
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί Εκκλησιαστικής Έκπαι- 
δεύσεως».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Πρός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Διά τοϋ Ν.Δ. 876/1971 ή Διοίκησις καί ή ευθύνη όργα- 

νώσεως καί λειτουργίας των Σχολείων τής Δημοσίας Εκ
κλησιαστικής Έκπαιδεύσεως περιήλθεν άπό τοϋ Σχολικοϋ 
έτους 1971/1972 εις τήν ’Εκκλησίαν τής Ελλάδος.

’Επειδή ή ’Εκκλησία τής Ελλάδος, άφ’ ενός μέν εύρί- 
σκεται ενώπιον οξέος οικονομικού προβλήματος, μή δυναμένη 
/ά αντιμετώπιση τάς δαπάνας λειτουργίας τής Έκκλησιαστι-

φάσισε νά ίνακονποιήση τό αίτημα τής Εκκλησίας .ής Ελ
λάδος καί νά έπαναφέρη τήν ’Εκκλησιαστικήν Έκπαίδευσιν 
υπό τήν Διοίκησιν καί πάλιν τοϋ Κράτους.

Έπί τοϋ άρθρου 1.
Διά τής παραγράφου 1 τοϋ παρόντος άρθρου προβλέπεται 

ή κατάργησις τοϋ Ν.Δ. 876/1971, διά τοϋ οποίου ή Εκ
κλησιαστική Έκπαίδευσις ειχεν ύπαχθή εις τήν ’Εκκλησίαν 
τής Ελλάδος, καί ή επαναφορά τής ώς άνω Έκκλ. Έκπ/ 
σεώς ύπό τήν "Διοίκησιν τοϋ Κράτους, έφαρμοζόμένων ΰπ’ 
αυτής των προϊσχυσασών διατάξεων.

Διά τής παραγράφου 2 λαμβάνεται μέριμνα διά τήν κατο- 
χύρωσιν τής περιουσίας καί τοϋ εξοπλισμού των Σχολείων 
Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως, τά όποια επανέρχονται 
υπό τήν κρατικήν διοίκησιν.

’Επί τοϋ άρθρου 2.
Διά τής παραγράφου 1 παρέχεται δικαίωμα μετατάξεως 

εις τήν Δημοσίαν ’Εκκλησιαστικήν Έκπαίδευσιν α) των 
ΰπηρετούντων νϋν εις τήν Έκκλ. Έκπαίδευσιν εκπαιδευτι
κών λειτουργών (όσων τυχόν παρέμείναν μετά τον Ν. 876/ 
71 ή διωρίσθησαν υπό της Εκκλησίας μετά ταϋτα), β) τών 
μεταταγέντων εις τήν Μέσην Έκπαίδευσιν καί γ) τών το- 
ποθετηθέντων εις άλλας Δημοσίας υπηρεσίας δυνάμει τοϋ 
Ν. 876/71. Διά δέ τής παρ. 2 τακτοποιούνται οί μή μετατασ
σόμενοι. 'Ωσαύτως διά τής παραγράφου 3 προβλέπεται ότι 
οί υπάλληλοι Β' καί Γ' κατηγορίας, ώς καί τό έκτακτον ή 
έπί συμβάσει προσωπικόν, τό προσλ.ηφθέν μέχρι 31.12.1975, 
μετατάσσεται αύτοδικαίως εις τήν Δημοσίαν Έκκλ. Έκπ/ 
σιν.

Διά τής παραγράφου 4 προβ/.έπεται ότι οί μετατασσόμενοι 
ανακτούν τήν δημοσιοϋπαλληλικήν ιδιότητα, άφ’ ής άπώλ.εσαν 
ταύτην κατά τό άρθρον 3 τού Ν.Δ. 876/1971, μή δικαιού
μενοι όμως εις άπόληψιν άποδοχών ή άποζημιούσεως.

Διά τής παραγράφου 5 προβλ,έπεται ή έκδοσις Προεδρι
κών Διαταγμάτων , διά τών οποίων θά ρυθμισθή ή διάρθρω- 
σις τών θέσεων τοϋ προσωπικού τής Δημοσίας Εκκλησια
στικής Έκπαιδεύσεως κατά κλάδους, βαθμούς καί μισθο- 
λ,ογικά κλιμάκια, έφαρμοζόμένων άναλ.’όγως τών οικείων 
διατάξεων τού Ν. 3091/6.

Τέλος διά τής παραγράφου 6 προβλέπεται ή άπόσπασις εκ
παιδευτικών λειτουργών έκ τής Μέσης εις τήν Εκκλησια
στικήν Έκπαίδευσιν καί τάνάπαλ.ιν.

Έπί τοϋ άρθρου 3.
Διά τής παρ. 1 τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται ή έκδοσις 

Προεδρικών Διαταγμάτων, διά τών όποιων θά δύναται νά 
μεταφέρεται ή έδρα Σχολείου ’Εκκλ.ησιαστικής Έκπαιδεύ- 
βεως ή νά ίδρύωνται νέα ή νά καταργοϋνται ή νά άναστέλλε- 
ται ή λειτουργία ή καί νά μεταρρυθμίζεται ό τύπος αύτών.

Διά τής .παραγράφου 2 προβλέπεται ή προσωρινή λει
τουργία τών Σχολείων Έκκλ.ησ. Έκπ/σεως ύπό τήν αυτήν 
μορφήν μέχρις έκδόσεως τών ύπό τής προηγουμένης παρα
γράφου όριζομένων Πρ.'Διαταγμάτων.

Διά τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται ή· 
έκδοσις Προεδρικού Διατάγματος μετά πρότασιν τοϋ Πολυ
μελούς Συμβουλίου τών Εκτελεστών τής Διαθήκης Ρι- 
ζάρη, διά τοϋ οποίου θέλουν ρυθμισθή καί καθορισθή πάντα 
τά οίουδήποτε χαρακτήρας καί φύσεως θέματα, τά άναγό- 
μενα εις τήν καθόλου άσκησιν τοϋ Εκπαιδευτικού έργου τοϋ 
Ιδρύματος τής Ριζαρείου ’ Εκκλησιαστικής Σχολής, ώς καί 
εις τήν διοίκησιν καί διαχείρισιν αύτοϋ.

'.Η τακτοποίησις τοϋ θέματός τούτου έπιβάλλεται, άφ’ 
ενός μέν διά τήν έπίλ,υσιν άνακυψάντων ζητημάτων, μή προ- 
βλεπομένων ύπό τών διατάξεων τής Διαθήκης, ή οποία 
συνετάχθη τό 1841, άφ’ ετέρου δέ διά τήν άρτιωτέραν λει
τουργίαν τόσον τών Σχολ,ών τοϋ 'Ιδρύματος όσον καί αύτοϋ 
τούτου τοϋ Ιδρύματος.

Διά τής παραγράφου 2 προβλέπεται ή συνέχισις τής λει
τουργίας τής ΆΟωνιάδος ’Εκκλησιαστικής ’Ακαδημίας, συμ- 
φώνως πρός τά διά τής Κανονιστικής Διατάξεως «περί άνα- 
διοργανώσεως τής ΆΟωνιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής εις 
Άθωνιάδα Εκκλησιαστικήν ’Ακαδημίαν» κυρωθείσης διά 
τής ύπ’ άριθ. 0330/2/ΑΣ 3S9/1972 κοινής άποφάσεως τών 
'Υπουργών έπί τών Εξωτερικών καί έπί τής-Εθνικής Παι
δείας καί Θρησκευμάτων (ΦΕΚ S57/72 Β') οριζόμενα, διά 
δέ τής παραγράφου 3 προβλέπεται ή υπαγωγή τής διά τοϋ 
ύπ’ άριθ. 24/71 Κανονισμού τής Ίερας Συνόδουτής Εκκλη
σίας τής 'Ελλάδος ίδρυθείσης Μέσης Νυκτερινής Ιερατικής 
Σχολής ’Αθηνών ύπό τήν διοίκησιν τοϋ Κράτους.

Διά τής παραγράφου 4 προβλέπεται ή έγγραφή κατ’ έ
τος πιστούσεως εις τήν προϋπολογισμόν διά τήν κάλυψιν 
δαπανών λειτουργίας τμήματος μεταπτυχιακών Σπουδών 
παρά τώ έν CHAMBESY Γενεύης τής Ελβετίας Διοοθο- 
δόξω Πατριαρχικέ» Κένρρω.

Έν Άθήναις τή 7 ’Οκτωβρίου 1976 
Οί 'Υπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεως 
Γ. Ρ ΑΛΛΗΣ

Εθνικής Παιδείας Καί Θρησκευμάτων
Γ. ΡΑΛΛΗΣ
Οικονομικών

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Έπί τού άρθρου 4. _ )θύ—

ΚΑΤΑ Ρ ΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

■ Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου : «Περί Εκκλ.ησιαστικής
Έκπαιδεύσεως».

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΓΙΟ. S76 
(ΦΕΚ 95 Α'/17-5-1971)

Περί υπαγωγής τής δημοσίας έκκλησιαστικής έκπαιδεύσεως 
εις τήν Έκκλ,ησίαν τής ' Ελλάδος καί άλλων τινών συνα
φών διατάξεων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τοϋ Ήμετέρου Υπουργικού Συμβουλ.ίου, άπε- 
φασίσαμεν καί διατάσσομεν :

Άρθρον 1.
1. Άπό τοϋ σχολικού έτους 1971 - 1972, ή διοίκησις καί 

ή ευθύνη όργανούσεως καί λειτουργίας τών κατά τήν δημο- 
σίευσιν τοϋ παρόντος υφισταμένων πάσης φύσεως σχολείων 
τής δημοσίας έκκλ.ησιαστικής έκπαιδεύσεως (σχολών, φρον
τιστηρίων, ιεροδιδασκαλείων) περιέρχονται εις τήν Έκκλ.η- 
σίαν τής Ελλάδος.

Δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων, έκδιδομένης μετά γνώμην τής Ίερας Συνό
δου καί δημοσιευομένης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνή-
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.σεως προσδιορίζονται τά σχολεία. ■ έφ’ ών εφαρμόζονται α! 
διατάξει; τού παρόντος. . .. —

2. Οί ύπο των κειμένων διατάξεων προβλεπύμενοι έν γέ- 
νει κλάδοι προσωπικού τη; δημοσία; εκκλησιαστική; έκπαι- 
δεύσεω; καί αί αντίστοιχοι θέσει; τοϋ τάσης φύσεω; προσω
πικού αύτή; καταργοΰνται, οί δ’ έν αΰταΐς, κατά τήν δημο- 
σίευσιν τον παρόντο;, ΰπηρετοϋντε; εντάσσονται ή μετατάσ
σονται αυτοδικαίως εις άλλα; θέσεις, κατά τά έν τοΐ; έπο- 
μένοι; άρθρο1.; οριζόμενα.

3. "Απασα ή κινητή περιουσία τών έν παραγράφω 1 τοΰ 
παρόντος άρθρου σχολείων περιέρχεται αυτοδικαίως, δυνά
μει τοϋ παρόντος, εί; τήν ’Εκκλησίαν τη; Ελλάδος, έπιφυ- 
λασσομένων των διατάξεων του άρθρου 9.

■4. Διά Βασιλικών Διαταγμάτων, έκδιδομένων πρότάσει 
τοϋ Ύπουργοΰ Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, μετά 
γνώμην τής Διαρκούς· 'Ιεράς Συνοδου τής Εκκλησίας τής 
Ελλάδος, δύναται νά καταργώνται τά έν παραγράφω 1 τοΰ 
παρόντος άρθρου σχολεία ή νά άναστέλληται ή λειτουργία 
ή μεταρρυθμίζηται ό τύπος αυτών.

5. Τό Κράτος ασκεί τήν άνωτάτην έποπτείαν κατ’ άρθρον 
17 τοϋ Συντάγματος έπί τών σχολείων έκκλησιαστική; έκπαι- 
δεύσεως δία τών άρμοδίοιν οργάνων τοϋ Υπουργείου ’Εθνι
κής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, έφαρμοζομένων άναλόγω; 
ώς προς τήν άσκησιν έποπτεία; τών περί ιδιωτικής έκπαι- 
δεύσεως ίσχυόντων, διαφυλασσομένων δέ κατά τά λοιπά καί 
ώς πρός τήν αντιστοιχίαν τών τίτλων σπουδών τών έπί μέ
ρους διατάξεων τοϋ παρόντος.

Άρθρον 2. '
Ή ύπο τών άρθρων 11, 12 καί 13 τοϋ Ν.Δ. 651/1970 

. «περί όργανώσεως τής γενικής έκπαιδεύσεως καί διοικήσεως 
τοϋ προσωπικοϋ αυτής» οριζόμενη διαβάθμισι; τοϋ έκπαιδευ- 
τικοϋ προσωπικοϋ τής δημοσίας μέσης γενικής έκπαιδεύ- 
σεω; έπεκτείνεται, κατά τά έν τώ παρόντι οριζόμενα, καί έπί 

. τοΰ αντιστοίχου κατά κλάδους προσωπικοϋ τής δημοσίας 
έκκλη σ ι α στ ική ς έκπαιδεύσεως.

.’Άρθρον 3.
- 1. ’Από τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος, τό άνήκον εις
τούς κλάδου; 18, 18α, 19 καί 20 τών άρθρων 21, 22 καί 
23 τοϋ Ν.Δ. 3379/1935 «περί τοϋ προσωπικοϋ τή; δημο
σία; έκπαιδεύσεω;», ώ; ταϋτα συνεπληρώθησαν ή έτροπο- 
ποιήθησαν ή άντικατεστάθησαν μεταγενεστέρως, καί εις τόν_ 
κλάδον Α2 τοϋ Β.Δ. 45/18—24/1/1968 «περί ίδρύσεω; καί 
λειτουργίας έν Τήνω ανώτερου ίερατικοϋ φροντιστηρίου» έν 
ένεργεία εκπαιδευτικόν προσωπικόν τής δημοσίας έκκλησια- 
στικής έκπαιδεύσεως, έξαιρέσει τών έχόντων συγχρόνως καί 
τήν τοϋ κληρικοϋ ιδιότητα, έντάσσεται αυτοδικαίως εί; τήν 
κατά τό Ν.Δ. 651/1970 δημοσίαν μέσην γενικήν έκπαίδευ- 
σ.ν ώ; ακολούθως :

α) Οί έπί βαθμώ καθηγητοϋ έως καί βοηθοϋ γυμνασιάρ
χου ή έπιθεωρητοϋ σωματική; αγωγής έντάσσονται κατ’ 
ειδικότητας εί; τού'; κατά τά άρθρα 11, 12 καί 13 τοϋ Ν.Δ. 
651/1970 αντιστοίχου; κλάδους καί βαθμούς.

β) Ό έπί βαθμώ Γενικού Έπιθεωρητοϋ Μέση; ’Εκπαι
δεύσει»;. κατά τά; διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 3379/1955, διατη- 
ρών τον βαθμόν καί άποοοχάς, τοποθετείται εί; θέσιν Γυ
μνασιάρχου τή; είδικότητο; του τοϋ Ν. Δ/το; 651/1970.

γ) Οί έπί βαθμώ Γυμνασιάρχου, κατά τά; διατάξει; τών
Ν.Δ. 3379/55, Ν.Δ. 3885/58 καί Ν.Δ. 4531/66, ύπηρε- 
τοΰντε; :

αα) Έφ’ όσον προήχθησαν εί; τόν βαθμόν τούτον μέχρι τής 
δημοσιεύσεως τοϋ Α.Ν. 129/1967 «περί όργανώσεως καί 
διοικήσεως τή; γενικής έκπαιδεύσεως καί άλλων τινών δια
τάξεων», ειχον δέ, κατά τον χρόνον τής τοιαύτης προαγωγής, 
συμπεπληρωμένην εξαετή υπηρεσίαν έν τώ κατά τό Ν.Δ. 
3379/1955 βαθμώ τοϋ βοηθοϋ γυμνασιάρχου, λογιζόμενοι, 
δυνάμει τοϋ παρόντος, ώ; έχοντες καί νϋν τον έν τή έννοια 
τοΰ άρθρου 22 τοϋ Α.Ν. 129/1967 βαθμόν τοϋ γυμνασιάρ
χου, έντάσσονται υπό τήν αυτήν ιδιότητα εις τον κατά τό 
Ν.Δ. 651/1970 δεύτερον (2ον) βαθμόν.

ββ) “Απαντε; οί λοιποί λογίζονται ώ; έχοντε; τόν έν τή 
έννοια τοϋ Ν.Δ. 3379 1955, καί τοϋ αυτού ώ: άνω άρθρου 
τοϋ Α.Ν. 1 29/1967 βαθμόν τοϋ βοηθοϋ γυμνασιάρχου, ήτοι 
τόν κατ’ άρθρον 13 τοϋ Ν.Δ. 651/1970 τρίτον (3ον) βαθμόν 
καθηγητοϋ, εί; ον καί έντάσσονται διατηροϋντε; τά; άπο- 
δοχά; αυτών.

γγ) Οί έν τώ προηγουμένου έδαφίω κρίνονται, συμφώνως 
ταΐς διατάξεσι τοΰ Ν.Δ. 651/19/0, βάσει τών έν τοΐ; οι
κείοι; υπηρεσιακοί; οακέλοις υφισταμένων στοιχείο»/ καί 
έκθέσεων υπηρεσιακής ίκανότητο; τής τελευταία; οκταετίας, 
όμοϋ μετά τών λοιπών έν τή δημοσία μέση έκπαιδεύσει όμοιο- 
βάθμων των (έπί 3ω βαθμώ), όσοι δ’ έξ αυτών ειχον, μέχρι 
τή; δημοσιεύσεως τή; A.V/196S Συντακτική; ΓΙράξεω; 
(25.9.1968), συμπεπληρωμένην έ ξαετή τουλάχιστον υπηρε
σίαν άφ’ ή; έκτήσαντο τόν κατά τό Ν.Δ. 3379/1955 βαθμόν 
τοϋ βοηθοϋ γυμνασιάρχου, κρινόμενοι κατά τά ανωτέρω προ
ακτέοι εί; τόν δεύτερον (2ον) βαθμόν, λογίζονται ώ; έχοντες 
τόν βαθμόν τοΰτον, άφ’ ής, συμφώνως τώ άρθρω 2 τής ώς 
άνω Συντακτικής ΓΙράξεως, προήχθησαν έν τή δημοσία, γε
νική έκπαιδεύσει νεώτεροι αύτών, διά πάσαν περίπτωσιν τής 
βαθμολογική; καί μισθολογική; των έξελίξεως, έξαιρέσει 
τή; αναδρομικής λήψεως, έπί πλέον, διαφορά; αποδοχών.

2. Ή κατά τό παρόν άρθρον βαθμολογική έν ταξί; ένερ- 
γεΐται εί; κενά; οργανικά; θέσει; τής δημοσία; έκπαιδεύ- 
σεως, αντιστοίχους κατά, κλάδον, βαΟμογκαί ειδικότητα, δι’ 
άποφάσεω; τοϋ ΰπ’ άριθ. 4 τοϋ άρθρου 53 τοϋ Ν.Δ. 651ή 
1970 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κυρουμένη; υπό τοϋ ' Υπουρ
γού Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

’Εάν δεν ύφίστα.νται κεναί τοιαϋτα.ι θέσεις, οί τυχόν πλεο- 
'γάζοντες έντάσσονται ώς υπεράριθμοι, μεταφερομένων δυ
νάμει τοϋ παρόντος έκ τής δημοσίας έκκλησιαστική; έκπαι- 
όεύσεως προσοιρινώς ισαρίθμων άντιστοίχων κατά κλάδους,’ 
βαθμούς καί ειδικότητας θέσεουν, αΐτινες διατηρούνται μέ
χρι; ού κενωθή ίσος αριθμός έξ αύτών.

3. Διά τάς κατά τό παρόν άρθρον έντάξεις ό έν τώ κα- 
τεχομένω βαθμώ διαδραμών χρόνος υπηρεσίας λογίζεται διά 
πάσαν συνέπειαν ώ; διανυθείς έν τώ βαθμώ τής θέσεως εις 
ήν ένεργεΐται ή ένταξις, βάσει δέ τοΰ αυτού χρόνου καθορί
ζεται καί ή σειρά άρχαιότητος τών έντασσομένων. .

Έν περιπτώσεϊ ισοχρόνου τοιαύτης υπηρεσίας ή σειρά 
άρχαιότητος καθορίζεται ύπο τοϋ ένεργοΰντος τάς έντάξεις 
συμβουλίου, κατόπιν έγκρίσεως τής ίκανότητο; καί τών άλ
λων ουσιαστικών προσόντων τών έχόντων ισόχρονον ύπηρε- 
σίαν.

4. Ή τοποθέτησις εις σχολεία καί θέσεις τοϋ ύπο τοϋ 
περί ού τό παρόν άρθρον προσωπικού γίνεται δι’ άποφάσεως 
τοϋ 'Υπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.·

"Αρθρον 4.
Οί κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος ύπηρετοϋντες εις 

τόν κλάδον 21 τοϋ άρθρου 24 τοϋ Ν.Δ. 3379/1955, παρά τή 
δημοσία έκκλησιαστική έκπαιδεύσει, καθηγηταί τών γεωπονι
κών μαθημάτιον, μετατάσσονται ύποχρεωτικώς. κατά παρέκ- 
κλισιν τών κειμένων διατάξεων, έπί τώ ον κέκτηνται βαθμώ, 
εις άντιστοίχου; βαθμολογικώς κενά; θέσεις ά>.λων Υπουρ
γείων, δι’ άποφάσεως τοΰ αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουρ
γού, μετά γνώμην τοϋ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τοϋ εις ο 
μετατάσσονται 'Υπουργείου, έφαρμοζομένων άναλόγως καί 
τών διατάξεων τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 3.

Ή κατά τήν παράγραφον 2 τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος 
κατάργησι; τών κατεχομένων ύπο τών άνωτέρω έκπαιδευτι- 
κών λειτουργών θέσεων έπέρχεται άμα τή ένεργεία τής τοιαύ
της μετατάξεώς των, έφαρμοζομένο/ν κατά τά λοιπά και επί 
τούτων άναλόγω; τών διατάξεων τών παραγράφων 2 και 4 
τοϋ άρθρου 6.

"Αρθρον 5.
1. ’Από τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος, οί έχοντε; συγ

χρόνως καί τήν ιδιότητα τοϋ κληρικού εκπαιδευτικοί λειτουρ
γοί τής δημοσίας έκκλησιαστική; έκπαιδεύσεως, ώς καί οί
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/κοντές εις το λοιπόν προσωπικόν χύτης, (διοικητικόν. έ- 
r izy.xy/j·/ κ.ά.), μετατάσσονται αυτοδικαίως εις τήν Εκ

κλησίαν της 'Ελλάδος. Ή μετάτχξις των ανωτέρω ένεργεΐ- 
ται δι’ άποοάσεινς της Διαρκούς Ιερας Συνόδου της Έκ- 
,} r σία: τλ: Ελλάδος και όή των μέν εχόντων τήν τού έκπαι- 
δευτικοΰ λειτουρνοϋ ιδιότητα έπί tco κατ’ άρθρον 2 τού πα- 
-οντοε πεοσήκοντι βαθμώ. των δέ λοιττών ε—I τώ όν έκαστος 
λ ..Ξ: τοιούτω. εΐε ύοισταμένας κενάς ή εττι τούτω. δυνάμει τού 
ταεόντοε. συνιστωμένχς παρά τη Εκκλησία,. όμοιοβάθμους 

χνικάς θέσεις, έκπαιδευτικάς ή άλλας.
Εϊόικώτεεον. εκ των έπί βαθμω Γυμνασιάρχου ύπηρετούν- 

t:vv. κατά τήν δη μ οσίευσιν τού παρόντος, ό μεν τού κλάδου ΛΙ 
τού Β.Δ. 45/IS—24/1 K'6S εντάσσεται εις τον κατ’ άρθρον 
Ιο τού Χ.Δ. 051/1970 δεύτερον (2ον) βαθμόν, επί δε των 
λοιπών εφαρμόζονται άναλόγως αί διατάξεις τής παραγράφου 
1 πεείπτωσις γ' στοιχεία αα' καί ββ' τού άρθρου 3 τού πα- 
;ovTor.

2. Λί διατάξεις τής παραγράφου 3 τού άρθρου 3 εφαρμό
ζεται άναλόγως καί επί των κατά τό παρόν άρθρον ένεργου- 
,ιένων υετατάξεων.

“Αρθρον 6.
1. Δι" άποφάσεως τού Υπουργού·’Εθνικής Παιδείας καί 

(θρησκευμάτων, μετά πρότασιν τής Διαρκούς 'Ιερας Συνόδου 
τ7/Γ Εκκλησίας ""τή ς "Ελλάδος, δύναται να άποσπώνταΐ έκά- 
στοτε εις τήν ’Εκκλησίαν τής ‘Ελλάδος (’Εκκλησιαστικήν 
Έκπαίδευσιν), έκ τής δημοσίας μέσης γενικής έκπαιδεύσεως, 
τ j υ. περ ·./. αμ β α ν ο μ έν ω ν καί των εις αύτηνή δυνάμει τού πχρόν- 
τοε. έντχσσομένιον, μέχρις εβδομήκοντα πέντε (75) έν συνόλω 
εκπαιδευτικοί λειτουργοί διαφόρων κλάδων, κατά τήν ακόλου
θον αναλογίαν :

Θεολόγοι μέχρις είκοσιν (20), φιλόλογοι μέχρι δέκα οκτώ 
(1S), μαθηματικοί μέχρις επτά (7), φυσικοί μέχρις επτά 
(7), γυμνασταί μέχρι πέντε (5), τεχνικών μαθημάτων 
μέχρις εξ (6), ξένων γλωσσών μέχρις επτά (7) καί μουσικοί 
μέχρι πέντε (5).

Ή τοιχύτη άπόσπασις, μή δυναμένη νά διαρκέση δι’ έκα
στον των αποσπώ μένω ν πέραν τών τριών σχολικών ετών, δια
κόπτεται. καθ’ ον τρόπον καί ενεργείται.

2. ’Από τής δημοσιεύσεως τού παρόντος, άπαν τό δυνάμει 
αύτού εις τήν δημοσίαν γενικήν έκπαίδευσιν εντασσόμενο·; ή 
ειε ετερα Υπουργεία, συμφώνως τώ άρθρω 4 τού παρόντος, 
μετατασσόμενο·; εκπαιδευτικόν έκ λαϊκών προσωπικών τής 
δημοσία: εκκλησιαστικής έκπαιδεύσεως, λογίζεται ώς διάσε
λού·; εν άποσπάσει παρά τή Εκκλησία τής Έλλ.άδος. μέχρις 
ου αρθή ή διακοπή ή άπόσπασις, κατά τά έν τώ έπομένω έδα- 
φίω οριζόμενα.

Ιΐροε τούτο, ή Διαρκής Ιερά Σύνοδος τής ’Εκκλησίας 
τη: h/λ.άδος άποστέ/λ.ει εις τον αρμόδιον 'Υπουργόν πρό- 
τασιν περί των έν άποσπάσει, παρά τη Εκκλησία , διατηρη
τέων ως ανω εκπαιδευτικών λειτουργών, ών ό αριθμός, προ- 
κειμενου περί τών έντασσομένων εις τήν δημοσίαν έκπαίδευ- 
στ/.οεν ούνχτχι νά ΰπερβαίνη τον ύπό τής προηγουμένης παρα- 
Υ?*?0'·* όριζόμενον, μεθ’ ό ή άπόσπασις, τούτων μέν διατηρεΐ- 
ται μέχρι τής δΓ άποφάσεως τού οικείου 'Υπουργού διακσ- 
π-ης αυτής, κατά τον έν τη αύτή ώς άνω παραγράφω οριζόμε
νο·; τροπον, τών δέ λοιπών αίρεται δΓ όμοιας 'Υπουργικής 
άποφάσεως.

3. Το κατά τά: παοανεάάγραφους
Ορου διατε/.ούν έν άποσπάσει παρά τή Εκκλησία προσωπικόν 

σημοσιας έκπαιδεύσεως υπάγεται εις τήν υπηρεσιακήν
αρμοόιοτητα

ταροντος ασ
κόν 

ακήν
του εποπτικού προσωπικού κ.αϊ τών υπηρεσια

κών συμβουλίων τού Χ.Δ. 651/1970, άσκουμένην κατά τάς 
διατάξεις τούτου.

. *· Η κατά τάς διατάξεις τού παρόντος άπόσπασις είναι
''—/..-ζωτική οιά τε τόν υπάλληλον καί τήν ύπηρεσίαν , ό δέ 
/.? ’ '

Άρθρον 7. ·
1. Τό διά τήν δημοσίαν έκκλ.ησναστικήν έκπαίδευσιν έγγε- 

γρχμμένον. κατά τήν δημοσίευσιν τού παρόντος, εις τον προ
ϋπολογισμόν έξόδων τού 'Υπουργείου Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων ειδικόν κονδύ/.ιον, (φορεύς 540— Εκκλησια
στική Έκπχίδευσις), δΓ έξοδα συντηρήσεως τών οικοτρο
φείων καί διά πάσας τάς δαπάνας έγκαταστάσεως, μισθώ
σεως, όργανώσεως, λ.ειτουργίας καί συντηρήσεως καθόλ.ου τών 
έν γένει σχολ.είων τής Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως. ώς 
καί τής μισθοδοσίας τού έν γένει προσωπικού αύτής, πλήν τού 
άντιστοιχούντος εις τήν μισθοδοσίαν τού εκπαιδευτικού τοι- 
τούτου, μεταβιβάζεται, δΓ άποφάσεως τού 'Υπουργού ’Εθνι
κής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, εις τήν Διαρκή 'Ιεράν Σύ
νοδον, τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, έφ’ άπαξ ή τμηματικούς, 
δΓ ίσοπόσων υπέρ αύτής πιστώσεων, ώς έπιχορήγησις διά τάς 
πάσης φύσεως, ώς άνω άνάγκας τών εις την ’Εκκλησίαν τής 
Έλλ.άδος,.δυνάμει τού παρόντος, ύπαγομένων ή ύπ’ αύτής, 
συμφώνως ταΐς διχτάξεσι τού X. Δ/τος 126/1969, ίδρυομέ- 
νων εκκλησιαστικών σχολ.είων.

2. Διά τά επόμενα οικονομικά έτη έγγράφετχι εις τον προϋ-
πολ.ογισμον τού Κράτους, έπί τώ τέλ.ει έπιχορηγήσεως τής 
Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, προς κάλ.υψιν τών έν τή προηγου- 
μένη παραγράφω άναφερομένων άναγκών της, κονδυλ.ιον ίσον 
προς τό δυνάμει τής αύτής παραγράφου περιερχόμενον εις τήν 
’Εκκλησίαν τής Ελλάδος, όπερ μεταβιβάζεται εκάστοτε 
καθ’ όμοιον τρόπονΓ . ·

3. ' Η κατά τό παρόν άρθρον έπιχορήγησις δύναται νά δια
κοπή έν όλω ή έν ,.μέρει καθ’ οίονδήποτε χρόνον διά κοινής 
άποφάσεως τών 'Υπουργών Οικονομικών καί ’Εθνικής Παι
δείας καί Θρησκευμάτων.

Άρθρον 8.
1. Έπί τής αντιστοιχίας τών τίτλων σπουδών τών δυνάμει

τού άρθρου 1 τού παρόντος ύπαγομένων εις τήν Εκκλησίαν 
τής ' Ελλ.άδος σχολ.είων, έφ’ όσον διατηρούνται ό μέχρι τούδε 
τύπος καί τό άναλ.υτικόν καί ώρολόγιον πρόγραμμα αύτών, 
προς τούς οικείους τίτλους τών δημοσίων σχολ.είων,^εφαρμό
ζονται άντιστοίχως αί διατάξεις τού άρθρου 6 Α.Χ. 540/45, 
άρθρου 4 Α.Χ. 887/1937 έν συνδυασμού πρός τό άρθρον 66 
παρ. 4 Α.Χ. 2553/1-940 καί τών άρθρων 4, 5, 6, 7, τού Χ.Δ. 
38S5/195S. =-

Έν περιπτώσει μεταβολής τού τύπου καί τού άναλ.υτικού 
καί ώρολ.ογίου προγράμματος τών ώς άνω σχολ.είων ή ίδρύ- 
σεως ύπό τής Εκκλησίας νέων τοιούτων λ.ειτουργούντων κατά 
διάφορον τύπον καί πρόγραμμα, οί όροι εφαρμογής τών εν τώ 
προηγουμένου έδαφίω ειδικών διατάξεων καί έπί τών σχολείων 
τούτων καθορίζονται διά Β. Δ/τος έκδιδομένου τή προτάσει 
τού 'Υπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, μετά 
γνώμην τής Διαρκούς 'Ιερας Συνόδου τής Εκκλησίας τής 
'Ελλάδος καί τού κατά τό Χ.Δ. 651/19/0 Άνωτάτου Εκ
παιδευτικού Συμβουλίου έν περιωρισμένη συνθέσει.

2. ΔΓ όμοιων Β. Δ,'των δύναται νά καθορίζωνται τά τής 
μετεγγραφής τών μαθητών τών έκκλησιαστικών σχολ.είων 
εις τά γυμνάσια καί τάνάπαλ.ιν.

3. Αί διατάξεις τού άρθρου 1S τού Χ.Δ. 3S85/1958 καί 
τών άρθρων 44, 45 καί 46 τού από 13/22 Σεπτεμβρίου 1959 
Β. Δ/τος «περί ένάρξεως καί λ.ήξεως τού ’Ακαδημαϊκού 
σχολ.ικού καί διδακτ.κόύ έτους τού τρόπου καί χρόνου τών 
εισιτηρίων έξετάσεων εγγραφών φοιτήσεως προαγωγικών 
καί άπολ.υτηρίων έξετάσεων τής Άνω τέρας Εκκλησιαστι
κής Σχολής Θεσσαλ.ονίκης τών Άνωτέρων Εκκλησιαστι
κών Σχολ.ών» έξακολουθούσιν ίσχύουσαι έπί τών έν τώ 
πρώτω έδαφίω τής προηγουμένης παραγράφου εκκλησιαστι
κών σχολείων έφ’ όσον διατηρούνται ό μέχρι τούδε τύπος 
καί τό άναλ.υτικόν καί ώρολ.όγιον πρόγραμμα αύτών.

Άρθρον 9.
Τά έπί τών έκκλησιαστικών σχολ.ών τού Κλίματος τού Οι

κουμενικού Πατριαρχείου ίσχύοντα προνόμια τού Οικουμενι
κού Θρόνου' ώς καί τά έπί τού άρθρου 22 τού Συντάγματος
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έρειδόμενα τοιαύτα τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής 
καί παντός ετέρου εκκλησιαστικού σχολείου ούτινος ή διοί- 
κησις περιέρχεται εις την Εκκλησίαν τής Ελλάδος" δυνά
μει τοΰ παρόντος δεν θίγονται δι’ αυτού.

,Άρθρον 10.
Καταργεΐται πάσα γενική ή ειδική διάταξις άντικειμένη 

τώ παρόντι ή ρυθμίζουσα άλλ.ως τά έν αύτώ θέματα.

Άρθρον 11.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής εις τήν ’Εφημε

ρίδα τής Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως αυτοϋ.
’Εν Άθήναις τη 12 Μαίου 1971
Έν Όνόματι τοΰ Βασιλ.έως 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ - 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩ Ι-ΤΑΚΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ

ίχοντες πλήρη υγείαν-καί άρτιμέλειαν, βεβαιουμένην ΰπό τής- 
Α/θμίου—' Υγειονομικής Επιτροπής τής έδρας τής Σχολής, 
καλλίφωνοι έκπληρώσαντες τάς στρατιωτικάς υποχρεώσεις 
των ή νομίμως άπαλλαγέντες τούτων, ήλικίαν τουλάχιστον 
23 έτών ούχί όμως άνωτέραν τοΰ 28ου έτους καί κεκτημένοι 
πάντα τά προς χειροτονίαν έκ των θείων καί ιερών κανόνων 
καί των κειμένων νόμων άπαιτούμενα προσόντα.

Άρθρ. 3. 1. 'Ο αριθμός των εισακτέων εις τήν Α' τάξιν 
τής Σχολής καθορίζεται δι’ υπουργικής άπρφάσεως μετά πρό- 
τασιν τοΰ Εποπτικού Συμβουλίου ’ Εκκλησιαστικής Έκ- 
παιδεύσεως μέχρι τέλους Αύγούστου έκάστου έ'τους μή δυνά- 
μενος νά είναι ανώτερος τοΰ αριθμού των πεντήκοντα.

Τά_τού χρόνου ένάρζεως καί λήξε ως τού διδακτικού καί 
ακαδημαϊκού έτους, τά περί τρόπου καί χρόνου καί έςετα- 

.στέων μαθημάτων των εισιτηρίων έξετάσεων καί τά περί 
έ/.έγχου των προσόντων των υποψηφίων, τά των προαγωγικών 
καί άπολυτηρίων εξετάσεων καί τά τής φοιτήσεώς των σπου
δαστών τής Σχολής καθορίζονται διά Β. Διαταγμάτων μετά 
γνώμην τού Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Έκ- 
παιδεύσεως καί τού Κεντρικού Διοικητικού καί Γμνωμοδοτι- 
κοΰ Συμβουλίου Έκπαιδεύσεως.

0 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΤΥΑ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

-·------------- ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ, ΛΟΥΚ. ΠΑΤΡΑΣ, ΝΙΚΟΛ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΝΙΚΗΤ. 
ΣΙΩΡΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡ. ΖΑΠ- 
ΠΑΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΙΩΑΝ. ΧΟΑΕΒΑΣ, 
ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΥ- 
ΠΡΑΙΟΣ, ΠΑΥΛ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΑΕΚΟΣ, 
ΓΕΩΡΓ. Β ΑΛΛΗΣ. . '
Έθεωρήθη καί έτέθη ή μεγάλη τού Κράτους σφραγίς.

Έν ’Αθήναις τή 13 Μαΐου 1971 - ·
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΆΙ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ
26. ΝΟΜΟΘΕΤ: ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3885 

τής 25/31 ’Οκτωβρίου 1958
Περί ίδρύσεως Άνωτέρας ’Εκκλησιαστικής Σχολής έν Θεσ- 

σαλ.ονικη και ρυθμίσεως θεμάτων τινών άφορώντων εις 
τάς ’Εκκλησιαστικός Σχολάς καί τά Εκκλησιαστικά 
Φροντιστήρια.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Α'
Άνωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή 

Θεσσαλονίκης.
Άρθρ. 1. 1. Ιδρύεται Άνωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή 

μέ έδραν τήν πόλιν Θεσσαλονίκης (Α.Ε.Σ.Θ.) πρός μόρφω- 
σιν έφημερίων τών παραμεθορίων περιοχών.

2. Ή Α.Ε.Σ.Θ. ύπάγεται εις τήν άρμοδιότητα τής Γενι
κής Διευθύνσεως Θρησκευμάτων τού Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

3. Ή λειτουργία τής Σχολής (Α.Ε.Σ.Θ.) άρχεται άπό τοΰ 
σχολικού έτους 1958-1959.

4. Ή Σχολή (Α.Ε.Σ.Θ.) έχει ίδιαν σφραγίδα τού τύπου 
ταύτης καθοριζόμενου ύπό τής οικείας Σχολικής Εφορείας 
καί έγκρινομένου ύπό τού 'Υπουργείου Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων.

Άρθρ. 4. 1. Οί σπουδασταί τής Σχολής κατά τήν διάρ
κειαν τής φοιτήσεώς των έν τή δευτέρα (Β) ή τρίτη (Γ) τάς: ι 
έκλέγονται-κατά τάς κειμένας διατάζεις εφημέριοι εις κενάς 
παραμεθορίους ένορίας καί χειροτονούνται διάκονοι ή πρεσβύ- 
τεροϊ, άναλόγως τής ήλικίας των, μετά δέ τήν λήψιν τού πτυ
χίου των τοποθετούνται ύπό τών οικείων Μητροπολιτών 
εις τάς ένορίας εις τάς οποίας έξελέγησαν.

Ούτοι διορίζονται ύπό τού Κράτους καί δημοδιδ: -καλοί 
πρός πλήρωσιν κενών οργανικών θέσεων δημοδιδασκάλων 
μέ τον εισαγωγικόν βαθμόν τοΰ Κλάδου τούτου καί τοποθε- 
τούναι εις μονοτάξια ή διτάξια δημοτικά σχολεία παραμε
θορίων χωρίων εις τά όποια τυγχάνουσιν έφημέριοι, έφ’ όσον 
ή θέσις τού δημ/λου είναι κενή κατ’ άπόλυτον προτίμησιν.

2. Έάν σπουδασταί τινες δεν ήθελον χειροτονηθή έξ ίδιας 
ύπαιτιότητος κατά τήν διάρκειαν τού τρίτου έτους τής-φοι- 
τήσεως έν τή Άνωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή, άπομακρύ- 
νονται έξ αύτής, ύποχρεούμενοι νά έπιστρέψωσι εις τό Δημό
σιον πάντα τά__κατά τήν διάρκειαν τής φοιτήσεώς των δαπα- 
νηθέντα έξοδα άτινα βεβαιούνται καί είσπράττονται έπί τή 
βάσει τού Νόμου «περί είσπράξεως Δημοσίων έσόδων» και 
διά λογαριασμόν τής δικαιούχου Σχολικής Εφορείας τής 
Σχολής, ήτις καθορίζει καί τό καταλ.ογιστέον ποσόν.

Εις περίπτωσιν μή χειροτονήσεώς των δέν δύνανται νά 
διορισθώσι καί ώς δημοδιδάσκαλοι.

Άρθρ. 5. Τό ύπό τής Σχολής (Α.Ε.Σ.Θ.) παρεχόμενον 
πτυχίον είναι ισότιμον πρός παρεχόμενα πτυχία τών έν τώ 
Κράτει λ.ειτουργουσών Παιδαγωγικών Άκαδημιών διά τήν 
δημοσιοϋπαλληλικήν καί μόνον κατάστασιν τών ώς δημο- 
διδασκάλ.ων διοριζομένων κατά τό άρθρ. 4 τού παρόντος.

Άρθρ. 6. 1. Ό διορισμός τών πτυχιούχων τής Σχολής 
(Α.Ε.Σ.Θ.) εις κενάς θέσεις δημοδιδασκάλ.ων πρός τοποθέ- 
τησίν των εις σχολ.εΐα παραμεθορίων χωρίων, είς'τά όποια 
ούτοι ύπηρετούσιν ώς έφημέριοι ένεργεΐται διά τής Διευθύν- 
σεως Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως τού Υπουργείου Εθνι
κής Παιδείας καί Θρησκευμάτων κατά παρέκκλ.ισιν τών περί 
σειράς προτερχιότητος διορισμού κειμένων διατάξεων μετά 
γνώμην τού Εποπτικού Συμβουλ.ίου Εκκλησιαστικής Έκ- 
παιδεύσεως καί τού οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλ.ίου Στοι
χειώδους Έκπαιδεύσεως ή δέ έπ’ αύτών έποπτεία είναι ή 
αυτή ώς καί ή έπί τών λοιπών δημοδιδασκάλ.ων τού Κράτους.

Άρθρ. 2. 1. Ή φοίτησις εις τήν σχολήν είναι τριετής.
2. Εις τήν Σχολήν είσάγονται μετ’ εΰδόκιμον είσιτήριον 

έςέτασιν οί κεκτημένοι α) άπολ.υτήριον έπταταξίων Εκκλη
σιαστικών Σχολ.ών ή άπολ.υτήριον τών διά τού παρόντος 
ίδρυομένων Εκκλησιαστικών Σχολ.ών, ή β) άπολ.υτήριον 
Σχολείου Μέσης Έκπαιδεύσεως παρέχον τό δικαίωμα συμ
μετοχής εις είσιτήριους έξετάσεις τών Θεολογικών Σχολ.ών 
τών Πανεπιστημίων τού Κράτους, μέ διαγωγήν Κοσμιωτάτην

2. Διά κοινής άποφάσεως τών έπί τής Εθνικής Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων καί Εθνικής Άμύνης Υπουργών καθο
ρίζονται έκάστοτε καί άναλόγως τού άριθμού τών διαθεσίμων 
διδασκάλ,ων ιερέων τά έντός τών παραμεθορίων περιοχών 
μονοτάξια καί διτάξια σχολ.εΐα τών οποίων αί κεναί θέσεις 
•τών δημοδιδασκάλ.ων τών συνοικισμών καί χωρίων εις τά 
όποια λ.ειτουργούν ταύτα πληρούνται διά τοποθετήσεως 
διοριζομένων ιερέων δημοδιδασκάλ.ων. Προκειμένου περί
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διτάξιων σχολ.είων δι’ ίερέως δημοδιδασκάλου πληρούσα', 
•α,όνον ή μία των δύο θέσεων. ;

Άοθρ. 7. 1. *Η μετάθεσις των εφημερίων δημοδιδασκάλων 
ϊτέοαν παραμεθόριον ενορίαν καί δημοτικόν σχολεΐον έπι- 

τεέσεται μόνον διά βαρέα πειθαρχικά παραπτώματα.
2. Οί εφημέριοι δημοδιδάσκαλοι λαμβάνουσι πλήρεις τάς 

άποδο/άς τού τε έφημερίου καί της δημοσίας εκπαιδευτικής 
θέσεώς των.

Άρθρ. 8. 1. Εις την Άνωτέραν Εκκλησιαστικήν Σχολήν 
Θεσσαλ.ονίκης διδάσκονται τά έκάστοτε οριζόμενα μαθήματα 
διά τάς Παιδαγωγικάς ’Ακαδημίας τοΰ Κράτους καί τά Α
νώτερα ’Εκκλησιαστικά Φροντιστήρια.,

2. Διά Βασ. Διαταγμάτων έκδιδομενών μετά γνώμην 
τοΰ Κ.Δ.Γ.Σ.Ε. τοΰ ’Εποπτικού Συμβουλίου ’Εκκλησιαστι
κής Έκπαιδεύσεως συνερχομένων εις κοινάς συνεδρίας δύ- 
νανται νά προστίθενται ή νά άφαιρώνται τινά ές των θεολ.ο- 
νικών μαθημάτων. 'Ωσαύτως διά Βασ. Διαταγμάτων εκδι- 
δομενών κατά τον αυτόν τρόπον ρυθμίζεται το αναλυτικόν 
καί ώρολόγιον πρόγραμμα των διδασκόμενων μαθημάτων 
άπό τού οποίου επιτρέπεται άπόκκλισις όσον άφορα τά θεο- 
λογικά μαθήματα κατόπιν ήτιολογημένης έκθέσεως τού Συλ
λόγου των διδασκόντων καί έγκρίσεως τού ’Εποπτικού 
Συμβουλίου ’Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως.

Έςεδόθη τό Β.Δ/γμα 370 τής 3/14 Ίουν. 1960 περί των 
διδασκόμενων μαθημάτων, τού αναλυτικού και Ωρολογίου 
Προγράμματος τής Άνωτ. Έκκλησ. Σχολής Θεσ/νίκης, των 
Άνωτ. Έκκλησ. Φροντιστηρίων καί τώ/ εξαταξίων Έκκλησ. 
Σχολών (οπερ β . έν ΦΕΚ. Α' 81).

“Αρθρ. 9. 1. Εις τούς υπό τού Ν.Δ. 33/9/1955 (ΦΕΚ 260 
Α') «περί τού προσωπικού τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως» 
προ3λεπομένους κλάδους του προσωπικού τής Εκκλησιαστι
κής Έκπαιδεύσεως προστίθεται Κλάδος ΰπ’ αύξ. άριθ. 18α, 
άποτελούμενος :

α) Έκ μιας θέσεως Διευθυντοϋ τής Άνωτέρας Εκκλη
σιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης έπί . βαθμώ Γενικού Επι
θεωρήσου Μέσης Έκπαιδεύσεως καί

β) έκ μιας θέσεως 'Τποδιευθυντού τής Άνωτέρας Εκ
κλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης επί βαθμώ Γυμνασιάρ
χου.

Αί θέσεις έπί βαθμώ Γυμνασιάρχου τού ύπ’ άριθ. 18 Κλά
δου (άρθρ. 21 Ν.Δ. 3379/55) μειοΰνται κατά τρεις.

2. Τό διδακτικόν προσωπικόν τής Άνωτέρας Εκκλησια
στικής Σχολής Θεσσαλονίκης ορίζεται έντός τού άριθμού 
των θέσεων των άντιστοίχων κλάδων προσωπικού Εκκλη
σιαστικής Έκπαιδεύσεως, ώς κάτωθι :

α) Εις Διευθυντής έπί-βαθμω Γενικού Επιθεωρήσου Μέ
σης Έκπαιδεύσεως.

β) Εις Υποδιευθυντής έπί βαθμω Γυμνασιάρχου, 
γ) Εις φιλόλογος έπί βαθμω πρωτοβαθμίου καθηγητού. 
δ) Εις φυσικός έπί βαθμω πρωτοβαθμίου καθηγητού. 
ε) Εις διδάσκαλος τής ’Ωδικής έπί βαθμώ καθηγητού ή 

Α/θμίου καθηγητού.
στ) Εις διδάσκαλος τών τεχνικών έπί βαθμώ καθηγητού ή 

Α/θμίου καθηγητού.
ζ) Εις διδάσκαλος τής Γαλλικής ή Αγγλικής γλώσσης 

επί βαθμώ καθηγητού ή Α/θμίου καθηγητού.
η) Εις καθηγητής Σωματικής Αγωγής έπί βαθμώ 

καθηγητού ή Α/θμίου καθηγητού.
θ) Εις καθηγητής τών γεωπονικών μαθημάτων.
3. Εις τήν Σχολήν ή διδασκαλία Θεολογικών τινων 

μαθημάτων καί δΓ ά μαθήματα δέν προβλέπεται 
οργανική θέσις ειδικού καθηγητού άνατίθεται έπί έπιμισθίω 
εις τούς καθηγητάς τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλ
λους ειδικούς καθηγητάς.

Η άνάθεσις τής διδασκαλ.ίας γίνεται δι’ υπουργικής άπο- 
φασεως μετά γηώμην τοΰ Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλη
σιαστικής Έκπαιδεύσεως, τής ούριαίας αντιμισθίας καθορι- 
ςομένης διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Οικονομικών.

Άρθρ. 10. 1. Διευθυντής τής Σχολής κατά τήν πρώτην 
εφαρμογήν τού παρόντος διορίζεται πτυχιούχος τής Θεολο
γίας τών 'Ημετέρων Πανεπιστημίων ή ισοτίμου Ορθοδόξου 
Θεολογικής Σχολής, έχων πτυχίον Παιδαγωγικών σπουδών 
διετούς τουλάχιστον πραγματικής φοιτήσεως άνεγνωρισμέ- 
νου Πανεπιστημίου τής Δυτικής Ευρώπης ή τής Βορείου 
Αμερικής καί πραγματικήν προϋπηρεσίαν εις Δημόσια Σχο
λεία ή άνεγνωρισμένα ώς δημόσια Σχολεία Μέσης ή Στοι
χειώδους ή Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως ή εις Παιδα- 
γωγικάς Ακαδημίας τουλάχιστον δεκαπενταετή καί ηλικίαν 
ούχί άνωτέραν τού 55ου έτους, προτιμωμένων τών έχόντων 
υπηρεσίαν έν σχολείοις Στοιχ. Έκπαιδεύσεως.

2. Υποδιευθυντής τής Σχολής διορίζεται εκπαιδευτικός 
λ.ειτουργος έχων τά προσόντα νά διορισθή εις τήν Οέσιν τού 
Διευθυντού τής Άνωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσ
σαλονίκης ή πτυχιόύχος τής Θεολ.ογικής Σχολής τών ήμετέ- 
ρων Πανεπιστημίων ή ισοτίμου ’Ορθοδόξου Θεολογικής 
Σχολής έχων πτυχίον 11 αιδαγ·ωγικών σπουδών διετούς τού- 
λάχιστον πραγματικής φοιτήσεως εις άνεγνωρισμένα Πανε
πιστήμια τής Δυτικής Εύρώπης ή Βορείου Αμερικής καί 
δεκαετή τουλ.άχιστον πραγματικήν προϋπηρεσίαν εις δημό
σια ή άνεγνωρισμένα σχολεία τής Στοιχειώδους ή Μέσης ή 
Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως ή έν ΠάίδαγωγΤκαΐς ’Ακα- 
δημίαις καί ηλικίαν ούχί άνωτέραν τοΰ 55ου έτους, πάντως 
δε προϋπηρεσίαν πενταετή εις σχολ.εΐα Στοιχ. Έκπαιδεύ- 
σεως.

3. Εις τάς θέσεις Διευθυντού καί 'Τποδιευθυντού τής Σχο
λής προτιμώνται οί κληρικοί οί κεκτημένοι τά έν παραγρά- 
φοις 1 καί 2 τού παρόντος άρθρου καθοριζόμενα προσόντα.

4. 'Ο 'Υποδιευθυντής τής Σχολής μετά τετραετή τουλά
χιστον εύδόκ.ιμον υπηρεσίαν έν τώ βαθμώ τούτω προάγεται, 
ύπαρχούσης κενής θέσεως, εις Διευθυντήν τής Σχολής.

5. Αί θέσεις τών καθηγητών τών φιλ,ολογικών καί τών 
φυσικών μαθημάτων πληρούνται διά μεταθέσεως έκ σχολείων 
τής Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως ή μετατάξεως έκ σχο- 
λ.είων Μέσης Έκπαιδεύσεως προτιμωμένων τών κεκτη- 
μένων άποδείξεις σπουδών έν τή Δυτική Ευρώπη ή Βορείω 
Αμερική οίτινες προάγονται "κατά τάς περί τών αντιστοίχων 
κλ.άδων τού προσωπικού τής Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως 
κειμένας διατάξεις.

6. Τό λ,οιπόν διδακτικόν προσωπικόν τής Σχολής διορί
ζεται, προάγεται κ.λ.π. κατά τάς διεπούσας τό άντίστοιχον 
προσωπικόν τών σχολείων Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως 
διατάξεις.

Άρθρ. 11. Τό βοηθητικόν καί υπηρετικόν προσωπικόν 
τής Σχολής είναι τό αυτό μέ τό τών Εκκλησιαστικών Σχο
λών καί περιλαμβάνεται έντός τού άριθμού τών οργανικών 
θέσεων τούτου τών καθορισθεισών ύπό τού Ν.Δ. 3379/1955 
«πεοί τού προσωπικού τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως» (Κλά
δος 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 καί 31 τού Ν.Δ. 3379/1955)
διορίζεται δέ τούτο, προάγεται κ.λπ. ώς καί τό βοηθητικόν 
καί υπηρετικόν προσωπικόν τών Εκκλησιαστικών Σχολών.

Άρθρ. 12. 1. Ό Διευθυντής τής Σχολής άσκεϊ καθήκοντα 
κχί έχει δικαιώματα Γ ενικού Έπιθεωρητού Μέσης Έκπαιδεύ- 
σεως έπί τού προσωπικού αυτής, Έπιθεωρητού δέ Στοιχειώ
δους Έκπαιδεύσεως έπί τού προσωπικού τών προσηρτη- 
μένων αυτή προτύπων δημοτικών σχολείων.

2. Τον Διευθυντήν τής Σχολής έλά.είποντα, άπόντα ή 
κωλυόμενον άναπληροι ό Υποδιευθυντής αυτής, τόν 'Υπο
διευθυντήν ό Φιλόλογος Α/θμιος καθηγητής.

3. Τό έν γένει προσωπικόν τής Σχολής έξαιρέσει τού διδα
κτικού προσωπικού τών προσηρτημένων αυτή προτύπων 
δημοτικών σχολ.είων, έπί τού οποίου ίσ/ύουσιν αί κείμενα! 
περί λ.ειτουργών Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως διατάξεις, 
υπάγεται εις τό παρά τή Κεντρική 'Υπηρεσία τού 'Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων έδρεύον καί λειτουρ
γούν Υπηρεσιακόν Συμβούλιον Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύ- 
σεως.



— 6 —

4. 'Οσάκις συζητοϋνται θέματα τοϋ προσωπικού των προ- 
σηρτημένων εις τήν Σχολήν προτύπων δημοτικών σχολείων 
μετέχει τοϋ οικείου περιφερειακού 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως ό Διευθυντής της Σχολής ώς 
πρόσθετον μέλος, άναπληρούμενος ύπό τοϋ κατά τό έδάφ. 2 
τοϋ παρόντος άρθρου άναπληρωτοϋ του.

Άρθρ. 13. 1. Ή Σχολή καί τα προσαρτώμενα εις αυτήν 
πρότυπα δημοτικά σχολεία, έκπροσωποϋνται ένιαίως παρ’ 
Εφορείας άποτελουμένης έκ τοϋ οικείου Μητροπολίτου ή τοϋ 
κατά νόμον άναπληρωτοϋ του ως Προέδρου, εκ του διευθυν- 
τοϋ τής Σχολής, ό όποιος προεδρεύει εν απουσία η κωλυματι 
τοϋ Προέδρου ή τοϋ νομίμου άναπληρωτοϋ του, ες ενός των 
Διευθυντών τών προσηρτημένων προτύπων δημοτικών σχο
λείων, όριζομένου ύπό τοϋ Διευθυντοϋ τής Λ.Ε.Σ.Θ. και δυο 
έγκριτων πολιτών, έξ ών ό εις ιατρός.

Τό. ές εγκρίτων πολιτών μέλη μετά τών άναπληρωτών 
των ορίζονται άνά τριετίαν δι’άποφάσεως τοϋ οικείου Νο
μάρχου έκ καταλόγου περιλαμβάνοντος ές (6) ονόματα 
εγκρίτων πολιτών, έξ ών οί τρεις ιατροί καταρτιζόμενου 
υπό τών τριών πρώτων μελών τής σχολικής Εφορείας.

2. Χρέη Εΐσηγητοϋ έκτελεΐ ό Διευθυντής τής Σχολής 
(Λ.Ε.Σ.Θ.) Γραμματέως δέ εις έκ τών νεωτέρων καθηγητών 
αυτής οριζόμενος ύπό τοϋ Διευθυντοϋ της.
' 3. ΠάσαιΊαίδιατάξεις αί διέπουσαι τάς Εφορείας τών 
’Εκκλησιαστικών Σχολών ισχύουν καί περί τής Σχολικής 
’Εφορείας τής Α.Ε.Σ.Θ.

* ’Άρθρ. 14. 1. Παρά τή «Σχολή (Α.Ε.Σ.Θ.) ιδρύονται 
δι’ Υπουργικής άποφάσεως έν πολυτάξιον (5/τάξιον ή 
6/τάξιον) καί έν μονοτάξιον δημοτικόν Σχολεΐον.

Αί περί προτύπων δημοτικών σχολείων τών Παιδαγωγικών 
Άκαδημιών έκάστοτε ισχύουσαι διατάζεις εφαρμόζονται και 
επί τών προτύπων τής Σχολής τόσον ώς προς τήν λειτουρ
γίαν τούτων όσον καί ώς προς τήν τοποθέτησιν τοϋ διδακτι
κού προσωπικού αυτών.

2. Ώς προς τήν σχολιατρικήν Υπηρεσίαν έν-τή Σχολή 
ίσχύουσιν αί διατάξεις τοϋ άρθρ. 12 τοϋ Α.Ν. 1805/1939 
«περί άναδιοργανώσεως τής σχολιατρικής Υπηρεσίας» ώς 
έκωδικοποιήθησαν αυται ύπό τοϋ Β.Δ. τήε 25.11.1946/ 
10.1.1947 (ΦΕΚ 4 τ. Α').

νΑρθρ. 15. 1. Παρά τή Σχολή (Α.Ε.Σ.Θ.) λειτουργεί 
Οικοτροφείου, έν τώ όποίω οίκοϋσι καί διατρέφονται δωρεάν 
και ύποχρεωτικώς πάντες οί σπουδασταί κατά τήν διάρκειαν 
τοϋ διδακτικού έτους.

2. Οί διέποντες τήν καθ’ όλου λειτουργίαν τών ’Εκκλη
σιαστικών Σχολών καί Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων 
’Οργανισμοί (καθήκοντα Εφορείας-Προσωπικού, διαχείρισις 
κ.λπ.) έχουσιν ΐσχύν καί περί τής Σχολής (Α.Ε.Σ.Θ·).

3. Τά περί τής έσωτερικής καθόλου ζωής τών σπουδαστών 
τής Σχολής θέλει καθορίσει έσωτερικώς κανονισμός συντα- 
χθησόμενος ύπό τής ’Εφορείας τής Α.Ε.Σ.Θ., μετά γνωμά- 
τευσιν τοϋ ’Εποπτικού Συμβουλίου ’Εκκλησιαστικής Έκ- 
παιδεύσεως.

“Αρθρ. 16. 1. Τά έξοδα συντήρησεως τοϋ Οικοτροφείου 
τής Σχολής (Α.Ε.Σ.Θ.) ώς καί πάσαι έν γένει αί δαπάναι 
εγκ.αταστάσεως, όργανώσεως, λειτουργίας καί συντηρήσεως 
καθόλου βαρύνουσι τό Δημόσιον, άναγραφομένων πρός τοϋτο 
ειδικών πιστώσεων έν τώ είδικώ προϋπολογισμώ έξύδων τοϋ 
Ί πουργείου ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

’Άρθρ. 17. 1. ’Αναστολή τής λειτουργίας τής Σχολής ή 
ταςεως τίνος αύτής έπιτρέπεται μετά σύμφωνον γνώμην 
τοϋ ’Εποπτικού Συμβουλίου ’Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύ- 
σεως διά πράξεως τοϋ έπί τής ’Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων Υπουργού.

2. Κατά- τήν πρώτην έφαρμογήν τοϋ παρόντος Χ.Δ. ή 
έναρξις τής λειτουργίας τής Σχολής, ό χρόνος διενεργείας τών 
εισιτηρίων έξετάσεων καί ή έναρξις τών μαθημάτων αύτής 
καθορισθήσονται δι’ υπουργικής άποφάσεως μετά γνώμην 
τοϋ Εποπτικού Συμβουλίου τή; Εκκλησιαστικά; Έκπαι- 
όευσεως.

3. Άναστελλομένης τής λειτουργίας τής Σχολής τό διδα
κτικόν προσωπικόν αύτής άποσπάται μετά- πρότασιν τού 

-^Υπηρεσιακού Συμβουλίου ’Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως 
εις Εκκλησιαστικής Σχολάς ή ’Ανώτερα ’Εκκλησιαστικά 
Φροντιστήρια.

ΚΕΨΑΛΑΙΟΝ Β'

’Εκκλησιαστικά! Σχολαί.

Άρθρ. IS. 1. Αί δυνάμει τοϋ Α.Ν. 540/1945 (Φ.Ε.Κ. 
230 τ. Α') «περί ’Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως» ίδρυ- 
θεΐσαι καί λειτουργοϋσαι Εκκλησιαστικά! Σχολαί με έπταετή 
κύκλον μαθημάτων (έπτατάξιοι) μετατρέπονται εις έκκλη- 
σιαστικάς Σχολάς μέ εξαετή κύκλον μαθημάτων (εξατάξιοι).

2. Ε!ς_τήν πρώτην τάξιν τών ύπό τής προηγουμένης παρα
γράφου τοϋ παρόντος άρθρου προβλεπομένων εξαταξίων Εκ
κλησιαστικών Σχολών γίνονται δεκτοί πρός έγγραφήν κατό
πιν έπιτυχών εισιτηρίων έξετάσεων οί έχοντες :

α) Ενδεικτικόν προαγωγής έκ τής τέταρτη; πρός τήν 
πέμπτην τάξιν τών όκταταξίων Γυμνασίων ή τής δευτέρας 
πρός τήν τρίτην τάξιν έζαταξίου Γυμνασίου μέ διαγωγήν 
κοσμιωτάτην καί · ------ ·-------------^------ - —

β) ήλικίαν ούχί άνωτέραν τών 17 έτών.
3. Αί τρεις κατώτεραι τάξεις τών εξαταξίων Εκκλησια

στικών Σχολών είναι ισότιμοι πρός τάς τρεις άντιστοίχους 
τάξεις τοϋ οκταταξίου Γυμνασίου (Ε' , ΣΤ' καί Ζ') ή ισοτί
μου σχολείου, έπιτρεπομένης τής μετεγγραφής έκ τών τριών 
τούτων τάξεων τών Γυμνασίων εις τάς ’Εκκλησιαστικά; 
Σχολάς καί έκ τών τριών πρώτων τάξεων τών Εκκλησιαστι
κών Σχολών εις τά Γυμνάσια.

4. Οί έγγεγραμμένοι καί φοιτώντες μαθηταί τών μέχρι 
τής ισχύος τοϋ παρόντος Ν.Δ. λειτουργουσών έπταταξίων 
Εκκλησιαστικών Σχολών θά έξακολουθήσωσι τήν φοίτησίν 
των μέχρις άποπερατώσεως τών σπουδών των, εις τάς έξατα- 
ξίους μετατρεπομένας Εκκλησιαστικός Σχολάς λειτουργού- 
σας πρός τον σκοπόν τούτον ύπό τον τύπον έπταταξίων Εκ
κλησιαστικών σχολών, διά τάς έναπομενούσας καθ’ έκαστον 
σχολικόν έτος τάξεις καί μέχρις άποφοιτήσεως τών έγγραφη- 
σομένων κατά τό σχολικόν έτος 1959-60 εις τήν Β' τάξιν 
αύτών.

5. Διά Β.Δ/τος έκδιδομένοϋ μετά γνούμην τοϋ Κ.Δ.Γ.Σ.Ε. 
καί τοϋ Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Έκπαι- 
δεύσεως συνερχομένων εις κοινήν συνεδρίαν θέλουσιν όρισθή 
τά τών εισιτηρίων έξετάσεων, εγγραφών, άπουσιών, ποινών, 
προαγωγικών καί άπολυτηρίων έξετάσεων τών σπουδαστών 
τών έξαταξίων Εκκλησιαστικών Σχολών ώς καί τό άναλυ- 
τικόν καί ώρολόγιον πρόγραμμα τών διδασκόμενων μαθημά
των.

Άρθρ. 19. 1. Αί κείμεναι διατάξεις αί άφορώσαι τά τής 
ίδρύσεως τών μέχρι τής ισχύος τοϋ παρόντος Ν.Δ. λειτουρ- 
γουσών έπταταξίων Εκκλησιαστικών Σχολών ΐσχύουσι και 
έφαρμόζοντάι καί έπί τών έξαταξίων Εκκλησιαστικών Σχο
λών ίο’ όσον δεν άντίκεινται εί; τά; διατάξει; τοϋ παρόντος 
Ν.Δ/τος.

2. Ή οργανική σύνθεσις τοϋ προσωπικού τών έςαταςιων 
Εκκλησιαστικών Σχολών (διδακτικού βοηθητικού καί ύπη- 
ρετικοϋ) είναι ή αύτή μέ τήν τών μετατρεπομένων έπτατα
ξίων Σχολών μειουμένων κατά σχολήν τών οργανικών θέσεων 
τών φιλολόγων καθηγητών άπό τεσσάρων εις τρεις και αυ
ξανόμενων τών οργανικών θέσεων τών θεολόγων καθηγητών 
κατά σχολήν άπό τριών εις τέσσαρας.

Άρθρ. 20. Οί άπόφοιτοι τών διά τοϋ παρόντος Ν.Δ. 
ίδρυομένων έξαταξίων Εκκλησιαστικών Σχολών κεκτηνται 
τά αύτά δικαιώματα μέ τούς άποφοίτους τών επταταςιων 
Εκκλησιαστικών Σχολών καί Άνωτέρων Εκκλησιαστικών 
Φροντιστηρίων σιά κάσαν κερίπτωσιν.
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Άρθρ. 21. 1. Ά"ο τού σχολικού έτους 1959-1960 καταρ- 
γούνται πάντα τά Κατώτερα Εκκλησιαστικά Φροντιστήρια.

2. Κατ’ έξχίρεσιν τά Κατώτερα Εκκλησιαστικά Φρον
τιστήρια 1) Τρικάλων καί 2) Κατερίνης 0ά εξακολουθήσουν 
τάν λειτουργίαν τής Β τάξεώς των επί σκοπώ αποπερατώ
σεων των σπουδών των μαθητών τών διά τής παρ. 1 τοΰ 
παρόντος άρθρου κατχργουμένων κατωτέρων Εκκλησιαστι
κών Φροντιστηρίων.

3. Έκ τών Άνωτέρων ’Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων 
καταρνεΐται τό υπό τής Τέρας Μητροπόλεως Βόλου, συντη
ρούμενο ν.

’Άρθρ. 22. Τό διδακτικόν προσωπικόν τών κατχργουμένων 
’Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων μετατίθεται εις κενάς 
θέσεις τής Άνωτέρχς Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονί
κης ή εις κενάς θέσεις ετέρων σχολείων ’Εκκλησιαστικής 
Έκπαιδεύσεως ή μετατάσσεται εις Σχολεία Μέσης Έκ- 
παιδεύσεως μετά σύμφωνον γνώμην τοΰ 'Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου ’Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως καί προκειμέ- 
νου περί —μετατάξεως εις σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως 
καί τοΰ οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μέσης 
Έκπαιδεύσεως, έφ’ όσον κέκτήνται τά προς τοϋτο άπαιτού- 
μενα-νόμιμα-προσόντα. ------------ ---- - ------------- --

Άρθρ. 23. 1. Άπό-τού σχολικού έτους 195S-1959 εις την 
π ρ ιό την τάξιν τών Άνωτέρ ο>ν Εκκλησιαστικών Φροντιστη
ρίων γίνονται δεκτοί προς έγγοαφήν οί κεκτηαένοι τά έν άοθρ. 
27 τού Α.Ν. 540/1945 (ΦΕΚ 230 τ. Α') οριζόμενα γραμμα
τικά προσόντα, ώς καί απόφοιτοι Μέσων Δημοσίων Εμπορι
κών Σχολών, μετά προηγουμένην επιτυχή γραπτήν είσιτή- 
ριον δοκιμασίαν εις την Έκθεσιν ’Ιδεών, εις τά ’Αρχαία Ελ
ληνικά καί την Εκκλησιαστικήν 'Ιστορίαν, λαϊκοί. μέν, 
έκλελεγμένοι ή μή διά τινα έφημεριακήν θέσιν, μόνον έφ’ όσον 
άγουσι τούλάχιστον τό 22ον έτος τής ηλικίας των καί μή 
ύπερβάντες τό 30όν έτος καί έχουσιν έκπληρώσει τάς στρα- 
τιωτικάς των υποχρεώσεις ή άπηλλάγησαν νομίμως τούτων 
κληρικοί δέ μόνον οί μή ύπερβάντες τό 40όν έτους τής ηλικίας 
των.

Έκ τούτων οί λαϊκοί ΰποχρεούνται νά προσκομίζωσι κατά 
την εγγραφήν των συμμχρτυρίχν ρευματικού καί συστατικόν 
γράμμα τού οικείου Μητροπολίτου.

2. Ό τρόπος τής διενεργείας τών εισιτηρίων εξετάσεων 
καθορίζεται διά Β.Δ/τος, έκδιδομένου τή προτάσει τού έπί 
τής Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 'Υπουργού με
τά γνώμην τού ’ Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής 
’ Εκπαιδεύσεως.

3. Αί μέχρι τής ένάρξεως τής ισχύος τού παρόντος Ν.Λ. 
γενόμεναι έγγραφαί σπουδαστών εις ’Ανώτερα καί Κατοότερα 
Εκκλησιαστικά Φροντιστήρια μή κεκτημένων την υπό τοΰ 
άρθρ. 3 τού Χ.Δ. 415/49 άπχιτουμένην ήλικίαν τών 25 ετών, 
θεωρούνται ώς νομίμως γενόμεναι.

4. Οί σπουδχστχί τών Άνωτέρων ’Εκκλησιαστικών 
Φροντιστηρίων έφ’ όσον είναι έγγαμοι χειροτονούνται Διά
κονοι κατά τό πρώτον έξάμηνον τής φοιτήσεοός των έν τή 
δεύτερα τάξει, άλλως οί μή χειροτονούμενοι έξ ιδίας ύπαιτιό- 
τητος, άπομακρύνονται τών Εκκλησιαστικών Φροντιστη
ρίων καί άποδίδουσι τά υπό τού Κράτους δαπανηθέντα τρο- 
φεια, τά όποια βεβαιούνται καί είσπράττονται έπί τή βάσει 
τού Χόμου «περί εϊσπράξεως δημοσίων έσόδων» καί διά 
λογαριασμόν τού δικαιούχου Άνωτέρου Εκκλησιαστικού 
Φροντιστηρίου.

5. Οί άγαμοι σπουδασταί τών ’Ανωτέρων Εκκλησιαστι
κών Φροντιστηρίων, έάν δέν χειροτονηθώσι κατά τήν διάρ
κειαν τής φοιτήσεοός των iv αύτοΐς καί μέχρι τής συμπλ.ηρώ- 
σεως τού 30ού έτους τής ήλ.ικίας των ή έφ’ όσον κατά τον 
χρόνον τής άποφοιτήσεώς των έχουσιν ύπερβή τό 30όν έτος 
τής ήλ.ικίας των έντός μιας τριετίας, άπό τής άποφοιτήσεώς

των ΰποχρεούνται εις άπόδοσιν τών υπό τού Κράτους δα-' 
πκνηθέντων τροφείων τά όποια βεβαιούνται και εισπρατ- 
τοντχι έπί τη βάσει τού Χόμου «περί εισΗράςεως δημοσίων 
έσόδων» καί δια λ,ογχριχσμόν τού δικαιούχου ’Ανώτερου Εκ
κλησιαστικού Φροντιστηρίου, όπερ καθορίζει καί τό καταλ.α- 
γιστέον ποσόν.

6. Οί Διευθυνταί τών Άνωτέρων Εκκλησιαστικών Φρον
τιστηρίων ΰποχρεούνται καθ’ έκαστον σχολικόν έτος νά άπο- 
στέλλωσιν εις άπάσας τάς Τεράς Μητροπόλεις ονομαστικάς 
καταστάσεις τών έξ αυτών άποφοιτώντων σπουδαστών καί 
νά λαμβάνωσι πάντα τά κατάλληλα, κατά τήν κρίσιν των, 
μέτρα διά τήν έφαρμογήν τών έν παρ. 5 τού παρόντος άρθρου 
διχλχμβχνομένων περί έπιστροφής τής δαπάνης τών τρο
φείων τών έξ ’.δίας ΰπχιτιότητος μή χειροτονουμένων, αί δέ 
Ίεραί Μητροπόλ.εις μεθ’ εκάστην χειροτονίαν γνωρίζουσι 
σχετικώς εις τήν ΔιεύΟυνσιν τού Άνωτέρου Εκκλησιαστικού 
Φροντιστηρίου περί τής έκπληρώσεως τής ύπό τού αποφοί
του τούτων άναληφθείσης ΰποχρεώσεως.

Άρθρ. 24. Ή περιουσία τών κατχργουμένων έκκλησια- 
στικών Σχολών -/.αί Άνωτέρων ή Κατωτέρων Εκκλητ:α
στικών Φροντιστηρίων διατίθεται δι’ άποφάσεως τού έπί τής 
Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 'Υπουργού εις έτέρας 
Έκκλησιαστικάς Σχολάς ή Ανώτερα Εκκλησιαστικά Φρον
τιστήρια.
— Άρθρ.—25. Κυρούται καί- άποκτχ -ίσχΰν νόμου' άφ’-ής 
έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 289/3.5.-1947 πράξις τού 'Υπουργικού 
Συμβουλίου «περί ίδρύσεως παρά τή 'Ιερά Μονή Εΰαγγελι- 
στού Ίωάννου τής Πάτμου Εκκλησιαστικής Σχολής ύπό 
τήν έπωνυμίαν «Πατμιάς Εκκλησιαστική Σχολή» μετά 

‘’κατωτέρου Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου έχουσα οΰτω :

ΠΡΑΞΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άριθ. 2S9 τής S Μαίου 1947
Λαβόν ΰπ’ όψει τήν ΰπ’ άριθ. 4764 άπό 16.1.1947 σχετι

κήν πρότασή τού 'Υπουργείου Θρησκευμάτων καί Εθνικής 
Παιδείας, αποφασίζει :

Α) 'Ιδρύεται παρά τή Τέρα Μονή Εΰαγγελιστού Ίωάννου 
τής Πάτμου Εκκλησιαστική Σχολή ύπό τήν έπωνυμίαν 
«Πατμιάς Εκκλησιαστική Σχολή» μετά κατωτέρου Εκ
κλησιαστικού Φροντιστηρίου. Ή μέν Εκκλησιαστική Σχολή 
Οέλ.ει λειτουργήσει άπό τού προσεχούς σχολικού έτους, τό δέ 
Εκκλησιαστικόν Φροντιστήριον άπό 27 ’Ιανουάριου έλ,ευσ. 
έτους. 'Η άνωτέρω Εκκλησιαστική Σχολή καί τό Εκκλη
σιαστικόν Φροντιστηρίου θά λειτουργήσωσι καθ’ όλα συμ- 
φοόνως ταϊς διατάξεσι τών άρθρ. 1, 3, 16, 18, 26, 32, 37, 
39 καί 40 τού ΰπ’ άριθ. 540/1945 Α.Χ. ώςμΰται έτροποποιή- 
Οησαν καί συνεπληρώθησαν διά νεωτέρων διατάξεων. Εις 
τό Εκκλησιαστικόν Φροντιστηρίου Πάτμου θέλ.ουσι γίνει 
δεκτοί λ.αϊκοί μέν έχοντες τά έν τώ άρθρ. 27 τού ΰπ’ άριθ. 
540/45 Α.Χ. άναφερόμενα προσόντα ήτοι άπολ,υτήριον τέως 
Ελληνικού Σχολ.είου ή ένδεικτικόν άντιστοίχου τάξεως Γυ
μνασίου κληρικοί δέ άνεξαρτήτως προσόντων προς μετεκπαί- 
δευσιν. Αί όργανικαί θέσεις τού διδακτικού βοηθητικού κα! 
ΰπηρετικού προσωπικού τού παρά τή Εκκλησιαστική Σχολή 
Πάτμου κατωτέρου Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου είναι 
άνάλ.ογοι προς τάς όργανικάς θέσεις διδακτικού βοηθητικού 
καί ύττηρετικού προσωπικού τών Άνωτέρων καί Κατωτέρων 
Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων τών άναφερομένων έν τοϊς 
άρθρ. 35 παρ. 2 καί 3 καί 65 παρ. 3 τού ΰπ’ άριθ.540/45 Α.Χ.. 
Ή Εφορεία τής ώς άνω Εκκλησιαστικής Σχολής καί τοϊ 
Φροντιστηρίου άποτελεϊται έκ τού ήγουμένου τής Τεράς 
Μονής Εύαγγελ.ιστοΰ Ίωάννου Χήσρυ Πάτμου, ώς Προέ
δρου, τού Δημάρχου τής Νήσου Πάτμου ή τού νομίμουαύτοΐ 
άναπληρωτού καί έκ δύο εγκρίτων πολιτών τής περιφέρειας 
έξ ών ό εις ιατρός όριζομένων δι’ 'Υπουργικής άποφάσεως 
μετά τών αναπληρωτών αυτών ανά τριετίαν καί οκτώ έγκρι
των πολιτών έξ ών οί δύο ιατροί προτεινομένων ύπό τών τριών 
πρώτων μελ.ών τής Εφορείας. 'Η ώς άνω άπόφασις θέλ.ει 
κυρωθή διά Δ/τος μετά τήν προσάρτησιν Δωδεκανήσου.



— 8 —

Β) Προς πραγματοποίησή τής άμεσου λειτουργίας τοϋ 
’Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου Πάτμου έγκρίνεται η χο- 
ρήγησις πιστώσεως μέν έκ 10.000.000 δραχ. δι’ έξοδα έγκα- 
ταστάσεως καί πρώτης /.ειτουργίας, πιστώσεως δε έξ 20.000. 
000 δραχ. διά την συντήρησιν τοϋ Οικοτροφείου τοΰ Φροντι
στηρίου κατά τούς πρώτους μήνες τής λειτουργίας αΰτοΰ.

"Αρθρ. 26. Καταργεΐται πάσα διάταξις άντικειμένη εις 
τάς διατάξεις τοϋ παρόντος τοϋ οποίου ή ισχύς άρχεται άπύ 
τής δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΰπ’ άριθ. 540.
(ΦΕΚ 230 τεϋχ. Α/1945)

Περί Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Προτάσει τοϋ. Ήμετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απε-: 

φασίσαμεν καί διατάσσομεν :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ'.
Έκκλησιαστικαί Σχολά ί.

Α' ΤΥΠΟΣ-ΕΓΓΡΑΦΑΙ 

... "Αρθρον ~1. :

Σκοπός των Έκκλησ. Σχολών είναι ή ιερατική κατάρ- 
τισις των μελλόντων νά ίερωθώσι καί νά καταταχΟώσιν εις 
τάς τάξεις τοΰ Έφημεριακοϋ κλήρου τής Ελλάδος.

"Αρθρον 2.
1. 'Η Έκκλησ. Γεωργική Σχολή Κρήτης ως καί τδ

Ίεροδιδασκαλεΐον Γιαννιτσών μετατρέπονται εις Έκκλησ. 
Σχολάς. . '

2. Το εις Έκκλησ. Σχολήν μετατρεπόμενον 'Ιεροδιδα
σκαλείων Γιαννιτσών μετάφέρεταί είς Ξάνθην.

'3. 'Η Έκκλησ. Σχολή Κρήτης λειτουργεί παρά τή 'Ιερά 
Μονή Παναγίας — Χρυσοπηγης.

"Αρθρον 3.
1. Έκκλησ. Σχολαί περιλαμβάνουσι έπτά τάξεις.
2. Εις τήν πρώτην τάξιν γίνονται δεκτοί κατόπιν εισι

τηρίων εξετάσεων οί έχοντες άπολυτήριον εξαταξίου Δημο- 
τικοϋ Σχολείου ή Ενδεικτικόν άντιστοίχου τάξεως εξατα
ξίου Γυμνασίου Νέου Τύπου.

τοϋ επομένου, τό δέ διδακτικόν εντός τοϋ όποιου διεζάγo^ 
ται μαθήματα καί εξετάσεις, άπό τής 10ης Σ/βρίου έκάστε 
έτους μέχρι τής 10ης ’Ιουλίου τοϋ επομένου.

2. Κατά τό Σχολ. έτος 1945—46 αί Έκκλησ. Σχολ: 
θά λειτουργήσωσι μέ τήν Α' τάξιν αυτών, εφεξής δέ 0 
προστίθεται κατ’ έτος άνά μία έπί πλέον τάξις μέχρι τά 
όλοκληρώσεώς των.

Γ'. ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

"Αρθρον 5.
—Ί. Έν ταΐς Έκκλησ. Σχολαΐς διδάσκονται, τά έξης μα 
θήματα :

Α') Πάντα τά εις τάς έξ άνωτέρας τάξεις τών Γυμνασίω 
Κλασικοϋ Τύπου διδασκόμενα. Β') Έκτος τών έν τοϊς Γυμ 
νασίοΐς διδασκομένων Θρησκευτικών μαθημάτων, τά άκό 
λουθα Θεολογικά μαθήματα : α') 'Ιερά 'Ιστορία, β') Είσα 
γωγή εις τάς Άγ. Γραφάς καί Ερμηνεία αυτών, γ') Στοι 
χεΐα Δογματικής, δ') Κατηχητική, μετ’ εφαρμογών Κατη 
χητικών μαθημάτων, ε') Έκκλησ. Ρητορική μετά Γυμνά 
σμάτων, στ') Στοιχεία Κανονικού Δικαίου, ζ') Λειτουργικ 
μετά στοιχείων Έκκλησ. Τέχνης, η') Στοιχεία Ποιμαντι 
κής, θ') Στοιχεία Πατρολογίας μετ’ Ερμηνείας Έκλογώ 
έκ τής Πατερικής Φιλολογίας, Γ) Βυζαντινή Μουσική, κ' 
Γ εωπονικά.

2. Διά Δ/τος. όρισθήσεταΐ-τό . αναλυτικόν καί ωρολόγιο 
πρόγραμμα τών διδασκομένων μαθημάτων.

Δ'. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

"Αρθρον 6.
1. Τό πτυχίον τών Έκκλησ. Σχολών παρέχει τά έξη 

δικαιώματα : 1) Εκλογής εις Έφημεριακάς θέσεις, συν 
τρεχόντων καί τών κανονικώς άπαιτουμένων προσόντων 
2) διορισμού είς θέσεις έν Μητροπολιτικοϊς καί Έκκλησ 
Γραφείοις, Έκκλησ. ΌργανισμοΤς καί Ίεροΐς Ναοΐς, έν τ' 
Άποστολική Διακονία καί άλλοις κατά τά οριζόμενα έν ταϊ 
είδικαΐς διατάξεσι τής κειμένης Νομοθεσίας, 3) Έγγραφή 
κατόπιν εισιτηρίων έξετάσεων είς τάς Θεολογικάς Σχολά 
τών Πανεπιστημίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης.

2. Οί Πτυχιοϋχοι τών διά τοϋ παρόντος Νόμου ίδρυο 
μένων Έκκλησ. Σχολών χειροτονούμενοι Εφημέριοι κατα 
τάσσονται εις τήν α' μισθολογικήν κατηγορίαν.

Ε'. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ 

"Αρθρον 7.
3. Αί τέσσαρες κατώτεραι τάξεις τών Έκκλησ. Σχολών 

είναι ισότιμοι πρός τάς τέσσαρας άντιστοίχους τάξεις τοΰ 
όκταταξίου Γυμνασίου ή ισοτίμου Σχολείου έπιτρεπομένης 
τής μετεγγραφής έκ τών τριών πρώτων τάξεων τών Γυμνα
σίων ή τών ισοτίμων Σχολείων είς τάς Έκκλησ. Σχολάς 
καί έκ τών τεσσάρων πρώτων τάξεων τών Έκκλησ. Σχολών 
είς τά Γυμνάσια ή τά ισότιμα Σχολεία κατόπιν έγκρίσεως 
τής Εφορείας τής οικείας Έκκλησ. Σχολής.

4. Σπουδασταί τών καταργηθέντων ήδη Ιεροδιδασκα
λείων Έκκλησ. Σχολών Ιερατικών Σχολών δύνανται νά 
έγγραφώσιν είς τήν άντίστοιχον" τάξιν τών Έκκλησ. Σχολών 
έφ’ όσον λειτουργεί άντίστοιχος τάξις καί κατόπιν έγκρί
σεως τής οικείας Εφορείας.

5. Διά Δ/’τος έκδιδομένου μετά γνώμην τοϋ Έποπτ. 
Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως Οέλουσιν όρι- 
σθή τά τών εισιτηρίων έξετάσεων, Εγγραφών, άπουσιών, 
ποινών, προαγωγών καί άπολύσεως τών σπουδαστών τών 
Έκκλησ. Σχολών.

Β' ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 

"Αρθρον 4.
1. Τό Σχολ. έ'τος ορίζεται ώς πρός τάς Έκκλησ. Σχολάς 

άπό 1ης Σεπτεμβρίου έκάστου έτους μέχρις 30ής Αύγουστου

1. Τό διδακτικόν προσωπικόν τών Έκκλησ. Σχολώ· 
άποτελεΐται :

1) Έκ τοϋ Διευθυντοϋ πτυχιούχου τής Θεολογίας, Κλη
ρικού ή Λαϊκού έπιδείξαντος Επιστημονικήν μόρφωσιν κα 
ήθος καί διακρινομένου έπί χρηστότητι καί εΰσεβεία, έπ 
βαθμώ καί μισθώ Διευθυντοϋ Α' ή Β' τάξεως, 2) έκ τεσ
σάρων (4) φιλολόγων καθηγητών, έξ ών οί δύο πρωτοβά
θμιοι, 3) έκ τριών Θεολόγων, έξ ών ό εις πρωτοβάθμιος 
4) έξ ενός καθηγητοϋ- τών μαθηματικών πρωτοβαθμίου ί 
δευτεροβαθμίου, 5) έξ ενός καθηγητοϋ τών Φυσικών, 6’ 
έξ ενός καθηγητοϋ ή διδασκάλου τής Γυμναστικής, 7) έ: 
ένός καθηγητοϋ ή-διδασκάλου τών τεχνικών, 8) έξ ένος κα- 
θηγητοϋ ή διδασκάλου τής Έκκλησ. Μουσικής, 9) έξ ένό: 
καθηγητοϋ ή διδασκάλου τών Γαλλικών καί 10) έξ ένό: 
καθηγητοϋ τών Γεωπονικών.

"Αρθρον 8.
' 1. Τό διδακτικόν προσωπικόν τών Έκκλησ. Σχολώ·,
διορίζεται έκ τοϋ τηρουμένου έν τή Δ/σει Μ. Έκπαιδεύσεω: 
τοΰ 'Υπουργείου Θρησκευμάτων καί Έ0ν; Παιδείας πίνα- 
κος σειράς άδιορίστων καθηγητών κατ’ επιλογήν έκ τή: 
πρώτης μέν πεντηκοντάδος διά τούς καθηγητάς τών Φιλ 
μαθημάτων, έκ τής πρώτης δέ είκοσάδος διά τούς καθηγη
τάς τών λοιπών κλάδων, ύπο τής Διευθύνσεως Θρησκευμά
των τοϋ ίδιου 'Υπουργείου καί έπί βαθμώ έφ’ ω διορίζεται
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/.ατά ειδικότητας τό προσωπικόν εν τοΐς Σχολείοις τής Μ.
Εκπαιδεύσεως.

2. Κατά τούς θερινούς μήνας έκαστον έτου: διαπιστούν- 
ται ύπό τον Έποπτ. Συμβουλίου τής Έκκλησ. Έκπαιδεύ- 
σεως καί μετ’ εΐσήγησιν τής Δνευθύνσεως Θρησκευμάτων 
τά δημιουργηθέντα κατά τό λήξαν Σχολ. έτος κενά κατά 
ειδικότητας καθηγητών καί λαμβάνεται εκ τον πίνακος σει- 
εάς των αδιόριστων καθηγητών το άπαιτούμενον πρόσω- 
πικόν.

3. Εκπαιδευτικός μή αναλαμβάνω-/ υπηρεσίαν εντός τής 
νπό τον Νόμου οριζόμενης προθεσμίας θεωρείται ώς μη 
αποδεχθείς διορισμόν έν τή ’Εκπαιδεύσει καθόλου καί δικαι
ούται νέον διορισμόν εν τοϊς Σχολείοις Μέσης ή Έκκλησ. 
’ Εκπαιδεύσεως μόνον μετά τριετίαν.

4. Λιοριζομένου καθηγητοϋ έν τή Έκκλησ. Εκπαιδεύσει 
πάντα τά έν τή Μέση Εκπαιδεύσει υπάρχοντα δικαιολογη- 
τικά διορισμού, αύτοϋ διαβιβάζονται εις την Λ/νσιν Θρη
σκευμάτων.

"Λεθεον !).
1. Οί Λιενθυνταί καί καθηγηταί τών Έκκλησ. Σχολών 

δικαιούνται μεταθέσεως εις έτέραν Έκκλησ. Σχολήν- 
ή Έκκλησ. Φροντιστήριο-/ μετά σνμπλήρωσιν τριετίας του
λάχιστον εις την οργανικήν αύτών θέσιν καί μετά γνώμην 
τού Έποπτ. Συμβουλίου Έκκλησ. Εκπαιδεύσεως. ύπαρ- 
χούσης δέ κενής θέσεως.

2. Δύναται νά ένεργηθή μετάθεσις ΛιευΟνντοΰ ή καθη- 
γητού Έκκλησ. Σχολής ανεξαρτήτως τού χρόνου υπηρε
σίας αυτών έν τή θέσει των έφ’ όσον ήθελε κριθή ή μετάθε- 
σις αΰτη αναγκαία ύπηρεσιακώς.

3. Ωσαύτως δύναται νά ένεργηθή αμοιβαία μετάθεσις 
Διευθυντού ή καθηγητοϋ τών Έκκλησ. Σχολών ανεξαρτή
τως τού χρόνου υπηρεσίας αύτών έν τή θέσει των μετ’ άπό- 
φασιν τού Έποπτ. Συμβουλίου Έκκλησ. Έκπαιδεύσεους.

4. ’Επιτρέπεται ή μετάθεσις τού προσωπικού τών Έκ- 
κλησ. Σχολών εις την Μέσην Έκπαίδευσιν καί άντιθέτως 
τού Προσωπικού τής Μ. Εκπαιδεύσεως εις τάς Έκκλησ. 
Σχολάς, μετά σνμπλήρωσιν πενταετούς τούλάχιστον υπη
ρεσίας έν τή Έκκλησ. ή Μέση Εκπαιδεύσει καί κατόπιν, 
κοινής άποφάσεως τού Έποπτ. Συμβουλίου Έκκλ. Έκπαι- 
όεύσεο/ς καί τού Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έκ- 
παιδεύσεως. Τοιαύτη μετάθεσις δύναται νά γίνη προς κά- 
λυφιν Εκπαιδευτικών αναγκών καί άνευ αΐτήσεως τού ύπό 
μετάθεσιν, ούσα δι’ αυτόν υποχρεωτική.

Άρθρου 1U.
1. Τά περί προαγωγών, αδειών, ποινών κ.λ.π. ίσχύοντα 

διά τό προσωπικόν, τής Μέσης Εκπαιδεύσεως ΐσχύουσι καί 
διά τό προσωπικόν τών Εκκλησιαστικών Σχολών, τού Έ
ποπτ. Συμβουλίου Έκκλησ. Εκπαιδεύσεως άσκούντος διά 
τό προσωπικόν τών Έκκλησ. Σχολών τάς διά τό προσωπι
κόν τής Μ. Εκπαιδεύσεως αρμοδιότητας τού Κεντρικού 
Διοικητικού καί Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εκπαιδεύσεως.

Άρθρου 11.

έφ ώ διορίζεται τό πρώτον τό διδακτικόν προσωπικόν της 
Μ.- Εκπαιδεύσεως, β) τό διορισθέν μετά την 27ην Απρι
λίου Μ 041. άλλα κεκτημένον προγενέστερα ν υπηρεσίαν έν 
αντιστοιχώ θέσει τής Έκκλ. ή Μέσης Έ ιπαιδεύσεως, επί 
βαθμώ καί μισθώ ον ώς έκ τού χρόνου τής προϋπηρεσίας έν 
τή Έκκλησ. ή Μέσει Εκπαιδεύσει θά έδικαιούτο νά κατέχη 
έν τή Μέση Εκπαιδεύσει, ύπολογιζομένων καί τυχόν γενο- 
μενων προαγωγών επι τή βάσει νομών ισχνόν των προ τής 
27ης ’Απριλίου 1941.

3. Μή καλυπτομένο/ν τών όργανικών θέσεων τών Έκ
κλησ. Σχολών διά τής τοπσθετήσεως τού ύπάρχοντος διδα
κτικού προσωπικού τών Εκκλησ. Σχολών το; Νόμου 2553/ 
1949 και διά επαναδιορισμού τών δ/νάμει τής ύπ’ άσιθ. 
59 Συντακτικής πράΐεως άπολυθέντ.νν σ/μπληρούνσαι τά 
υφιστάμενα κενά διά μεταθέσεως προσωπικού έκ τής Μέ
σης Εκπαιδεύσεως ή διά διορισμού συμφώνως ταΐς διατά- 
ξεσι τού άρθρου 8 τού παρόντος Νόμου.

Άρθρον 12.
1. Αί εις προσωπικόν άνάγκαι τών Έκκλησ. Σχολών

είναι δυνατόν νά καλύπτωνται δι’ άποοπάσεο/ς καθηγητών 
έκ. τής Μέσης Εκπαιδεύσεως, τής άποσπάσεως ταύτης γι
νόμενης ύπό τού οικείου Έπιθεωρητού Μέσης Έκπαιδεύ- 
σεως μετ’ έ'γκρισιν τής Γεν. ΛιευΟύνσεως Θρησκευμάτιυν 
τού 'Υπουργείου _Θρη7/.ε'υμάτων_/Αα; Έ-5.ν;-/.ής Παιδείας____

2. Καθηγηταί τών Έκκλησ. Σχολών μή χρησιμοποιού
μενοι εις τάς Έκκλησ. Σχολάς διδάσκοντες έν ταΐς Έκκλησ. 
Σχολαΐς τον άπαιτούμενον αριθμόν υποχρεωτικών ωρών 
διδασκαλίας χρησιμοποιούνται δι’ άποσπάσεως γιγνομένης 
διά κοινής άποφάσεως τής Γεν. ΛιευΟύνσεως 0-ησκευμά- 
το/ν καί τής ΛιευΟύνσεως Μέσης Έκπαιδεύσεω. τού Υ
πουργείου Θρησκευμάτων καί .Εθνικής Παιδείας, εις Σχο
λεία Μέσης Εκπαιδεύσεως.

ΣΤ' ΕΠΟΠΤΕΙΛ ΛΙΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Άρθρου 13.
1. Ή παιδαγωγική καί καθόλου επιστημονική έποπτεία 

τού έργου τών Έκκλησ. Σχολών, ώς καί πάσης τής Έκκλησ. 
’Εκπαιδεύσεως, καί ή καθοδήγησις αύτοϋ, ο'/ς καί ή διοικη
τική καί πειθαρχική δικαιοδοσία έπί τού διδακτικού προ
σωπικού αύτών άσκεΐται ύπό τού Έποπτ. Συμβουλίου Έκ
κλησ. Εκπαιδεύσεως.

2. Τό Έποπτ. Συμβούλιου Έκκλησ. Εκπαιδεύσεως 
ενεργεί διά τών μελών του επιθεωρήσεις τών Έκκλησ. Σχο
λών, ύποβάλλον σχετικάς εκθέσεις καί προτάσεις εις τό ' Υ
πουργείου. Έκάστη Έκκλησ. Σχολή δέον άπαραιτήτως 
νά έπιθεωρήται άπαξ τουλάχιστον κατ’ έτος ύπό μελών τού 
Έποπτ. Συμβουλίου ’Εκκλησ. Εκπαιδεύσεως.

3. .Οί Λιευθυνταί τών Έκκλησ. Σχολών άσκοϋν καθή
κοντα καί έχουν δικαιώματα Γεν. Έπιθεωρητού Μέσης Έκ- 
παιδεύσεως, έπί τού Διδακτικού προσωπικού τής οικείας 
Σχολής.

Ζ'. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΝ & ΥΠΗΡΕΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

1. Εις τάς όργανικάς θέσεις τού διδακτικού προσωπικού 
τών Έκκλ. Σχολών τοποθετείται διά Διαταγμάτων έκδιδο- 
μένων εντός δύο μηνών άπό τής δημοσιεύσεως τού παρόντος 
καί μετά γνώμην τού Εποπτικού Συμβουλίου Έκκλ. Έκ- 
παιόεύσεως τό διδακτικόν προσωπικόν τών διά του Α.Ν. 
2553/40 ίδρυθέντων Έκκλησ. Σχολών, Έκκλησ. Γεωργι
κών Σχολών καί Ιεροδιδασκαλείο/’/.

2. Τό δυνάμει, τής ύπ’ άριθ. 59 Συντακτικής πράξεως 
απο/.υθέν διδακτικόν προσωπικόν τών ’Εκκλησ. Σχολών 
των Εκκλ.ησ. Γεωργικών Σχολών καί Ιεροδιδασκαλείων 
προτιμάται κατά την πλ.ήρ'ο/σιν τών οργανικών θέσεων τού 
διδακτικού προσωπικού των διά τού παρόντος Νόμου συνι- 
στωμένο/ν Έκκλ.ησ. Σχολών. Έπαναδιορίζεται δέ, α) τό 
διορισθέν τό πρώτον έν τή Έκκλ.ησ. Εκπαιδεύσει μετά την 
27ην Απριλίου 1941, έπί βαθμώ καί μισθώ έφ’ ω διορίζεται 
το πρώτον την 27ην ’Απριλίου 4941, έπί βαθμώ καί μισθώ

Άρθρου 14.
1. Τό βοηθητικόν καί υπηρεσιακόν προσωπικόν τών Έκ- 

κλ.ησ. Σχολών άποτελ.εϊται :
1. Έξ ενός Εφημερίου, έπί βαθμώ καί μισθιΤ/ Γραμ- 

ματέως β' τάξεως, 2) έξ ενός οικονόμου, έπί βαθμώ καί 
μισθώ Γραμματέως β' τάξ., 3) έξ ενός Έπιμελ.ητού, έπί 
βαθμώ καί μισθώ γραφέως β' τάξ., 4) έξ ένός Επιστάτου 
έπί βαθμώ καί μισθώ κλ.ητήρος β' τάξ., 5) έξ ένός κλ η τή - 
ρος, έπί βαθμώ καί μισθώ κλ.ητήρος β' τάξ., 6) έκ τριών 
υπηρετών, έπί βαθμώ καί μισθώ κλ.ητήρος γ' τάξ., έξ ών ό 
εις μάγειρος καί ό είς κηπουρός.

2. Είς θέσιν τού Εφημερίου διορίζεται διά Δ/τος μετά 
πρότασιν τής οικείας Εφορείας ώς έκτακτος δημόσιος ύπάλ- 
ληλος έπΐ τριτεΐ θητεία κληρικός κεκτημένος πτυχίου Πα
νεπιστημίου ή 'Ιερατικής Σχολ.ής ή Έκκλ.ησ. Σχολ.ής,ή Ιε
ροδιδασκαλείου ή ’Απολυτήριον Γυμνασίου, Εις τήν θέσιν
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T&O Οικονόμου διορίζεται διά Α τος, μετά, πρότασιν τής 
οικείας Εφορείας, ως έκτακτος ΰπάλληλος έπί τριετεϊ θη
τεία κληρικός ή λαϊκός κεκτημένος πτυχίον Πανεπιστημίου 
ή 'Ιερατικής Σχολής ή Έκκλησ. Σχολής ή 'Ιεροδιδασκα
λείου ή απολυτήριον Γυμνασίου ή ισοτίμου Σχολείου καί 
λογιστικάς γνώσεις. Εις την Οέσιν τοϋ Έπιμελητοϋ διά 'Υ
πουργικής πράξεως μετά πρότασιν τής οικείας Εφορείας 
ώς έκτακτος δημόσιος υπάλληλος επί τριτεΐ ωσαύτως θη
τεία ό κεκτημένος πτυχίου 'Ιερατικής Σχολής ή Έκκλησ. 
Σχολής ή Ιεροδιδασκαλείου ή ’Ενδεικτικόν στ' τάξεως όκτα- 
ταείου Γυμνασίου Νέου Τύπου ή ισοτίμου Σχολείου. Ό 
Επιστάτης, ό κλητήρ καί οί ύπηρέται διορίζονται δι’ Ύ- 
πουργ. πράξεως καί πρότασιν τής οικείας Εφορείας ως 
έκτακτοι δημόσιοι υπάλληλοι επί τριτεΐ έκαστος Θητεία.

3. "Εκαστος έκ τοϋ βοηθητικού καί υπηρετικού προσω
πικού μετά, την συμπληρωσιν τής τριετοΰς αυτού θητείας 
ώς έκτάκτου, μονιμοποιείται εις ήν Θέσιν εύρίσκεται λαμ- 
βάνων τον άμέσως άνώτερον βαθμόν καί μισθόν. Εφεςης 
δέ προάγονται άνά πενταετίαν, ό Εφημέριος καί ό Οικο
νόμος μέχρι τού βαθμού καί μισθού τού Είσηγητού, ό Επι
μελητής μέχρι τού βαθμού καί μισθού τού ’Ακολούθου, ο 
Επιστάτης καί ό Κλητήρ μέχρι τού βαθμού καί μισθού τού 
Υπουργικού Άρχικλητήρος, οί δέ ύπηρέται μέχρι καί τού 
βαθμού καί μισθού τού κλητήρας Λ’ τάξεως.

Η'. ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ “ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ7 ΣΧΟΛΩΝ 

"Αρθρον 15.
1. Παρ’ έκάστη Έκκλησ. Σχολή λειτουργεί οικοτρο

φείου, τν τω όποίω οίκοΰν καί διαιτώνται ύποχρεωτικώς 
πάντες οί σποιδασταί τής Σχολής κατά, την διάρκειαν τού 
διδακτικού έτους. 5

2. Διά Διατάγματος προκαλουμένου υπό τού Υπουργού 
Θρησκευμάτων καί Εθνικής Παιδείας μετά γνώμην τής 
Ίερας Συνόδου καί τού Εποπτικού Συμβουλίου Έκκλησ. 
Έκπαιδεύσεως καθορισθήσεται ό τρόπος λειτουργίας των 
οικοτροφείων των Έκκλησ. Σχολών’, τά έν σχέσει προς τά 
οικοτροφεία καθήκοντα, καί αί εύθύναι των Διευθυντών 
καί οικονόμων, ώς καί ό τρόπος τού διαχειριστικού ελέγχου.

"Αρθρον 16.
Τά. έξοδα συντηρήσεως τών Οικοτροφείων ώς καί πάσαι 

έν γένει αί δαπάναι περί έγκαταστάσεως, όργανώσεως, λει
τουργίας καί συντηρήσεως καθόλου τών Έκκλησ. Σχολών 
βαρύνουσι τό Δημόσιον, άναγραφομένων προς τούτο τών 
ειδικών, πιστώσεων εις τόν προϋπολογισμόν εξόδων τού Υ
πουργείου Θρησκευμάτων καί Εθνικής Παιδείας.

Θ' ΕΦΟΡΕΙΛΙ

"Λοθε ι;
1. Ή Εφορεία τής Έκκλησ. Σχολής Ξάνθης άποτελεΐ- 

ται έκ τού οικείου Μητροπολίτου ή τού νομίμου άναπληρω- 
τού αυτού, ώς Προέδρου, έκ τοϋ Δημάρχου, έκ τοϋ Γεν. 
Έπιθεωρητοϋ Μέσης Έκπαιδεύσεως τής περιφέρειας καί'η
δύο έγκριτων πολιτών, έξ ών ό εις ιατρός, οριζόμενων δι’ 
'Υπουργικής ά.ποφάσεως μετά, τών αναπληρωτών αυτών 
άνά. τοιετίαν έξ οκτώ ένκιίτων πολιτών, έξ ών οί δύι3υο ιατροί,
προτεινομένων υπό τών τριών πρώτων μελών τής Εφορείας.

2. Ή Εφορεία τής Έκκλησ. Σχολής Κρήτης άποτελεΐ- 
ται έκ τοϋ οικείου Επισκόπου ή τοϋ νομίμου άναπληρωτοϋ 
αύτοϋ, ώς Προέδρου, έκ τοϋ Δημάρχου Χανιών, έκ τοϋ 
'Ηγουμένου τής 'Ιεράς Μονής «Παναγίας Χρυσό πηγής» 
καί δύο έγκριτων πολιτών, έξ ών ό εις ιατρός, όριζομένων 
δΓ 'Υπουργικής ά.ποφάσεως. μετά τών άναπληρωτών αυ
τών, άνά. τριετίαν έξ οκτώ έγκριτων πολιτών, έξ ών οί δύο 
ιατροί, προτεινομενων ύπο τών τριών πρώτων μελών τής 
Εφορείας.

3. Διά Διατάγματος καθορισθήσονται τά. τής συγκλή- 
σεως καί συνεδριάσεως τών Εφορειών ώς καί τά. περί τοϋ 
έργου καί τών καθηκόντων αίτιον.

Γ. ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- "Αρθρον 18.-
1. Αί Έκκλησ. Σχολαί άποτελοϋσι Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου έκπροσωπούμενα ύπο τών οικείων Ε
φορειών,

2. Πάσα κινητή καί άκίνητος περιουσία τής ’Εκκλησ. 
Γ. Σχολής Κρήτης καί τοϋ 'Ιεροδιδασκαλείου Γιαννιτσών 
μεταβιβάζεται εις την κυριότητα τής άντιστοίχου Έκκλησ. 
Σχολής.

3. Τά περί τής εσωτερικής καθόλου ζωής τών μαθητών 
τών Έκκλησ. Σχολών θέλει ορίσει έσωτερικός κανονισμός 
συνταχθησάμενος ΰπό τών Εφορειών τών Σχολών μετά 
γνωμάτευσιν τοϋ Εποπτικού Συμβουλίου Έκκλησ. Έκπαι- 
δεύσεως.

4. Αί Έκκλησ. Σχολαί έχουσι ιδίαν σφραγίδα τοϋ τύπου 
ταύτης καθοριζομένου ύπό τής οικείας Εφορείας καί ύπο- 
βαλλομένου προς έγκρισιν εις το 'Υπουργείου Θρησκευμά
των καί Εθνικής Παιδείας.

ΙΑ' ΡΙΖΛΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

"Αρθρον 19.
___1 ,_Αί .παρά τή. Ίερμ Μονή__τής. Άγιας ’Αναστασίας Φαρ-
μακολυτρίας λειτουργούσα Έκκλησ. Σχολή Αγίας ’Αναστα
σίας, ή Έκκλησ. Σχολή Κόρινθου ώς καί ή Ριζάρειος Έκ
κλησ. Σχολή άφομοιοΰνται ώς προς τον τύπον αύτών προς 
τάς διά τοϋ παρόντος Νόμου ίδρυομένας Έκκλησ. Σχολάς, 
λειτουργούσα! έφ’ εξής καθ’ όλα κατά τάς διατάξεις τοϋ 
παρόντος Νόμου.

2.'Ή Έκκλησ. Σχολή 'Αγίας ’Αναστασίας δύναται νά 
λειτουργήση άπό τοϋ-Σχολ. έτους 1945—46 μέ όλας τάς 
τάξεις αύτής.

"Αρθρον 20.
Εις κατά τάς διατάξεις τού παρόντος Νόμου προβλε- 

πομένας όργανικάς θέσεις τής Ριζαρείου Έκκλησ. Σχολής 
προστίθενται διατηρούμενα* καί αί δυνάμει τής διαθήκης τοϋ 
άοιδήμου Ριζάρη υφιστάμενα! θέσει έπιτίμων καθηγητών 
τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου.

' "Αρθρον 21.
Έν τή Ριζαρείω Έκκλησ. Σχολή τό βοηθητικόν καί 

υπηρετικόν Προσωπικόν άποτελεΐται : α) έκ τοϋ προσω
πικού τής Διευθύνσέως, β) έκ τοϋ Διοικητικού προσωπικού, 
γ) έκ τοϋ έκτάκτου προσωπικού καί έκ τοϋ Άρχικλητήρος. 
κατά τάς διατάξεις τού άπό 7 ’Οκτωβρίου 1931 Β. Διατά
γματος «περί οργανισμού τής Ριζαρείου Έκκλησ. Σχολής.

"Αρθρον 22.
1. Τά έξοδα συντηρήσεως τών Οικοτροφείων καί τής κα

θόλου λειτουργίας τής Ριζαρείου Έκκλησ. Σχολής, ώς καί 
αί δαπάναι μισθοδοσίας τού διδακτικού διοικητικού βοηθη
τικού καί υπηρετικού προσωπικού τής Ριζαρείου Έκκλησ. 
Σχολής βαρύνουσι τήν Σχολήν.

2. 'Ωσαύτως τά έξοδα συντηρήσεως τών Οικοτροφείων 
καί τής καθόλου λειτουργίας τής Έκκλησ. Σχολής 'Αγίας 
’Αναστασίας βαρύνουσι τό Ταμεΐον τής I. Μονής Άγιας 
Αναστασίας διατηρουμένων έν ισχύι τών διατάξεων τών 
άρθρων 6 καί 20 τοϋ άπό 26 ’Οκτωβρίου 1918 Β. Δ'τος.

"Αρθρον 23.
1. Ή Εφορεία τής Έκκλησ. Σχολής Άγιας Αναστα

σίας άποτελεΐται : Έκ τοϋ οικείου Μητροπολίτου ή τοϋ νο
μίμου άναπληρωτοϋ αύτοϋ ώς Προέδρου τού οικείου Γενικού 
Έπιθεωρητοϋ Μέσης Έκπαιδεύσεως ή τοϋ νομίμου άνα
πληρωτοϋ του, έκ. τού 'Ηγουμένου τής I. Μονής Άγιας 
Αναστασίας, καί έκ δύο έγκριτων πολιτών, έξ ών ο εις 
ιατρός όριζομένων δι’ Υπουργικής άποφάσεως μετά, τών
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αναπληρωτών χυτών άνά τριετίαν έξ οκτώ έγκριτων πολι- 
τών, έξ ών οί όύο ιατροί, όριζομένων ύπό των τριών πρώ
των μελών της ’Εφορείας. Οικείος δέ Μητροπολίτης νοεί
ται ό Μητροπολίτης εις την περιφέρειαν τοϋ οποίου κεΐτχι ή
—Ζολή· , ;

2. 'Η Εφορεία της Εκκλησ. Σχολής Κορίνθου άποτε- 
λεϊται έκ τοϋ οικείου Μητροπολίτου, ώς Προέδρου, έκ τοϋ 
Δημάρχου, έκ τοϋ ΈπιΟεωρητοϋ τής στοιχειώδους Έκπαι-
δεύσεως καί έκ δύο έγκρίτων πολιτών, ές ών 
όριζομένων δι’ 'Υπουργικής άποφάσεως μετά

ό εις ιατρός, 
τών αναπλη

ρωτών αυτών άνά τριετίαν, ες 
ών οί δύο ιατροί, όριζομένων υ

οκτώ έγκριτων πολιτών, ες 
τό τών τριών πρώτων μελών

τής Εφορείας.
3. Ή Ριζάρειος ’Εκκλησ. Σχολή διοικεΐται ύπό Συμ

βουλίου κατά τάς διατάξεις τοϋ από / ’Οκτωβρίου 1931 Π. 
Διατάγματος «περί όργανισμοϋ τής Ριζαρείου ’Εκκλησια
στικής Σχολής».

’Άρθρον 24.
Διατηρούνται έν ΐσχύι αί διατάξεις τοϋ άπό 7/8)βρίου 

1931 Προεδρ. Διατάγματος «περί οργανισμού τής Ριζα- 
ρείου Σχολής αί μή άντικείμεναι εις τάς διατάςεις τοϋ πα
ρόντος Άν. Νόμου».
" . "Αρθρον 25.

Οί μαθηταί τής ήδη λειτουργούσης ’Εκκλησ. Σχολής 
'Αγίας ’Αναστασίας εντάσσονται άπό τοϋ Σχολ. έτους 
1945—46 είς τάς άντιστοίχους τάξεις τής διά τοϋ παρόντος 
Νόμου ιδρυόμενης ’Εκκλησ. Σχολής Νέου Τύπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

ΙΒ' ΤΥΠΟΣ-ΕΓΓΡΑΦΑΙ 

. “ "Αρθρον 26.
1. Προς συμπλήρωσιν τής μορφώσεως τών έκλελεγμέ- 

νων διά Έοημεριακάς θέσεις καί μή χειροτονηθέντων, ώς 
καί έκείνων οΐτινες έπιθυμοΰσι νά καταταχθώσιν εις τάς 
τάξεις τοϋ Έφημεριακοϋ Κλήρου τής 'Ελλάδος καί διά τήν 
προπαρασκευήν αύτών προς έξάσκησιν τοϋ λειτουργήματος 
τοϋ ίερέως. ώς καί διά τήν σύν τώ χρόνώ μετεκπαίδευσιν 
τών ήδη ύπηρετούντων ’Εφημερίων, ιδρύονται : "Εν Άνώ- 
τερον ’Εκκλησιαστικόν Φροντιστήριον,· περιλαμβάνον διετή 
κύκλον σπουδών, καί τρία Κατώτερα ’ Εκκλησ. Φροντιστή
ρια ώσαύτως διετή κύκλον σπουδών περιλαμβάνοντα.

2. Τό Άνώτερον ’Εκκλησ. Φροντιστήριον ιδρύεται, παρά 
τή Ριζαρείω ’Εκκλησ. Σχολή, τά δέ κατώτερα, παρά ταΐς 
Εκκλησ. Σχολαϊς Κρήτης καί Ξάνθης καί παρά τώ Ιερο
διδασκαλεία) Βελλας.

3. Είς κατώτερα ’Εκκλησ. Φροντιστήρια μετατρέπονται 
καί αί ’Εκκλησ. Γεωργικά! Σχολαί 'Αγίας ’Αναστασίας, 
Κορίνθου καί Πάρου, ώς καί τό Ιεροδιδασκαλείου Ααμίας.

4. Ή είς Κατώτερον ’ Εκκλησ. Φροντιστήριον μετχτρε- 
πομένη Έκ.κλ.ησ. Γεωργική Σχολή Πάρου μεταφέρεται είς 
Μυτιλήνην.

"Αρθρον 27. Κ
Είς τό Άνώτερον ’Εκκλησ. Φροντιστήριον έγγράφον- 

ται άνευ έξετάσεως οί έχοντες άπολυτήριον Γυμνασίου ή 
Πτυχιοΰχοι Διδασκαλείου, είς δέ τά Κατώτερα Έκ.κλ.ησ. 
Φροντιστήρια οί κεκτημένοι άπολυτήριον Ήμιγυμνασίου 
ή τών κατά τον Νόμον 4397 Κατωτέρων ’ Επαγγελματικών 
Σχολείων καί τών προς ταϋτα ισοτίμων, ή Ενδεικτικόν 
προαγωγής έκ τής Β' τάξεως έξαταξίου Γυμνασίου ή Πρα
κτικού Λυκείου ή άπολυτήριον τών τέως ’Ελληνικών Σχο
λείων καί ’Αστικών Σχολείων.

Άρθρον 28.
1. Είς τά Εκκλησ. Φροντιστήρια κατά πρώτον λόγον 

θέλουσι φοιτήσει οί έκλεγέντες ώς τακτικοί Εφημέριοι κατά

τάς κειμένας «περί 'Ιερών Ναών καί Εφημέριων»- δϊατά- 
ςειο ως καί οί έπιθυμοϋντες νά χειροτονηθώσιν Εφημέριοι, 
ειτα δέ πληρουμένων τών κενών Έφημεριακών θέσεων θέ
λουσι μετεκπαιδευθή είς ταϋτα κατά σειράν οί ιερείς οί μή 
κεκτημένοι πτυχίου 'Ιερατικών Σχολών, Εκκλησ. Σχολών, 
Ιεροδιδασκαλείων ή Ιερατικών Φροντιστηρίων.

2. Άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος Άν. Νόμου τάς έφη- 
μεριακάς θέσεις θά κχτχλχμβάνουσιν άποκλεισττκ.ώς καί 
μόνον οί κεκτημένοι πτυχίου Θεολογικής Σχολής Πανε
πιστήμιου ή 'Ιερατικών Φροντιστηρίων ή Εκκλησ. Σχολών 
ή Ιεροδιδασκαλείων παντός τύπου άποκλειομένης άπολύ- 
τως τής χειροτονίας παντός μή κεκτημένου τοιοϋτον πτυ- 
7.'-ον·

3. Κατ’ έξαίρεσιν καί διά τό τρέχον μόνον έτσς επιτρέ
πεται η χειροτονία τών κεκτημένων άπολυτήριον Γυμνά
σιου ή ισοτίμου Σχολείου δι’ Έφημεριακάς θέσεις τών παρα
μεθορίων περιοχών.

"Αρθρον 29.
1. 'Έκαστος Μητροπολίτης ύποχρεοϋται, όπως τηρών 

τάς περί εκλογής'καί χειροτονίας Εφημερίων κειμένας δια- 
ταςεις προβαινη έντός τοϋ ’Ιουνίου έκάστου έτους είς την 
έκλογήν τών υποψηφίων Εφημερίων τής Επαρχίας αϋτοϋ, 
έντός δέ I ϋημέρου άπό τής έκλογής ύποβάλη- ανυπερθέτως 
είς τό Υπουργείου Θρησκευμάτων καί Εθνικής Παιδείας 
ονομαστικήν κχτάστασιν τών έκλελεγμένων Εφημερίων, 
τών μελλόντων νά φοιτήσωσιν είς τά Εκκλησ. Φροντιστήρια.

2. Έξαιρετικώς διά τό παρόν έτος άμα τή δημοσιεύσει 
τοϋ παρόντος Νόμου οί Αρχιερείς όφείλουσι νά προβώσι 
τό ταχύτερον είς τήν έκλογήν Εφημερίων καί ΰποβάλωσιν 
είς τό 'Υπουργείου Θρησκευμάτων καί Εθνικής Παιδείας 
τόν σχετικόν κατάλογον τών έκλεγέντων Εφημερίων.

Άρθρον 30.
Διά Διατάγματος έκδιδομένου μετά γνώμην τής Ίερας 

Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος καί τοϋ Εποπτικού 
Συμβουλίου Εκκλησ. Έκπαιδεύσεως όρισθήσονται τά τών 
έγγραφών, απουσιών, ποινών, προαγωγών καί άπολύσεως 
τών σπουδαστών τών Εκκλησ. Φροντιστηρίων, ώς καί τά 
τοϋ τρόπου έπιλογής τών μελλόντων νά φοιτήσωσιν είς τά 
Εκκλησ. Φροντιστήρια ’Εφημερίων.

ΙΒ' ΣΧΟΑΙΚΟΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ

Άρθρον 31.
Τό Σχολικόν έτος ορίζεται ώς προς τά Εκκλησ. Φρον

τιστήρια άπό τής 1ης Σ)βρίου έκάστου έτους μέχρι τής 
30ής Αύγούστου τοϋ επομένου, τό δέ διδακτικόν έντός τοϋ 
όποιου διεξάγονται μαθήματα καί έξετάσεις άπό τής 10ης 
Σ)βρίου έκάστου έτους μέχρι 10ης ’Ιουλίου τοϋ επομένου.

Άρθρον 32.
Διά Διατάγματος όρισθήσονται τά διδασκόμενα είς τά 

Εκκλησ. Φροντιστήρια μαθήματα, τό άναλυτικόν καί ωρο
λογίου πρόγραμμα, ώς καί τά χρησιμοποιηθησόμενα βιβλία.

ΙΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ 

* Άρθρον 33.
1. Το διδακτικόν προσωπικόν τών Εκκλησιαστικών 

Φροντιστηρίων Ααμίας καί Μυτιλήνης άποτελεΐται :
α') Ές ενός Διευθυντοϋ, Θεολόγου Κληρικού ή λαϊκού, 

έπί βαθμώ καί μισθώ Διευθυντοϋ Β' ή Α' τάξεως ή τμη- 
ματάρχου' Α' τάξεως, β') έκ δύο Θεολόγων πρωτοβαθμίων 
ή δευτεροβαθμίων, γ') έξ ενός Γεωπόνου ‘καί δ') ές ενός 
Καθηγητοϋ ή διδασκάλου τής ’Εκκλησιαστικής Μουσικής.

2. Τό διδακτικόν προσωπικόν τοϋ .Άνωτάρου Εκκλη
σιαστικού Φροντιστηρίου τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής 
Σχολής ώς καί τών Κατωτέρων ’Εκκλησιαστικών Φρον
τιστηρίων Ξάνθης, Κορίνθου, Κρήτης, Αγίας Αναστασίας 
καί Βελλας άποτελεΐται :
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α') Έκ δύο Θεολόγων πρωτοβαθμίων ή δευτεροβαθμίων, 
β') έξ- ένός Φιλολόγου πρωτοβαθμίου ή δευτεροβαθμίου, 
γ') έξ ένός Γεωπόνου καί δ-) έξ ενός Καθηγητοϋ ή διδασκά- 

_λου τής Εκκλησιαστικής Μουσικής. ,
3. Διευθυντής των έν τή — ροηγουμένη παραγρ. άναφε- 

ρομένων Άνωτέρου καί Κατωτέρων ’Εκκλησιαστικών Φρον
τιστηρίων είναι ό Διευθυντής των οικείων Εκκλησιαστικών 
Σχολών καί τοϋ 'Ιεροδιδασκαλείου Πέλλας.

4. Ό οικείος Μητροπολίτης ή ό ύπ’ αύτοϋ οριζόμενος 
Κληρικός δύναται νά διδάσκη έν τοϊς Εκκλησιαστικοί; 
Φροντιττηρίοις μαθήματα ποιμαντικής καί τελετουργικής.

.“Αρθρον 34.
Περί καταλήψεως τών οργανικών θέσεων τοϋ διδα

κτικού προσωπικού τών Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων 
ώς καί περί διορισμού, προαγωγών, μεταθέσεων, άποσπα- 
σεων, άδειών, ποινών, κ.λ.π.. αύτοϋ ϊσχύουσιν αί άφορώσαι 
τό διδακτικόν προσωπικόν τών Εκκλησιαστικών Σχολών 
διατάξεις τών άρθριυν 8. 9. 10, 11, 12 καί 13 τοϋ παρόντος 
Άν. Νόμου.

' ΙΔ\ ΠΟΗΘΗΤ1ΚΟΝ & ΥΠΗΡΕΤΙΚΟΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

"Αρθρον 35γ------------
1. Τό βοηθητικόν καί υπηρετικόν προσωπικόν τών Εκ

κλησιαστικών Φροντιστηρίων Λαμίας καί Μυτιλήνης άπο- 
τελεϊται :

α') Έξ ένός Εφημερίου έπί βαθμώ καί μισθώ Γ.ραμ- 
ματέως β' τάξεως, β') έξ ένός οικονόμου έπί βαθμ j καί 
μισθώ Γραμματέως β' τάξεως, γ') έξ ένός ’Επιστάτου έπί 
βαθμώ καί μισθώ κλητήρος β' τάξεως, δ') έκ δύο υπηρετών 
έπί βαθμώ καί μισθώ κλητήρος γ' τάξεως έξ ών ό οις κη
πουρός.

2. Διά τό ώς' άνω βοηθητικόν καί υπηρετικόν προσωπικόν 
ϊσχύουσιν αί διατάξεις αί άφορώσαι τό αντίστοιχον βοηθητικόν 
καί υπηρετικόν προσωπικόν τών Εκκλησιαστικών Σχολών.

3. Τό ' βοηθητικόν καί υπηρετικόν προσωπικόν τής 
Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής καί τών Εκκλησιαστι
κών Σχολών Κρήτης, εεάνθης, Αγίας Αναστασίας, Κό
ρινθου, ώς καί τοϋ Ιεροδιδασκαλείου Β ελλάς έκτελεΐ χρέη 
βοηθητικού καί υπηρετικού προσωπικού καί εις τά οικεία 
’Εκκλησιαστικά Φροντιστήρια.

ΙΕ'. ΕΦΟΡΕ ΙΑ I 

“Αρθρον 3G.
Γό παρά τή Ριζαρείω Εκκλησιαστική Σχολή ’Ανώτατου 

Έκκλ. Φροντιστηρίου ώς καί τά ’Εκκλησιαστικά Φροντι
στήρια Κρήτης. Ξάνθης, 'Αγίας ’Αναστασίας καί Κόρινθου 
έχουσι τήν αύτήν ’Εφορείαν μέ τάς έκεΐ ’Εκκλησιαστικές 
Σχολάς κεκτημένην δέ τά αύτά καθήκοντα καί δικαιώματα. 
Τό παρά τώ Ιεροδιδασκαλείο.) Β ελλάς Φροντιστηρίου έχει 
εφορείαν τήν τοϋ Ιεροδιδασκαλείου τά δέ Έκκλησ. Φρον
τιστήρια Λαμίας καί Μυτιλήνης όμοίαν μέ τήν διά τοϋ 
άρθρου 17 τοϋ παρόντος Νόμου όριζομένην τοιαύτην διά τήν 
’Εκκλησιαστικήν Σχολήν Ξάνθης.

ΙΣΤ. ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ 

“Αρθρον 37.
1. Παρ’ εκάστω ’Εκκλησιαστ.κώ Ψροντιστηρίω λει

τουργεί οικοτροφείου έν τώ όποίω οΐκοϋν καί διαιτώνται 
ύποχρειυτικώς πάντες οί σπουδασταί αύτοϋ κατά τήν διάρ
κειαν τοϋ διδακτικού έτους.

2. Τά έξοδα συντηρήσεως τών οικοτροφείων ώς πάσαι 
έν γένει αί δαπάνα*, περί έγκατα στάσεως, όργανώσεως, 
λειτουργίας καί συντηρήσεως τών ’Εκκλησιαστικών Φρον
τιστηρίων βαρύνουσι τό Δημόσιον, άναγραφομένων προς 
τούτο ειδικών πιστώσεων εις τον προϋπολογισμόν εξόδων 
τοϋ Υπουργείου Θρησκευμάτων καί Εθνικής Παιδείας.

3. Διά Διατάγματος προκαλουμενου ύπό τοϋ ' Υπόυργο 
Θρησκευμάτων καί ’Εθνικής Παιδείας καί μετά γνώμη 
τοϋ Εποπτικού Συμβουλίου ’Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύ 
σεως κάθορισθήσεται ό τρόπος λειτουργίας τών οΐκοτρο 
φείων τών ’Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίου·./, τά έν σχέσε 
προς τά Οικοτροφεία τών ’Εκκλησιαστικών Φροντιστήριο 
καθήκοντα καί εύθϋναι τών Δ τών καί οικονόμων, ώς καί 
τρόπος τοϋ διαχειριστικού έλέγχου.

1Ζ'. ΕΙΔΙΚΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

“Αρθρον 3S.
. Κατά το πρώτον τος τής λειτουργίας τών Έκκλη 

σιαστικών Φροντιστηρίων ..γίνεται σύντμησις εις έν έτο 
τών δύο διδακτικών ετών καθοριζομένου διά Διατάγματο 
ειδικού ώρολογίου καί άναλυτικοϋ προγράμματος περί 
λαμβάνοντος τά μαθήματα καί τών δύο διδακτικών ετών

“Αρθρον 3!·.
Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 18 τοϋ παρόντος Νόμοι 

έχουσιν ΐσχΰν καί έπί τών ’Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων

"Αρθρον 40.
------ Οί_σπουδασταί -τοϋ Κατωτέρου Τμήματος—τοϋ- μετά

τρεπομένου εις Εκκλησιαστικόν Φροντιστηρίου Ίεροδιδα 
σκολείου Λαμίας μεταγράφονται εις αντίστοιχον τάξιν τώ' 
Εκκλησιαστικών Σχολών ή εις άντίστοιχον τάξιν τώ' 
Γυμνασίων καί ισοτίμων Σχολείων, τοϋ δέ Άνώτέροι 
Τμήματος εις αντιστοίχους τάξεις τών ’ Εκκλησιαστικοί· 
Φροντιστηρίων καί τών Π αιδαγωγικών Άκαδημιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. .
Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς.

"Λρθρον 41.
■ 1. Το Ιεροδιδασκαλείου Β ελλάς διατηρείται λειτουρ

γούν κατά τάς κειμέυας περί αύτοϋ διατάξεις.
2. Αί περί καταλήψεως τών οργανικών θέσεων τοΐ 

διδακτικού προσωπικού τών ’Εκκλησιαστικών Σχολών 
ώς καί αί περί διορισμού, προαγωγών, μεταθέσεων, άπο- 
σπάσεων, άδειών, ποινών κλπ., αύτοϋ διατάξεις τών άρθρων 
8,9,10,11 καί 12 τοϋ παρόντος Α.Ν. έχουσιν ΐσχΰν καί έπ 
τοϋ διδακτικού προσωπικού τοϋ 'Ιεροδιδασκαλείου Β ελλάς

“Αρθρον 42.
1. Οί μαθηταί τοϋ μή λειτουργήσαντος κατά τά τελευ

ταία έτη Ιεροδιδασκαλείου Πέλλας έγγράφονται άνευ έξε- 
τάσεων κατά τό παρόν σχολ. έτος εις αντιστοίχους τάξει: 
Γυμνασίου ή Παιδαγωγικών Άκαδημιών. ώς ακολούθως

α) Οί προαχθέντες τής Α' τάξεως εις τήν ΣΤ' τοϋ Όκτα- 
ταξίου Γυμνασίου Νέου Τύπου, οί δέ άπορριφθέντες τη: 
τάξεως ταύτης εις τήν ε' τοϋ αύτοϋ Γυμνασίου, β) οί προα
χθέντες τής Β' τάξεως εις τήν Σ' τοϋ Όκταταξίου Γυμνα
σίου Νέου Τύπου, οί δέ άπορριφθέντες τής τάξεΐνς ταύτη: 
εις τήν στ' τοϋ αύτοϋ Γυμνασίου, γ) οί προαχθέντες τής Γ' 
τάξεως καί οί άπορριφθέντες τής Δ’ εις τήν Η' τάξιν τοϋ 
Όκταταξίου Γυμνασίου Νέου Τύπου, οί δέ άπορριφθέντες 
τής Γ' τάξεο/ς εις τήν Σ' τοϋ αύτοϋ Γυμνασίου, δ) οί προ
αχθέντες τής Α' τάξεως καί οί άπορριφθέντες τή: Ε' εις 
τήν Α' τών Παιδαγωγικών καί ε) οί άπορριφθέντες τή: 
Σ Γ' τάςεως εις τήν Β τάξιν τών Παιδαγωγικών Άκαδη
μιών. Οί μαθηταί τών περιπτώσεων δ' καί ε' δόνανται νά 
ύποστώσι κατά το παρόν σχολ. έτος άπολυτήριον έξέταστ. 
ενώπιον τών οικείων έξεταστικών Επιτροπών προς άπό- 
κτήσιν απολυτηρίου Γυμνασίου.

2. Οί μαθηταί τών διά τοϋ Α.Ν. 2553/194(1 καταργη- 
θέντουν 'Ιεροδιδασκαλείων, οί προαχθέντες τής Α τάξεως 
ώς καί άπορριφθέντες τής Ε'. δύνανται νά ύποστώσιν άπο
λυτήριον έξέτασιν ένώπιον τών οικείων έξεταστικών ’Επι
τροπών προς άπόκτησιν απολυτηρίου Γυμνασίου ή νά έγ-
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γραφώσtv αν ευ εξετάσεων sir τήν Λ' τάξω των Ιίχιδαγω- 
γικών Άκαδημιών. οι προαχθέντες τη; Ε' ώρ καί οί άπορρι- 
φθέντες τής Σ ί δυνανται νά έγγραφώσω εις τήν Β' τάξω 
των Π αιδαγωγικών Λκαόημιών ή νά ύποστώσιν απολυτή
ριον έξέτασω ενώπ.ο / των οικείων έςετχστικών Επιτροπών 
“pop αποκτήσω απολυτηρίου Γυμνασίου.

Άρθρον 43.
1. Ή κχτάληψις τή: Οέσεως του κχθηγητοϋ τής ’Αλβα

νικής παρά τώ ’ Ιεροδιδασκαλεία) Βελλάς γενήσετχι διά 
διαγωνισμού, ούτινος χί λεπτομέρεια1. Οέλουσι κχθορισθή 
δι’ Υπουργικής άποφάσεως.

2. Οί ώς άνω διοριζόμενοι προάγοντχι άνά πενταετίαν 
μέχρι καί τοϋ βαθμοϋ τοϋ Είσηγητοϋ.

3. Ό ήδη διωρ.ισμένος έν τή θέσει ταύτη έφ’ όσον συν,ε- 
πλήρωσε πενταετή τουλάχιστον εΰδόκιμον υπηρεσίαν έν τω 
βαθμω καί μισθώ τοϋ Γρχμματέως 13' τάξεως διαβαθμίζεται 
εις τον βαθμόν καί μισθόν Γρχμματέως Λ' τάςεως τοϋ πλεονά- 
νοντος χρόνου λογιζομένου ώς διανυΟέντος έν τω βαθμω καί 
μισθώ τοϋ Γρχμματέως Λ' τάςεως, έφ’ όσον δέν συνεπλή- 
ρωσε δεκαετή ευδόκιμου υπηρεσίαν διαβαθμίζεται εις τον 
βαθμόν καί_μισθον_τοϋ Είσηγητοϋ. τοϋ πλεονάζοντος χρόνου 
λογιζομένου διά πάσαν περίπτωσιν ιός διανυθέντος εις τον 
βαθμόν καί μισθόν τοϋ Είσηγητοϋ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΧ Λ'.
’Λκρο τε/.εύ ταϊο ι Διατάξεις.

Άρθρον 44.
Το πτυχίον τής Πατριαρχικής Μουσικής Σχολής· 

τοϋ έν ΚωνσΤαντινουπόλει Εκκλησιαστικοί Μουσικοί Συλ
λόγου τυγχάνει ισότιμον πρός τό πτυχίον των Ελληνικών 
’Ωδείων.

“Αρθούν 45.
Ό Ί. Ναός 'Αγίας Φωτεινής Κορίνθου χρησιμεύουν 

διά τάς θρησκευτικάς άνάγκας των μαθητών τής Έκκλησ. 
Σχολής καί τοϋ ’Εκκλησ. Φροντιστηρίου Κορίνθου υπάγεται 
υπό τήν κυριότητα αυτών.

Άρθρου 46.
1. Πάσα διάταξις άντικειμένη εις τον παρόντα νόμον 

κχτχργεϊτχι.
2. Ό παρόν νόμος ισχύει άπό τής δημοσιεύσεώς του 

εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 5 Σεπτεμβρίου 1945

Έν Όνόματι τοϋ Βχσιλέως
Ό ’Αντιβασιλείς 

t'O ’Αθηνών ΔΑΜΑΣΚΗΝΌΣ

Τό Υπουργικόν Συμβούλιου
Ό Πρόεδοος

ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΤΑΓΑΡΗΣ 
Τά Μέλη

I. Π Ο ΑΪΤΗΣ, Π. ΓΟΤΝΆΡΑΚΗΣ, Γ.ΟΙΚΟΝΌΜΟΣ,Γ.Α. 
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΌΣ, ΑΝΆΡΓ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΑΟΣ,.Χ. 
ΛΟΤΗΣ, Π. ΚΟΤΤΣΟΜΗΤΟΠΟΤΑΟΣ. I. ΠΑΡΑΣΚΕΤ- 
ΟΠΟΤΑΟΣ, ΣΠ. ΜΑΤΕΣΙΣ. Α. ΖΑΚΚΑΣ, A. ΜΕΡΕΧ-' 
ΤΙΤΗΣ, Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΌΠΟΥΑΟΣ. Β. ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ. Ν. 
ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΑΟΤ. ’

Έθεωρήθη καί έτέθη ή μεγάλη τοϋ Κράτους σφρχγίς.

Έν Άθήναις τή 5 Σεπτεμβρίου 1945 

Ό έπί τής Δικαιοσύνης Υπουργός .
ΒΑΣ. ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΑΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΝΌΜΟ ΘΕΤΙΚΟΝ' ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 3379/1955.

Περί τοϋ προσωπικοί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.

Β') ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΕΚΚΑΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Άρθρου 20.
1. Εις τό κατά τήν έννοιαν τοϋ παρόντος προσωπικόν 

’Εκκλησιχστικής Έκπαιδεύσεως ανήκει τό διδακτικόν καί 
βοηθητικόν προσωπικόν τών Εκκλησιαστικών Σχολών, 
τών Εκκλησιαστικών ’Ανωτέρων καί Κατωτέρων Φροντι
στηρίων καί τοϋ Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς, άνεςαρτήτως 
τής έκ νόμων, συμβάσεων ή διατάξεων τελευταίας βουλή- 
σεως ύφισταμένης τυχόν ιδίας νομικής προσώπικότητος 
δημοσίου δικαίου.

2. Τό προσωπικόν τοϋτο διακρίνεται εις τούς κατά τά 
επόμενα άρθρα κλάδους :

“Αρθρου 21.
18) Κλάδος Φιλολόγων κλπ. Εκκλησιαστικής Έκπαι- 

.... .............— δεύσεως. — -— · ... .
1. Αί θέσεις τοϋ κλάδου τούτου κατατάσσονται εις 

τήν Α' κατηγορίαν, βαθμοί δε αυτών ορίζονται, κατά τρο
ποποιήσω τοϋ άρθρου 40 τοϋ X. 1811/51, οί εξής : Κχθη- 
γητοϋ - Πρωτοβαθμίου Κχθηγητοϋ - Βοηθοί Γυμνασιάρ
χου - Γυμνασιάρχου.

2. Αί θέσεις Καθηγητοϋ. καί Πρωτοβαθμίου Κχθηγητοϋ 
ορίζονται ένιαϊαι.

3. Ό άριθμός τών θέσεων τοϋ κλάδου τούτου ορίζεται 
ώς κάτωθι :
Έπί βαθμω Καθηγητοϋ ή Πρωτ/θμίου Καθηγητοϋ 92
Έπί βαθμώ Βοηθοί Γυμνασιάρχου............................. 19
Έπί βαθμίό Γυμνασιάρχου ....................... 19

130
4. α) Εισαγωγικός βαθμός έν τω κλάδω ορίζεται ό τοϋ

Καθηγητοϋ. -
β) Διά τήν προαγωγήν εις τον βαθμόν τοϋ Πρωτοβα

θμίου Καθηγητοϋ έφαρμόζεται ή διάταξις τοϋ έδχφίου β' τής 
πχρχγρ-. 4 τοϋ άρθρου 4 τοϋ παρόντος.

γ) Διά τήν προαγωγήν εις τον βαθμόν τοϋ Βοηθοί Γυμ
νασιάρχου έφαρμόζεται ή διάταξις τοϋ έδχφίου γ' τής 
πχρχγρ. 4 τοϋ παρόντος κατά τήν εξής άνχλογίαν :

Θεολόγοι 10, Φιλόλογοι 6, Μαθηματικοί 2, Φυσικοί 1.
δ) Εις τόν βαθμόν τοϋ Γυμνασιάρχου προάγονται μόνον 

οί έκ τών Βοηθών Γυμνασιαρχών Θεολόγοι οί έχοντες συμ
πληρώσει τριετή υπηρεσίαν έν τώ βαθμώ τοϋ Βοηθοί Γυ
μνασιάρχου.

ε) Αί προαγο.>γχί ένεργοϋντχι κατά τά έν έδχφίω στ 
τής πχρχγρ. 4 τοϋ άρθρ. 4 τοϋ παρόντος οριζόμενα.

5. Ό μηνιαίος βασικός μισθός καί τό έπίδομα ευδό
κιμου παραμονής ορίζονται κατά βαθμούς άντιστοίχως ώς 
έν παραγρ. 5 καί 6 τοϋ άρθρ. 4 τοϋ παρόντος.

Άρθρον 22. '
19) Κλάδος Σωματικής ’Αγωγής Εκκλησιαστικής 

Έκπαιδεύσεως.
1. Αί θέσεις τοϋ κλάδου τούτου κατατάσσονται εις 

τήν Α' κατηγορίαν, βαθμοί δέ αυτών ορίζονται, κατά τρο
ποποιήσω τοϋ άρθρου 40 τοϋ X. 1811/51, οί εξής : 
Κχθηγητοϋ - Πρωτοβαθμίου Καθηγητοϋ.

2. Αί θέσεις καθηγητοϋ καί Πρωτοβαθμίου Κχθηγητοϋ 
ορίζονται ένιαϊαι.

3. Ό άριθμός τών θέσεων τοϋ κλ.άδου ορίζεται εις 8..
4. α) Εισαγωγικός βαθμός έν τώ κλάδω ορίζεται-ό τοϋ 

Καθηγητοϋ.
β) Διά τήν προαγωγήν εις τον βαθμόν τοϋ Πρωτοβα

θμίου κχθηγητοϋ έφαρμόζεται ή διάταξις τοϋ έδαφίου β' 
τής παραγρ. 5 τοϋ άρθρ. 5 τοϋ παρόντος.
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γ) Ac προαγωγαί ένεργοΰνται κατά τα έν έδαφίω ε 
της παραγρ. δ τοϋ άρθρ. δ τοΰ —αρόντος οριζόμενα.

δ. *0. μηνιαίος βασικός μισθός καί τό επίδομα ευδό
κιμου παραμονής ορίζονται* κατά βαθμούς άντιστοίχως ώς 
έν παραγρ. 6 καί 7 τοΰ άρ>θρ. δ τοΰ παρόντος.

"Αρθρον 23.
20)-Κλάδος Διδασκάλων ξένων Γλωσσών, Τεχνικών 

Μαθημάτων καί Έκκλ. Μουσικής.
1. Αί θέσεις τοΰ κλάδου τούτου κατατάσσονται εις την 

Α' κατηγορίαν, βαθμοί δέ αυτών ορίζονται, κατα τροπο- 
ποίησιν τοΰ άρθρου 40 τοΰ Ν. 1811 /δ 1, οι τοΰ Καθηγητοΰ 
καί τοΰ Πρωτοβαθμίου Καθηγητοΰ.

2. Ό αριθμός τών θέσεων τοΰ κλάδου, ορίζεται ως κά
τωθι :

’Επί βαθμώ Καθηγητοΰ . . ..................................3δ
’Επί βαθμώ Πρωτοβαθμ'ου Καθηγητοΰ ............  6

44
3. α) Εισαγωγικός βαθμός έν τώ κλάδω, ορίζεται ό 

τοΰ Καθηγητοΰ.
_ β) Διά την προαγωγήν εις τον βαθμόν τοΰ Πρωτοβα
θμίου Καθηγητοΰ τηρείται ή έξης αναλογία : Ξένων γλωσ
σών 2. Τεχνικών μαθημάτων 2. Εκκλησιαστικής Μουσικής 
2. Κατά τά , λοιπά έφαρμόζεται ή διάταξις τοΰ έδαφ. β' 
τής παραγράφου 3 τοΰ άρθρ. 6 τοΰ παρόντος.

ν) Αί προαγωγαί. ένεργοΰνται κατά τά έν έδαφίω δ” 
τής παραγρ. 3 τοΰ άρθρ. 6 τοΰ παρόντος οριζόμενα.

4. Ό μηνιαίος βασικός μισθός καί τό έπίδομα ευδόκιμου 
παραμονής ορίζονται κατά βαθμούς άντιστοίχως κατά τά 
έν παραγρ. 4 καί δ τοΰ άρθρου 6 τοΰ παρόντος.

"Αρθρον 24.
21) Κλάδος Καθηγητών Γεωπονικών Μαθημάτων

■ Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως.
1. Αί θέσεις τοΰ κλάδου τούτου κατατάσσονται εις την 

Α' κατηγορίαν, ορίζονται δέ εις 24 έπί βαθμώ 7ω ή 6ω 
ή δω ή 4ω' ή 3ω ή 2ω.

2. Αί θέσεις είναι ένιαΐαι εις πάντας τούς ανωτέρω 
βαθμούς. .

3. α) Εισαγωγικός βαθμός έν τώ κλάδω ορίζεται ό 7ος. 
β) ’Διά την προαγωγήν άπό βαθμοΰ εις βαθμόν έφαρμό-

ζεται ή διάταξις τοΰ έδαφίου β' τής παραγρ. 3 τοΰ άρθρου 
S τοΰ παρόντος.

"Αρθρον 2δ.
22) Κλάδος Καθηγητών Δασολόγων ’Εκκλησιαστι

κής Έκπαιδεύσεως.
1. Έν τώ κλάδω τούτω ορίζεται 1 θέσις έπί βαθμώ 7ω 

ή 6ω ή δω ή 4ω κατατασσομένη εις τήν Α' κατηγορίαν.
2. Ή θέσις είναι ένιαΐα εις πάντας τούς ανωτέρω βαθ- 

μούς.
3. α) Εισαγωγικός βαθμός έν τώ κλάδω ορίζεται ό 7ος. 
β) Διά τήν προαγωγήν εις άνώτερον βαθμόν απαιτείται

4ετής υπηρεσία έν έκάστω βαθμώ·.

"Αρθρον 26.
, 23) Κλάδος Καθηγητών Παιδαγωγικών Μαθημάτων 

’ Εκκλησιαστικής ’ Εκπαιδεύσεως.
1. Έν τώ κλάδω τούτω ορίζεται 1 θέσις έπί βαθμώ 7ω 

ή Οω ή δω ή 4ω κατατασσομένη εις τήν Α' Κατηγορίαν.
2. Ή θέσις είναι ένιαία εις πάντας τούς ανωτέρω βαθ

μούς.
3. α) Εισαγωγικός βαθμός εν τώ κλάδω ορίζεται ό 

7ος.
β) Διά την προαγωγήν εις άνώτερον βαθμόν απαιτείται 

4ετής υπηρεσία έν έκάστω βαθμώ.

"Αρθρον 27.
24) Κλάδος Εφημερίων.

1. Αί θέσεις τοΰ κλάδου τούτου κατατάσσονται εις τήν 
Β' κατηγορίαν ορίζονται δέ εις 1δ έπί βαθμώ 8ω ή 7ω 
ή 6ω.

Αί θέσεις είναι ένιαΐαι εις πάντας τούς άνωτέρω βαθμούς.
2. α) Εισαγωγικός βαθμός έν .τώ κλάδω ορίζεται ό 8ος.
β) Διά τήν προαγωγήν εις τον 6ον βαθμόν απαιτείται

δετής ύπηρεσία έν τώ 7ω βαθμώ.

"Αρθρον 28.
28) Κλάδος Οικονόμων.

1. Αί θέσεις τοΰ κλάδου τούτου κατατάσσονται εις τήν 
Β' κατηγορίαν, ορίζονται δέ εις 16 έπί βαθμώ ΙΟω ή 9ω 
ή 8ω ή 7ω ή 6ω.

Αί θέσεις είναι ένιαΐαι εις πάντας τούς άνωτέρω βαθμούς.
2. α) Εισαγωγικός βαθμός έν τώ κλάδω ορίζεται ό 

1 Οος.
β) Διά την προαγωγήν εις τον 6ον βαθμόν άπαιτεΐται 

δετής ύπηρεσία έν τώ 7ω βαθμώ.

"Αρθρον 29.
26) Κλάδος Επιμελητών (Έκκλ. Έκπαιδεύσεως).
1. Αί θέσεις τοΰ κλάδου τούτου κατατάσσονται εις τήν

Γ' Κατηγορίαν, ορίζονται δέ εις 7 έπί βαθμώ 13ω ή 12ω
ή Ιΐω’ή ΙΟω ή 9ω. Αί θέσεις είναι ένιαΐαι εις πάντας τούς
άνωτέρω βαθμούς. - ' ·

2. Εισαγωγικός βαθμός έν τώ κλάδω ό ίζεται ό 13ος.

"Αρθρον 30.
27) Κλάδος Επιστατών (Έκκλ. Έκπαιδεύσεως).
1. Αί θέσεις τοΰ κλάδου τούτου κατατάσσονται εις τήν 

Γ' κατηγορίαν ορίζονται δέ εις 16 έπί βαθμώ 13ω ή 12ω 
ή 11 ω ή ΙΟω ή 9ω.

Αί θέσεις είναι ένιαΐαι εις πάντας τούς άνωτέρω βαθμούς.
2. Εισαγωγικός βαθμός έν τώ κλάδω ορίζεται ό 13ος.

"Αρθρον 31.
28) Κλάδος Κλητήρων (Έκκλησ. Έκπαιδεύσεως).
1. Αί θέσεις τοΰ κλάδου τούτου κατατάσσονται εις τήν 

Γ' κατηγορίαν ορίζονται δέ εις 7 έπί βαθμώ 13ω ή 12ω 
ή 11 ω ή ΙΟω ή 9ω.

Αί θέσεις είναι ένιαΐαι εις πάντας τούς άνωτέρω βαθμούς.
2. Εισαγωγικός βαθμός έν τώ κλάδω ορίζεται ό 13ος.

"Αρθρον 32.
29) Κλάδος Μαγείρων (Έκκλ. Έκπαιδεύσεως).
1. Αί θέσεις τοΰ κλάδου τούτου κατατάσσονται εις τήν 

Γ' κατηγορίαν, ορίζονται δέ εις 7 έπί βαθμώ 12ω ή 11ω ή 
ΙΟω ή 9ω.

Αί θέσεις είναι ένιαΐαι εις πάντας τούς άνωτέρω βαθμούς.
2) Εισαγωγικός βαθμός έν τώ κλάδω ορίζεται ό 12ος.

"Αρθρον 33.
30) Κλάδος Κηπουρών (Έκκλ. Έκπαιδεύσεως).
1. Αί θέσεις τοΰ κλάδου τούτου κατατάσσονται εις την 

Γ' κατηγορίαν ορίζονται δέ εις 13 έπί βαθμώ 13ω ή 12ω 
ή 11ω ή ΙΟω ή 9ω.

Αί θέσεις είναι ένιαΐαι εις πάντας τούς άνωτέρω βαθμούς.
2. Εισαγωγικός βαθμός έν τώ κλάδω ορίζεται ό 13ος.

"Αρθρον 34.
31) Κλάδος ’ Γπηρετών (Έκκλ. Έκπαιδεύσεως).'
Αί θέσεις τοΰ κλάδου τούτου κατατάσσονται εις τήν Γ' 

κατηγορίαν, ορίζονται δέ έίς 16 έπί Ί3ω βαθμώ.


