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τών δύο (2) ανωτέρω·/ τάξεων αύτοϋ. ΗΤυχιοϋχόί τών
’Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων καί τών Μέ
σων Ιερατικών καί ’Εκκλησιαστικών Σχολών, ώ; και
άπότοιτοι Γυμνασίων, κατά τάς περί διορισμού τών Εφη
μερίων ίσχυούσας έκάστοτε διατάξεις και έφ’ όσον σ-υνεπλήρωσαν τό προ; /ειροτονίαν εί; διάκονον όριον ή λικίας».

Επί τοϋ άρθρου 1.
_V.x τοΰ Ν.Λ το; 1398 11 *73 «περί συστάσεως όργχνικών Θέσεων διακόνων παρά τή 1 ίρα Αρχιεπισκοπή Αθηνών καί ταΐς Ίεραΐς .Μητροπόλεσι τής Εκκλησία; 7/;
Ελλάδος» συνεστήθησαν παρά τη Ί. Αρχιεπισκοπή Αθη
νών καί ταΐς Ίεραΐς Μητροπόλεσι τη; Εκκλησία; τη;
Έλλάδο; 820 ύργχ-.καί θέσε·.; διακόνων, ίνα οϋτω διευ
κόλυνσή ή εί; τήν Ίερωσύνην προσελευσις προσώπων κεαέ/ων τά απαραίτητα πρός άσκησιν τοϋ λειτουργήματος
τίυν άθικά καί μορφωτικά — ροσόντα,. δια τοϋ διορισμού
τούτων ώς διακόνων εί; τα; ώς άνω Οεσεις.
Έτέοωθεν διά τοϋ Ν.Λ.4 1 1; 1974 «ττερί ίδρύσεως Ιε
ρών .Μητροπόλεων έν τη Εκκλησία της 'Ελλάδος κ.λπ»,
ίδεύθησαν εν τη Εκκλησία της Ελλάδος οκτώ νεαι 1.
Μητροπόλεις καί συνεπώς παρίσταται ανάγκη συστχσεο/ς
καί εί; ταύτας οργανικών Οέσεουν διακόνων. Προς τούτο
καί δεδομένου ότι αί ίδρυθεΐσαι νέχι 1. Μητροπόλεις απετέλουν μέχρι της ίδρύσεώς των περιοχάς υφισταμένων Ί.
.Μητροπόλεων εκ των όποιων άπεσπάσθησαν, διά τοϋ άρθρου
-1—τοϋ—ύποβαλλομέγου σχεδίου Νόμου- αί άρχικώ; συσταθεΐσαι οκτακόσια', είκοσι όργανικαί θέσεις διακόνων παρα τή
Ί. ’Αρχιεπισκοπή Αθηνών, καί ταΐς Ί. .Μητροπόλεσι τής
Εκκλησίας τής Ελλάδος ανακατανέμονται εις ταύτας.
ορίζονται οέ καί διά τάς ώ; άνω οκτώ ίδρυΟείσας 'I. .Μητροπόλει; αί άναγκαΐαι δι’ αύτά; οσνανικαί θέσεις διακόνων
Περαιτέρω προβλέπεται έν τώ άρθρω τούτω ότι αι μη
κατανεμόμεναι όργανικαί θέσεις διακόνων δύναται δια
Π.Λ/των. έκδιδομένων κατά τά έν αύτω οριζόμενα, νά κατανέμωνται εις τήν Ί. ’Αρχιεπισκοπήν ’Αθηνών, τάς ύφισταμένας 'I. Μητροπόλεις καί τάς ίδρυομένας τυχόν νέας
τοιαύτας. ώς καί νά αύξομειοΰται ό $ι’ έκάστην τούτων
όρισθείς αριθμός θέσεων διακόνων κατά τά έν αύτω ορι
ζόμενα. .
’Επί τοϋ άρθρου 2.
Είναι γνωστόν, ότι εις τάς παραμεθορίους Ί. Μητροπόλεις τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, έλάχιστοι προσέρ
χονται έκ τών έχόντων τά υπό τοϋ Ν.Λ/τος 131*8/19/3
προβλεπόμενα τυπικά προσόντα, ίνα διορισθοϋν εις ταςσυνιστωμένας ύπ’ αύτοϋ όργανικάς θέσεις διακόνων καί
κατά συνέπειαν, τό ώς άνω Λ/γμα μικράν έξυπηρέτησιν
παρέσχεν εις τάς Μητροπόλεις ταύτας.

Επί τοϋ άρθρου 8.
Λιά τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Λ. 131*9,19/3 «περί συστάσεως
οργανικών θέσεων διακόνων παρά τή Ίερα ’Αρχιεπισκοπή
Κρήτης και ταΐς Ίεραΐς Μητροπόλεσι Κρήτης καί Δωδε
κάνησου» συνεστήθησαν παρά τή Ιερά Αρχιεπισκοπή
Κρήτης καί ταΐς Ίεραΐς Μητροπόλεσι τής Εκκλησίας τής
Κρήτης. 1*0 θέσεις διακόνων, παρά δε ταΐς Ί..Μητροπόλεσι
Λωδεκανήσου 25 θέσεις διάκονο//.
’Επειδή όμους έκ τοϋ ώς άνω άρθρου παρελείφθη ή σύστασις οργανικών θέσεων διακόνων διά τήν II ατριαρχικήν
Εξαρχίαν ΙΙάτμου. αποτελούσαν ιδίαν εκκλησιαστικήν
περιφέρειαν, ίδιαζούσης μάλιστα σπουδαιότητος, ορίζονται
διά τοϋ παρόντος άρθρου δι’ αύτήν δύο (2) όργανικαί θέσεις
διακόνων, επί μειώσει κατά μίαν τών διά τάς Ιερά; Μητροπόλεις Καρπάθου καί Κάσου. καί Αέρου - Καλύμνου καί
Άστυπαλαίας προβλεφθεισών διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Λ.
1399 19/3. τοϋ έν λόγω άρθρου έχοντος άνευ τής γενομέ/ης
τροποποιήσεως, ώς ακολούθως :
"

■'«Άρθρον 1.
Σύστασις θέσεων.

Ε Παρά τή Ιερά. ’Αρχιεπισκοπή Κρήτης καί ταΐς Ίε
ραΐς Μητροπόλεσι Κρήτης καί Λωδεκανήσου συνιστώνται
εκατόν δέκα πέντε (115) όργανικαί θέσει; διακόνων, κατανεμόμεναι ώς ακολούθως: α) είκοσι (29) παρά τή Ίεεα
’Αρχιεπισκοπή Κρήτης, β) άνά δέκα (10) παρ’έκάστη
τών Ιερών .Μητροπόλεων τής ’Εκκλησίας τής Κρήτης καί
παρά τή Ιερά Μητροπόλει Ρόδου καί γ)-άνά πέντε (5)
παρ’ έκάστη τών λοιπών Ίεοών .Μητροπόλεων Λωδεκα
νήσου.
Αί ώς άνω όργανικαί θέσεις διακόνων κατανέμονται
2.
έκάστοτε, είς ένοοιακούς Ναούς, δι’ άποφάσεως τοϋ οικείου
Άρχιερέως».
’Επί τοϋ άρθρου 4.

“ΟΟεν διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου
προβλέπεται. προστιθεμέ/ης προς τοϋτο δι’ αύτοϋ παραγρ·
2 έν τώ άρθρω 2 τοϋ Ν.Λ. 13l'S/1 ί'73. ή δυνατότης διορι
σμού. έπί μίαν πενταετίαν εις οργανικά; θέσεις συσταθείσας
διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Λ. 131*8/11*73, εις τάς έν αύτω
καθοριζόμενα; παραμεθορίους ' Ιερά; Μητροπόλεις, προσώ
πων κεκτημένων ώς τυπικόν προσόν τούλάχ ιστόν άπολυτηριον Δημοτικού Σχολείου, ώς τοϋτο έζήτησεν ή 'Ιερά
Σύνοδος τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος διά τοϋ ύπ’ άριθ.
/ 29/204/26.2.1974 έγγράφου αύτής.

Ή Ιερά ’Επαρχιακή Σύνοδος τής Εκκλησίας Κρήτης
έζήτησε διά τοϋ ύπ’ άριθ. (1226/2617'5.7.1974 έγγράφου
της, όπιο; έντός τοϋ άριθμοϋ τών συσταθεισών διά τοϋ
άρθρου 1 τοϋ Ν.Λ. 131*9/19/3 οργανικών θέσεων διακόνων,
έπιτραπή ό διορισμός ένός διακόνου ανεξαρτήτως προσόν
των, διά τινα τών Ί. Ναών τής Ί. ’Αρχιεπισκοπής Κρήτης
καί έκάστης ' Ιεράς .Μητροπόλεο/ς τής ’Εκκλησίας τής
Κρήτης, μισθοδοτουμένου ύπό τοϋ Δημοσίου Ταμείου,
προκειμένου, ούτος νά υπηρέτη τον οίκεΐον ’Αρχιερέα
είς τάς ποιμαντικά; περιοδείας καί τά λοιπά λειτουργικά
καθήκοντα, αύτοϋ. Τήν έν λόγω ανάγκην καλύπτει τό παρόν
άρθρον διά γής προστιθέμενης πρός τοϋτο δι’ αύτοϋ παρα
γράφου 2 έ/ άρθρω 2 τοϋ Ν.Λ. 1399/11*73, διά τής οποίας
παρέχεται ή δυνατότης διορισμού άγαμου διακόνου κατά
τά άνωτέρω, μισθοδοτούμενου ύπό τοϋ Δημοσίου Ταμείου,
κατά τά έν τή διατάξει ταύτη οριζόμενα.

Το άρθρον 2 τοϋ Ν.Λ. 1398/1973 άνευ τής προστιθεμέ/ης
παραγράφου έχει ώς ακολούθως :

Τό άρθρον 2 τοϋ Ν:Λ. 1399/1973 άνευ τής προστιθεμένης
παραγράφου έχει ώς ακολούθως :

«“Αρθρον 2.
Εις τάς διά τοϋ προηγουμένου άρθρου συνιστουμένας
οργανικά; θέσεις διακόνων διορίζονται πτυχιοϋχοι ή φοιτηται τών Θεολογικών Σχολών τών Π ανεπιστημίων τής ημε
δαπής ή τής Θεολογικής Σχολής τής .Χάλκης καί τών ισο
τίμων προς ταύτας ’Ορθοδόξων Θεολογικών Σχολών,
πτυχιοϋχοι ή σπουδασταί τής Άνωτέρας ’ Εκκλησιαστικής
Σχολής Θεσσαλονίκης, τών Άνωτέρων Ιερατικών Σχολών,
πτυχιοϋχοι τοϋ Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς ή σπουδασταί

«Άρθρον 2.
Διορισμός διακόνων.

-

Είς τάς διά τοϋ προηγουμένου άρθρου συνιστωμένας
οργανικά; θέσεις διακόνων διορίζονται —τυχιοϋχοι ή φοιτηταί τών Θεολογικών Σχολών τών Πανεπιστημίων τής
ημεδαπής ή τής Θεολογικής Σχολής τής .Χάλκης καί τών
ισοτίμων πρός ταύτας ’Ορθοδόξων Θεολογικών Σχολών,
πτυχιοϋχοι ή σπουδασταί τής Άνωτέρας ’Εκκλησιαστικής
Σχολής Θεσσαλονίκης, τών Άνωτέρων Ιερατικών Σχολών.

ττσυχιοϋχοι τοϋ Ιεροδιδασκαλείου Βελλας ή σττουδασταί - Σπάρτης, Νικοπόλεως καί Πρείέζης, ΞάνΔης καί Περιτών δύο (2) άνωτέρων τάξεων αΰτοϋ, σττΰχιοϋχοι τι»ν Δεωρ ίου, Π αρ αμυΔ! α ς -— Φιλί ατών καί Γηρομερ·, ου. Π άρον α
ξίας. Πολυανής καί Κιλκισίου. Σάμου καί Ικαρίας, ΣιδηροΆνωτέρων Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων καί των Μέσων
κάστρου. Σισανίου καί Σιατίστης. Σύρου — Τήνου----Άν
Ιερατικών καί Εκκλησιαστικών Σχολών, ως καί άττόφοιδρου— Κέας καί Μήλου. Τριφυλίας καί 'Ολυμπίας.· " Γδρας
τοι Γυμνασίου, κατά τάς ττερί διορισμού τών ’Εφημερίων
—Σπετσών καί Αίγίνης. καί Φωκίδος.
ίσχυούσας έκάστοτε διατάξεις καί έφ’ δσον συνετσλήρωσαν
£) At ύπολειπόμεναι έβϊομήκοντα (70) όργανικαί Δέσεις
το ττοόε χειροτονίαν εις διάκονον όσιον ηλικίας».
διακόνων δύναται νά κατχ/έμωνται εις την Ίεράν Αρχιεπι
’Επί τοϋ άρθρου 5.
σκοπήν ΆΔηνών καί τάς ώς άνω Ιεράς Μητροπέλεις. ώς
καί εις τυχόν ίδρυΟμένας νέας τοιαύτας. διά 11. ΛιαταγμάΚατά την έοαρμογήν τών διατάξεων της παραγράφου 1
των. έκδιδομ.ένων προτάσει τού Υπουργού Έύνικής Παιδείας
τοϋ άςθσοΰ 2 τοϋ Ν'.Δ. 1398 1973 καί της παραγράφου I
καί θρησκευμάτων, μετά γνώμην τής Ιεράς Συνόδου τής Εκ
τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 1399 1973. έδημιουργήθη άμφισΰήκλησίας τής Ελλάδος.
τησις άναφορικώς με την δυνατότητα διορισμού εις όργανικάς θέσεις διακόνων, προσώπων χειροτονηθέντων εις τον
2. Ό άριΔμος τών κατανεμΟμένων παρά τή Αρχιεπι
έν λόγω βαθμόν προ της ισχύος τών προμνησθέντων
σκοπή Αύηνών καί πας έκ.άστη I. Μητροπόλε: Δέσεων δύΝ. Δ/των.
νατα: νά αύξομειούται. διά Π. Λιαταγμάτων. έκδιδομένων
κατά τά ύπο τής παραγράφου 1 τοΰ παρόντος οριζόμενα άνευ
Προς άρσιν της ά.μφισβητήσεως ταύτης διά τοϋ άρθρου
αϋξήσεως τού συνολικού άριΰμού τών οκτακόσιων είκοσι
4 τοϋ ΰποβαλλομένου σχεδίου Ν.Δ τος ορίζεται, οτι εις
(820) Δέσεων.
όργανικά.ς θέσεις διακόνων επιτρέπεται νά δ'.ορισθοϋν και
3. At κατά τά άνωτέρω όργανικαί Δ εσείς διακένων καταδιάκονοι, χειεοτονηθέντες πεο τκε ισχύος τών Ν.Λ των
νέμονται εις ένοριακοϋς ναούς, δι’ αποφάσεων τού οικείου
1398,1973 'καί 1399,1973.
_
Άρχιερέως.
’Εν Άθήναις τη 20 ’Ιουλίου 19/7
Ό Υπουργό;
ΕΔνκής Π αιδοία; καί θρησκευμάτων------ —
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΛΛΛΗΣ

“Αρύρον 2.

Εις τό άρΔρον2 τού Ν.Λ. 1398/1973 πρΟστίΔετά: παρά
γραφος 2 εχουσα ώς άκολούΔως:
«2. Ειδικώτερον εις τάς παραμεθορίους ’Ιεράς Μητροπόλεις τής παραγρ. 1 τοϋ άρΔρου 1 τοΰ Ν.Λ. 3859/1958
«περί τρόπου πληρώσεως κενών έφημεριχ/.ών Δέσεων παραμε
θορίων Ί. Μητροπόλεων κλπ.». ώς > ν! εις την Ιερά·/ Μητρόπολιν Αλεξανδρουπόλεως. επιτρέπεται έπι μίαν πενταετίαν
ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
άπό τής ισχύος τού παρόντος, όπως διορίζωνται εις οργανικός
Περί ανακατανομής καί ρυΔμίσεως οργανικών τινων Δέσεων
Δέσεις διακόνων πρόσωπα εχοντα απολυτήριον τουλάχιστον
διακένων.
Δημοτικού Σχολείου.
Οι οϋτω διοριζόμενοι μισθοδοτούνται παρά τού Δημοσίου
“ΑοΔρ ον 1.
κατά τά έν άρΔρω 3 τοϋ παρόντος οριζόμενα, κατχτασσέμενο:
1.
α) Αί. διά τοΰ άρΔρου 1 τοΰ .Ν.Λ. 1398/1973 «περι εις τήν Δ’ μισ-ύολογικήν κατηγορίαν».
σύστάσεως οργανικών Δέσεων διακόνων παρά τη Ιερά Αρχι
ΆρΔσον 3.
επισκοπή ΆΔηνών καί ταίς Ίεραίς Μητροπόλε-ι τής Εκ
κλησίας τής Ελλάδες». συσταΔεΐσα: οκτακόσια: είκοσι
1. Α! διά τοϋ άρΔρου I τοϋ Ν.Δ. 1299/1973 «.περί συ(820) όργο'/ΐκαί Δέσεις διακένων. άνακατχ/έμονται ιός ακο- •στάσεως οργανικών Δέσεων διακόνων παρά τή 'Ιερά Αρχιε
λούΔως:
πισκοπή Κρήτης, καί ταίς Ίεραίς Μητροπόλεσ: Κρήτης καί
Δωδεκανήσου» συσταΔείσαι έκατξν δέκα πέντε (115) όσγανια) Τεσσαράκοντα (40) παρά τή Ιερά ’Αρχιεπισκοπή
καί Δέσεις διακόνων, ανακατανέμονται ώς άκολούύως:
ΑΔηνών. ρ. άνά δώδεκα M2' παρ' έκαστη τών Ιερών Μητρςπόλεων. Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Αττικής. Ηλείας,
α) Είκοσι (20) παρά τή 'Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, ό)
θεσσαλιώτιδος καί Φχ/αριοφαρσάλων. Θεσσαλονίκης, Ίωανάνά δέκα (10) παρ’ έκάστη τών Ιερών Μητροπόλεων Κρή
νίνων. ΚορίνΔου, Μεσσηνίας, Πατςών, Πειραιώς καί ΦΔιώτης καί τή Ιερά Μητροπέλει Ρόδου, γί πέντε 5· παρά
τιδος. γ) άνά δέκα παρ’ έκαστη τών Ιερών Μητροπέλεων.
τή Ιερά Μητροπόλε: Κώου. δ', άνά τέσσαρες 4 πας" έκα
Άλεπανδρουπόλεως, Άργολίδος. Άρτης. Βέροιας καί Ναστη τών Ιερών Μητροπέλεων ΚαρπάΔου καί Κάσου. καί Λέρου
οΰσης. Γέρτυνος καί Μεγαλοπόλεως. Λημητριάδος καί Αλμυ —Κάλυμνου καί Άστυπαλαίας καί ε' δύ: 2 παρά τή
ρού. Λιδυμοτείχου καί ’Ορεστιάδος. Εδέσσης—Π άλλης καί
Π ατςιαρχική Εξαρχία Πάτμου.
Άλμωπίας. Καλαβρύτων καί Αϊγιαλείας. Κίτρους καί Κατε
2. Αί ώς άνω όργανικαί Δέσεις διακένων κατχ,έμοντα:
ρίνης. Λαγκαδά. Λαρίσης καί Τυρνάίου, Μαντινείας καί Κυεις ένοριακοϋς Ναούς δι’ άποφάσεως τοϋ οικείου Άρχιερέως,
νουρίας. Μεγάρων καί Σαλαμίνος. Μυτιλήνης. Έρεσσοΰ καί
προκειμένου δέ περί τή; Πάτμου δ·." άποφάσεως τού έν αύτή
Πλωμαρίου. Ναυπακτίας καί Εΰρυτχ/ίας. Νεαπέλεως καί
Πατριαρχικού Έξάρχου.
Σταυρουπέλεως. Νέας Ιωνίας καί Φιλαδέλφειας. Νέας Κρή
νης καί Καλαμαριάς. Νέας Σμύρνης. Νίκαιας. Περιστεριού.
“ΑρΔρον 4.
Σερβίων καί Κοζάνης, Σερρών καί Νιγρίτης. Τσίκκης καί
ιυετα; ππα:αΕις το άρΔρον 2 τού Ν.Δ. 1399, 1973 τςθττ:Δετα·
Στ αγών. Φιλίππων — Νεαπέλεως καί Θάσου. Φλωρίνης —
γραφος
2.
έ’χουσα
ώς
άκολούΔως:
ΙΙρεσπών καί Έσσδαίας. Χαλκιδος. Χίου — 'Γατών καί
Οινουσσών. δ} άνά οκτώ (8) παρ' έκαστη τών ’Ιερών Μητρο
«2. Παρά τή Ιερά Αρχιεπισκοπή καί ταίς Ίεραίς Μηπέλεων. Γρεβενων. ΓυΔείου καί Οίτύλου. Λράμας. ΛρυίνΟυπέτροπέλεσ: Κρήτης επιτρέπεται έ διορισμός, έντ-ς τοϋ ύπό τής
λεως — Πωγωνιανής καί Κονίτσης. Έλασσώνος. ΈλευΔεπαραγράφου 1 τού παρόντος προβλεπομένου άριΔμού οργανι
ρουπολεως. ΖακυνΔ ευ. λ ιχνών καί Νευρν/.οπίου. Ηηβών καί
κών Δέσεων διακένων, διά τ·να τών Ναών αυτών καί προσ
ΙΛεβαδείαςί, Θήρας
'.Αμοργού καί Νήσων. Περισσού —
φοράν ίδιας υπηρεσίας παρά τώ οικείοι Άρχιερεί άγάμ.Ου δια
'Αγίου “Ορους καί Άρδαμερίου. Καισαριανής — Βύρωνος
κόνου ανεξαρτήτως προσόντων, μισΔοδοτουμένου παρά τού Δη
καί Υμηττού, Καρυστίας καί Σκύρου. Κασσχ/δρείας. Καστο
μοσίου κατά τά έν άρΔρω 3 τού παρόντος οριζόμενα. Ο: εκ
ριάς. Κέρκυρας καί Παρών. Κεφαλληνίας. ΚυΔήρων. Λευκάτούτων μή κεκτημένο: τά έν τοίς έδαφιοις α—γ τής πας. 2
δος καί ΊΔάκης, Λήμνου. Μαρωνείας καί Κομοτηνής. Μετοϋ άρΔρου 3 προβλεπέμενα τυπικά προσόντα κατατάσσονται
σογαιας και Λαυρεωτικής. ΜηΔύμνης. Μονεμόασιας καί
εις τήν Δ’ μισΔολογικήν κατηγορίαν».

