιούμενα’, καί καταργούμεναι διατάξεις διά τ 
Σχεδίου Νόμου «περί άρσεως τοϋ διά τοϋ Α.Ν. 214 9 ■ 
καί τών Συντακτικών Πράξεων 3/19/4 καί 7/1974 Οεο* 
σθέ/τος άπαραδέκτου κ.λ.π.».

1. "Άρθρον 7 (παράγρ. 3) τοϋ Α.Ν. 214/1967.
Κατά τών άποφάσεων τών διά τοϋ παρόντος ιορυομε 

Δικαστηρίων ούδέν ένδικον μέσον επιτρέπεται, τά δέ βά. 
τοϋ Ν. 5383/1932 άσκηθέντα άχρι τοϋδε καταργούν 
τών καθ’ ών ήσκήθησαν άποφάσεων καθισταμέ/ων τελε 
δίκων.

ω.

ΟΊ-



ο

Έκπαιδεύσεως (Μ.Δ.Δ.Έ.)~ καί 7.ειτούρ--έΐ έφεξής κατά 
τάς διατάξεις τοϋ παρόντος.

2. Σκοπό; τοϋ Μ.Δ.Δ.Ε. είναι : ’
α) Ή μετεκπαιδεύσω τοϋ εκπαιδευτικού προσωπικού τής 

Δημοτικές Έκπαιδεύσεως.
β) Ή επιστημονική ερευνά και μελέτη επί θεμάτο^ν ψυ

χολογίας καί παιδαγωγικής ώς καί επί εκπαιδευτικών θεμά
των Δημοτικής Έκπαιδεύσεως καί δή αναλυτικών προγραμ
μάτων. διδακτικών βιβλίων, οργάνων, εποπτικών μέσων, 
μεθόδων διδασκαλίας, έργανώσεως. διοικήσεως καί έπο- 
πτείας τής έκπαιδεύσεως.

’Άρθρον 2.
1. Τό Μ.Δ.Δ.Ε. περιλαμβάνει τά ακόλουθα Τμήματα: 
α) Τμήμα μετεκπαιδεύσεων μείζονος διάρκειας.
β) Γμήμα ειδικών προγραμμάτων μετεκπαιδεόσεως βρα

χείας διάρκειας.
2. Έκ τών έν τή προηγουμένη παραγράφω Τμημάτων το 

τοϋ εδαφίου β τίθεται εις λειτουργίαν δι’ άποφάσεως τοϋ 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας, δημοσιευόμενης διά τής Έ- 
φημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Δι’ άποφάσέών ωσαύτως τοϋ Τπουργοϋ Εθνικής Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων δύναται να όργανοϋνται παντός είδους 
μορφαί προγραμμάτων ταχυρρύθμου-μετεκπαιδεύσεους κατά 
τάς διατάξεις τοϋ παρόντος καί τάς τοιαυτας τοϋ Λ.Χ.340/ 
.196S «περί μέτρων βελτιώσεως τής αποδοτικότατος τών 
Δημοσίων 'Υπηρεσιών καί Ν.Π.Δ.Δ.».

“Λ ρθςον 3.
Έργαστήρια-ΣπόύΖ||στήρια- Βιβλιοθήκη.

ψ
1. α·) Προς'έπίτευξιν τοϋ άναφερομενου εις την ερευνάν 

καί τάς μελέτας σκοπού, .ιδρύονται παρά τώ Μ.Δ.Δ.Ε., δΤ 
άποφάσεων τοϋ 'Τπουργοϋ Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων : αα) εργαστηρών . Πειραματικής ψυχολογίας, 
ββ) εργαστηρών Πειραματικής Παιδαγωγικής, γγ) σπου
δαστηρίου μελετών καί εκπαιδευτικού προγραμματισμού, 
δδ) σπουδαστηρίου σχο/.ικοϋ καί επαγγελματικού προσα
νατολισμού, εε) Πρότυπον σπουδαστηρίου εποπτικών μέ
σων, στστ) Μουσεΐον.

β) Παρά τώ Μ.Δ.Δ.Ε. λειτουργεί βιβλιοθήκη διά τάς 
άνάγκας τοϋ διδακτικού προσωπικού καί τών μετεκπαιδευο- 
μένων.

2. Τά έν τή προηγουμένη παραγράφω έργαστήρια. σπου
δαστήρια. μουσεΐον. ώς καί ή βιβλιοθήκη λειτουργούν διά 
τοϋ τακτικού προσωπικού τοϋ Διδασκαλείου, έπικουρουμέ- 
νου ΰπο μετεκπαιδευομένων.

3. Τά τής όργανώσεως καί λειτουργίας τών έργαστηρίων 
καί σπουδαστηρίων τούτων ώς καί τοϋ μουσείου καί τής 
βιβλιοθήκης, ορίζονται ειδικότερου δι’ άποφάσεων τοϋ 'Τ
πουργοϋ ’Εθνικής Π αιδείας και Θρησκευμάτων, έκδιδομέ- 
νων μετά πρότασιν τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ Διδασκαλείου.

ΚΕΨΛΛΑ)Ον Β .
Μορφαί μετεκπαιδεόσεως.

“Αρθρου 4.
Μετεκπαιδεύσω μείζονος διαρκείαε.

1. ' i I μετεκπαιδεύσω μείζονος διάρκειας, σκοπούσα εις 
την κατάρτισιν στελεχών διά τάς άνωτέρας θέσεις τής Έκ- 
παιδεύσεως. ορίζεται εις δύο άκαδημαϊκά έτη.

Εις την μετεκπαίδευσιν ταύτην καλού- ν :τ διδάσκαλοι 
καί διδασκάλισσαι έχοντες εκπαιδευτικήν υπηρεσίαν τού- 
λάχ ιστόν 5 έτών καί ήλικίαν ούχί άνωτέραν τών 4'.) έτώ . . σνμ- 
πληρόυμένην μέχρι τέλους Δεκεμβρίου τοϋ έτουΓ προκηρύ- 
ξεως τοϋ διαγωνισμού, κατόπιν προκρίσεως καί διαγωνισμού 
τών προκρινομένων. κατά τά εις τό άρθρον β παρ. 8 περίπτ. 
β' τοϋ παρόντος οριζόμενα :

2. Τά διδασκόμενα μαθήματα είναι τά εξής :
1. Φιλοσοφικά.
2. Ί ‘υχολογικά.Γ

3. Παιδαγωγικά.
4. Ελληνικά.
5. Ιστορικά.
6. Θρησκευτικά.
7. Μαθηματικά.
8. Φυσικαί Έπιστήμαι.
9. Κοινωνικά.’ καί Πολιτικαί Έπιστήμαι.
10. Όργάνωσω καί Διοικήσω τής Έκπαιδεύσεως.
11. Σχολικός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
12. Ξένη γλώσσα (’Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική).
13. Ρυθμική - Κινησιοθεραπεία - Άθλοπαιδιαί.
14. Πρακτικαί ασκήσεις - Φροντιστήρια - Έργαστήρια - 

' Υποδειγματικά’. διδασκαλία1..
3. 'Η διάρκεια σπουδών τής κατά το παρόν άρθρον μετ-

εκπχιδεύσεως, διά τούς τυχόντας τής ειδικής έκπαιδεύσεως 
τοϋ άρθρου ΰ τοϋ Χ.Δ. 842/19/1 «περί άναδιοργανώσεως 
τών Π αιδαγωγικών Άκαδημιών καί συμπληροϋσεως τής 
περί αύτών κειμένης νομοθεσίας», ώς καί τής μετεκπαι- 
δεύσεως εις την ειδικήν αγωγήν, περί ής ή παραγρ. 1ε 
τοϋ άρθρου 5 τοϋ παρόντος, ορίζεται εις εν ακαδημαϊκόν 
έτος. Ούτοι έγγράφονται εις τό β' έ'τος σπουδών τής μετ- 
εκπαιδεύσεως μείζονος διάρκειας κατόπιν ιδίας διαδικασίας 
προκρίσεως καί διαγωνισμού, όριζομένης ιός έν παραγρ. 8β 

- τού άρθρου. 6 τοϋ ..παρόντος.__________
4. Διά Β. Δ/τος, έκδιδομένου προτάσει τοϋ Τπουργοϋ Ε

θνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, δύναται νά όρισθή ότι 
εις μετεκπαίδευσιν μείζονος διάρκειας κατά το παρόν καλούν
ται καί νηπιαγωγοί διά τήν κατάρτισιν στελεχών διά τάς 
άνωτέρας θέσεις τοϋ κλάδου αύτών. Διά τού αυτού Β. Δ'τος 
ορίζονται καί τά διδασκόμενα μαθήματα.

ό. Εις τάς καε ά · ύ ',αρόν μετεκπαιδεύσεις δύναται νά 
γίνωνται δεκτοί προς μετεκπαίδευσιν καί λειτουργοί Δημοτι
κής Έκπαιδεύσεως ύπηρετοϋντες εις νηπιαγωγεία καί δη
μοτικά σχολεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, έχοντες 
τά κατά τό παρόν προσόντα καί κατά τήν ΰπό. τοϋ παρόντος
όριζομένην διαδικασίαν, πάντοτε δέ μετά ,χσιν τ.,5
Διοικητικού Συμβουλίου τής Φιλεκπαιδε·.; r ό ■’ 
καί άνευ ούδεμιάς οικονομικής έπιβαρύνσεως ·.·· σιτυ,
τών δαπανών τής παραγρ. 2 τοϋ άρθρ. 17 τώί ;;;> .τ*.
βαλλομένων ΰπό τής Εταιρείας. Ούτοι είσάγνω αι ν -..θ’ 
ΰπέρβασιν τοϋ έκάστοτε όριζομένου αριθμού διά τούς δη·ιο 
σίους ’ Εκπαιδευτικούς.·

6. "Ελληνες έκπαιδευτικοί λειτουργοί Δημοτικής Έκπαι- 
δεύσεως ύπηρετοϋντες μονίμως εις Έλληνικάς Κοινότητας 
τής ’Αλλοδαπής δύναται νά γίνωνται δεκτοί προς μετεκπαί- 
δευσιν εις τό Μ.Δ.Δ.Ε. τή αιτήσει το/ν καί μετά πρότασιν 
τής οικείας Ελληνικής Προξενικής ’Αρχής, καθ’ ύπέρβασ’ν 
δέ τοϋ έκάστοτε όριζομένου αριθμού εισακτέων, άνςυ ού- 
δεμιας οικονομικής έπιβαρύνσεως τοϋ Δημοσίου, δι’ ’·-'. 
φάσεως τοϋ Τπουργοϋ Εθνικής Παιδείας καί Θρησ· 
έκδιδομέ'/ης μετά πρότασιν τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ Διδ·- 
καί γνώμην τοϋ .έν περιωρισμένη συνθέσει ·’ Ανωτ: 
παιδευτικού Συμβουλίου (Α.Ε.Σ.).

"Αρθρον δ.
Μετεκπαιδεύσω βραχείας διάρκειας.

1. Ή μετεκπαιδεύσω βραχείας διαρκείας απ’ 
εις τήν βελτίωσιν τής έπαγγελματικής καταρτίσεως κ. 
έπαύξησιν τής υπηρεσιακής άποδοτικότητος τοϋ έκπαιδε. 
κοϋ προσωπικού τών δημοτικών σχολείο / καί τών νηπια
γωγείων. διακρίνεται δέ ώς ακολούθως :

α ) εις μετεκπαίδευσιν τοϋ ΰπηρετοϋντος διδακτικού πρόσω · 
πικοϋ τών δημοτικοί·/ σχολείων καί τών νηπιαγωγείων, θεω
ρητικήν καί πρακτικήν, σκοπούσαν εις τήν συμπλήρωσιν καί 
αναπροσαρμογήν τών γνώσεων αύτοϋ πρός βελτίωσιν τής 
επαγγελματικής καταρτίσεως καί έπαύξησιν τής άποδο. ι- 
κότητός του. Ή διάρκεια ταύτης ορίζεται μέχρι; ενός έξα- 
μήνου.

β j εις μετεκπαίδευσιν έκπαιδευτικών στελεχών τών δη-



ύ —

, ΰν σχολείων καί νηπιαγωγείων έπί νέων παιδαγωγικών 
/-υύεων. /ρήσεως έποπττκών μέσων και μεθόδων _δ'.δα- 
σκχλιας έπί τη βάσει ειδικών προγραμμάτων μετεκπαιδεύ- 
τεως. διάρκειας μέχρις ενός εξαμήνου^

ν') εις μετεκπαίδευσιν βραχείας διάρκειας (σεμινάρια) 
είε τήν χρήσίν τών οργάνων Φυσικής καί Χημείας καί 
λοιπών εποπτικών μέσων διδασκαλίας,

δ) εις μετεκπαίδευσιν υπό μορφήν σεμιναρίου βραχείας 
/εονικής διάρκειας τών διοριζόμενων εις θέσεις Διευθυντών 
ή'υοτικών σχολείων ώς καί Επιθεωρητών Δημοτικής Έκ- 
σ ,δεύσεως. σκοπούσαν εις τήν ειδικήν έπιμόρφωσιν καί 
τεοπαρασκευήν τούτων διά τήν άσκησιν τών νέων διοικητικών 
κυείως καθηκόντων των,
j) εις μετεκπαίδευσιν εις τήν ειδικήν αγωγήν, σκοπούσαν 

εΐε τήν έπιμόρφωσιν διδασκάλων καί νηπιαγωγών μελλόντων 
νά υπηρετήσουν εις ειδικά σχολεία ή τάξεις διά παϊδας εμφα
νίζοντας άπόκλισιν έκ τού κανονικού. * Η διάρκεια ταύτης 
ορίζεται εις εν έξάμηνον μέχρις ένός έτους.

2. Εις τήν υπό τού εδαφίου ε τής προηγουμένης παραγρά
φου προβλεπομένην μετεκπαίδευσιν καλούνται διδάσκαλοι 

νηπιαγωγοί υπό τάς προϋποθέσεις τής παραγρ. 1 τού άρ
του 4 τού παρόντος.

"Αρθρον 6.
Προγράμματα, έγ/ραφαί, φοίτησις, εξετάσεις.

1. Τά προγράμματα μετεκπαιδέύσεως“ βραχείας διάρκειας 
περί ών έν παραγράφω 1 τού προηγουμένου άρθρου, έκπονούν- 
ται έν τώ Διδασκαλεία) Δημοτικής Έκπαιδεύσεως, έγκρί- 
νονται δι’ αποφάσεων τού 'Υπουργού Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων καί έκτελούνται τά μεν έν έδαφίοις δ' καί ε' 
έν τώ Διδασκαλεία), τά δέ έν έδαφ.α’, β'· καί γ' έν τώ Διδασκα
λείο) ή κατά Άνωτέρας Έκπαιδευτικάς Περιφέρειας ή κατά 
Χομαρχιακάς τοιαύτας, ώς ορίζεται έν τη εγκριτική άποφά- 
σει τού 'Υπουργού.

2. α) Οί καλούμενοι εκάστοτε προς μετεκπαίδευσιν βρα
χείας διάρκειας των περιπτώσεων · α, β, γ, δ τής παραγρά
φου 1 τού προηγουμένου άρθρου όρίζοντάι όνομαστικώς δι’ 
αποφάσεων τού 'Υπουργού ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ
μάτων.

β) 'Ωσαύτως δι’ άποφάσεων τού αυτού 'Υπουργού, ορί
ζονται : αα) ό αριθμός τών κατ’ έτος καλουμένων προς μετ
εκπαίδευσή εις τήν ειδικήν αγωγήν, ώς καί εις τήν μετεκπαί- 
δευσιν μείζονος διάρκειας καί ββ) οί καλούμενοι όνομαστικώς 
πρός μετεκπαίδευσιν εις τήν ειδικήν άγωγήν καί εις τήν μετεκ
παίδευσή μείζονος διάρκειας βάσει των αποτελεσμάτων τής 
προκρίσεως καί τού διαγωνισμού, κατά τά άρθρα 4 καί 5 τού 
παρόντος.

3. Δι’ άποφάσεως τού Διευθυντοΰ τού Διδασκαλείου κατα
νεύονται εις Τμήματα οί καλ.ούμενοι διά μετεκπαίδευσιν μεί- 
-ονος διάρκειας. Ό άριθμός τών μετεκπαιδευομένων έκαστου 
τμήματος δεν δύναται .νά ύπερβαίνη τούς 50.

4. Ή μετεκπαίδευσις βραθείας διάρκειας τών περιπτώ
σεων α, γ καί δ τής παραγράφου 1 τού προηγουμένου άρθρου 
είναι υποχρεωτική διά τούς έκπαιδευτικούς.

ο. Οί καλούμενοι πρός μετεκπαίδευσιν όλων τών περιπτώ
σεων ύποχρεοΰνται α) εις τακτικήν φοίτησιν καί παρακο- 
λουθησιν τών μαθημάτων, τών έργαστηρίων, τών ασκήσεων 
και τών διδασκαλιών, β) όπως μετέχουν εις τάς πρακτικάς 
ασκήσεις καί διδασκαλίας, ώς καί εις τάς έξεταστικάς 
δοκιμασίας, περιοδικάς καί τελικάς.

_ 0. Οί έπιτυχώς περατούντες σήν μετεκπαίδευσιν λαμβάνουν 
οι μεν τών περιπτώσεων σής μετεκπαιδεύσεως βραχείας 
διάρκειας πιστοποιητικό*/, οί δέ σής μείζονος διαοκεία: πσυ- 
χίον. Οί τίτ> .οι ούτοι μετεκπαιδεύσεως άποτελούν στοιχεία 
τών υπηρεσιακών φακέλων καί συνεκτιμώνται μετά τών 
ά>λων προσόντων διά σήν ύττηρεσιακήν έξέλιξιν.

7. Διά Βασιλικών Διαταγμάτων, έκδιδομένων προτάσει 
~ού 'Υπουργού ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ου- 
Ομί ζονται είδικώτερον τά ακόλουθα θέματα :

α) Τά τών υποχρεώσεων καί δικαιωμάτων τών μετεκπαι- 
δευομένων έν σχέσει πρός τήν υπηρεσιακήν αυτών κατάστασιν 
καί έξέλιξιν, πεοιλαμβανομένων καώ τών υπηρεσιακών ποι
νών συνεπεί α αδικαιολογήτου έλλιπούς φοίτησε ως ή μη 
ικανοποιητικής έπιδόσεως ή άποσυχίας εις τάς τελικάς έξε- 
τάσεις.

β) Τά τών πιστοποιητικών καί πτυχίων τών έπιτυχώς 
περατούντων σήν μετεκπαίδευσιν καί σής συνεκτιμήσεως 
αύτών διά σήν ύττηρεσιακήν έξέλιξιν. Τό κατά τό X. 2857/ 
1922 πτυχίον μετεκπαιδεύσεως τών διδασκάλων έν τώ 
Π ανεπισσςμίω Αθηνών καί τό πτυχίον μετεκπαιδεύσεως 
μείζονος διάρκειας τού άρθρου 4 τού παρόντος, συνυπολογι- 
ζομένης καί σής διετούς φοισήσεως παρά σή Παιδαγωγική 
’Ακαδημία, λογίζονται ώς πτυχία τετραετούς μεταγυμνα- 
σιακής έκπαιδεύσεως.

Διά τού Β.Δ τος, έκθιδομένου προτάσει τού 'Υπουργού 
’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων δύναται νά όρισθή, 
ότι μεταξύ τών εκάστοτε κρινομένων, κατά τάς κειμένας 
διατάξεις, διά τήν προαγωγήν εις τον 2ον βαθμόν διδασκά
λων Θεωρείται ώς προσόν πρός προτίμησιν. έπί ίσοις όροις, 
τό πτυχίον μιας τών άνωτέρω μετεκπαιδεύσεων ή το πτυ
χίον ’Ανώτατης Σχολής ήμεδαττής ή άλλοδαπής, ώς άπα- 
ραίτητον δέ προσόν διά τον διορισμόν εις θέσεις έποπτικού 
προσωπικού Δημοτικής Έκπαιδεύσεως.

8. Δι’ άποφάσεων τού 'Υπουργού ’Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων".’ δημοσιευομένων διά- σής Έφημεριδος-τής. 
Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τά ακόλουθα θέματα :

α) Τά σής διαδικασίας σής έπιλογής τών καλουμένων 
πρός μετεκπαίδευσιν βραχείας διάρκειας διά τάς περιπτώ
σεις α’, β', γ' τού άρθρου 5 τού παρόντος.

β) Τά τών προσθέτων όοοϋποθέσεων καί άπαραιτήτων 
δικαιολογητικών, σής διαδικασίας τής προκρίσεως, τών 
έξεταστέων μαθημάτων, σής διεξαγωγής τού διαγωνισμού 
καί σής καταρτίσεως τών τελικών πινάκων διά τήν μετεκπαι- 
δευσιν εις σήν ειδικήν άγωγήν καί τήν μετεκπαίδευσιν μεί
ζονος διάρκειας τών άρθρ. 4 καί 5 τού παρόντος, ώς καί 
πάσα περί τούτων άναγκαία λεπτομέρεια.

γ) Τά σής ένάρξεως καί λήξεως τού άκαδημαΐκού καί 
διδακτικού έ'τους, τών έγγραφών, σής φοισήσεως, τών έςε- 
τάσεων τών μετεκπαιδευομένων ώς καί πάσα άναγκαία 
περί τούτων λεπτομέρεια.

δ) Διά τήν μετεκπαίδευσιν εις σήν ειδικήν άγωγήν καί 
σήν μετεκπαίδευσιν μείζονος διάρκειας οί κλάδοι τών δι- 
δασκομένων μαθημάτων, αί ώραι διδασκαλίας έβδομαδιαιως 
καί τό περίγραμμα σής διδακτέας ύλης έκάστου τών θεωρητι
κών μαθημάτων, τό είδος τών πρακτικών άσκήσεων και 
αί ώραι αύτών καθ’ εβδομάδα, ό άριθμός τών υποδειγμα
τικών διδασκαλιών, ή κατανομή τών θεωρητικών μαθη
μάτων καί τών άσκήσεων εις άκαδημαΐκά εξάμηνα, ως 
καί πάσα άναγκαία περί τούτων λεπτομέρεια.

ε) Τά τού κανονισμού έσωτερικής λειτουργίας τού Διδα
σκαλείου Δημοτικής Έκπαιδεύσεως έν τώ συνόλω αυτού καί 
κατά τά έν άρθρω 2 τού παρόντος Τμήματα.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΣ Γ'.

“Αρθρον 7.
Σύνθεσις Προσωπικού.

Ή σύνθεσις προσωπικού τού Μ.Δ.Δ.Ε. ορίζεται ως 
άκολούθως :

Α' Εκπαιδευτικόν Προσωπικόν : 
α) Εις Διευθυντής έπί βαθμώ β' ειδικών θέσεων, 
β) Εις ’Αναπληρωτής Διευθυντής έπί βαθμώ 1ω. 
γ) Δύο καθηγηταί προϊστάμενοι τών κατά τό άρθ. 2 Τμη

μάτων, έπί βαθμοΐς 3ω - 2ω. */-
δ) Τέσσαρες καθηγηταί Παιδαγωγικών έπί βαθμόις 

5ω - 2ω.
ε) Εις παιδοψυχίατρος καί εις οδοντίατρος έπί βαθμοις 

5ω - 2ω.
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στ) ’Εννέα (9) καθηγηταί επιστημονικών ειδικοτήτων 
έπί βαθμοί: δω - 2ω έκ των οποίων :

Εις Θεολόγος.
Τρεις Φιλόλογοι.
Εις Μαθηματικός.
Εις Φυσ ικός.
Λύο Φυσιογνώσται, έξ ών ό εις ειδικός έ—ί της Γεωγρα

φίας.
Εις ειδικός έπί των έ—οπτικών μέσων, 
ζ) Εις καθηγητής Σωματικής ’Αγωγής επί βαθμοί: 

δω - 2ω.
Β'. Διοικητικόν Προσωπικόν :
Εις Γραμματεύς.
Εις Βιβλιοθηκάριος (Βιβλιοφύλαξ).
Εις Γραφεΰς - Δακτυλογράφος.
Εις ’Επιμελητής ύλικοϋ.
Εις ’Επιστάτης - κλητήρ.
’Επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου :
Εις συντηρητής κτιρίων.
Πέντε (δ) καθαρίστριαι.
2. *0 τίτλος τοϋ διδακτικού προσωπικού τοϋ Μ.Δ.Δ.Ε. 

είναι έφεξής ό τοΰ καθηγητοϋ τοϋ Μ.Δ.Δ.Ε. μετά τοϋ προσ
διορισμού τής εΐδικότητος καί τοϋ βαθμοϋ.

“Αρθρον 8. " '
Σύστασις καί κατανομή θέσεων κατά κατηγορίας, κλά

δους καί βαθμούς.
Α'. Τακτικαί θέσεις.
1. Συνιστώνται καί κατανέμονται εις κατηγορίας, κλάδους 

καί βαθμούς αί άκόλουθοι τακτικαί θέσεις εκπαιδευτικού, 
διοικητικού καί βοηθητικού προσωπικού τοϋ Μ.Δ.Δ.Ε.

I. ’Εκπαιδευτικόν Προσωπικόν : -
Α'. Κατηγορία.
Κλάδος Α1 Παιδαγωγικός :
α) Μία θέσις Διευθυντοϋ Διδασκαλείου επί βαθμω β’ 

ειδικών θέσεων.
β) Μία θέσις Άναπληρωτοϋ Διευθυντοϋ επί βαθμω 1ω. 
γ) Μία θέσις παιδοψυχιάτρου καί μία οδοντιάτρου έπί 

βαθμοϊς δω έως καί 2ω. Εισαγωγικός βαθμός ό δος, °" 
δ) Δύο (2) θέσεις καθηγητών παιδαγωγικών έπί βαθμοϊς 

δω έως καί 2ω. ·
Κλάδος Α2, Καθηγηταί επιστημονικών ειδικοτήτων. 
Τέσσαρε: (4) θέσεις έπί βαθμοϊς δω έως καί 2ω έκ 

τών οποίων :
Δύο (2) Φιλολόγων.
Μία (1 ) Φυσικοϋ.
Μία (1) Φυσιογνώστου.
Εισαγωγικός βαθμός ό δος.
Κλάδο: ΑΙ - Α2.
Δύο (2) θέσει: καθηγητών Προϊσταμένων τμημάτων 

τών κλάδων Α1 καί Α2 έπί βαθμοϊς 3ω έιυς καί 2ω.
Κλάδος A3 Σωματική: ’Αγωγής :
Εισαγωγικός βαθμός ό 6ος.
II. Διοικητικόν Προσωπικόν :
Α' Κατηγορία.
Κλάδος Α4 Διοικητικός :
Μία (1) θέσις Γραμματέως έπί βαθμοί: 8ω έως καί 3:υ. 
Πρώτο: εισαγωγικός βαθμός ό δος.
Δεύτερο; εισαγωγικός βαθμός ό 4ος.
Β' Κατηνοεία.• 1 >ί.
Κλάδος Β1 Διοικητικός :
Δύο θέσεις γραφέων δακτυλογράοων έπί βαθμοϊς 11ω 

έως καί 6ω.
Εισαγωγικός βαθμός ό 11ος.
III. Βοηθητικόν Προσωπικόν :

Γ' Κατηγορία.
Κλάδος Γ1.
Μία (1 ) θέσις έπιμελητοϋ ύλικοϋ, έπί βαθμοϊς 12ω έως 

καί δω. --
Μία (1) θέσις έπιστάτου - κλητήρος. έπί βαθμοϊς 13ω 

έο)ς καί δω.
Β'. Θέσεις έπί συμβάσει ’Ιδιωτικού Δικαίου :
Μία (1) θέσις συντηρητοϋ κτιρίων.
Πέντε (δ) θέσεις καθαριστριών διεπομένων ύπο τών δια

τάξεων τοϋ Δ.Δ. 3δδ/1969, «περί προσλήψεως προσωπικού 
έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου ει; Δημοσία: Ύπηοεσία: καί
Ν.Π.Δ.Δ.».

2. Διά Β.Δ/των, έκδιδομένων προτάσει τών Υπουργών 
’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Οικονομικών 
συνιστώνται καί αί λοιπαί κατά τό προηγούμενου άρθρον 7 
θέσεις έκπαιδευτικοϋ προσωπικού.

ΔΓ όμοιων Β.Δ/των δύναται νά αύξάνωνται αί θέσεις τοϋ 
έκπαιδευτικοϋ καί διοικητικού προσωπικού τοϋ άρθρου / τοϋ 
παρόντος, έξαιρέσει τών θέσεων τοϋ Διευθυντοϋ καί Άνα- 
πληρωτοϋ Διευθυντοϋ. άναλόγως τών παρουσιαζομένων 
έκ τής έφαρμογής τών διατάξεων τοϋ παρόντος άναγκών καί 
μέχρι τοϋ ήμίσεος τών δυνάμει τοϋ παρόντος νόμου προ- 
βλεπομένων θέσεων κατά κλάδον.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Πί,ρί τής παρά τώ Μαρασλείω Διδασκαλεία) Δημοτικής
Έκπαιδεύσεως μετεκπαιδεύσεως εις τήν ειδικήν αγωγήν.

“Αρθρον 1.
1. Ή ΰπό τής περί πτώσεως ε' τής nap. 1 τοΰ άρθρου δ 

τοϋ Ν. Δ. 1222/1972 «περί μετεκπαιδεύσεως τοΰ έκπαι- 
δευτικοϋ προσωπικού Δημοτικής Έκπαιδεύσεως καί άνα- 
διοργανώσεως τοϋ Διδασκαλείου Δημοτικής Έκπαιδεύσεως» 
προβλεπομένη μετεκπαίδευσις βραχείας διάρκειας εις τήν 
ειδικήν αγωγήν καθίσταται άπό τής ένάρξεως ισχύος τού 
παρόντος μετεκπαίδευσις μείζονος διάρκειας όριζομένη εις 
δύο ακαδημαϊκά έτη. Οί έπιτυχώς περατοϋντες τήν μετεκ- 
παίδευσιν ταύτην λαμβάνουν πτυχίον, κατά πάντα ισότιμον 
καί ισοδύναμον προς τό πτυχίον μετεκπαιδεύσεως μείζονος 
διαεκείας, περί ή: ή παο. 1 περ. α' τοϋ άεθρου 2 τού Ν. Δ.
1222/1972.

■ 2. Οί κατά τό άκαδημαϊκόν έτος 1974 - 76 φοιτήσαντες 
εις τό Τμήμα τής κατά τήν προηγουμένην παράγραφον 
βραχείας διαεκείας μετεκπαιδεύσεως συνεχίζουν τήν μετεκ- 
παίδευσίν των διά δεύτερον έτος κατά τό άκαδημαϊκόν έτος 
1976 - 76. Κατά το αυτό ακαδημαϊκόν έτος ή καί το έπό- 
μενον δύνανται νά φοιτήσουν εις το Τμήμα τούτο καί όσοι 
έκ τών αποφοίτων τοϋ έτησίας διάρκειας Τμήματος ειδικής 
αγωγής δεν έτυχον, κατά τά παρελθόντα έτη, μετεκπαι- 
δεύσεως μείζονος διαεκείας εις τό περί ού ή παράγραφος 1 
περ. α' τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν. Δ. 1222/1972 τμήμα.

3. Δι’ αποφάσεων τοϋ Υπουργού Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων, δημοσιευομένων διά τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως, ορίζονται τό πρόγραμμα λειτουργίας καί τά 
διδακτέα μαθήματα τοϋ δευτέρου έτους τοϋ Τμήματος μετ- 
εκπαιδεύσεως μείζονος διαεκείας εις τήν ειδικήν άγωγήν. 
Καθ’ όμοιον τρόπον δύναται νά έπενεχθοϋν τροποποιήσεις 
εις τό υφιστάμενον πρόγραμμα λειτουργίας τοϋ πρώτου 
έτους τοϋ αυτού ώ: άνω Τμήματος.

“Αρθρον 2.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπο 1 ’Οκτωβρίου 1976.

Έν Άθήναις τή 29 ’Οκτωβρίου 1976 
Ό Υπουργός

Εθνική: Παιδεία; καί Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΠΟΣ


