
ΝΟΜΟΣ 3432/2006 - ΦΕΚ 14/Α'/3.2.2006 

Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  

Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: 

  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α 

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

  

  

Αξζξν 1 

  

Γηάξζξσζε ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο 

  

1. Η Δθθιεζηαζηηθή Δθπαίδεπζε παξέρεηαη ζηα Δθθιεζηαζηηθά Γπκλάζηα 

(Δ.Γ.), ζηα Δληαία Δθθιεζηαζηηθά Λχθεηα (Δ.Δ.Λ.), ζηηο Αλψηαηεο 

Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο (Α.Δ.Α.) θαη ζηα Ιεξαηηθά ρνιεία Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο (Ι..Γ.Δ.). Οη εθπαηδεπηηθέο απηέο κνλάδεο είλαη παξαγσγηθέο 

ζρνιέο ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ζηελ Διιάδα θαη επνπηεχνληαη απφ ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ. 

  

2. Σα Δθθιεζηαζηηθά Γπκλάζηα θαη ηα Δληαία Δθθιεζηαζηηθά Λχθεηα αλήθνπλ 

ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, νη Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο ζηελ 

Αλψηαηε Δθπαίδεπζε θαη ηα Ιεξαηηθά ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο απνηεινχλ 

θνξείο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. 

  

  

Αξζξν 2 

  

θνπφο ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο 

  

θνπφο ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ε αλάδεημε θαη θαηάξηηζε 

Κιεξηθψλ θαη Λατθψλ ηειερψλ ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ζηελ Διιάδα, 

πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ρξηζηηαληθνχ ήζνπο. 

  

  

Αξζξν 3 

  

Οξγάλσζε - Απνζηνιή 

  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β 

ΑΝΧΣΑΣΔ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΔ ΑΚΑΓΗΜΙΔ 

  

1. Οη Αλψηεξεο Δθθιεζηαζηηθέο ρνιέο Αζελψλ, 

Θεζζαινλίθεο, Βειιάο Ισαλλίλσλ θαη Ηξαθιείνπ Κξήηεο κεηνλνκάδνληαη ζε 

Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο (Α.Δ.Α.). Οη Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο 

Αθαδεκίεο θαηαξηίδνπλ ζηειέρε ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ζηελ Διιάδα, 

παξέρνπλ εθπαίδεπζε θαη ρνξεγνχλ πηπρία ηζφηηκα κε εθείλα ησλ Ιδξπκάησλ 

ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. Η ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ 

Αθαδεκηψλ αξρίδεη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008. 

  

2. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ, κεηά 

απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Αλψηαηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ άξζξνπ 

6 ηνπ λφκνπ απηνχ, κπνξεί λα ηδξχνληαη θαη άιιεο, λα ζπγρσλεχνληαη ή λα 



θαηαξγνχληαη Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο θαη λα ξπζκίδεηαη θάζε 

ζρεηηθφ ζέκα. 

  

3. ηα πιαίζηα ηνπ ζθνπνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ λφκνπ απηνχ, νη 

Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο έρνπλ σο απνζηνιή: 

α) λα θαηαζηήζνπλ ηνπο θνηηεηέο ηνπο θνηλσλνχο ησλ αμηψλ ηεο Οξζφδνμεο 

Πίζηεο θαη ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, 

β) λα παξάζρνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο ηελ θαηάιιειε αγσγή θαη ηηο 

αλαγθαίεο γλψζεηο, κέζσ ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο, ζε αλψηαην 

κνξθσηηθφ θαη πλεπκαηηθφ επίπεδν, 

γ) λα πξνβάιινπλ θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο ηζηνξηθέο πεγέο ηεο Οξζφδνμεο 

Πίζηεο θαη Παξάδνζεο, ηα κλεκεία θαη θεηκήιηα ηεο Οξζνδνμίαο θαη γεληθά 

ηνπο ζεζαπξνχο ηεο πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο απαληαρνχ Οξζνδνμίαο, κε ζθνπφ λα 

ππεξεηήζνπλ ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία, 

δ) λα αλαπηχμνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο πλεχκα ελφηεηαο, αγάπεο, 

ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ζα κεηαιακπαδεχζνπλ ζηνπο 

πηζηνχο ηεο Οξζνδνμίαο θαη ζε θάζε άηνκν ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν ηεο 

Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ζηελ Διιάδα, κε βαζηθφ ζηφρν ηελ εηξεληθή θαη 

αξκνληθή ζπκβίσζε ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη νηθνπκεληθφ επίπεδν. 

  

  

Αξζξν 4 

  

Πξφζβαζε ζηηο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο 

  

1. Πξφζβαζε ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ 

Αθαδεκηψλ έρνπλ νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Δληαίνπ Λπθείνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ 

ζρνιείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη 

ηνπο φξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

εθφζνλ είλαη Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη, εηδηθά δε γηα ηα Πξνγξάκκαηα Ιεξαηηθψλ 

πνπδψλ γίλνληαη δεθηνί κφλν άξξελεο ππνςήθηνη. 

  

2. Κξηηήξην επηπιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 

απνηειεί ε επηηπρήο πξνθαηαξηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ε νπνία 

ζπλίζηαηαη ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε πνπ δίδεηαη ελψπηνλ Δπηηξνπήο. Δηδηθά 

γηα ηελ εηζαγσγή ζην πξφγξακκα Ιεξαηηθψλ πνπδψλ, ε Δπηηξνπή ζπλεθηηκά 

ζρεηηθή ζπζηαηηθή επηζηνιή ηνπ Δπηζθφπνπ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ 

ππνςεθίνπ θαη δηαπηζηψλεη εάλ ππάξρεη έθεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη εάλ 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ην ηεξαηηθφ ιεηηνχξγεκα. Μεηά ην πέξαο ηεο 

εμέηαζεο, ε Δπηηξνπή ππνβάιιεη ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ. Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ κε βάζε ηελ θαηάζηαζε θαη αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο 

δειψζεηο πξνηίκεζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηηο 

εμεηάζεηο ζπληάζζεη ηελ ηειηθή θαηάζηαζε επηηπρφλησλ. 

  

3. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Αλσηάηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε 

ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο, ζην πεξηερφκελν ηεο ζπζηαηηθήο επηζηνιήο, ζηα 

θξηηήξηα ηεο πξνθνξηθήο ζπλέληεπμεο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα. 

  

4.  Πξφζβαζε ζηηο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο έρνπλ νη θάηνρνη 

απνιπηεξίνπ Δληαίσλ Δθθιεζηαζηηθψλ Λπθείσλ ζε πνζνζηφ 10% επηπιένλ 

ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

  

  



Αξζξν 5 

  

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

  

1. Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ 

είλαη δηάξθεηαο νθηψ αθαδεκατθψλ εμακήλσλ θαη ε θνίηεζε ζε απηά είλαη 

ππνρξεσηηθή. 

  

2. ε θάζε Αλψηαηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία κπνξνχλ λα νξγαλψλνληαη θαη 

λα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαηά ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Σα Πξνγξάκκαηα απηά θαιιηεξγνχλ 

επηζηήκεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Οξζνδνμία. Κάζε Πξφγξακκα ρνξεγεί έλα 

εληαίν πηπρίν, γηα ην νπνίν κπνξεί λα θαζνξίδνληαη εηδηθεχζεηο. Γηα θάζε 

Πξφγξακκα νξίδεηαη ρσξηζηφο αξηζκφο εηζαθηέσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 4 ηνπ λφκνπ απηνχ. ηα Πξνγξάκκαηα κπνξεί λα πξνβιέπνληαη θνηλά 

καζήκαηα, φπσο θαη ζπλδηδαζθαιία απηψλ, ηδίσο θαηά ηα πξψηα εμάκελα 

ζπνπδψλ. 

  

3.  ε θάζε Αλψηαηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία ηδξχεηαη, νξγαλψλεηαη θαη 

ιεηηνπξγεί Πξφγξακκα Ιεξαηηθψλ πνπδψλ, νη απφθνηηνη ηνπ νπνίνπ 

εληάζζνληαη ζε κηζζνινγηθή βαζκίδα παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. Γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ ηδξχνληαη ηα αθφινπζα 

επηπιένλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο Δθθιεζηαζηηθψλ 

Ιδξπκάησλ, Παιαηνγξαθίαο, Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Ιεξψλ Μεηξνπφιεσλ 

θαη Δλνξηψλ, Δθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο θαη Φαιηηθήο, Γηαρείξηζεο 

Δθθιεζηαζηηθψλ Κεηκειίσλ θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ο ρξφλνο έλαξμεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε Αλψηαηε 

Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία ζηελ νπνία εληάζζνληαη, ε κηζζνινγηθή βαζκίδα 

ησλ απνθνίησλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κεηά απφ γλψκε ηνπ 

Αλσηάηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα 

αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ελφο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ή λα κεηαθέξεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαη λα ζπγρσλεχεηαη κε φκνην πξφγξακκα ζε άιιε Αλψηαηε 

Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία ή θαη λα θαηαξγείηαη. Με ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο ξπζκίδνληαη ηαπηφρξνλα θαη ηα θνηηεηηθά δεηήκαηα 

πνπ αλαθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηε θνίηεζε, ηα ππνιεηπφκελα εμάκελα θνίηεζεο, 

ηελ θαηνρχξσζε ηεο βαζκνινγίαο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 

  

4.  Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Αλψηαηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, εγθξίλεηαη εληαίνο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ 

Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ, κε ηνλ νπνίν ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα 

ζέκαηα εζσηεξηθήο νξγάλσζεο, δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ηδίσο: 

α) Οη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. 

β) Σα θαζήθνληα, ην έξγν, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, κε ελαξκφληζε πξνο ηηο παλεπηζηεκηαθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ 

ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ (σξάξην, φξνη πιήξνπο θαη κεξηθήο 

απαζρφιεζεο, πξφζζεηα θαζήθνληα, άδεηεο). 

γ) Σα θαζήθνληα, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ θνηηεηψλ (εγγξαθή, 

παξαθνινχζεζε καζεκάησλ, βξαβεία, ζπλεξγαζία κε ην δηδαθηηθφ θαη ινηπφ 

πξνζσπηθφ). 

δ) Η νξγάλσζε ηεο αθαδεκατθήο, δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο 

(ζεξηλέο δηαθνπέο, αξγίεο). 

ε) Ο θαλνληζκφο ζπνπδψλ (ηξφπνο θαη δηαδηθαζία εμεηάζεσλ, βαζκνινγία, 

ηχπνο πηπρίσλ, νξθσκνζία). 



ζη) Η δηαδηθαζία ρνξήγεζεο θνηλσληθψλ παξνρψλ πξνο ηνπο θνηηεηέο 

(θνηλσληθή αζθάιηζε, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ζηέγε, ζίηηζε, ζπγγξάκκαηα). 

δ) Οη θαλφλεο εζηκνηππίαο ηειεηνπξγηθνχ ραξαθηήξα θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

ε) Η δηαδηθαζία πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ησλ κειψλ ησλ Αλσηάησλ 

Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ νηθείσλ νξγάλσλ. 

  

5. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αλσηάηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

παλεπηζηεκίσλ, κπνξεί λα νξγαλψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ, ζπγρσλεχνληαη ή 

θαηαξγνχληαη πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζε γλσζηηθά 

αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

αλάγθεο ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ζηελ Διιάδα. Σα πξνγξάκκαηα απηά 

νξγαλψλνληαη απφ ηα παλεπηζηήκηα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Αλψηαηεο 

Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο. Σελ αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ηίηισλ έρνπλ ηα παλεπηζηήκηα. 

  

6. Με απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αλσηάηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα ηδξχνληαη βηβιηνζήθε θαη εξγαζηήξηα 

ζε θάζε Αλψηαηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία θαη λα ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα 

νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο απηψλ. Με φκνηα δηαδηθαζία 

κπνξεί λα ζπγρσλεχνληαη, κεηνλνκάδνληαη ή θαηαξγνχληαη πθηζηάκελα 

εξγαζηήξηα. 

  

  

Αξζξν 6 

  

Αλψηαην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην 

  

1. πληζηάηαη Αλψηαην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ο Πξφεδξνο 

ηνπ Αλσηάηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη κπνξεί λα είλαη Ιεξάξρεο ή Καζεγεηήο 

Παλεπηζηεκίνπ ή Οκφηηκνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ ή επηζηήκνλαο 

αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο πξνεξρφκελνο απφ ην ρψξν ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ 

γξακκάησλ. 

  

2. Σν Αλψηαην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

θαη απαξηίδεηαη απφ ηξεηο Καζεγεηέο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο πνπ νξίδνληαη 

απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηξεηο 

εθπξνζψπνπο ηεο Δθθιεζίαο πνπ νξίδνληαη δχν απφ ηε Γηαξθή Ιεξά χλνδν 

ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο θαη έλαο απφ ηελ Ιεξά Δπαξρηαθή χλνδν ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο Κξήηεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ έλα απφ ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ νξίδεηαη σο Αληηπξφεδξνο. 

  

3. Σν Αλψηαην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα: 

α) ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ 

Αθαδεκηψλ κε ζθνπφ ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, 

β) ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε, φπνηε απαηηείηαη, ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο, κε θξηηήξην ηελ Οξζφδνμε Πίζηε θαη Παξάδνζε θαη ηα 

επξήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 

απηνχ, 

γ) ηνλ θαζνξηζκφ θαηεπζχλζεσλ επηζηεκνληθήο έξεπλαο γηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία ζηελ Διιάδα, 

δ) ηε δηαηχπσζε ζέζεσλ, απφςεσλ, εηζεγήζεσλ, πξνηάζεσλ θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 



  

4.  Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Αλψηαηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ είλαη 

ηξηεηήο. 

  

5. Δηδηθφηεξα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλψηαηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ξπζκίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κεηά απφ 

εηζήγεζε ηνπ πκβνπιίνπ απηνχ. 

  

6. Οη Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο ππφθεηληαη ζε αμηνιφγεζε. Με 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ξπζκίδνληαη νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο. 

  

  

Αξζξν 7 

  

Όξγαλα Γηνίθεζεο ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ 

  

1. Όξγαλα Γηνίθεζεο ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ είλαη ην 

Αθαδεκατθφ πκβνχιην, ν Πξφεδξνο ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ θαη ν 

Γηεπζπληήο πνπδψλ. 

  

2. Σν Αθαδεκατθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ 

Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη αζθεί ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο θαη φζεο άιιεο 

πξνβιέπνληαη απφ επί κέξνπο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο: 

α) θαηαξηίδεη ή θαη αλαζεσξεί ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηα ππνβάιιεη 

ζην Αλψηαην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην, 

β) εθιέγεη ην Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ θαη Δηδηθφ Σερληθφ θαη 

Δξγαζηεξηαθφ Πξνζσπηθφ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ, 

γ) ππνβάιιεη ζην Αλψηαην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην πξνηάζεηο γηα ηελ 

πξφζθιεζε επηζθεπηψλ θαζεγεηψλ θαη ηελ πξφζιεςε ηνπ έθηαθηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

δ) επηιακβάλεηαη θάζε ζπνπδαζηηθνχ ζέκαηνο, φπσο εγγξαθψλ, 

κεηεγγξαθψλ, θνίηεζεο, θνηηεηηθήο κέξηκλαο θαη πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ 

θαηά θνηηεηψλ, 

ε) ππνβάιιεη πξνηάζεηο γηα ζχζηαζε ζέζεσλ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηελ 

ίδξπζε, θαηάξγεζε ή κεηνλνκαζία εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ, 

ζη) εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ηνλ Γηεπζπληή πνπδψλ θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 3(β) ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

  

3. Ο Πξφεδξνο ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ θαη ν Γηεπζπληήο πνπδψλ 

είλαη Καζεγεηέο ή Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο ηεο νηθείαο Αλψηαηεο 

Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο. Γελ κπνξεί ην ίδην πξφζσπν λα θαηέρεη 

ηαπηφρξνλα ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ 

Γηεπζπληή πνπδψλ. 

α) Ο Πξφεδξνο ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ νξίδεηαη απφ ην Αλψηαην 

Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην. Αλ ν Πξφεδξνο ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ 

ειιείπεη ή παξαηηείηαη, ην Αλψηαην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην νξίδεη γηα ην 

ππφινηπν ηεο ζεηείαο λέν Πξφεδξν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή 

δηαπίζησζε ή απφ ηελ παξαίηεζε. Γελ κπνξεί λα νξηζηεί ην ίδην πξφζσπν ζηε 

ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ πεξηζζφηεξεο απφ δχν 

θνξέο. 

β) Ο Γηεπζπληήο πνπδψλ εθιέγεηαη απφ ην Αθαδεκατθφ πκβνχιην ζε εηδηθή 

ζπλεδξίαζε, ηελ νπνία ζπγθαιεί ν Πξφεδξνο ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ, 

ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ηειεπηαίνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο ηεο ζεηείαο ηνπ. Αλ ν Πξφεδξνο ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ δελ 

ζπγθαιέζεη εκπξνζέζκσο ην Αθαδεκατθφ πκβνχιην, ηφηε ηελ εηδηθή απηή 



ζπλεδξίαζε ζπγθαιεί ν Πξφεδξνο ηνπ Αλψηαηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ. 

Αλ ν Γηεπζπληήο πνπδψλ ειιείπεη ή παξαηηείηαη, ε εηδηθή απηή ζπλεδξίαζε 

ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Αλψηαηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή 

δηαπίζησζε ή απφ ηελ παξαίηεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ν Γηεπζπληήο 

πνπδψλ εθιέγεηαη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο. Γελ κπνξεί λα εθιεγεί ην 

ίδην πξφζσπν ζηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή πνπδψλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν 

θνξέο. 

  

4. Η ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γηεπζπληή 

πνπδψλ είλαη ηξηεηήο θαη αξρίδεη απφ ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο απφ ηνλ 

νξηζκφ ή ηελ εθινγή ηνπ. 

  

5. Ο νξηζκφο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ θαη ε εθινγή ηνπ 

Γηεπζπληή πνπδψλ ππνβάιινληαη απφ ην Αλψηαην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην 

ζηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ν νπνίνο, εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ, πξνβαίλεη ζε έιεγρν 

λνκηκφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο δηαπηζησηηθέο πξάμεηο 

δηνξηζκνχ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

  

6. Ο Πξφεδξνο ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ αζθεί ηηο αθφινπζεο 

αξκνδηφηεηεο θαη φζεο άιιεο πξνβιέπνληαη απφ επί κέξνπο δηαηάμεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο: 

α) δηεπζχλεη ηελ Αλψηαηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία θαη ηελ εθπξνζσπεί 

δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο, επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ θαη ηνπ 

Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ θαιή ζπλεξγαζία 

δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ, 

β) ζπγθαιεί ην Αθαδεκατθφ πκβνχιην, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, 

πξνεδξεχεη ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ 

ηνπ, 

γ) ρνξεγεί ηηο θάζε είδνπο άδεηεο ζην πξνζσπηθφ ηεο Αλψηαηεο 

Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο, 

δ) εηζεγείηαη ζέκαηα πξνο εμέηαζε ζην Αλψηαην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην, 

ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, 

ε) εηζεγείηαη ζην Αλψηαην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη 

ζπληάζζεη ηνλ απνινγηζκφ ηεο Αθαδεκίαο, είλαη δηαηάθηεο ησλ δαπαλψλ ηεο 

εληφο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηε 

δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο, 

ζη) πξνθεξχζζεη ηηο ζέζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ ηεο νηθείαο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο, 

δ) ππνγξάθεη ηνπο ηίηινπο, ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο βεβαηψζεηο ζπνπδψλ, 

ε) θαηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ην έξγν ηεο Γξακκαηείαο θαη είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ αξρείσλ ηεο Αθαδεκίαο. 

  

7. Σνλ Πξφεδξν ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ, ειιείπνληα, απφληα ή 

θσιπφκελν, αλαπιεξψλεη πξνζσξηλά ν Γηεπζπληήο πνπδψλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Ιεξαηηθψλ πνπδψλ. 

  

8. Ο Γηεπζπληήο πνπδψλ ζπληνλίδεη ην δηδαθηηθφ έξγν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ θαη εηζεγείηαη ζην Αθαδεκατθφ πκβνχιην θάζε ζέκα πνπ θξίλεηαη 

αλαγθαίν γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αλ ζηελ ίδηα 

Αλψηαηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία νξγαλσζνχλ θαη ιεηηνπξγήζνπλ 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ λφκνπ απηνχ, ην νηθείν Αθαδεκατθφ πκβνχιην εθιέγεη ηνλ 

Γηεπζπληή πνπδψλ ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο. 

  



9. Σε δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θάζε Αλψηαηεο 

Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο εμαζθαιίδεη ε Γξακκαηεία ηεο. Η Γξακκαηεία είλαη 

νξγαληθή δηνηθεηηθή κνλάδα ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο θαη απηήο πξνΐζηαηαη ν 

Γξακκαηέαο ηεο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο. Ο Γξακκαηέαο ηεο 

Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο παξίζηαηαη ζηηο πλεδξηάζεηο ηνπ 

Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Με απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά απφ γλψκε 

ηνπ Αλψηαηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, νξίδνληαη ηα Σκήκαηα απφ ηα 

νπνία ζπγθξνηείηαη θάζε Γξακκαηεία θαη νη αξκνδηφηεηεο απηψλ. 

  

10. Ο Πξφεδξνο ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ κε απφθαζε ηνπ, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα κεηαβηβάδεη ζηνλ 

Γξακκαηέα ην δηθαίσκα λα ππνγξάθεη «κε εληνιή Πξνέδξνπ ηνπ 

Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ» απνθάζεηο, έγγξαθα, εληάικαηα κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ, εληνιέο ή πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

  

  

Αξζξν 8 

  

Πξνζσπηθφ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ 

  

1. Σν πξνζσπηθφ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ δηαθξίλεηαη ζε 

ηαθηηθφ θαη έθηαθην. Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ 

Αθαδεκηψλ θαιχπηεη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο θαη δηνξίδεηαη κε ζρέζε 

δεκνζίνπ δηθαίνπ ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο. 

  

2. ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ αλήθνπλ: 

α) ην Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ, 

β) ην Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.ΓΙ.Π.) θαη Δηδηθφ Σερληθφ θαη 

Δξγαζηεξηαθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Σ.Δ.Π.), 

γ) ην Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ. 

  

3. ην έθηαθην πξνζσπηθφ αλήθνπλ: 

α) νη Δπηζθέπηεο Καζεγεηέο θαη 

β) νη Δηδηθνί Δπηζηήκνλεο. 

  

4. Σν πξνζσπηθφ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ, εθηφο απφ ηα 

εηδηθά ηππηθά πξνζφληα, πνπ νξίδνληαη αλαιφγσο ηεο θαηεγνξίαο, ηεο 

βαζκίδαο ή ηνπ θιάδνπ πνπ δηνξίδεηαη ή πξνζιακβάλεηαη, πξέπεη λα έρεη ηα 

γεληθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα θαη ηα άξζξα 7 

θαη 8 ηνπ Καλνληζκνχ 5/1978 (ΦΔΚ 48 Α'). 

  

5. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ Αλψηαηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ: 

α) ηδξχνληαη, θαηαξγνχληαη, ζπγρσλεχνληαη ή κεηνλνκάδνληαη θιάδνη ή 

εηδηθφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θάζε Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο θαη 

β) ζπληζηψληαη, θαηαξγνχληαη, ζπγρσλεχνληαη, κεηαθέξνληαη ή 

αλαθαηαλέκνληαη νη ζέζεηο πξνζσπηθνχ θάζε Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθήο 

Αθαδεκίαο, νξίδνληαη ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ θαηά θαηεγνξία, θιάδν ή 

εηδηθφηεηα θαη ξπζκίδεηαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

  

6.  Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, πνπ εθδίδεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ην Μάξηην 



θάζε έηνπο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο νηθείαο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο θαη πξφηαζε ηνπ Αλψηαηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, νξίδνληαη νη ζέζεηο πξνζσπηθνχ, αλά θαηεγνξία, 

θιάδν ή εηδηθφηεηα, ζε θάζε Αλψηαηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία, πνπ κπνξνχλ 

λα πιεξσζνχλ κέζα ζην έηνο. 

  

  

Αξζξν 9 

  

Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ 

  

1. Σν Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ 

απνηειείηαη απφ Καζεγεηέο, Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο, Δπίθνπξνπο Καζεγεηέο 

θαη Λέθηνξεο. Οη ζέζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ είλαη εληαίεο. 

  

2. Σα κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ 

Αθαδεκηψλ είλαη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί, νη νπνίνη απνιακβάλνπλ ιεηηνπξγηθήο 

αλεμαξηεζίαο, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Σα κέιε έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα παξέρνπλ δηδαθηηθφ, εξεπλεηηθφ - επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ 

έξγν, ζχκθσλα κε ην λφκν απηφλ. 

α) Οη Καζεγεηέο θαη νη Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο εθιέγνληαη σο κφληκνη, νη 

Δπίθνπξνη Καζεγεηέο θαη νη Λέθηνξεο κε ηξηεηή ζεηεία. 

β) Οη Λέθηνξεο, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηξηψλ (3) εηψλ ζηε βαζκίδα απηή θαη 

πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε επηά (7) εηψλ, έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ 

πξνθήξπμε ηεο ζέζεο ηνπο ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, ε θξίζε 

γηα ηελ νπνία γίλεηαη κε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο, κέρξη δχν θνξέο ππφ ηηο εμήο 

πξνυπνζέζεηο: Αλ θαηά ηελ πξψηε θξίζε εθιεγεί άιινο ππνςήθηνο ιήγεη 

απηνδηθαίσο ε ζεηεία ηνπο, ελψ αλ ε θξίζε απνβεί άγνλε παξακέλνπλ ζηε 

ζέζε ηνπο θαη δηθαηνχληαη κέζα ζηνλ ππφινηπν ρξφλν κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 

ησλ επηά (7) εηψλ απφ ηνλ αξρηθφ δηνξηζκφ ηνπο λα δεηήζνπλ γηα δεχηεξε 

θνξά ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή. Αλ 

θαη θαηά ηε δεχηεξε θξίζε ε δηαδηθαζία απνβεί άγνλε ή εθιεγεί άιινο 

ππνςήθηνο, ιήγεη απηνδηθαίσο ε ζεηεία ηνπο. 

γ) Οη Δπίθνπξνη Καζεγεηέο, κεηά απφ ηε ζπκπιήξσζε ηξηψλ (3) εηψλ 

παξακνλήο ζηε βαζκίδα απηή, έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα 

κνληκνπνίεζε ζηε βαζκίδα απηή ην αξγφηεξν κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηε 

ζπκπιήξσζε ηεο ηξηεηίαο. Αλ δελ ππνβάιινπλ αίηεζε ή δελ κνληκνπνηεζνχλ, 

ιήγεη απηνδηθαίσο ε ζεηεία ηνπο. Δάλ ππάξμεη ζεηηθή θξίζε κνληκνπνηνχληαη 

ζηε βαζκίδα απηή θαη ζηε ζπλέρεηα έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ 

πξνθήξπμε ηεο ζέζεο ηνπο ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κέρξη 

δχν θνξέο πνπ ζα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε. Δάλ ε 

δεχηεξε θξίζε γηα εμέιημε είλαη αξλεηηθή, ιήγεη ε ζεηεία ηνπο θαη κπνξνχλ 

λα δεηήζνπλ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο δηεμαγσγήο ηεο θξίζεο απηήο, κε αίηεζε ηνπο, ηε κεηάηαμε 

ηνπο κε βαζκφ Α' ζε θελή νξγαληθή ζέζε ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο ή ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζηελ νπνία δηνξίδνληαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα. 

δ) Οη Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο, κεηά απφ ηε ζπκπιήξσζε ηξηψλ (3) εηψλ ζηε 

βαζκίδα απηή, έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο ηνπο 

ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή κέρξη δχν θνξέο, πνπ ζα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 

ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε. 

  

3. Σν Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ, αλάινγα κε ην θαζεζηψο απαζρφιεζεο, 

εληάζζεηαη ζηηο θαηεγνξίεο: 

α) ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη 

β) ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο. 



  

  

Αξζξν 10 

  

Πξνζφληα δηνξηζκνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

  

1. Γηα εθινγή ζε ζέζε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Αλσηάησλ 

Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ αλαγθαία πξνυπφζεζε είλαη ε θαηνρή 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζρεηηθνχ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο. Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπλάθεηαο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ή ηνπ φινπ εξεπλεηηθνχ ή 

επηζηεκνληθνχ ελ γέλεη έξγνπ ησλ ππνςεθίσλ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ηεο ππφ πιήξσζε ζέζεο, απνθαίλεηαη ην Αλψηαην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην 

κεηά απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία δηαηππψλεηαη 

κεηά απφ εηζήγεζε Σξηκεινχο Δπηηξνπήο πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

απφ κέιε ηνπ ίδηνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Αλψηαηεο 

Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο ή, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ή δελ επαξθνχλ, απφ 

κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ινηπψλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ 

Αθαδεκηψλ, ή, εθφζνλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ επαξθνχλ, απφ κέιε 

ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Ιδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ησλ βαζκίδσλ Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή. Με ηελ 

απφθαζε νξηζκνχ ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο νξίδεηαη θαη ν Πξφεδξνο ηεο. 

  

2.  Η πξνυπφζεζε θαηνρήο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο δελ ηζρχεη θαη' 

εμαίξεζε, γηα γλσζηηθά αληηθείκελα εμαηξεηηθήο θαη αδηακθηζβήηεηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο, γηα ηα νπνία δελ είλαη δπλαηή ή ζπλήζεο ε εθπφλεζε 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά απφ ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ Αλψηαηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, θαζνξίδνληαη ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα, ηα πξνζφληα θαη νη πξνυπνζέζεηο, πνπ κπνξνχλ 

λα  ππνθαζηζηνχλ ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα. 

  

3. α) Γηα εθινγή ζε ζέζε Λέθηνξα απαηηνχληαη: 

αα) Σνπιάρηζηνλ δηεηήο εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζε ειιεληθφ Ίδξπκα Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο ή νκνηαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ ή ηεηξαεηήο εθπαηδεπηηθή πείξα ζε 

Αλψηεξεο Δθθιεζηαζηηθέο ρνιέο ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλεο ηεο 

αιινδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηηθφ έξγν ζε ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ 

πεδίν ή πεληαεηέο πνηκαληηθφ έξγν θαη πηζηνπνηεκέλε παηδαγσγηθή επάξθεηα 

ή ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ. 

ββ) Γχν ηνπιάρηζηνλ πξσηφηππεο δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 

εθηφο απφ ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, είηε απηνδχλακεο είηε ζε ζπλεξγαζία κε 

άιινπο επηζηήκνλεο, πνπ λα πξνάγνπλ ηελ επηζηήκε ζην αληίζηνηρν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ή δηαδεπθηηθψο κία ηνπιάρηζηνλ δεκνζίεπζε ηεο ίδηαο 

πνηφηεηαο θαη εηήζηα ηνπιάρηζηνλ απηνδχλακε δηδαζθαιία ζε ειιεληθφ 

Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ή νκνηαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζπκπιεξσκέλε 

θαηά ην ρξφλν ηεο θξίζεο. Γηα ηελ εθινγή ζα ζπλεθηηκάηαη θαηά πφζν ην 

ζπλνιηθφ έξγν ηνπ ππνςεθίνπ ηνλ θαζηζηά ηθαλφ γηα απηνδχλακε δηδαζθαιία 

θαη παξέρεη πξννπηηθέο γηα παξαπέξα εμέιημε ηνπ. 

β) Γηα εθινγή ή εμέιημε ζε ζέζε Δπίθνπξνπ Καζεγεηή απαηηνχληαη: 

αα) Σνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απηνδχλακεο δηδαζθαιίαο, κεηά ηελ 

απφθηεζε ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο ή ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα εξγαζίαο ζε 

αλαγλσξηζκέλα εξεπλεηηθά θέληξα ηεο ρψξαο ή ηεο αιινδαπήο ή 

αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηηθφ έξγν ζε ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν ή 

ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ. 

ββ) Πξσηφηππεο δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά είηε απηνδχλακεο 

είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο ή πξσηφηππε επηζηεκνληθή 



κνλνγξαθία, πέξα απφ ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ή ζπλδπαζκφο ησλ 

παξαπάλσ. Γηα ηελ εθινγή ζα ζπλεθηηκάηαη θαηά πφζν ην ζπλνιηθφ έξγν ηνπ 

ππνςεθίνπ ζεκειηψλεη πξννπηηθέο αθαδεκατθήο εμέιημεο ηνπ, ελψ γηα ηελ 

εμέιημε ηνπ ζα πξέπεη ηθαλφ κέξνο ηνπ επηζηεκνληθνχ ή ζπγγξαθηθνχ έξγνπ 

λα έρεη εθπνλεζεί ζηε βαζκίδα απηή. 

γ) Γηα εθινγή ή εμέιημε ζε ζέζε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή απαηηνχληαη: 

αα) Σνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) ρξφληα απηνδχλακεο δηδαζθαιίαο, κεηά ηελ 

απφθηεζε ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο ή ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) ρξφληα εξγαζίαο ζε 

αλαγλσξηζκέλα εξεπλεηηθά θέληξα ηεο ρψξαο ή ηεο αιινδαπήο ή 

αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηηθφ έξγν ζε ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν ή 

ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ. 

ββ) Πξσηφηππεο δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, απφ ηηο νπνίεο έλαο 

αξηζκφο πξέπεη λα είλαη απηνδχλακεο ή πξσηφηππεο επηζηεκνληθέο 

κνλνγξαθίεο. Γηα ηελ εθινγή ζπλεθηηκάηαη θαηά πφζν ην ζπλνιηθφ έξγν ηνπ 

ππνςεθίνπ έρεη ζπκβάιεη ζηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο θαη αλαγλσξίδεηαη απφ 

άιινπο εξεπλεηέο, ελψ γηα ηελ εμέιημε ζα πξέπεη ηθαλφ κέξνο ηνπ επηζηε-

κνληθνχ ή ζπγγξαθηθνχ έξγνπ λα έρεη εθπνλεζεί ζηε βαζκίδα απηή. 

δ) Γηα εθινγή ή εμέιημε ζε ζέζε Καζεγεηή απαηηνχληαη: 

αα) Σνπιάρηζηνλ έμη (6) ρξφληα απηνδχλακεο δηδαζθαιίαο, κεηά ηελ 

απφθηεζε ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο, κε ηεθκεξησκέλε ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε 

θαη δηδαζθαιία ηεο χιεο δχν ηνπιάρηζηνλ καζεκάησλ ή ηνπιάρηζηνλ έμη (6) 

ρξφληα δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε Θενινγηθέο ρνιέο ηεο ρψξαο ή ηεο αιινδαπήο, 

κε ηεθκεξησκέλε ζπκβνιή ζηελ εκβάζπλζε θαη ζενινγηθψλ δεηεκάησλ ή 

εθηεηακέλν επαγγεικαηηθφ έξγν ζε ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν ή ζπλδπαζκφο 

ησλ παξαπάλσ. 

ββ) Πξσηφηππεο δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά απφ ηηο νπνίεο έλαο 

αξηζκφο πξέπεη λα είλαη απηνδχλακεο ή πξσηφηππεο επηζηεκνληθέο 

κνλνγξαθίεο. Γηα ηελ εθινγή ηνπ ζα ζπλεθηηκάηαη θαηά πφζν ην ζπλνιηθφ 

επηζηεκνληθφ έξγν ηνπ ππνςεθίνπ έρεη αλαγλσξηζηεί δηεζλψο γηα ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο. 

  

4. Δάλ ην εξεπλεηηθφ θαη ην γεληθφηεξν επηζηεκνληθφ έξγν ελφο ππνςεθίνπ 

είλαη πςειήο ζηάζκεο θαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν ή ν ππνςήθηνο είλαη ή 

έρεη δηαηειέζεη Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγνχο ρνιήο 

ηνπ εμσηεξηθνχ, επηηξέπεηαη θαη' εμαίξεζε ε εθινγή ή εμέιημε θαηά ηηο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ 

ειάρηζηνπ ρξφλνπ δηδαζθαιίαο ή εθπαηδεπηηθήο πείξαο κεηά απφ 

αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ θαη αλεμαξηήησο 

ρξφλνπ απφθηεζεο ησλ πξνζφλησλ, εθφζνλ ιακβάλεηαη εηδηθή απφθαζε κε 

πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ πέληε κειψλ ηνπ Αλσηάηνπ Δπηζηεκνληθνχ 

πκβνπιίνπ, σο πξνο ηε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ εμαηξεηηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ. 

  

5. ηνηρεία ηα νπνία ζπλεθηηκψληαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ θξίζε γηα ηελ 

θαηάιεςε ζέζεσο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη ην ρξηζηηαληθφ θαη 

δεκνθξαηηθφ ήζνο, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ θαη ε θνηλσληθή ηνπ 

πξνζθνξά. 

  

  

Αξζξν 11 

  

Γηαδηθαζία πιήξσζεο ζέζεσλ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

  



1.  Η πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Αλσηάησλ 

Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ γίλεηαη κε πξνθήξπμε, ε νπνία δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

  

2.  Η πξνθήξπμε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αθαδεκατθνχ 

πκβνπιίνπ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ ηεο νηθείαο 

Αθαδεκίαο. ηελ πξνθήξπμε αλαθέξεηαη ε βαζκίδα θαη ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο ππφ πιήξσζε ζέζεο. Η πξνθήξπμε κπνξεί λα αλαθέξεηαη 

κφλν ζε κία βαζκίδα ή ζε ζπλδπαζκφ βαζκίδσλ είηε Καζεγεηή θαη 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή είηε Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θαη Λέθηνξα. 

  

3. Ο Πξφεδξνο ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ ηεο νηθείαο Αθαδεκίαο κέζα ζε 

δέθα (10) εκέξεο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ Φχιινπ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο αλαθνηλψλεη ζηνλ εκεξήζην ηχπν, ζε δχν εθεκεξίδεο ησλ 

Αζελψλ θαη απφ κία ζηηο πφιεηο φπνπ εδξεχεη Αλψηαηε Δθθιεζηαζηηθή 

Αθαδεκία, πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο κε ηνλ αξηζκφ ηνπ ΦΔΚ θαη ηελ 

εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ. Η πξνθήξπμε 

θαηαρσξείηαη ζην Γηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο νηθείαο Αλψηαηεο 

Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ 

νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο 

ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν. Μέζα ζηελ απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 

ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ ππνβάιινληαη ζηελ νηθεία Αθαδεκία νη αηηήζεηο ησλ 

ππνςεθίσλ καδί κε ηα αλαγθαία γηα ηελ θξίζε δηθαηνινγεηηθά, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, αληίγξαθν ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ 

(πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ) ησλ ππνςεθίσλ, αλαιπηηθφ ππφκλεκα 

γηα ηα ππνβαιιφκελα πξσηφηππα επηζηεκνληθά δεκνζηεχκαηα, ζε έμη 

αληίγξαθα, θαζψο θαη δχν αληίγξαθα ησλ πξσηφηππσλ επηζηεκνληθψλ 

δεκνζηεπκάησλ. 

  

4.  Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο πξνθεξπρζείζεο ζέζεηο ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ απνθαίλεηαη ην Αθαδεκατθφ πκβνχιην, κεηά απφ 

εηζήγεζε Σξηκεινχο Δπηηξνπήο πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ απφ κέιε 

ηνπ ίδηνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο νηθείαο Αθαδεκίαο ή, 

εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ή δελ επαξθνχλ, απφ κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ ινηπψλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ, ή, εθφζνλ 

θαη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ επαξθνχλ, απφ κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ Ιδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, θαηά πξνηεξαηφηεηα 

ησλ βαζκίδσλ Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή. Με ηελ απφθαζε νξηζκνχ 

ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο νξίδεηαη θαη ν Πξφεδξνο ηεο. 

5. Η Σξηκειήο Δηζεγεηηθή Δπηηξνπή κέζα ζε πξνζεζκία ζαξάληα (40) εκεξψλ 

απφ ηνλ νξηζκφ ηεο ππνβάιιεη ζην Αθαδεκατθφ πκβνχιην εηδηθά 

αηηηνινγεκέλε έθζεζε πνπ πεξηιακβάλεη: 

α) αλαιπηηθή παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ησλ ππνςεθίσλ θαη θξίζε γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ πξφνδν ηεο 

επηζηήκεο, 

β) γλψκε γηα ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηα απαηηνχκελα 

λφκηκα πξνζφληα θαη 

γ) αμηνινγηθή θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ. 

  

6. Αλ κέζα ζηελ νξηδφκελε πξνζεζκία δελ θαηαηεζεί ε ζρεηηθή έθζεζε, ην 

Αθαδεκατθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ θαη επηιέγεη ηνλ επηθξαηέζηεξν κε εηδηθή, ζαθή θαη 

εκπεξηζηαησκέλε αηηηνιφγεζε. Σν Αθαδεκατθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ζε 

εηδηθή πξνο ηνχην ζπλεδξίαζε ζηελ νπνία, εάλ δελ επηηεπρζεί απαξηία, 

επαλαιακβάλεηαη ππνρξεσηηθψο εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ. 

  



7.  Η απφθαζε ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ κε ηα ζρεηηθά πξαθηηθά 

δηαβηβάδνληαη ζην Αλψηαην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην, ην νπνίν ειέγρεη ηε 

λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη κεηά δηαβηβάδεη ηελ απφθαζε ηνπ θαη ηα 

ζρεηηθά έγγξαθα ζηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ν 

νπνίνο αθνχ πξνβεί εθ λένπ ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο εθδίδεη ηε ζρεηηθή πξάμε 

ηνπ δηνξηζκνχ, ε νπνία θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Αλ δηαπηζησζεί έιιεηςε λνκηκφηεηαο ζηελ φιε δηαδηθαζία εθινγήο, ε 

απφθαζε αλαπέκπεηαη ζην Αθαδεκατθφ πκβνχιην, απφ ην Αλψηαην 

Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ή ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, αλαιφγσο ηνπ ζηαδίνπ ηεο δηαδηθαζίαο. 

  

8. Όζνη δηνξίδνληαη ζε ζέζε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, νθείινπλ κέζα ζε ηξεηο 

(3) κήλεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο δηνξηζκνχ λα αλαιάβνπλ ηα 

θαζήθνληα ηνπο. Η ζρεηηθή κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ πξάμε 

εθδίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλψηαηεο 

Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο 

ζεσξείηαη φηη νη παξαπάλσ δελ έρνπλ απνδερηεί ην δηνξηζκφ ηνπο, νπφηε θαη 

αλαθαιείηαη ε ζρεηηθή απφθαζε δηνξηζκνχ. Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο 

αλάθιεζεο, ε ππφζεζε επαλαθέξεηαη ζην Αθαδεκατθφ πκβνχιην, εθφζνλ 

ππάξρνπλ ππνςήθηνη πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία εθινγήο 

θαη είραλ ηα λφκηκα πξνζφληα. Δάλ αλαθιεζεί ν δηνξηζκφο, ε δηαδηθαζία 

ζπλερίδεηαη ρσξίο λα απαηηείηαη λέα έγθξηζε ή πίζησζε γηα πιήξσζε ηεο 

ζέζεσο. 

  

9. Θέζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ 

Αθαδεκηψλ, πνπ θελψλνληαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία, πξνθεξχζζνληαη, εθηφο 

πξνγξακκαηηζκνχ, ζε νπνηαδήπνηε βαζκίδα θαη ρσξίο λα απαηηείηαη 

πξνεγνχκελε έγθξηζε, εθφζνλ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ε πίζησζε. 

  

10.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ 

εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αλσηάηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, 

ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα, πνπ ηπρφλ αλαθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

  

  

Αξζξν 12 

  

Πεηζαξρηθέο δηαηάμεηο 

  

1. Σα κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ 

Αθαδεκηψλ παχνληαη εμαηηίαο πνηληθήο θαηαδίθεο ή ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ 

παξαπηψκαηνο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

  

2. α. Πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα κειψλ ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ 

Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ είλαη: 

αα) ε παξάβαζε ησλ λφκηκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπο, 

ββ) ε επίδεημε δηαγσγήο πνπ δελ αξκφδεη ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπ Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ ή επηδεηθλχεη 

δηαγσγή πνπ αληίθεηηαη ζηελ απνζηνιή ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ 

Αθαδεκηψλ, 

γγ) ε αλαθξηβήο ή κε πιήξεο ρξήζε ηνπ θαζεγεηηθνχ ηίηινπ ησλ κειψλ ηνπ 

Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ απφ ηα 

ίδηα ηα κέιε, 

δδ) ε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο ππαίηηα απνπζία κέινπο ηνπ 

Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ πάλσ 

απφ ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο ρσξίο άδεηα, 



εε) ε παξάβαζε ησλ αζπκβηβάζησλ πνπ αθνξνχλ ζην Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ. 

β. Πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζε κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ είλαη: 

αα) έγγξαθε επίπιεμε, 

ββ) πξφζηηκν, ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ηνπ ελφο δεθάηνπ νχηε 

αλψηεξν νινθιήξνπ ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ, 

γγ) πξνζσξηλή παχζε δηάξθεηαο ελφο κελφο κέρξηο ελφο έηνπο, 

δδ) νξηζηηθή παχζε. 

Οη αλσηέξσ πεηζαξρηθέο πνηλέο επηβάιινληαη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ 

παξαπηψκαηνο. Η πεηζαξρηθή πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο επηβάιιεηαη ζε 

ηδηαηηέξσο ζνβαξέο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη έιιεηςε 

ζπλείδεζεο ησλ βαζηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κέινπο ηνπ Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ ή ε ηέιεζε πξάμεσλ 

πνπ πιήηηνπλ ζνβαξά ην θχξνο ηνπ ζψκαηνο ησλ Αθαδεκατθψλ Γαζθάισλ. 

Οη αλσηέξσ πνηλέο επηβάιινληαη κεηά απφ πξνεγνχκελε έγγξαθε απνινγία. 

Η νξηζηηθή παχζε ελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

  

3. Η πεηζαξρηθή δίσμε αζθείηαη είηε απηεπάγγειηα είηε θαηφπηλ αλαθνξάο θαη 

ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ 

ή ηνλ Γηεπζπληή πνπδψλ ηεο νηθείαο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο ή 

ην Αλψηαην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην. Ο Τπνπξγφο Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα αζθήζεη πεηζαξρηθή δίσμε, κεηά απφ γλψκε ηνπ 

Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ ηεο νηθείαο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο. Η 

πεηζαξρηθή πνηλή επηβάιιεηαη απφ ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ απφ ηελ παξαπνκπή ηεο ππφζεζεο 

ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην. Η ζχλζεζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ νξίδεηαη 

πεληακειήο σο εμήο: 

α) 'Δλαο Αληηπξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο. 

β) Έλαο Αληηπξφεδξνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 

γ) 'Δλαο Αληηπξφεδξνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, 

νη νπνίνη εάλ ειιείπνπλ, απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη, αλαπιεξνχληαη απφ ηνπο 

λφκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 

δ) Ο Πξφεδξνο ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ ηεο νηθείαο Αλψηαηεο 

Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο θαη εάλ θσιχεηαη αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ 

Γηεπζπληή πνπδψλ ηεο νηθείαο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο. 

ε) Έλαο Πξφεδξνο ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ απφ άιιε Αλψηαηε 

Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία, νξηδφκελνο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά απφ γλψκε ηνπ 

Αλψηαηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ. Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ν 

αξραηφηεξνο εθ ησλ αληηπξνέδξσλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο θαη ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ πνπ κεηέρνπλ ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην. Υξέε γξακκαηέα ηνπ 

πκβνπιίνπ αζθεί ν Γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο ή ν λφκηκνο 

αλαπιεξσηήο ηνπ. 

  

4. ηα κέιε θαη ηνλ γξακκαηέα ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ θαηαβάιιεηαη 

ακνηβή θαηά ζπλεδξίαζε, ην χςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3205/2003 (ΦΔΚ 

297 Α'). 

  

5. Η παξάιεηςε άζθεζεο πεηζαξρηθήο δίσμεο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 

νηθείαο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο απνηειεί πεηζαξρηθφ 

παξάπησκα. 

  

6. Η πεηζαξρηθή δίσμε δελ αλαζηέιιεηαη απφ ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο, 

εθηφο εάλ ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίζεη λα απέρεη ν 



εγθαινχκελνο απφ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Σν κέινο Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ ππνρξενχηαη λα απέρεη απφ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

εάλ εθδνζεί θαη' απηνχ ακεηάθιεην παξαπεκπηηθφ βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα 

ή πιεκκέιεκα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 37 παξ. 1 πεξ. ε' ηνπ 

Κψδηθα Οξγαληζκνχ Γηθαζηεξίσλ θαη Καηάζηαζεο Γηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ, 

πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1756/1988 (ΦΔΚ 252 Α') ή έληαικα πξνζσξηλήο 

θξάηεζεο θαη ηνπ θαηαβάιιεηαη ην ήκηζπ ησλ απνδνρψλ ηνπ. Η απνρή απφ 

ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ παχεη είηε κε απφθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ 

πκβνπιίνπ είηε κε αζσσηηθή απφθαζε ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ είηε κε 

βνχιεπκα κε ην νπνίν απνθαζίδεηαη φηη δελ πξέπεη λα γίλεη θαηεγνξία. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, κπνξεί λα απνδνζεί ζην κέινο Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ, ην ππφινηπν ήκηζπ ησλ απνδνρψλ ηνπ ή κέξνο απηνχ, κεηά απφ 

εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ. Σα πεηζαξρηθά 

παξαπηψκαηα παξαγξάθνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηφηε πνπ 

ηειέζζεθαλ, εθηφο εάλ απνηεινχλ θαη αμηφπνηλεο πξάμεηο, νπφηε πα-

ξαγξάθνληαη, κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ παξαγξαθήο πνπ 

νξίδεη ν Πνηληθφο Κψδηθαο. 

  

7. Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηα κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπο. 

  

  

Αξζξν 13 

  

Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ θαη Δηδηθφ Σερληθφ θαη Δξγαζηεξηαθφ Πξνζσπηθφ 

  

1. Σν Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ θαη Δηδηθφ Σερληθφ θαη Δξγαζηεξηαθφ 

Πξνζσπηθφ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ επηηειεί εηδηθφ ή θαη 

εξγαζηεξηαθφ δηδαθηηθφ έξγν θαη δηαθξίλεηαη: 

α) ην Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.ΓΙ.Π.), ηα κέιε ηνπ νπνίνπ επηηεινχλ 

εηδηθφ δηδαθηηθφ έξγν, πνπ ζπλίζηαηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηε ζεσξεηηθή 

δηδαζθαιία ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ μέλσλ γισζζψλ, ηνπ ζρεδίνπ, ησλ 

εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ, ηεο κνπζηθήο θαη ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη 

β) ην Δηδηθφ Σερληθφ θαη Δξγαζηεξηαθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Σ.Δ.Π.), ηα κέιε ηνπ 

νπνίνπ επηηεινχλ εξγαζηεξηαθφ - εθαξκνζκέλν δηδαθηηθφ έξγν, πνπ 

ζπλίζηαηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηε δηεμαγσγή εξγαζηεξηαθψλ θαη πξαθηηθψλ 

αζθήζεσλ ζηα πεδία ησλ επηζηεκψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη απφ ηηο Αλψηαηεο 

Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο. 

  

2.  α) Οη ζέζεηο νξίδνληαη ρσξηζηά γηα ην Δ.ΓΙ.Π. θαη ην Δ.Σ.Δ.Π.. ηελ 

πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ αλαθέξνληαη ε εηδηθφηεηα ή ν θιάδνο ζηνλ νπνίν 

αλήθνπλ θαη ηα εηδηθφηεξα ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ. 

β) Γηα ηηο ζέζεηο ηνπ Δ.ΓΙ.Π. απαηηείηαη: 

αα) Πηπρίν Ιδξχκαηνο ή ρνιήο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, ζρεηηθνχ κε ην 

αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ββ) πλαθέο δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή εάλ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη κε 

δηδαθηνξηθφ δίπισκα, ζπλαθέο κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο ή εάλ δελ 

ππάξρνπλ ππνςήθηνη κε ζπλαθή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, ηξηεηήο ηνπιάρηζηνλ 

εθπαηδεπηηθή ή επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία, ζε πεδίν ζρεηηθφ κε ην πξνο 

δηδαζθαιία αληηθείκελν. 

γ) Γηα ηηο ζέζεηο ηνπ Δ.Σ.Δ.Π. απαηηείηαη πηπρίν Ιδξχκαηνο ή ρνιήο 

Αλσηάηεο Δθπαίδεπζεο ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ θαη ΣΔ ή εάλ δελ ππάξρνπλ 

ππνςήθηνη κε απηά ηα πξνζφληα, δίπισκα Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. ή πηπρίν Β' Κχθινπ ζπνπδψλ ηερληθνχ επαγγεικαηηθνχ 

εθπαηδεπηεξίνπ θαη ηξηεηήο ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθή ή επαγγεικαηηθή 

πξνυπεξεζία, ζε πεδίν ζρεηηθφ κε ην εθαξκνζκέλν δηδαθηηθφ έξγν. 



  

3.  Η πεηζαξρηθή δηαδηθαζία γηα ηα κέιε ηνπ Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

(Δ.ΓΙ.Π.) θαη Δηδηθνχ Σερληθνχ θαη Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) 

ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ είλαη ε πξνβιεπφκελε ζηα άξζξα 

106-147 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ ηα άξζξα απηά. 

  

  

Αξζξν 14 

  

Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ 

  

1. Σν Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ 

απνηειείηαη απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, πνπ ππεξεηνχλ ζηηο 

δηνηθεηηθέο ηνπο ππεξεζίεο θαη παξέρνπλ δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε ζην ελ γέλεη εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ έξγν ηεο νηθείαο 

Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο. 

  

2. Γηα ην δηνξηζκφ, ηε βαζκνινγηθή εμέιημε θαη ηελ ελ γέλεη ππεξεζηαθή 

θαηάζηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ 

Αθαδεκηψλ, θαζψο θαη γηα ηα ζέκαηα πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ, εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα θαη γηα ηε κηζζνινγηθή εμέιημε ηνπο νη 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 3205/2003 (ΦΔΚ 297 Α'). 

  

3. Γηα ην Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ 

σο ππεξεζηαθφ θαη πεηζαξρηθφ πκβνχιην ιεηηνπξγεί ην Τπεξεζηαθφ 

πκβνχιην Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

λφκνπ απηνχ. 

  

4. Με πξφηαζε ηνπ Αλψηαηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ ζρεηηθή 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ ηεο νηθείαο 

Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο θαη απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

Δζληθήο Παηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ επηηξέπεηαη λα πξνζιακβάλεηαη 

Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ. 

  

  

Αξζξν 15 

  

Έθηαθην Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ 

  

1. Γηα ηελ θάιπςε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ Αλσηάησλ 

Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ επηηξέπεηαη, κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, κεηά 

απφ εηζήγεζε ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ θαη πξφηαζε ηνπ Αλψηαηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, λα πξνζθαινχληαη ή λα πξνζιακβάλνληαη γηα 

έλα (1) αθαδεκατθφ έηνο, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο κέρξη δχν (2) αθφκε 

αθαδεκατθά έηε σο Δπηζθέπηεο Καζεγεηέο ή σο Δηδηθνί Δπηζηήκνλεο, Έιιελεο 

ή αιινδαπνί, πνπ έρνπλ ζέζε ή ηζνδχλακα πξνζφληα κέινπο ηνπ Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ. Σα κέιε ηνπ 

έθηαθηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ κφλν γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάξηηζε θαη 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, γηα θνηηεηηθά ελ γέλεη ζέκαηα, 

θαζψο θαη γηα ζέκαηα έξεπλαο. 

  

2. Σν έθηαθην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πξνζθαιείηαη ή πξνζιακβάλεηαη κεηά απφ 

αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ. Η ζρεηηθή πξφηαζε 



κπνξεί λα θαηαηίζεηαη απφ έλα κέινο ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ θαη λα 

ππνβάιιεηαη εγθαίξσο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ ψζηε λα 

δηαλέκεηαη ζηα κέιε ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ 

κήλα πξηλ ηε ζπδήηεζε ηεο. Η πξφηαζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή 

έθζεζε σο πξνο ην έξγν, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ ελ γέλεη πξνζθνξά ηνπ 

πξνηεηλνκέλνπ. Η απφθαζε ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ ππνβάιιεηαη σο 

εηζήγεζε ζην Αλψηαην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην. 

  

3. Η ακνηβή ηνπ έθηαθηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη ίζε κε ηελ ακνηβή 

ηνπ αληίζηνηρνπ πξνζσπηθνχ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λφκνπ απηνχ. 

  

  

Αξζξν 16 

  

Απνδνρέο Μειψλ Σαθηηθνχ Γηδαθηηθνχ θαη Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

  

1. Ο βαζηθφο κεληαίνο κηζζφο ησλ κειψλ ηνπ ηαθηηθνχ Γηδαθηηθνχ θαη Δηδηθνχ 

Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ απηψλ 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ην βαζηθφ κεληαίν κηζζφ ηνπ Λέθηνξα, ν νπνίνο 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνπο παξαθάησ ζπληειεζηέο θαη ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ 

πιεζηέζηεξε κνλάδα επξψ: 

α. Καζεγεηήο                                                    1,50 

β. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο                             1,30 

γ. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο                                   1,15 

δ. Λέθηνξαο                                                      1,00 

ε. Μέινο Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ        0,90 

Ο βαζηθφο κεληαίνο κηζζφο ηνπ Λέθηνξα νξίδεηαη ζε ελληαθφζηα ζαξάληα έλα 

(941) επξψ. 

  

2.  Πέξα απφ ην βαζηθφ κηζζφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ παξέρνληαη ηα 

εμήο επηδφκαηα, παξνρέο θαη απνδεκηψζεηο θαηά κήλα: 

α. Υξφλνπ ππεξεζίαο, κε αλάινγε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2.α. ηνπ 

άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3205/2003 (ΦΔΚ 297 Α'). 

β. Γηδαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο θαη εμσδηδαθηηθήο απαζρφιεζεο εληφο 

ησλ Α.Δ.Α., νξηδφκελν, σο αθνινχζσο: 

αα. Καζεγεηήο                                                  558 ΔΤΡΧ 

ββ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο                           499 ΔΤΡΧ 

γγ. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο                                 382 ΔΤΡΧ 

δδ. Λέθηνξαο                                                    264 ΔΤΡΧ 

εε. Μέινο Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ      117 ΔΤΡΧ 

Σν αλσηέξσ επίδνκα, θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο άδεηαο. 

γ. Πάγηα απνδεκίσζε γηα δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε βηβιηνζήθεο, θαη γηα 

ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, νξηδφκελε σο αθνινχζσο: 

αα. Καζεγεηήο                                                  323 ΔΤΡΧ 

ββ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο                           264 ΔΤΡΧ 

γγ. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο                                 176 ΔΤΡΧ 

δδ. Λέθηνξαο                                                    147 ΔΤΡΧ 

εε. Μέινο Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ       88 ΔΤΡΧ 

δ. Δξεπλεηηθφ επίδνκα, νξηδφκελν, σο αθνινχζσο: 

Γηα ηνπο θαηέρνληεο κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ: 

αα. Καζεγεηήο                                                  364 ΔΤΡΧ 

ββ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο                           322 ΔΤΡΧ 

γγ. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο                                 267 ΔΤΡΧ 

δδ. Λέθηνξαο                                                    178 ΔΤΡΧ 

Γηα ηνπο κε θαηέρνληεο κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ: 

αα. Καζεγεηήο                                                  210 ΔΤΡΧ 



ββ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο                           210 ΔΤΡΧ 

γγ. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο                                 170 ΔΤΡΧ 

δδ. Λέθηνξαο                                                    125 ΔΤΡΧ 

ε. Οηθνγελεηαθή παξνρή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

3205/2003 (ΦΔΚ 297 Α'). 

ζη/Δμνδα παξάζηαζεο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ θαη ζηνλ 

Γηεπζπληή πνπδψλ νξηδφκελα, θαηά κήλα, σο αθνινχζσο: 

αα. Πξφεδξνο Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ          382 ΔΤΡΧ 

ββ. Γηεπζπληήο πνπδψλ                                  323 ΔΤΡΧ 

δ/Δμνδα ενξηψλ θαη αδείαο, ρνξεγνχκελα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3205/2003 (ΦΔΚ 297 Α'). 

  

3. Σα πνζά ησλ πεξηπηψζεσλ αα' ησλ ζηνηρείσλ β', γ' θαη δ' ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ απηήο πξνζαπμάλνληαη θαηά νγδφληα νθηψ (88) 

επξψ κε ηε ζπκπιήξσζε είθνζη πέληε (25) εηψλ ππεξεζίαο. 

  

4. Πέξαλ ησλ παξνρψλ θαη απνδεκηψζεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ δε 

δηθαηνινγείηαη, απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαη εθεμήο, ε 

ρνξήγεζε άιισλ κηζζνινγηθψλ παξνρψλ, κε νπνηαδήπνηε νλνκαζία θαη απφ 

νπνηαδήπνηε πεγή, γηα ηα κέιε Σαθηηθνχ Γηδαθηηθνχ θαη Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ ησλ Α.Δ.Α. 

  

5.  Οη κεληαίεο απνδνρέο ησλ κειψλ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ Αλσηάησλ 

Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ, κεξηθήο απαζρφιεζεο νξίδνληαη ζην έλα ηξίην 

(1/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ θαη ησλ επηδνκάησλ αληίζηνηρεο 

βαζκίδαο πιήξνπο απαζρφιεζεο κε ηα ίδηα έηε ππεξεζίαο. Η νηθνγελεηαθή 

παξνρή θαηαβάιιεηαη ζην αθέξαην. 

  

6. Οη απνδνρέο θαη ηα επηδφκαηα πεξηθφπηνληαη θαηά ηηο εκέξεο ηεο 

ζπιινγηθήο ή αηνκηθήο απνρήο απφ ηα θαζήθνληα ηνπο (δηδαθηηθά ή 

εμεηαζηηθά). 

  

7.  Γηα ηε ρνξήγεζε ησλ επηδνκάησλ ησλ ζηνηρείσλ β', γ' θαη δ' ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαβάιινληαη κε ηελ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε φηη νη δηθαηνχρνη πξνβαίλνπλ ζηηο ελέξγεηεο θαη αζθνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε ρνξήγεζε ηνπο. 

  

8. ηα κέιε Δ.ΓΙ.Π. ρνξεγείηαη, επίζεο, επίδνκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε 

αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ Α.1. ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

λ. 3205/ 2003 (ΦΔΚ 297 Α'). 

  

9. Γηα ην ινηπφ ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ 

Αθαδεκηψλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο Α' ηνπ λ. 3205/2003 (ΦΔΚ 297 

Α'). 

  

10. ζέκαηα πνπ ηπρφλ αλαθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

ξπζκίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

  

11.  ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ξπζκίζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ 

πξνθχπηνπλ ζπλνιηθέο κεληαίεο απνδνρέο κηθξφηεξεο απφ απηέο πνπ 

ειάκβαλαλ νη δηθαηνχρνη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε 

ηπρφλ δηαθνξά δηαηεξείηαη σο πξνζσπηθή κέρξη ηελ θάιπςε ηεο απφ 

νπνηαδήπνηε αχμεζε ησλ λέσλ απνδνρψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηπρφλ 

πξνζσπηθήο δηαθνξάο δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηα πνζά ηεο νηθνγελεηαθήο 

παξνρήο. 

  



  

Αξζξν 17 

  

Γηθαηψκαηα θαη Τπνρξεψζεηο Φνηηεηψλ θαη Απνθνίησλ ησλ Αλσηάησλ 

Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ 

  

1. Οη θνηηεηέο ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ δηθαηνχληαη ηηο 

παξνρέο θαη ηηο δηεπθνιχλζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ Ιδξπκάησλ Αλσηάηεο Δθπαίδεπζεο ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά 

ζηε ρνξήγεζε δσξεάλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ή άιισλ βνεζεκάησλ, ζηηο 

κεηαθηλήζεηο, ζηηο ππνηξνθίεο θαη ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αλσηάηνπ Δπηζηεκνληθνχ 

πκβνπιίνπ, πξνζαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ. 

  

2. Η ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή απνθηάηαη κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζε Αλσηάηε 

Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία θαη απνβάιιεηαη κε ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ή ηε 

δηαγξαθή ηνπ, ιφγσ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο. Οη θνηηεηέο δηθαηνχληαη λα 

θάλνπλ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ κέζσλ, κε ηα νπνία είλαη 

εμνπιηζκέλε ε Αλσηάηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηεο έξγνπ. 

  

3. Οη πηπρηνχρνη ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ, 

ρεηξνηνλνχκελνη, θαηαηάζζνληαη ζηελ Α' κηζζνινγηθή θαηεγνξία Δθεκεξίσλ 

θαη εμειίζζνληαη ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ. Δηδηθά νη 

θάηνρνη πηπρίνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ιεξαηηθψλ πνπδψλ κπνξνχλ λα 

εγγξαθνχλ ζηνλ θαηάινγν ησλ πξνο Αξρηεξαηεία εθιφγηκσλ. 

  

4. Σν πηπρίν ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ δελ παξέρεη 

δηθαίσκα δηνξηζκνχ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Γεκφζηα 

Δθπαίδεπζε. Οη απφθνηηνη ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ 

πξνζιακβάλνληαη απνθιεηζηηθψο ζηηο ππεξεζίεο ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο 

ζηελ Διιάδα. 

  

  

Αξζξν 18 

  

χζηαζε ζέζεσλ 

  

1. ε θάζε Αλσηάηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία, ζπληζηψληαη νη αθφινπζεο 

ζέζεηο πξνζσπηθνχ: 

α) δέθα (10) ζέζεηο Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ, 

 β) δέθα (10) ζέζεηο Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ θαη Δηδηθνχ Σερληθνχ θαη 

Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ, απφ ηηο νπνίεο πέληε ζέζεηο Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ θαη πέληε Δηδηθνχ Σερληθνχ θαη Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ θαη 

γ) νθηψ (8) ζέζεηο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, απφ ηηο νπνίεο 

ηέζζεξηο ΠΔ θαηεγνξίαο θαη ηέζζεξηο ΣΔ θαηεγνξίαο. Η θαηαλνκή ζε επί 

κέξνπο θιάδνπο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αλσηάηνπ Δπηζηεκνληθνχ 

πκβνπιίνπ. 

  

2. Γηα ηελ επηθνπξία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Αλσηάηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ 

ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ζπληζηψληαη ηέζζεξηο ζέζεηο εηδηθψλ 

ζπκβνχισλ θαη δχν ζέζεηο εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ, ε πξφζιεςε ησλ νπνίσλ 

δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 ηεο θσδηθνπνηεκέλεο λνκνζεζίαο 



γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 

πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ 98 Α'), φπσο ηνχην ηζρχεη θάζε θνξά. 

  

  

Αξζξν 19 

  

Δθθιεζηαζηηθά Γπκλάζηα 

  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΤΚΑΙΡΙΑ 

  

1. Σα Δθθιεζηαζηηθά Γπκλάζηα εμαθνινπζνχλ λα δηέπνληαη σο πξνο ηελ ελ 

γέλεη νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 

5 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ. 1566/1985 (ΦΔΚ 167 Α'). 

  

2.  Σα Δθθιεζηαζηηθά Γπκλάζηα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ καδί κε ηα Δληαία 

Δθθιεζηαζηηθά Λχθεηα έρνληαο εληαία δηνίθεζε, θαηά ηα νξηδφκελα, κε 

απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

  

3. Οη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ηελ ίδξπζε, νξγάλσζε θαη ελ 

γέλεη ιεηηνπξγία ησλ Δληαίσλ Δθθιεζηαζηηθψλ Λπθείσλ έρνπλ εθαξκνγή θαη 

γηα ηα Δθθιεζηαζηηθά Γπκλάζηα. 

  

  

Αξζξν 20 

  

Δληαία Δθθιεζηαζηηθά Λχθεηα θαη Δθθιεζηαζηηθά Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο 

  

1. Σα Δληαία Δθθιεζηαζηηθά Λχθεηα δηέπνληαη σο πξνο ηελ ίδξπζε, νξγάλσζε 

θαη ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

2525/1997 (ΦΔΚ 188 Α'), φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαη ησλ πξνεδξηθψλ 

δηαηαγκάησλ πνπ εθδίδνληαη θαη' εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ απηνχ. Γηα ηελ 

έθδνζε ησλ πξνεδξηθψλ απηψλ δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ 

απαηηείηαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Δθθιεζηαζηηθήο 

Δθπαίδεπζεο. 

  

2. Η θνίηεζε ζηα Δληαία Δθθιεζηαζηηθά Λχθεηα νξίδεηαη ζε ηξία (3) έηε. 

ηνπο απνθνίηνπο ρνξεγείηαη απνιπηήξην ηζφηηκν κε απηφ ησλ Δληαίσλ 

Λπθείσλ, παξέρνληαο ηνπο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. 

  

3.  Θεζκνζεηνχληαη Δθθιεζηαζηηθά Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηα 

νπνία νξγαλψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην λ. 2009/1992 (ΦΔΚ 18 

Α') θαη ηνλ Καλνληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ 

Γεκφζησλ Ιλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ 

ηδξπφκελσλ Δθθιεζηαζηηθψλ Ιλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη νη 

έδξεο απηψλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. Δίλαη δπλαηφλ αληί ηεο ίδξπζεο Δθθιεζηαζηηθψλ Ιλζηηηνχησλ 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ 

Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ, λα 

νξγαλψλνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζε Γεκφζηα Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο εηδηθά πξνγξάκκαηα εθθιεζηαζηηθήο θαηάξηηζεο δηάξθεηαο δχν 

(2) εμακήλσλ. Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Ιλζηηηνχησλ 



Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαιχπηεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

  

4.  Γηεπζπληέο ζηα Δθθιεζηαζηηθά Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Δθθιεζηαζηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, ζην νπνίν, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, κεηέρεη θαη 

εθπξφζσπνο ηνπ Οξγαληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. 

  

5.  Οη ζπνπδαζηέο ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Ιλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο θαηαβάιινπλ εμέηαζηξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ Γεκφζησλ Ιλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο. ηνπο απνθνίηνπο ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Ιλζηηηνχησλ 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ρνξεγείηαη Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, 

ην νπνίν ηνπο παξέρεη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν 8 ηνπ λ. 

3051/2002 (ΦΔΚ 220 Α') θαη ην π.δ. 50/2001 (ΦΔΚ 39 Α'). Οη απφθνηηνη ησλ 

Δθθιεζηαζηηθψλ Ιλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ρεηξνηνλνχκελνη, 

θαηαηάζζνληαη ζηε Β' κηζζνινγηθή θαηεγνξία Δθεκεξίσλ. 

  

6.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαηφπηλ 

ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

ζην νπνίν, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, κεηέρεη θαη εθπξφζσπνο ηνπ 

Οξγαληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ξπζκίδνληαη ηπρφλ 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηα Δθθιεζηαζηηθά Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. 

  

  

Αξζξν 21 

  

Ιεξαηηθά ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 

  

1. Θεζκνζεηνχληαη Ιεξαηηθά ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Σα ρνιεία απηά 

ηδξχνληαη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαηφπηλ γλψκεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ 

Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο, έρνπλ δε σο εηδηθφηεξν ζθνπφ λα θαηαξηίδνπλ 

θιεξηθνχο ή ππνςήθηνπο θιεξηθνχο. 

  

2. ηα Ιεξαηηθά ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα 

δηεηνχο θχθινπ εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη θαη 

λα θνηηνχλ θιεξηθνί ή θαη ιατθνί πνπ έρνπλ ππεξβεί ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπο, ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α. ηνλ Α' θχθιν εγγξάθνληαη θαη θνηηνχλ θιεξηθνί ή θαη ιατθνί, απφθνηηνη 

ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη απφθνηηνη ηνπ Α' θχθινπ 

ρεηξνηνλνχκελνη, θαηαηάζζνληαη ζηε Γ' κηζζνινγηθή θαηεγνξία Δθεκεξίσλ. 

β. ην Β' θχθιν εγγξάθνληαη θαη θνηηνχλ θιεξηθνί ή θαη ιατθνί, απφθνηηνη 

ηεο ππνρξεσηηθήο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη Μέζσλ 

Δθθιεζηαζηηθψλ Φξνληηζηεξίσλ, θαζψο θαη απφθνηηνη ηνπ Α' θχθινπ 

εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ Ιεξαηηθψλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Οη 

απφθνηηνη ηνπ Β' θχθινπ έρνπλ δηθαίσκα εγγξαθήο ζηα Δθθιεζηαζηηθά 

Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη αθνχ απνθηήζνπλ ην Γίπισκα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, θαηαηάζζνληαη ζηε Β' κηζζνινγηθή θαηεγνξία 

Δθεκεξίσλ. 

  

3. Γηεπζπληέο ζηα Ιεξαηηθά ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο νξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαηφπηλ 

ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

ζην νπνίν, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, κεηέρεη θαη εθπξφζσπνο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. 



  

4.  Οη αλάγθεο ησλ Ιεξαηηθψλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ζε εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θαιχπηνληαη κε απνζπάζεηο, θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη εθφζνλ 

απηνί δελ επαξθνχλ απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεκφζηαο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Οη απνζπάζεηο δηελεξγνχληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ, θαηφπηλ γλψκεο ηνπ Τπεξεζηαθνχ 

πκβνπιίνπ Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζην νπνίν, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ιεηηνπξγία, κεηέρεη εθπξφζσπνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ. 

  

5.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαηφπηλ 

ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

ζην νπνίν, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, κεηέρεη εθπξφζσπνο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ξπζκίδνληαη ηπρφλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηα 

Ιεξαηηθά ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. 

  

  

Αξζξν 22 

  

Γηθαηψκαηα καζεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Ιεξαηηθψλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 

  

Οη καζεηέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη φζνη θνηηνχλ ζηα Ιεξαηηθά ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 

δηθαηνχληαη ηηο παξνρέο θαη ηηο δηεπθνιχλζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηνπο καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο θαη γηα φζνπο θνηηνχλ ζε ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 

αληηζηνίρσο, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ζηε ρνξήγεζε δσξεάλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ 

ή άιισλ βνεζεκάησλ, ζηηο κεηαθηλήζεηο θαη ζηηο ππνηξνθίεο. Με απνθάζεηο 

ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζην 

νπνίν ζπκκεηέρεη θαηά πεξίπησζε θαη εθπξφζσπνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, πξνζαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη ησλ Ιεξαηηθψλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. 

  

  

Αξζξν 23 

  

Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ 

  

1. Σν κφληκν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαηέρεη νξγαληθέο ζέζεηο, πνπ αλήθνπλ ζε θιάδνπο 

αληίζηνηρνπο κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηε Γεκφζηα Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Οη εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο σο πξνο ηνπο θιάδνπο, ηα 

ηππηθά πξνζφληα, ηα ζέκαηα βαζκνινγηθήο, κηζζνινγηθήο θαη ελ γέλεη 

ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη εμέιημεο, φπσο θαη ηα ζέκαηα πεηζαξρηθνχ 

δηθαίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

  

2.  Οη δηνξηζκνί ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ πίλαθεο δηνξηζηέσλ, 

πνπ θαηαξηίδνληαη αλά θιάδν, κεηά απφ ζρεηηθή δεκφζηα πξνθήξπμε. Οη 

πίλαθεο πνπ θαηαξηίδνληαη δηαθξίλνληαη ζε πίλαθεο δηνξηζηέσλ, πίλαθεο 

επηηπρφλησλ θαη πίλαθεο απνξξηπηέσλ. Οη πίλαθεο δηνξηζηέσλ ηζρχνπλ γηα 



δχν (2) ζρνιηθά έηε, νη πίλαθεο επηηπρφλησλ γηα ηξία (3) ζρνιηθά έηε θαη ν 

δηνξηζκφο γίλεηαη αλάινγα κε ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο θαη ηνλ εγθεθξηκέλν 

θάζε θνξά πξνγξακκαηηζκφ πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ. 

  

3. Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη απφ ελλεακειέο εηδηθφ πκβνχιην ην 

νπνίν ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, κε ηελ νπνία νξίδεηαη θαη ν γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ. Σν 

πκβνχιην απαξηίδεηαη: α) απφ ηξία (3) κέιε πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 

Οξζφδνμε Δθθιεζία ζηελ Διιάδα, δχν απφ ηε Γηαξθή Ιεξά χλνδν ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα Αξρηεξέαο, ν νπνίνο θαη 

πξνεδξεχεη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη έλα απφ ηελ Ιεξά Δπαξρηαθή χλνδν ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο Κξήηεο θαη β) ηέζζεξα (4) κέιε πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κεηαμχ κειψλ Γ.Δ.Π. 

ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, πκβνχισλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ιλζηηηνχηνπ, ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη Γηεπζπληψλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη γ) ηνπο δχν (2) αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ηνπ 

Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

Η ζεηεία ηνπ πκβνπιίνπ είλαη δηεηήο. 

  

4. Απφ ηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ θαη επηηπρφλησλ πξνζιακβάλνληαη θαη νη 

αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη θαζεγεηέο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

ζρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

  

5. Γηα ην δηνξηζκφ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Αζσληάδα Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία απφ ηνπο 

πίλαθεο δηνξηζηέσλ θαη επηηπρφλησλ απαηηείηαη θαη έγθξηζε ηεο Ιεξάο 

Δπηζηαζίαο ηνπ Αγίνπ Όξνπο, ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. Φ.7626/6/ 

Α/1785/1987 (ΦΔΚ 765 Β'). 

  

6. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο δηελέξγεηαο ηεο πξνθήξπμεο 

δηνξηζκνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηα θξηηήξηα επηινγήο, ζηα νπνία 

ππνρξεσηηθψο ζπκπεξηιακβάλεηαη σο πξφθξηκα θαη ζπλέληεπμε, θαζψο θαη νη 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, ε δηαδηθαζία επηινγήο θαη θάζε άιιν εηδηθφηεξν 

ζέκα. 

  

7. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

κε πξνζαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο ξπζκίδνληαη νη κεηαζέζεηο, 

απνζπάζεηο, κεηαηάμεηο, εθπαηδεπηηθέο άδεηεο, επηκφξθσζε, κεηεθπαίδεπζε 

θαη αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη ινηπά ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο απηψλ. 

  

8. Η επηινγή Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ ζηα ζρνιεία ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο γίλεηαη απφ ην πκβνχιην ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Γηα ηα πξνζφληα, ηα θξηηήξηα θαη ηε 

δηαδηθαζία επηινγήο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο πνπ εθάζηνηε 

ηζρχνπλ γηα ηελ επηινγή Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ ηεο Γεκφζηαο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Με ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ πξνζαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ. 

  

  



Αξζξν 24 

  

Δπνπηηθφ πκβνχιην Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο 

  

1. πληζηάηαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ Δπνπηηθφ πκβνχιην Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ: 

α) έλαλ (1) Αξρηεξέα, ν νπνίνο νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηε 

Γηαξθή Ιεξά χλνδν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, σο Πξφεδξν, 

β) έλαλ (1) Αξρηεξέα, ν νπνίνο νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηελ Ιεξά 

Δπαξρηαθή χλνδν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κξήηεο, 

γ) έλαλ (1) χκβνπιν ή Πάξεδξν ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ή ρνιηθφ 

χκβνπιν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εηδηθφηεηαο ή θιάδνπ Θενιφγσλ, ν 

νπνίνο νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, 

δ) έλα (1) κέινο ηεο πλνδηθήο Δπηηξνπήο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαηδεχζεσο θαη 

Δπηκνξθψζεσο ηνπ Δθεκεξηαθνχ Κιήξνπ, ν νπνίνο νξίδεηαη κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηε Γηαξθή Ιεξά χλνδν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, 

ε) έλαλ (1) θαζεγεηή Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, ν νπνίνο νξίδεηαη κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ζη) έλα (1) Γηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, ν νπνίνο νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

δ) ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Θξεζθεπηηθήο Αγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή 

ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ. 

  

2. Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Με ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ νξίδεηαη θαη ν 

γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο είλαη κφληκνο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαηά πξνηίκεζε ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Θξεζθεπκάησλ. 

  

3. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο. 

  

4. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη 

αξκφδην λα πξνηείλεη ή λα γλσκνδνηεί γηα ζέκαηα ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε: 

α) ηελ ίδξπζε, ζπγρψλεπζε, θαηάξγεζε θαη κεηαθνξά ηεο έδξαο ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, 

β) ηελ θαηάξηηζε ή αλαζεψξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, 

γ) ηελ πξνθήξπμε θαη ζπγγξαθή εηδηθψλ βηβιίσλ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, 

δ) ηηο εγγξαθέο, κεηεγγξαθέο, θνίηεζε, πνηλέο, εμεηάζεηο, δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο καζεηηθήο δσήο ελ γέλεη, 

ε) ηε κειέηε θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζέκαηνο, ην νπνίν παξαπέκπεηαη ζε απηφ 

απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη αθνξά γεληθψο 

ζηε ιεηηνπξγία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

ζη) θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα. 

  

  

Αξζξν 25 

  

Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο 

  



1. πληζηάηαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ: 

α) έλαλ (1) Αξρηεξέα, ν νπνίνο νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηε 

Γηαξθή Ιεξά χλνδν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, σο Πξφεδξν, 

β) έλαλ (1) Αξρηεξέα, ν νπνίνο νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηελ Ιεξά 

Δπαξρηαθή χλνδν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κξήηεο, 

γ) έλαλ (1) Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, απφ ηνπο 

ππεξεηνχληεο ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ν νπνίνο 

νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Κξάηνπο, 

δ) έλαλ (1) χκβνπιν ή Πάξεδξν ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ή ρνιηθφ 

χκβνπιν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εηδηθφηεηαο ή θιάδνπ Θενιφγσλ, ν 

νπνίνο νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ε) ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Θξεζθεπηηθήο Αγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή 

ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ θαη 

ζη) δχν (2) αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαηά πξνηίκεζε κε βαζκφ Α'. 

Όηαλ ζπδεηείηαη ζέκα δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, αληί ησλ παξαπάλσ αηξεηψλ 

κειψλ, ζπκκεηέρνπλ δχν (2) αηξεηνί εθπξφζσπνη ηνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο. Οη αηξεηνί εθπξφζσπνη 

εθιέγνληαη κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

  

2. Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Με ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ νξίδεηαη θαη ν 

γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο είλαη κφληκνο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

  

3. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ είλαη δηεηήο. 

  

4. Σν Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο 

έρεη γεληθή αξκνδηφηεηα επί ππεξεζηαθψλ θαη πεηζαξρηθψλ ζεκάησλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ φισλ 

ησλ βαζκίδσλ ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα ην πκβνχιην 

είλαη αξκφδην γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε: 

α) ηηο κεηαζέζεηο, απνζπάζεηο θαη κεηαηάμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ κία 

ζρνιηθή κνλάδα ζε άιιε ή θαηά πεξίπησζε ζε ππεξεζίεο θαη θνξείο, φπνπ 

ηνχην πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, 

β) ηε ρνξήγεζε εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ, 

γ) ηε βαζκνινγηθή θαη ελ γέλεη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε φινπ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα ζέκαηα κεηαηάμεσλ, 

δ) ηα ζέκαηα πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Δθθιεζηαζηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ησλ πην πάλσ θαηεγνξηψλ, 

ε) θάζε άιιν ζέκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο. 

  

  

  

Αξζξν 26 

  

Ίδξπζε Δζηίαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο 

  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ' 



ΔΣΙΑ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΟΛΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ 

ΓΙΑΚΟΝΙΑ 

  

1. Ιδξχεηαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.) κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία «Δζηία Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο» θαη έδξα 

ηελ Αζήλα. 

  

2. Η Δζηία Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο ηειεί ππφ ηελ επζχλε ηεο Οξζφδνμεο 

Δθθιεζίαο ζηελ Διιάδα θαη έρεη σο ζθνπφ ηε κέξηκλα γηα ζίηηζε θαη δηακνλή 

θνηηεηψλ θαη καζεηψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε Δζηία Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο 

νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί θνηηεηηθέο θαη θαηά πεξίπησζε καζεηηθέο εζηίεο 

ζηηο πφιεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κνλάδεο ηεο εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο ή 

αλαζέηεη ζε ηξίηνπο ηε ζίηηζε ή θαη ηε δηακνλή θνηηεηψλ θαη καζεηψλ. Η 

Δζηία Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη δηακνλή θαη ζίηηζε 

ζε θνηηεηέο ησλ Πξνγξακκάησλ Ιεξαηηθψλ πνπδψλ θαη καζεηέο ησλ 

Ιεξαηηθψλ ρνιψλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο πνπ ην επηζπκνχλ. Οη δαπάλεο 

εμνπιηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εζηηψλ γηα ηηο θαηεγνξίεο απηέο ησλ 

θνηηεηψλ θαη καζεηψλ θαιχπηνληαη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ κε επηρνξήγεζε ηεο Δζηίαο 

Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο. Δζηίεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη ζηα Δληαία 

Δθθιεζηαζηηθά Λχθεηα θαη ζηα Δθθιεζηαζηηθά Γπκλάζηα. ηηο εζηίεο απηέο 

κπνξνχλ λα δηακέλνπλ θαη νη ζπνπδαζηέο ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Ιλζηηηνχησλ 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαιχπηεηαη απφ 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο ή ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Δθθιεζηαζηηθήο Αξρήο ζηε δηθαηνδνζία ηεο νπνίαο ππάγεηαη ε εζηία. 

  

3. Η δηνίθεζε ηεο Δζηίαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο αζθείηαη απφ: 

α) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη 

β) ηνλ Γηεπζπληή. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ επηά (7) κέιε 

θαη νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γηαξθνχο Ιεξάο πλφδνπ. Με ηελ ίδηα απφθαζε 

νξίδεηαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. Ο 

Γηεπζπληήο είλαη θαζεγεηήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαηά πξνηίκεζε 

απφ ηελ Δθθιεζηαζηηθή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαη επηιέγεηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ, θαηφπηλ αλνηθηήο 

πξνθήξπμεο. Με θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε 

απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπ Γξακκαηέα απηνχ 

θαη ηνπ Γηεπζπληή. 

  

4. Σν εκεξήζην ζηηεξέζην γηα ηνπο θνηηεηέο θαη καζεηέο εθθιεζηαζηηθήο 

εθπαίδεπζεο νξίδεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, κεηά 

απφ πξφηαζε ηεο Γηαξθνχο Ιεξάο πλφδνπ. 

  

5.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

θπξψλεηαη ν Καλνληζκφο ηεο Δζηίαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ 

θαηαξηίδεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο λφκνπ απφ ηε Γηαξθή Ιεξά χλνδν θαη κε ηνλ νπνίν ξπζκίδνληαη 

ζέκαηα ελ γέλεη νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ηδίσο δε: νη αξκνδηφηεηεο ησλ 

νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο απηψλ, ν ηξφπνο νξγάλσζεο, 

δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνηηεηηθψλ ή καζεηηθψλ εζηηψλ, ε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ζε ηξίηνπο ηεο δηακνλήο ή ηεο ζίηηζεο θνηηεηψλ ή καζεηψλ, ε 

δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θαη θαηαλνκήο ησλ πφξσλ, ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο, παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο ησλ 



ζπζζηηίσλ, ν θαζνξηζκφο ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ εζηηψλ θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

  

6. Ο εμνπιηζκφο ησλ πθηζηάκελσλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ 

νηθνηξνθείσλ παξαρσξείηαη κε ηε ιήμε ηνπ ηξέρνληνο ζπνπδαζηηθνχ ή 

ζρνιηθνχ έηνπο θαηά πεξίπησζε ζηελ Δζηία Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο 

θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δζηίαο ηεο νηθείαο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Οκνίσο, ην ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ ζηα πθηζηάκελα νηθνηξνθεία πνπ 

ιεηηνπξγνχλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ δηαηίζεηαη ζηελ Δζηία 

Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

  

7.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ ηπρφλ αλαθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

  

  

Αξζξν 27 

  

ρνιή Δθθιεζηαζηηθήο Γηαθνλίαο 

  

1. Ιδξχεηαη θαη ιεηηνπξγεί ρνιή Δθθιεζηαζηηθήο Γηαθνλίαο (.Δ.Γ.), σο 

ππεξεζία ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, κε έδξα ηελ Αζήλα, ζθνπφο ηεο νπνίαο 

είλαη ε θαηάξηηζε θαη ε δηα βίνπ επηκφξθσζε ζηειερψλ, Κιεξηθψλ ή Λατθψλ, 

ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, Πηπρηνχρσλ Αλσηάηεο Δθπαίδεπζεο. 

  

2. Όξγαλα ηεο ρνιήο Δθθιεζηαζηηθήο Γηαθνλίαο είλαη ε Δθνξεία, ν Έθνξνο 

θαη ην Αθαδεκατθφ πκβνχιην. 

  

3. Η Δθνξεία είλαη αλψηαην φξγαλν ηεο ρνιήο Δθθιεζηαζηηθήο Γηαθνλίαο, ην 

νπνίν έρεη γεληθή αξκνδηφηεηα επί φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

ζεκάησλ. πγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο Γηαξθνχο Ιεξάο πλφδνπ θαη 

απνηειείηαη απφ ηνλ Αξρηεπίζθνπν Αζελψλ θαη πάζεο Διιάδνο σο Πξφεδξν, 

ηξεηο (3) Μεηξνπνιίηεο ή άιινπο Κιεξηθνχο, εθ ησλ νπνίσλ ν αξραηφηεξνο 

αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν, φηαλ απηφο θσιχεηαη ή απνπζηάδεη, θαη ηξεηο (3) 

Καζεγεηέο Αλσηάηεο Δθπαίδεπζεο, ελ ελεξγεία ή νκφηηκνπο, εθ ησλ νπνίσλ 

νη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ζενινγηθψλ καζεκάησλ Θενινγηθψλ ρνιψλ. 

  

4. Ο 'Δθνξνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δθνξείαο. Ο Έθνξνο δηεπζχλεη ηηο 

Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηεο ρνιήο Δθθιεζηαζηηθήο Γηαθνλίαο θαη ζπληνλίδεη ην 

δηδαθηηθφ ηεο έξγν, πξνηείλεη ζηελ Δθνξεία ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη 

ζπληάζζεη ηνλ απνινγηζκφ ηεο ρνιήο Δθθιεζηαζηηθήο Γηαθνλίαο, εθηειεί ηηο 

δαπάλεο ηεο εληφο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη έρεη ηελ επζχλε 

γηα ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο. 

  

5.  Ο Πξφεδξνο ηεο Δθνξείαο, κε απφθαζε ηνπ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο 

Δθνξείαο, ζπγθξνηεί επηακειέο Αθαδεκατθφ πκβνχιην απφ Καζεγεηέο 

Παλεπηζηεκίνπ ελ ελεξγεία ή νκφηηκνπο, εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο (4) 

ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ Θενινγηθψλ ρνιψλ, κε πξνεδξεχνληα ηνλ αξραηφηεξν 

απφ απηνχο. Ο Έθνξνο, ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία είλαη ηξηεηήο, ζπκκεηέρεη ζην 

Αθαδεκατθφ πκβνχιην ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

  

6. Σν Αθαδεκατθφ πκβνχιην θαηαξηίδεη ηα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ 

επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο, ηα νπνία θαηφπηλ εγθξίλνληαη απφ ηελ Δθνξεία, 

αλαζέηεη θαη επηκεξίδεη θαζήθνληα ζην θάζε είδνπο εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

ηεο ρνιήο Δθθιεζηαζηηθήο Γηαθνλίαο, απνθαζίδεη επί θάζε εθπαηδεπηηθνχ, 

ζπνπδαζηηθνχ ή πεηζαξρηθνχ ζέκαηνο ζπνπδαζηψλ θαη γεληθψο έρεη ηελ 



επζχλε γηα θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο 

Δθθιεζηαζηηθήο Γηαθνλίαο. 

  

7.  Η ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δθνξείαο θαη ηνπ Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ είλαη 

ηξηεηήο, νη ζρεηηθέο δε ππεξεζίεο ηνπο παξέρνληαη ρσξίο ακνηβή. Ο 'Έθνξνο 

κπνξεί λα ιακβάλεη κεληαία απνδεκίσζε, ην χςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη κε 

απφθαζε ηεο Γηαξθνχο Ιεξάο πλφδνπ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δθνξείαο. Η 

απνδεκίσζε απηή, θαζψο θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο ρνιήο 

Δθθιεζηαζηηθήο Γηαθνλίαο θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο. 

  

8. Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο ρνιήο Δθθιεζηαζηηθήο Γηαθνλίαο δχλαηαη λα 

θαιχπηνληαη κε απνζπάζεηο θαζεγεηψλ ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, θαηά 

θαλφλα θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Η απφζπαζε ελεξγείηαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Η απφζπαζε 

έρεη δηάξθεηα έλα (1) ζρνιηθφ έηνο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. ηε ρνιή 

Δθθιεζηαζηηθήο Γηαθνλίαο πξνζθαινχληαη θαη δηδάζθνπλ θαηά βάζηλ θαη ελ 

ελεξγεία κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο ή νκφηηκνη θαζεγεηέο ησλ Θενινγηθψλ ρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 

Οξζνδφμσλ νκνηαγψλ ηεο αιινδαπήο. 

  

9. Με απφθαζε ηεο Γηαξθνχο Ιεξάο πλφδνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θπξψλεηαη ν Καλνληζκφο ηεο ρνιήο πνπ 

θαηαξηίδεηαη απφ θνηλνχ απφ ηελ Δθνξεία θαη ην Αθαδεκατθφ πκβνχιην. Με 

ηνλ Καλνληζκφ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα φξγαλα δηνίθεζεο 

ηεο ρνιήο, ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο απηψλ, ζηελ 

θαζφινπ νξγάλσζε ηεο ρνιήο, ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ δηα βίνπ επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο, ζηνπο νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο θαη ζηε δηαρείξηζε απηψλ, ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ζηελ 

επηινγή-εγγξαθή, παξαθνινχζεζε καζεκάησλ, δηαδηθαζία εμεηάζεσλ, 

βαζκνινγία, ζηα ρνξεγνχκελα πηζηνπνηεηηθά, ζηελ νξγάλσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ζε αξγίεο, ζεξηλέο δηαθνπέο, ζηε 

δηαδηθαζία ρνξήγεζεο παξνρψλ, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ζε ζπγγξάκκαηα θαη 

ινηπά βνεζήκαηα, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Με ηελ 

ίδηα δηαδηθαζία, κεηά απφ πξφηαζε ησλ νξγάλσλ ηεο ρνιήο, κπνξνχλ λα 

αλαζεσξνχληαη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ. 

  

  

  

Αξζξν 28 

  

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο θαη ηηο 

Αλψηεξεο Δθθιεζηαζηηθέο ρνιέο 

  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ, ΣΔΛΙΚΔ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

  

1.  Οη ζπνπδαζηέο ησλ Αλσηέξσλ Δθθιεζηαζηηθψλ ρνιψλ, πνπ 

νινθιεξψλνπλ επηηπρψο ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2006-2007, θαηαηάζζνληαη απηνδηθαίσο απφ ηελ έλαξμε 

ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2007-2008 ζην Πξφγξακκα Ιεξαηηθψλ πνπδψλ ηεο 

νηθείαο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο. Καη' εμαίξεζε, νη απφθνηηνη ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο 2005-2006 κπνξνχλ, χζηεξα απφ αίηεζε - δήισζε λα 

ζπλερίζνπλ ηε θνίηεζε ζην 7ν εμάκελν ζπνπδψλ ή λα θαηαζηνχλ πηπρηνχρνη 

ηεο νηθείαο Αλψηεξεο Δθθιεζηαζηηθήο ρνιήο. Οη θνηηεηέο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Ιεξαηηθψλ πνπδψλ δηαηεξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο 



θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηα ππνιεηπφκελα εμάκελα ζπνπδψλ θαη 

θαηνρπξψλνπλ ηα καζήκαηα ζηα νπνία έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρψο, εθφζνλ 

πεξηιακβάλνληαη ζην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Οη ππφινηπνη ζπνπδαζηέο 

ησλ Αλσηέξσλ Δθθιεζηαζηηθψλ ρνιψλ, πνπ δελ νινθιεξψλνπλ επηηπρψο ηα 

καζήκαηα, θαηαηάζζνληαη ζην νηθείν θαηά πεξίπησζε εμάκελν ζπνπδψλ, κε 

απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ 

Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ ηεο νηθείαο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο. 

Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ξπζκίδεηαη νπνηνδήπνηε δήηεκα πξνθχπηεη ζε ζρέζε κε 

ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ησλ θνηηεηψλ, ιφγσ νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

  

2.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά 

απφ γλψκε ηνπ Αλψηαηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, θαζνξίδνληαη νη φξνη, 

νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία εμνκνίσζεο ησλ πηπρίσλ ησλ Αλσηέξσλ 

Δθθιεζηαζηηθψλ ρνιψλ κε ηα πηπρία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ιεξαηηθψλ πνπδψλ 

ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ. 

  

3. Όζνη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ ππεξεηνχλ σο θαζεγεηέο 

ζηηο Αλψηεξεο Δθθιεζηαζηηθέο ρνιέο θξίλνληαη, κε θιεηζηή δηαδηθαζία, γηα 

έληαμε ζε κφληκεο ζέζεηο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπο 

πνπ ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ λφκνπ, σο αθνινχζσο: νη ππεξεηνχληεο ζηελ Α' βαζκίδα γηα ζέζε 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, νη ππεξεηνχληεο ζηε Β' βαζκίδα γηα ζέζε Δπίθνπξνπ 

Καζεγεηή θαη νη ππεξεηνχληεο ζηε Γ' βαζκίδα γηα ζέζε Λέθηνξα. Σν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ θαζνξίδεηαη απφ ην Αλψηαην 

Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην. Η θξίζε γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

10, αθνχ ιεθζεί ππφςε ην επδφθηκν ηεο ππεξεζίαο ηνπο. Αλ ε θξίζε είλαη 

ζεηηθή, ν θξηλφκελνο εληάζζεηαη ζε κφληκε ζέζε Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ, 

ζηε βαζκίδα γηα ηελ νπνία θξίζεθε κε κεηαηξνπή απηνδηθαίσο ηεο ζέζεο πνπ 

θαηέρεη ζε ζέζε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Αλ ε θξίζε είλαη αξλεηηθή ηφηε 

παξακέλνπλ ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο θαη ε ππεξεζηαθή ηνπο θαηάζηαζε 

δηέπεηαη απφ ην πξνεγνχκελν λνκηθφ θαη κηζζνινγηθφ θαζεζηψο 

/Δρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ κία κφλν λέα θξίζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

ρξφληα κεηά ηελ πξψηε θξίζε. 

Γηαδηθαζίεο θξίζεσο θαζεγεηψλ ησλ Αλσηέξσλ Δθθιεζηαζηηθψλ ρνιψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε, θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, νινθιεξψλνληαη κε βάζε ηνπξντζρχζαλ θαζεζηψο θαη ζηε ζπλέρεηα 

εθαξκφδεηαη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία. 

  

4. Γηα ηηο θξίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Αλσηάηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, εηδηθφ επηακειέο εθιεθηνξηθφ ζψκα, ζην νπνίν 

κεηέρνπλ ηέζζεξηο (4) Καζεγεηέο ή Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο Ιδξπκάησλ 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ ίδηνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ απηνί, επηζηήκνλεο ηεο εκεδαπήο 

αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ θαη αληίζηνηρεο ή ζπγγελνχο εηδηθφηεηαο πξνο ηε 

ζέζε πνπ θαηά πεξίπησζε πξφθεηηαη λα κεηαηξαπεί θαη πιεξσζεί, θαη ηξεηο 

(3) ηεξάξρεο, θάηνρνη δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ. Δάλ δελ ππάξρνπλ ηεξάξρεο κε 

ηα αλσηέξσ πξνζφληα, κπνξνχλ λα νξίδνληαη σο κέιε ηνπ εθιεθηνξηθνχ 

ζψκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη ηεξάξρεο θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ 

ηίηισλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη θαη ν Πξφεδξνο απηνχ ηνπ 

εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο. 

  

5. Γηα ηελ θαηά ην άξζξν 7 ηνπ λφκνπ απηνχ ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία 

Αθαδεκατθνχ πκβνπιίνπ θάζε Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο 

απαηηείηαη ν δηνξηζκφο ζε απηήλ επηά (7) ηνπιάρηζηνλ κειψλ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, απφ ηα νπνία ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ζηηο βαζκίδεο ηνπ Καζεγεηή 



ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή/ Δσο φηνπ δηνξηζηνχλ ηα επηά (7) απηά κέιε θάζε 

Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο, ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αθαδεκατθνχ 

πκβνπιίνπ αζθεί επηακειήο Γηνηθνχζα Δπηηξνπή. Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε 

θάζε Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αλψηαηνπ Δπηζηεκνληθνχ 

πκβνπιίνπ. Χο κέιε ησλ Γηνηθνπζψλ Δπηηξνπψλ νξίδνληαη επηζηήκνλεο 

εγλσζκέλνπ θχξνπο κε ζενινγηθή θαηάξηηζε θαη ηεξάξρεο, θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ. 

  

6. Η πεξηνπζία, θαζψο θαη ην αξρείν πνπ δηαρεηξίδνληαη νη Αλψηεξεο 

Δθθιεζηαζηηθέο ρνιέο Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο, Ηξαθιείνπ Κξήηεο 

θαη Βειιάο Ισαλλίλσλ πεξηέξρνληαη κε ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 

2006-2007 απηνδηθαίσο ζηε δηαρείξηζε ησλ αληίζηνηρσλ Αλσηάησλ 

Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ. 

  

7. Οη πθηζηάκελεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ θελέο ζέζεηο 

Καζεγεηψλ ησλ Αλψηεξσλ Δθθιεζηαζηηθψλ ρνιψλ κεηαηξέπνληαη 

απηνδηθαίσο ζε εληαίεο ζέζεηο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά ην άξζξν 9 ηνπ 

λφκνπ απηνχ, επηπιένλ ησλ ζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λφκνπ απηνχ. 

  

8. Με ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2006-2007 ιήγεη ε ζεηεία ησλ 

νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ Αλψηεξσλ Δθθιεζηαζηηθψλ ρνιψλ θαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ησλ ρνιψλ απηψλ πεξηέξρεηαη ζηα αξκφδηα 

φξγαλα ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ, ηα νπνία εθεμήο ρνξεγνχλ ηνπο 

ηίηινπο θαη ηα θάζε είδνπο πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο. Με απνθάζεηο ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

  

9. Οη πθηζηάκελεο θελέο ζέζεηο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 

κεηνλνκαδφκελσλ Αλψηεξσλ Δθθιεζηαζηηθψλ ρνιψλ ζεσξνχληαη νξγαληθέο 

ζέζεηο αληίζηνηρσλ θαηεγνξηψλ, ηεο νηθείαο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθήο 

Αθαδεκίαο, επηπιένλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ ζην άξζξν 18 ηνπ λφκνπ 

απηνχ. Οη ππεξεηνχληεο δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ησλ Αλψηεξσλ 

Δθθιεζηαζηηθψλ ρνιψλ θαηαηάζζνληαη απηνδηθαίσο ζε πξνζσπνπαγείο 

ζέζεηο, ζηηο νπνίεο κεηαηξέπνληαη νη ζέζεηο πνπ θαηέρνπλ, ζεσξνχκελνη 

ππάιιεινη ηεο νηθείαο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο. Δηδηθψο, ην 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηα Οηθνηξνθεία δηαηίζεηαη, έσο φηνπ 

απνρσξήζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηελ ππεξεζία, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Οηθνηξνθείσλ ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λφκνπ απηνχ. 

  

10. Σν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ, 

κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ηνπ άξζξνπ 25 

ηνπ λφκνπ απηνχ, εμαθνινπζεί λα ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

πθηζηάκελνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

  

11. ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λφκνπ απηνχ 

εληάζζνληαη θαη νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γ' Σάμεο Δληαίσλ Δθθιεζηαζηηθψλ 

Λπθείσλ πνπ ππάξρνπλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

  

  

Αξζξν 29 

  

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηα Ιεξαηηθά ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο θαη ηα 

Μέζα Δθθιεζηαζηηθά Φξνληηζηήξηα 

  

1. Η Γ' ηάμε ησλ Δληαίσλ Δθθιεζηαζηηθψλ Λπθείσλ θαηαξγείηαη κε ηε ιήμε 

ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2005-2006. ηνπο καζεηέο πνπ δελ νινθιεξψλνπλ ηηο 



ζπνπδέο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο γηα ηειεπηαία θνξά ζηηο επα-

λαιεπηηθέο εμεηάζεηο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2006. 

  

2. Σα Ιεξαηηθά ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λφκνπ απηνχ 

αξρίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2006-2007. Σν ζρνιηθφ 

έηνο 2005-2006 εγγξάθνληαη γηα ηειεπηαία θνξά καζεηέο ζηελ πξψηε ηάμε 

ησλ Μέζσλ Δθθιεζηαζηηθψλ Φξνληηζηεξίσλ, νη νπνίνη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 

2006-2007 ζα εληάζζνληαη ζηνλ Α' θχθιν ζπνπδψλ ησλ Ιεξαηηθψλ ρνιείσλ 

Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Οη απφθνηηνη ηεο Β' ηάμεσο ησλ Μέζσλ Δθθιεζηαζηηθψλ 

Φξνληηζηεξίσλ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2005 - 2006 εγγξάθνληαη ζην Β' έηνο 

ηνπ Α' θχθινπ ζπνπδψλ ησλ Ιεξαηηθψλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Σα 

πθηζηάκελα, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, Μέζα Δθθιεζηαζηηθά 

Φξνληηζηήξηα θαηαξγνχληαη κε ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2005-2006. Με 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά απφ 

γλψκε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο, ξπζκίδνληαη 

νη θάζε είδνπο καζεηηθέο εθθξεκφηεηεο σο πξνο ηε θνίηεζε ηνπο θαη θάζε 

άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 

  

3. Οη πθηζηάκελεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ θελέο νξγαληθέο 

ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο αλαθαηαλέκνληαη κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά απφ γλψκε ηνπ 

Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο, φπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν απηφλ, αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο θάζε ζρνιείνπ θαη ηνλ αξηζκφ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε απηά. Οη 

ππεξεηνχληεο ζηα Μέζα Δθθιεζηαζηηθά Φξνληηζηήξηα εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα απνζπαζηνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λφκνπ 

απηνχ ή λα κεηαηεζνχλ ζε άιια εθθιεζηαζηηθά ζρνιεία ή λα κεηαηαγνχλ ζηε 

δεκφζηα δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε ζρνιεία ηεο Γηεχζπλζεο πνπ έρεη ηελ 

έδξα ηεο ζηελ ίδηα πφιε φπνπ ιεηηνπξγεί ην Μέζν Δθθιεζηαζηηθφ 

Φξνληηζηήξην απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη. Οη θαζεγεηέο ησλ ζρνιείσλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ αλαζηέιινπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη φζνη βξεζνχλ ππεξάξηζκνη ιφγσ θαηάξγεζεο ηεο Γ' 

ηάμεο ησλ Δληαίσλ Δθθιεζηαζηηθψλ Λπθείσλ κεηαηίζεληαη, εθφζνλ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα, ζε άιιν ζρνιείν ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο ή 

κεηαηάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζε ζρνιεία ηεο Γηεχζπλζεο πνπ έρεη ηελ έδξα 

ηεο ζηελ πφιε φπνπ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη. Με 

θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο 

ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ 

Μέζσλ Δθθιεζηαζηηθψλ Φξνληηζηεξίσλ θαη ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ζρνιείσλ 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

  

4.  Μέρξηο φηνπ επηιεγνχλ νη Γηεπζπληέο ζηα Ιεξαηηθά ρνιεία Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο, θαηά ην άξζξν 21 ηνπ λφκνπ απηνχ, θαζήθνληα Γηεπζπληψλ ζηηο 

ρνιέο απηέο αλαηίζεληαη απφ ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο ζε ππεξεηνχληεο εθπαηδεπηηθνχο θιάδνπ ΠΔ1 

Θενιφγσλ κε δεθαεηή ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ηεο Δθθιεζηαζηηθήο, άιισο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Γεκφζηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

  

5. Η βηβιηνζήθε, ην αξρείν θαη ν εμνπιηζκφο ησλ Μέζσλ Δθθιεζηαζηηθψλ 

Φξνληηζηεξίσλ πεξηέξρνληαη ζην πιεζηέζηεξν Ιεξαηηθφ ρνιείν Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο. 



  

  

Αξζξν 30 

  

α) Η πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 1951/1991 

(ΦΔΚ 84 Α') αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

  

«Η Γηαξθήο Ιεξά χλνδνο κπνξεί, κε απφθαζε ηεο, λα αλπςψζεη φινπο ηνπο 

Βνεζνχο Δπηζθφπνπο θαη Σηηνπιάξηνπο ζε Σηηνπιάξηνπο Μεηξνπνιίηεο κε ηνλ 

ηίηιν πνπ θέξνπλ.» 

  

β) Απφ ηηο ζέζεηο πνπ ζπζηήζεθαλ κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.δ. 1399/1973 (ΦΔΚ 

112 Α') κεηαθέξνληαη απφ ηελ Ιεξά Μεηξφπνιε Ρφδνπ ζηελ Ιεξά Μεηξφπνιε 

χκεο κηα ζέζε Γηαθφλνπ θαη κηα Ιεξνθήξπθα, ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε ζέζε 

ιατθνχ ππαιιήινπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ. 

  

  

Αξζξν 31 

  

Δμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο 

  

1. Δηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ 

ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ, κεηά απφ 

γλψκε ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

  

2. Όπνπ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ απαηηείηαη γλψκε, ζχκθσλε 

γλψκε ή πξφηαζε αξκφδηνπ νξγάλνπ, απηή ζα πξέπεη λα δηαηππσζεί, εθφζνλ 

δελ νξίδεηαη απφ επί κέξνπο δηαηάμεηο δηαθνξεηηθά, ην αξγφηεξν κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ 

εξσηήκαηνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε πξάμε εθδίδεηαη απεπζείαο απφ ην 

απνθαζίδνλ φξγαλν. 

  

3. ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ εγγξάθνληαη θαη' έηνο νη αλαγθαίεο πηζηψζεηο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

  

4. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Πνιπκεινχο πκβνπιίνπ 

ηεο Ρηδαξείνπ Δθθιεζηαζηηθήο ρνιήο, κπνξεί λα ξπζκίδνληαη ζην πιαίζην ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί Δζληθψλ Κιεξνδνηεκάησλ ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γεληθψο έξγνπ 

ηεο ΡηδαξείνπΔθθιεζηαζηηθήο ρνιήο. 

  

  

Αξζξν 32 

  

Σειηθέο δηαηάμεηο 

  

1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ Δθθιεζηαζηηθή Δθπαίδεπζε, νη νπνίεο είλαη 

αληίζεηεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ή ξπζκίδνπλ θαηά ηξφπν 

δηαθνξεηηθφ ηα ίδηα ζέκαηα. 

  



2.  Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ δελ ζίγνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο πνπ νξίδνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ γηα ην δηνξηζκφ 

θιεξηθψλ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο. 

  

  

Αξζξν 33 

  

Έλαξμε ηζρχνο 

  

Η ηζρχο ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 
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