
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

Θέματα εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και λοιπά εκκλησιαστικά θέματα 
 

 

Άρθρο 39 
Θέματα εκκλησιαστικών   γυμνασίων   και    λυκείων 

 
1. Η παράγραφος 3 του  άρθρου  19  του  ν. 3432/2006 (Α΄ 14) καταργείται  και  

οι  παράγραφοι 1  και  2  του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται  ως  εξής: 

  «1. Για  την  ίδρυση,  οργάνωση  και  εν  γένει  λειτουργία  των  εκκλησιαστικών  

γυμνασίων,  όπως  και  για  την  κατάργηση,  συγχώνευση ή  μεταφορά της έδρας 

τους, εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  που  ισχύουν  για  τα  λοιπά γυμνάσια της δημόσιας 

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται γνώμη, 

σύμφωνη γνώμη, εισήγηση ή πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αυτή 

διατυπώνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής 

Εκπαίδευσης. 

2. Κατά  παρέκκλιση  των  διατάξεων  της  προηγούμενης  παραγράφου  τα  

εκκλησιαστικά  γυμνάσια  στεγάζονται μαζί με  τα  γενικά  εκκλησιαστικά  λύκεια  στο  

ίδιο  κτηριακό  συγκρότημα, εξυπηρετούνται  από  το ίδιο εκπαιδευτικό και διοικητικό  

προσωπικό και  διευθύνονται από τον ίδιο διευθυντή  και  υποδιευθυντή. Με  

απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων,  που  

δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  ρυθμίζονται  τα  ζητήματα  που  

ανακύπτουν  από  τη  συστέγαση  των εκκλησιαστικών  γυμνασίων και των γενικών 

εκκλησιαστικών λυκείων,  τη  λειτουργία  τους  με  ενιαία  διεύθυνση, καθώς  και  οι 

αρμοδιότητες  του διευθυντή και του υποδιευθυντή.» 

2.  Η παράγραφος  1 του  άρθρου  20  του ν. 3432/2006  αντικαθίστανται  ως  

εξής: 

«1.  Για  την  ίδρυση,  οργάνωση  και  εν  γένει  λειτουργία  των  γενικών  

εκκλησιαστικών  λυκείων,  όπως  και  για  την  κατάργηση,  συγχώνευση ή  μεταφορά 

της έδρας τους, εφαρμόζονται  οι  διατάξεις   που  ισχύουν  για  τα λοιπά γενικά  

λύκεια  της  δημόσιας  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, καθώς και οι διατάξεις του 

τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1  και της παραγράφου 2 του άρθρου 19.      



    3. Οι  διατάξεις  των  παραγράφων  3, 4, 5  και  6  του  άρθρου  23  του ν. 

3432/2006,  καταργούνται. Η παράγραφος 2  και  οι  παράγραφοι 7  και  8  

αντικαθίστανται  ως  εξής: 

«2.  Για την κάλυψη των κενών  οργανικών  θέσεων  εκπαιδευτικού  

προσωπικού και  των  λειτουργικών  αναγκών των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των 

γενικών εκκλησιαστικών λυκείων διορίζονται ή προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί  από  

τους  πίνακες  της  δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα  από  αίτηση – 

δήλωση προτίμησης  των  ενδιαφερομένων και σύμφωνη  γνώμη  του  Υπηρεσιακού  

Συμβουλίου  Δευτεροβάθμιας  Εκκλησιαστικής  Εκπαίδευσης. Στις συνεδριάσεις του  

συμβουλίου αυτού για την παροχή της γνώμης του προηγούμενου εδαφίου 

συμμετέχουν  και  δύο  μέλη  διδακτικού  προσωπικού  ιδρυμάτων  ανώτατης  

εκπαίδευσης ή  σχολικοί  σύμβουλοι  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, κατά  

προτεραιότητα  με  θεολογικές  σπουδές,   οι οποίοι ορίζονται  από  τον Υπουργό  

Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων.  Εκπαιδευτικοί που δηλώνουν 

προτίμηση για το διορισμό ή την πρόσληψή τους στα εκκλησιαστικά γυμνάσια  και  

στα γενικά  εκκλησιαστικά λύκεια  υποχρεούνται  μαζί  με  την  αίτηση – δήλωσή τους  

να  υποβάλλουν  βιογραφικό  σημείωμα,  στο  οποίο αναφέρονται οι σπουδές και το 

συγγραφικό και λοιπό έργο τους και αιτιολογούνται οι λόγοι για τους οποίους  

επιθυμούν  τον  διορισμό  ή  την  πρόσληψή  τους  στα εκκλησιαστικά  σχολεία.  Για 

περαιτέρω τεκμηρίωση  της  αιτιολογίας,  οι ενδιαφερόμενοι μπορεί  να  

συνυποβάλλουν  και  συστατικές  επιστολές  προσωπικοτήτων  αναγνωρισμένου  

κύρους  του  χώρου  της Ορθοδοξίας.  Ειδικά για την  κάλυψη  κενών  οργανικών  

θέσεων  και  την  πρόσληψη  αναπληρωτών  και  ωρομίσθιων  εκπαιδευτικών στην  

Αθωνιάδα  Εκκλησιαστική  Ακαδημία (εκκλησιαστικό  γυμνάσιο  και  γενικό  

εκκλησιαστικό  λύκειο) και στη  Ριζάρειο  Εκκλησιαστική  Σχολή (γενικό  εκκλησιαστικό  

λύκειο)  απαιτείται επιπροσθέτως η προηγούμενη  έγκριση  της  Ιεράς  Κοινότητας  

του  Αγίου  Όρους  ή  του  Πολυμελούς  Συμβουλίου  της  Ριζαρείου  Εκκλησιαστικής  

Σχολής, αντίστοιχα. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που να εκδηλώνουν  

ενδιαφέρον  για  την  πρόσληψή  τους ως  αναπληρωτές  ή  ωρομίσθιοι στην  

Αθωνιάδα  Εκκλησιαστική  Ακαδημία  μπορεί  να  προσκαλούνται μη εγγεγραμμένοι 

στους πίνακες υποψήφιοι,  οι  οποίοι  ύστερα  από την  αξιολογική  κατάταξή  τους  

από  το  Υπηρεσιακό  Συμβούλιο  της  Δευτεροβάθμιας  Εκκλησιαστικής  Εκπαίδευσης 

με τη διευρυμένη σύνθεση του δεύτερου εδαφίου,  προσλαμβάνονται  στα  σχολεία  



αυτά. Με  απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  

Θρησκευμάτων,  που  δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  

καθορίζονται  τα  ελάχιστα  στοιχεία  που μπορεί  να  περιλαμβάνονται  στο  

βιογραφικό σημείωμα  ή  στην  κατά τα ανωτέρω συστατική  επιστολή, από  τα  οποία   

διαπιστώνεται  η έφεση  του  ενδιαφερόμενου  να  υπηρετήσει  σε  εκκλησιαστικά  

σχολεία». 

«7.  Με  απόφαση  του Υπουργού  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  

Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα  από  γνώμη του Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  

Δευτεροβάθμιας  Εκκλησιαστικής  Εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως,  προσαρμόζονται  οι  διατάξεις που  ισχύουν  για  το  εκπαιδευτικό  

προσωπικό  της  δευτεροβάθμιας  δημόσιας  εκπαίδευσης  ως  προς  τις  μεταθέσεις, 

μετατάξεις, αποσπάσεις, εκπαιδευτικές άδειες, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση και 

αξιολόγηση  στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των εκκλησιαστικών γυμνασίων και 

των γενικών εκκλησιαστικών  λυκείων». 

«8. Αρμόδιο  όργανο για  την  επιλογή  διευθυντών  και  υποδιευθυντών  στα  

λειτουργούντα υπό ενιαία διεύθυνση εκκλησιαστικά  γυμνάσια  και  γενικά  

εκκλησιαστικά  λύκεια, είναι  το  Υπηρεσιακό  Συμβούλιο  Δευτεροβάθμιας  

Εκκλησιαστικής  Εκπαίδευσης  με  τη διευρυμένη  σύνθεση της παραγράφου 2.  Για  

την  επιλογή εφαρμόζονται  οι διατάξεις για τα  προσόντα, τα  κριτήρια  και  τη  

διαδικασία  που  ισχύουν για  την  επιλογή  διευθυντών  και  υποδιευθυντών  στα  

λοιπά σχολεία  της  δημόσιας δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης. Με  απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται  

στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  προσαρμόζονται  οι  διατάξεις  αυτές  στις  

ιδιαίτερες  συνθήκες λειτουργίας των  εκκλησιαστικών  γυμνασίων  και των γενικών  

εκκλησιαστικών  λυκείων».  

4.  Η παράγραφος 1  του  άρθρου  24  του ν. 3432/2006  αντικαθίσταται  ως  

εξής: 

«1. Συνιστάται  στην  Κεντρική Υπηρεσία  του Υπουργείου  Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης  και Θρησκευμάτων πενταμελές Εποπτικό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας 

Εκκλησιαστικής  Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε.), μέλη  του οποίου ορίζονται με τους 

αναπληρωτές τους  πρόσωπα  κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της 

εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, ιδίως  δε  μέλη  Δ.Ε.Π.  των  πανεπιστημίων,  μέλη  του  

διδακτικού  προσωπικού των  Ανώτατων  Εκκλησιαστικών  Ακαδημιών, σύμβουλοι  ή  



πάρεδροι  του  Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου, σχολικοί  σύμβουλοι της δημόσιας 

εκπαίδευσης, διευθυντές  εκκλησιαστικών  γυμνασίων  και  γενικών  εκκλησιαστικών  

λυκείων, καθηγητές  της  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και  στελέχη   της  διοίκησης  

της  εκπαίδευσης με  εμπειρία  στα  θέματα  αρμοδιότητας  του  συμβουλίου. Από  τα  

μέλη αυτά,  ένα  προτείνεται  από την Διαρκή  Ιερά  Σύνοδο  της  Εκκλησίας  της  

Ελλάδος μαζί με τον αναπληρωτή του,  ένα από  την  Ιερά  Επαρχιακή  Σύνοδο  της  

Εκκλησίας της Κρήτης  μαζί με τον αναπληρωτή του και  τα  υπόλοιπα ορίζονται από  

τον Υπουργό Παιδείας, Δια  Βίου  Μάθησης  και Θρησκευμάτων.»  

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου  2 του άρθρου 24 του ν. 3432/2006 

αντικαθίσταται ως εξής: «Με την απόφαση διορισμού ορίζεται ο πρόεδρος του 

συμβουλίου, καθώς και ο γραμματέας του ο οποίος είναι μόνιμος διοικητικός 

υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατά 

προτίμηση της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων». 

6. Η παράγραφος 1 του  άρθρου  25  του  ν.  3432/2006  αντικαθίσταται  ως  

εξής: 

«1. Συνιστάται  στην  Κεντρική  Υπηρεσία  του Υπουργείου  Παιδείας  Δια  Βίου  

Μάθησης  και  Θρησκευμάτων, πενταμελές Υπηρεσιακό  Συμβούλιο  Δευτεροβάθμιας  

Εκκλησιαστικής  Εκπαίδευσης  (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.), το  οποίο αποτελείται από: 

α) τρεις διευθυντές σχολικών μονάδων της δημόσιας δευτεροβάθμιας 

εκκλησιαστικής ή μη εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από 

τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 

β) δύο αιρετούς εκπροσώπους του εκπαιδευτικού προσωπικού της 

δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με βαθμό Α΄. Όταν 

συζητούνται θέματα διοικητικού προσωπικού, αντί των παραπάνω αιρετών μελών 

συμμετέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι του διοικητικού προσωπικού της 

εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Οι αιρετοί εκπρόσωποι εκλέγονται με ισάριθμους 

αναπληρωτές κατά τις κείμενες διατάξεις. Κατά τα λοιπά ως προς τη συγκρότηση και 

λειτουργία του συμβουλίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 

159 έως 162 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν.»   

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου  2 του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 

αντικαθίσταται ως εξής: «Με την απόφαση διορισμού ορίζεται ο πρόεδρος του 

συμβουλίου, καθώς και ο γραμματέας του ο οποίος είναι μόνιμος διοικητικός 



υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατά 

προτίμηση της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων». 

8. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Δ.Ε.Ε. και του Υ.Σ.Δ.Ε.Ε. που έχουν διοριστεί 

σύμφωνα με τις μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις, 

πλην των αιρετών, λήγει με την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα μέλη αυτά 

εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη συγκρότηση των ανωτέρω 

συμβουλίων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
 9. Για το διορισμό σε θέσεις του κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής της δευτεροβάθμιας 

εκκλησιαστικής εκπαίδευσης απαιτείται ως πρόσθετο  προσόν το Δίπλωμα Βυζαντινής 

Μουσικής που χορηγείται από αναγνωρισμένους φορείς. 

 
 

Άρθρο 40 
Θέματα καταργούμενων ή  συγχωνευόμενων εκκλησιαστικών  γυμνασίων  και  

γενικών  εκκλησιαστικών  λυκείων 
 

   1. Η  κατάργηση ή συγχώνευση  εκκλησιαστικών  γυμνασίων  και  γενικών  

εκκλησιαστικών  λυκείων   γίνεται  με  τη  λήξη  του  σχολικού  έτους,  σύμφωνα  με  

τις  κείμενες  διατάξεις. 

   2. Μετά την κατάργηση ή συγχώνευση  κάθε  σχολείου,  το  αρχείο  των  

μαθητικών    θεμάτων  παραδίδεται  από  τον  διευθυντή ή  τον  νόμιμο  αναπληρωτή  

του  στο συγχωνευόμενο  ή σε άλλο  εκκλησιαστικό  σχολείο  που λειτουργεί,  το  

οποίο  έχει  την  ευθύνη  της  φύλαξής  του  και την  αρμοδιότητα  έκδοσης  και  

χορήγησης  σε  κάθε  ενδιαφερόμενο οποιουδήποτε αποδεικτικού  ή  αντιγράφου  

τίτλου  σπουδών  ή  άλλου  στοιχείου  από  τα  περιλαμβανόμενα  στο  αρχείο. Με  

απόφαση  του  Υπουργού Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων ορίζεται 

το εκκλησιαστικό σχολείο στο οποίο παραδίδεται το αρχείο   και  ρυθμίζεται  κάθε  

αναγκαία  λεπτομέρεια.  

3. Το  εκπαιδευτικό  και  διοικητικό  προσωπικό  των καταργούμενων  ή 

συγχωνευόμενων  εκκλησιαστικών σχολείων εντάσσεται  στο  σχολείο το οποίο 

προκύπτει από τη συγχώνευση ή  μετατίθεται και τοποθετείται σε άλλο  εκκλησιαστικό  

σχολείο   και,  εφόσον  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  λόγω  υπεραριθμίας,  σε άλλο σχολείο 

της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή σε 



σχολείο άλλης περιοχής μετάθεσης κατά προτίμηση της ίδιας περιφερειακής 

διεύθυνσης εκπαίδευσης, σύμφωνα  με τις ισχύουσες  κατά  περίπτωση  διατάξεις. Η 

ένταξη ή μετάθεση και τοποθέτηση γίνεται  κατά  παρέκκλιση  των  κείμενων  

διατάξεων  ως  προς  την  προθεσμία  υποβολής της  αίτησης  και  ολοκλήρωσης  της  

σχετικής  κατά  περίπτωση  διαδικασίας. 

4. Τα  έπιπλα, ο επιστημονικός  εξοπλισμός και  η  βιβλιοθήκη  διατίθενται  με  

απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων  κατά  

προτεραιότητα  σε  σχολικές  μονάδες  της  δευτεροβάθμιας  εκκλησιαστικής  

εκπαίδευσης ή σε λοιπές σχολικές μονάδες  της  δημόσιας εκπαίδευσης. Με  όμοια 

απόφαση  διατίθεται  και  ο  εξοπλισμός  που  είχε  παραχωρηθεί  στη  μαθητική  εστία  

για  την  σίτιση  και  διαμονή  των  μαθητών.   

5.  Με  απόφαση  του  Υπουργού Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  

Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα  από  γνώμη  του  Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  

Δευτεροβάθμιας  Εκκλησιαστικής  Εκπαίδευσης και δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  

της  Κυβερνήσεως, ανακατανέμονται οι  οργανικές κενές  και  κενούμενες  θέσεις  

εκπαιδευτικού  και  διοικητικού  προσωπικού   ανάλογα  με  τις  εκπαιδευτικές  

ανάγκες στα  λειτουργούντα εκκλησιαστικά  γυμνάσια  και  γενικά εκκλησιαστικά  

λύκεια ή διατίθενται  στις λοιπές σχολικές μονάδες της  δημόσιας δευτεροβάθμιας  

εκπαίδευσης. 

 
Άρθρο 41 

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 

που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζεται στον 

Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θρησκευμάτων, στον Προϊστάμενο της 

Διεύθυνσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε  

περιφερειακά  όργανα  του Υπουργείου, στους διευθυντές των εκκλησιαστικών 

γυμνασίων και γενικών  εκκλησιαστικών  λυκείων, στους διευθυντές των Ιερατικών 

Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και στους διευθυντές  των Εκκλησιαστικών Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, το δικαίωμα  υπογραφής, αποφάσεων, πράξεων και 



γενικά κάθε είδους εγγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 

αφορούν θέματα των προαναφερόμενων  εκκλησιαστικών μονάδων.  

 

 

Άρθρο  42 

Μετατροπή κενών θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων σε θέσεις 
 εκκλησιαστικών υπαλλήλων 

 
1. Καταργούνται δέκα  τέσσερις (14) κενές θέσεις διακόνων, από τις θέσεις που 

έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1398/1973 (Α΄ 112) και έχουν 

ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 (Α΄ 238) στην Ιερά  Αρχιεπισκοπή  

Αθηνών  και  στις  Ιερές  Μητροπόλεις  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος, και αντί αυτών 

συνιστώνται ισάριθμες θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων ως ακολούθως: 

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων σε 

θέση  κλάδου  ΔΕ   Διοικητικών-Γραμματέων. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και 

Κονίτσης  σε θέση κλάδου  ΤΕ  Διοικητικού-Λογιστικού. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών σε θέση 

κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.  

-Μία (1) θέση της   Ιεράς  Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης σε θέση  κλάδου  

ΔΕ  Οδηγών. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας σε θέση  κλάδου 

ΔΕ   Διοικητικών-  Γραμματέων. 

 -Μία (1) θέση της  Ιεράς   Μητροπόλεως Νικαίας σε θέση  κλάδου  ΔΕ  Οδηγών. 

 -Μία (1) θέση της Ιεράς   Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως σε θέση κλάδου ΠΕ   

Διοικητικού-Οικονομικού. 

-Μία (1) θέση  της  Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου σε θέση  κλάδου  ΔΕ  

Προσωπικού Η/Υ. 

-Μία (1) θέση  της   Ιεράς Μητροπόλεως   Λαγκαδά σε θέση  κλάδου  ΔΕ  

Οδηγών. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος σε θέση κλάδου ΔΕ 

Διοικητικών     Γραμματέων. 



-Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως Λήμνου και  Αγίου Ευστρατίου  σε θέση 

κλάδου   ΔΕ   Διοικητικών - Γραμματέων. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος σε θέση κλάδου 

ΔΕ       Διοικητικών - Γραμματέων. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας σε θέση κλάδου 

ΥΕ  Κλητήρος  και  

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου σε θέση 

κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 

   2. Καταργούνται  ένδεκα (11) κενές θέσεις διακόνων, από τις θέσεις που έχουν 

συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1399/1973 (Α΄ 112) και έχουν 

ανακατανεμηθεί με το άρθρο 3 του ν. 673/1977 στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, στις 

Μητροπόλεις Κρήτης και στις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, και αντί αυτών, 

συνιστώνται ισάριθμες θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων ως ακολούθως: 

-Δύο (2) θέσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης σε μία (1) θέση κλάδου ΤΕ 

Διοικητικού-Λογιστικού και  μία (1) σε θέση  κλάδου  ΥΕ  Ευπρεπίστριας. 

-Δύο (2) θέσεις της Ιεράς  Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας σε μία (1) θέση 

κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού  και μία (1)  θέση  κλάδου   ΠΕ Πληροφορικής. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου σε θέση 

κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 

-Δύο (2) θέσεις της Ιεράς  Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας  σε  μία(1) θέση 

κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και   μία (1) σε θέση  κλάδου   ΥΕ  Ευπρεπίστριας. 

   -Δύο (2) θέσεις της Ιεράς  Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου  σε μία (1) θέση 

κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Λειτουργού και   μία (1) σε θέση   κλάδου  ΥΕ  Ευπρεπίστριας. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου 

σε θέση κλάδου ΥΕ  Ευπρεπίστριας και 

-Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως Σύμης  σε θέση   ΔΕ  Οδηγών. 

3. Καταργούνται δέκα εννέα (19) κενές θέσεις ιεροκηρύκων,  από τις θέσεις που 

έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 817/1978 (Α΄ 170), και αντί 

αυτών, συνιστώνται ισάριθμες θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων ως ακολούθως:  

-Τρεις (3) θέσεις της Ιεράς  Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε μία(1) θέση κλάδου ΠΕ 

Διοικητικού-Οικονομικού, μία(1) θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και μία (1) 

θέση κλάδου ΔΕ  Διοικητικών- Γραμματέων. 



-Δύο (2) θέσεις της Ιεράς  Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως σε μία 

(1) θέση   κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και μία (1) θέση κλάδου ΔΕ 

Διοικητικών-Γραμματέων.  

-Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως Δράμας σε θέση κλάδου ΔΕ  Διοικητικών 

- Γραμματέων. 

- Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου σε 

θέση κλάδου  ΤΕ  Διοικητικού-Λογιστικού. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε θέση κλάδου ΠΕ  

Διοικητικού-  Οικονομικού. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής σε θέση 

κλάδου ΔΕ  Οδηγών. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως Άρτης σε θέση  κλάδου  ΤΕ  Διοικητικού-

Λογιστικού. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου 

σε θέση κλάδου   ΔΕ Οδηγών. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου σε θέση κλάδου ΠΕ 

Διοικητικού-Οικονομικού. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας σε θέση κλάδου ΠΕ 

Διοικητικού-Οικονομικού. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης σε θέση 

κλάδου ΔΕ  Διοικητικών -Γραμματέων. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου σε θέση κλάδου 

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης σε θέση κλάδου ΥΕ 

Ευπρεπιστρίας και 

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας σε θέση κλάδου 

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 

-  Δύο  (2)  θέσεις  της  Ιεράς  Μητροπόλεως  Πουλιανής  και  Κιλκισίου  σε  μία 

(1)  θέση  κλάδου  ΠΕ  Διοικητικού- Οικονομικού  και μία (1)  θέση  κλάδου  ΔΕ 

Διοικητικών  Γραμματέων 

  4. Καταργείται η κενή οργανική θέση ΤΕ Διοικητικού της Ιεράς Μητροπόλεως 

Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου που προβλέπεται από τις διατάξεις του 



άρθρου 23 του ν. 3475/2006  (Α΄ 146), και αντί αυτής, συνιστάται θέση κλάδου ΠΕ  

Διοικητικού- Οικονομικού.   

   5. Οι θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων, σύμφωνα  με  τις προηγούμενες 

παραγράφους προστίθενται στις όμοιες θέσεις του αντίστοιχου κλάδου και φορέα.  

  6.  Οι  διατάξεις  της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 3577/2007 

αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

 «2. Για τα θέματα της βαθμολογικής εξέλιξης και εν γένει υπηρεσιακής 

κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, εφαρμόζονται οι περί εκκλησιαστικών 

υπαλλήλων εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ενώ για θέματα μισθολογικής εξέλιξης οι 

αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3205/2003, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η μισθοδοσία των 

εκκλησιαστικών υπαλλήλων καλύπτεται από τον ΕΦ.19.230 ΚΑΕ 2892». 

   7. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται σε όλους τους 

εκκλησιαστικούς υπαλλήλους που διορίζονται στις θέσεις που συνιστώνται με τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

 
 

Άρθρο 43   
Θέματα της Εκκλησίας της  Ελλάδος, της  Εκκλησίας Κρήτης και  των  

Μητροπόλεων  Δωδεκανήσου 
 

  1. Από  1ης  Ιανουαρίου  2011, αναγράφεται   στους  προϋπολογισμούς  των  

Ιερών  Μονών  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος ετήσια  συνδρομή, το  ύψος  της  οποίας  

καθορίζεται  με  απόφαση  της  Διαρκούς  Ιεράς  Συνόδου,  υπέρ  του  επισήμου 

Δελτίου  «Εκκλησία»  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος. 

  2. Η  εισφορά  που  καταβάλλεται  από  τους  εφημέριους  και  διακόνους,  της  

Εκκλησίας  της  Κρήτης για  το Δελτίο «Εκκλησία» της Εκκλησίας  της  Ελλάδος 

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της παραγράφου 2 του  άρθρου  3  του ν. 83/1946 (Α΄ 

262),  όπως   τροποποιήθηκε  με την παράγραφο 2 του άρθρου 2  του  ν. 228/1973 

(Α΄ 228)  διατίθεται από 1ης Ιανουαρίου 2011 και εφεξής υπέρ του επισήμου δελτίου 

«Απόστολος Τίτος», που εκδίδεται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας 

Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4149/1961 (Α΄ 41). Με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που 

εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης 



και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.  

  3. Οι  διατάξεις  της  προηγούμενης παραγράφου 2  επεκτείνονται  και  

εφαρμόζονται  αναλόγως  και  για  τους  εφημέριους  και  διακόνους  των υπό  την  

εκκλησιαστική  δικαιοδοσία  του  Οικουμενικού  Πατριαρχείου,  Ιερών  Μητροπόλεων 

Δωδεκανήσου (Ρόδου, Κώου  και Νισύρου, Λέρου, Καλύμνου  και  Αστυπαλαίας,  

Καρπάθου  και  Κάσου  και  Σύμης ), και  της  Πατριαρχικής  Εξαρχίας  Πάτμου,  ώστε  

η μηνιαία  εισφορά  από  το  μισθό  τους  να  διατίθεται  από  1ης Ιανουαρίου    2011 

και  εφεξής  υπέρ  του  επίσημου  δελτίου «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ», των  εν Δωδεκανήσω 

Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου..  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και  Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην  Εφημερίδα  της 

Κυβερνήσεως, ύστερα  από  γνώμη  της  Ιεράς  Συνόδου  του  Οικουμενικού 

Πατριαρχείου,  ρυθμίζεται  κάθε  αναγκαία  λεπτομέρεια  για  την  εφαρμογή  των 

διατάξεων της  παραγράφου αυτής. 

   4. Η ενορία Αγίας Τριάδος  Κεφαλάδω  Μονοφατσίου, Νομού Ηρακλείου, 

αποσπάται από την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου και 

εντάσσεται στην Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας, και αντίστοιχα η ενορία 

Αγίου Αντωνίου Φαβριανών Μονοφατσίου, Νομού Ηρακλείου, αποσπάται από την 

Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας και εντάσσεται στην Ιερά Μητρόπολη  

Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου. 

   5. Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, θρησκευτικό Καθίδρυμα κοινωφελούς 

σκοπού, σύμφωνα  με  το  β.δ. 838/1970 (Α΄ 295) δύναται να επιχορηγείται ετησίως 

από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-230 ΚΑΕ 2469). 

        6.  Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης μπορεί με αποφάσεις 

της, που εγκρίνονται  από  την  Ιερά  Σύνοδο  του  Οικουμενικού  Πατριαρχείου  και 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και  με  την  προϋπόθεση   ότι  η  

δαπάνη  που  τυχόν  προκαλείται  δεν  βαρύνει  τον  Κρατικό  Προϋπoλογισμό,  να 

εκδίδει κανονισμούς και διοικητικές πράξεις κανονιστικού  περιεχομένου για την 

ρύθμιση εσωτερικών θεμάτων που αφορούν την ίδια ή και φορείς της, όπως ιδίως 

θέματα που αφορούν: 

  α) την οργάνωση και λειτουργία της Ιεράς  Επαρχιακής Συνόδου,  της  Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής  Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων της  Εκκλησίας Κρήτης, των  Ιερών  



Ναών, των Ενοριών μετά των Ενοριακών αυτών Ναών, των Ιερών Μονών και των 

Ορθόδοξων Ησυχαστηρίων, των Οργανισμών Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας 

ως και των λοιπών Εκκλησιαστικών Καθιδρυμάτων και  νομικών  προσώπων της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της  Εκκλησίας Κρήτης, τα της 

διοίκησης, διαχείρισης, ελέγχου και λειτουργίας τους, καθώς και της εν γένει 

υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους, 

     β) τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και του τρόπου λειτουργίας των 

Μητροπολιτικών Συμβουλίων και των λοιπών συλλογικών οργάνων,  όπως  αυτά  

ορίζονται  στον  Καταστατικό  Χάρτη  της  Ορθοδόξου   Εκκλησίας  Κρήτης και    
     γ) την  υπηρεσιακή  κατάσταση  των εκκλησιαστικών υπαλλήλων  της  

Εκκλησίας    Κρήτης,  εφόσον  η  μισθοδοσία  τους  δεν  καλύπτεται  από  τον  Κρατικό  

Προϋπολογισμό. 

 

Άρθρο  44 

Προγραμματικές  συμβάσεις 
 

Επεκτείνονται  και  εφαρμόζονται αναλόγως οι  διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 

3513/2006 (Α΄ 265) στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της  Εκκλησίας  Κρήτης,  στις Ιερές 

Μητροπόλεις της Εκκλησίας Κρήτης και στις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου. Με 

απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και 

Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του  παρόντος  άρθρου. 

 

 

 




