Νόµος 2943/2001
Πρόσληψη αναπληρωτών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες
των σχολείων
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Κατά το διδακτικό έτος 2000 – 20001 προσλήφθηκαν χίλιοι (1000) προσωρινοί αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής για την εφαρµογή στα σχολεία του προγράµµατος:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. Οι
προσληφθέντες προήλθαν α) από τους επιτυχόντες στο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ έτους 1998, β)
από την ειδική διαδικασία για πρόσληψη αναπληρωτών στις Σ.Μ.Ε.Α, και γ) από τους
εγγεγραµµένους στους πίνακες διοριστέων (επετηρίδες).
Η ανάγκη ενίσχυσης της εφαρµογής τους προγράµµατος αυτού στα σχολεία πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης υπαγορεύει την επαναπρόσληψη αυτών για τα διδακτικά
έτη 2001 – 2002, 2002 – 2003 και 2003 - 2004 δεδοµένου ότι παρακολούθησαν σχετικό
επιµορφωτικό πρόγραµµα και απόκτησαν διδακτική εµπειρία. Επιπλέον για την επέκταση της
εφαρµογής του προγράµµατος και σε άλλα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης επιβάλλεται η πρόσληψη για το διδακτικό έτος 2001 – 2002 χιλίων (1000)
ακόµα προσωρινών αναπληρωτών φυσικής αγωγής οι οποίοι θα επαναπροσληφθούν για τα
διδακτικά έτη 2002 – 2003 και 2003 – 2004.
Εξάλλου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2525/1997 από το σχολικό έτος 2003
– 2004 και εφεξής δεν θα γίνονται διορισµοί τακτικών εκπαιδευτικών από τους πίνακες
διοριστέων και ούτε προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και εποµένως προκύπτει η
ανάγκη θέσπισης νέου νοµικού πλαισίου σχετικά µε τις προσλήψεις προσωρινών
αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών.
Με το σχέδιο νόµου παρέχεται η δυνατότητα επαναπροσλήψης των αναπληρωτών φυσικής
αγωγής για καθένα από τα διδακτικά έτη 2001 – 2002, 2002 – 2003 και 2003 – 2004, που
είχαν προσληφθεί για το διδακτικό έτος 2000 – 2001 για την εφαρµογή του προγράµµατος
της Ολυµπιακής Εκπαίδευσης στα σχολεία και καθορίζεται η διαδικασία επαναπρόσληψης
αυτών.
Προβλέπεται επίσης η πρόσληψη χιλίων ακόµα αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής από το
διδακτικό έτος 2001 – 2002 και καθορίζονται οι κατηγορίες υποψηφίων, ο τρόπος και η
διαδικασία πρόσληψης και επαναπρόσληψης αυτών.
Στη συνέχεια θεσπίζονται οι αναγκαίες διατάξεις για την πρόσληψη προσωρινών
αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών στα
σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
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Νόµος 2943/2001
“Πρόσληψη αναπληρωτών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις
ανάγκες των σχολείων”

Άρθρο 1
1. Οι προσληφθέντες κατά το διδακτικό έτος 2000-2001 χίλιοι (1.000) προσωρινοί
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής για την εφαρµογή του προγράµµατος
Ολυµπιακή Εκπαίδευση στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
επαναπροσλαµβάνονται για καθένα από τα διδακτικά έτη 2001-2002. 2002-2003 και 20032004. Η επαναπρόσληψη και η τοποθέτηση τους γίνεται στις ίδιες θέσεις, στις οποίες είχαν
αρχικά προσληφθεί, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων.
2. Σε περίπτωση που µε τις επαναπροσλήψεις της προηγούµενης παραγράφου δεν καλυφθούν
οι χίλιες (1.000) θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2001-2002
προσλαµβάνονται ισάριθµοι των κενών θέσεων αναπληρωτές εκπαιδευτικοί από υποψηφίους
που προέρχονται κατά σειρά:
α) Από τους εγγεγραµµένους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών του άρθρου
138 του ν. 2725/ 1999 και κατά σειρά εγγραφής τους στον πίνακα αυτόν.
β) Από τους επιτυχόντες στο διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 1998. εφόσον κατά το
διδακτικό έτος 2000-2001: αα) είχαν προσληφθεί σε θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών των
σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή
ββ) είχαν υποβάλει δήλωση πρόσληψης για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και δεν
είχαν προσληφθεί εξαιτίας του περιορισµού των δηλώσεων προτίµησης ή
γγ) έχουν καλύτερη σειρά από τον τελευταίο προσληφθέντα για το πρόγραµµα Ολυµπιακή
Εκπαίδευση ή σε θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών των σχολείων πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, έστω και αν δεν υπέβαλαν δήλωση πρόσληψης.
γ) Από τους εγγεγραµµένους στους πίνακες διοριστέων του ν. 1566/1985 και προσληφθέντες
σε θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.
Για την πρόσληψη τους καταθέτουν δήλωση προτίµησης για την τοποθέτηση τους σε µία (1)
και µέχρι τριάντα (30) διευθύνσεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που
συντρέχουν περισσότεροι από τις υφιστάµενες θέσεις σε µία περιοχή τοποθέτησης,
προσλαµβάνονται οι έχοντες καλύτερη σειρά εγγραφής στον οικείο πίνακα. Οι
προσλαµβανόµενοι κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου τοποθετούνται και
επαναπροσλαµβάνονται για τα διδακτικά έτη 2002-2003 και 2003-2004, κατά τα οριζόµενα
στην προηγούµενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.
3. Για το διδακτικό έτος 2001-2002 προσλαµβάνονται χίλιοι (1.000) επιπλέον προσωρινοί
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής για την επέκταση της εφαρµογής του
προγράµµατος της Ολυµπιακής Εκπαίδευσης. Η πρόσληψη τους γίνεται κατά σειρά από:
α) τους εγγεγραµµένους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών του άρθρου 138
του ν. 2725/1999 και κατά σειρά εγγραφής τους στον πίνακα αυτόν.
β) από τους επιτυχόντες στο διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 1998. εφόσον ανήκουν σε
µια από τις κατηγορίες αα . ββ και γγ' της περίπτωσης β' της προηγούµενης παραγράφου.
γ) τους περιλαµβανόµενους στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. του
έτους 2000 και κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα αυτόν.
δ) τους λαβόντες τη βαθµολογική βάση στο διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 2000 και
κατά τη σειρά της βαθµολογίας τους και
ε) τους εγγεγραµµένους στους πίνακες διοριστέων του ν. 1566/1985 και κατά τη σειρά
εγγραφής τους.

Οι ανήκοντες στις κατηγορίες β . γ και δ συµπληρώνουν ποσοστό 80% των
προσλαµβανοµένων µετά την πρόσληψη των υποψηφίων της κατηγορίας α' και στο υπόλοιπο
20% προσλαµβάνονται οι ανήκοντες στην κατηγορία ε .
Οι προσλαµβανόµενοι κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου τοποθετούνται και
επαναπροσλαµβάνονται για τα διδακτικά έτη 2002-2003 και 2003-2004. κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
4. Σε περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία, για οποιονδήποτε λόγο. των
προσλαµβανοµένων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου αναπληρωτών εκπαιδευτικών
φυσικής αγωγής για την εφαρµογή του προγράµµατος Ολυµπιακή Εκπαίδευση
συµπληρώνεται ο αριθµός του συνόλου των δύο χιλιάδων (2.000) θέσεων για τα διδακτικά
έτη 2002-2003 και 2003-2004 από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στον οποίο
κατατάσσονται οι λαβόντες τη βαθµολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π.
και οι εγγεγραµµένοι στον πίνακα διοριστέων του ν. 1566/1985 κατά σειρά που εξαρτάται
από το σύνολο της υπηρεσίας τους ως αναπληρωτών ή ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στα
δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων, καθώς και της υπηρεσίας που
προσφέρθηκε στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα.
Οι προσλαµβανόµενοι κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου τοποθετούνται και
επαναπροσλαµβάνονται µέχρι το διδακτικό έτος 2003-2004 κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
5. Στους προσλαµβανοµένους κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσωρινούς
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής, για την εφαρµογή του προγράµµατος
Ολυµπιακή Εκπαίδευση, καταβάλλεται αποζηµίωση για ενδεχόµενη απασχόληση τους σε
ηµέρες αργίας και διακοπών, κατά τα οριζόµενα µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και θρησκευµάτων και Οικονοµικών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων ρυθµίζονται τα θέµατα
σχετικά µε τις προθεσµίες υποβολής αιτήσεων πρόσληψης και δηλώσεων προτίµησης των
υποψηφίων, τη διαδικασία επιλογής. τα όργανα πρόσληψης, τοποθέτησης και
επαναπρόσληψης αυτών και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωροµίσθιοι
εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων για τις διδακτικές ανάγκες των σχολείων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προσλαµβάνονται κατά σειρά:
α) Από τους εγγεγραµµένους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών του άρθρου
138 του ν. 2725/1999 και κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα αυτόν.
β) Από τους περιλαµβανόµενους στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. και
κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα αυτόν.
γ) Από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος.
συµφωνά µε τις διατάξεις της παραγράφου 4, µε βάση το σύνολο της υπηρεσίας µέχρι 30
Ιουνίου του έτους κατάρτισης του πίνακα. Στην περίπτωση ίσης προϋπηρεσίας
κατατάσσονται στον πίνακα οι λαβόντες τη βαθµολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισµό
του Α.Σ.Ε.Π. κατά τη σειρά της βαθµολογίας τους, έπονται οι λαβόντες τη βαθµολογική
βάση σε προηγούµενους διαγωνισµούς κατά τη σειρά της βαθµολογίας τους και ακολουθούν
οι εγγεγραµµένοι στον πίνακα διοριστέων του ν. 1566/1985. Σε περίπτωση παροχής
διδακτικού έργου µε µειωµένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο
εβδοµαδιαίας διδασκαλίας.
δ) Από άλλους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, που έχουν τα προσόντα διορισµού και κατά
σειρά που εξαρτάται από το σύνολο της υπηρεσίας τους σε θέσεις αναπληρωτών ή
ωροµίσθιων εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση που δεν συντρέχει τοιαύτη προϋπηρεσία
προηγούνται στον πίνακα οι λαβόντες τη βαθµολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισµό του
Α.Σ.Ε.Π. κατά τη σειρά της βαθµολογίας τους. έπονται οι λαβόντες τη βαθµολογική βάση σε
προηγούµενους διαγωνισµούς κατά τη σειρά της βαθµολογίας τους και ακολουθούν οι

εγγεγραµµένοι στον πίνακα διοριστέων του ν. 1566/1985 µε σειρά που εξαρτάται από την
ηµεροµηνία λήψης του πτυχίου τους.
ε) Ειδικά για τα διδακτικά έτη 2001-2002 και 2002-2003 προσλαµβάνονται αναπληρωτές για
τη διδασκαλία του µαθήµατος της Πληροφορικής, εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι των
προηγούµενων περιπτώσεων, κατά σειρά: αα) οι έχοντες κατά την πρόσληψη τους τα
προσόντα του π.δ. 118/1995 (ΦΕΚ75 Α') και
ββ) οι έχοντες τα προσόντα της προηγούµενης περίπτωσης µε µειωµένη ή χωρίς διδακτική
εµπειρία.
στ) Κατά τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης από κάθε κατηγορία υποψηφίων προτάσσονται των εγγεγραµµένων σε κάθε
πίνακα υποψηφίων οι υπαγόµενοι στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ
110 Α').
ζ) Πρόσληψη αναπληρωτών από κάθε πίνακα είναι δυνατή όταν έχουν προσληφθεί οι
υποψήφιοι των προηγούµενων πινάκων.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων ρυθµίζονται θέµατα
σχετικά µε τις προθεσµίες υποβολής αιτήσεων πρόσληψης, τον αριθµό των δηλώσεων
προτίµησης των υποψηφίων για τοποθέτηση, την κατάταξη σε κάθε πίνακα υποψηφίων, τα
όργανα πρόσληψης και τοποθέτησης αυτών και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος
άρθρου.
9.α) Στην τελευταία περίοδο της παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α')
παρεµβάλλεται, µεταξύ των λέξεων "απασχολείται" και "στο", η φράση "στον Ειδικό
Λογαριασµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων.".
β) Η φράση "του Β Κ.Π.Σ." στο άρθρο 50 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α ) αντικαθίσταται µε
τη φράση "του Β και του Γ Κ.Π.Σ.". 10. Κάθε διάταξη αντίθετη προς τις ρυθµίσεις του
παρόντος νόµου καταργείται. ∆εν θίγονται οι διατάξεις για την πρόσληψη προσωρινών
αναπληρωτών στις σχολικές µονάδες Ειδικής Αγωγής, στα µουσικά σχολεία και στα τµήµατα
αθλητικής διευκόλυνσης.

Άρθρο 2
1. Από το σχολικό έτος 2000-2001 και εφεξής µαθητές της Β τάξης ηµερήσιου Ενιαίου
Λυκείου και της Γ τάξης εσπερινού Ενιαίου Λυκείου που δεν προάγονται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις παραπέµπονται για επανεξέταση σε ειδική εξεταστική περίοδο του
Σεπτεµβρίου κάθε έτους, µε τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του
Ιουνίου, στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός ετήσιας επίδοσης τους. σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, δεν είναι προαγώγιµος. Στη ρύθµιση αυτή υπάγονται και οι µαθητές των
ίδιων τάξεων, οι οποίοι δεν προσήλθαν δικαιολογηµένα στις εξετάσεις Ιουνίου για λόγους
ασθένειας, στράτευσης ή συµµετοχής σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.
2. Από το σχολικό έτος 2000-2001 και εφεξής µαθητές της Γ' τάξης ηµερήσιου Ενιαίου
Λυκείου και της ∆' τάξης εσπερινού Ενιαίου Λυκείου, που έχουν αναπηρία τουλάχιστον
67%, βεβαιωµένη µε τη διαδικασία του άρθρου 27 του π.δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α') και οι
οποίοι δεν προσήλθαν στις εξετάσεις καµιάς από τις περιόδους Ιουνίου και Ιουλίου, λόγω
νοσηλείας οφειλοµένης στην πάθηση τους, µπορούν για τη λήψη απολυτηρίου να
προσέρχονται το Σεπτέµβριο σε ειδική εξεταστική περίοδο που διενεργείται σε επίπεδο
σχολικής µονάδας µε ευθύνη του συλλόγου διδασκόντων του Λυκείου. Για την υπαγωγή στις
διατάξεις του παρόντος ο µαθητής πρέπει να υποβάλει στο ∆ιευθυντή του Λυκείου
πιστοποιητικό νοσοκοµείου επικυρωµένο από υγειονοµική επιτροπή, από το οποίο να
προκύπτει η αδυναµία συµµετοχής του στις εξετάσεις και των δυο περιόδων Ιουνίου και
Ιουλίου. Στο απολυτήριο που εκδίδεται στους µαθητές αυτούς αναγράφεται ότι εκδόθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.

3. Στο εδάφιο β της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, στίχος πρώτος, οι λέξεις
"Για το ακαδηµαϊκό έτος 2001-2002" αντικαθίστανται µε τις λέξεις "Για τα ακαδηµαϊκά έτη
2001-2002 και 2002-2003".
4. Μαθητές Ενιαίων Λυκείων που έχουν προαχθεί τουλάχιστον στη Β' τάξη αυτών µπορούν
να εγγράφονται στη Β τάξη του Α Κύκλου Σπουδών των Τ.Ε.Ε. των τµηµάτων ειδικοτήτων
που ανήκουν στους τοµείς α) Οικονοµίας - ∆ιοίκησης και β) Πληροφορικής - ∆ικτύων
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Άρθρο 3
1. Στην Εκκλησία της Κρήτης ιδρύεται νέα Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου. Καστελλίου
και Βιάννου µε έδρα το Αρκαλοχώρι. τροποποιουµένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων
του ν. 4149/1961 (ΦΕΚ 41 Α'), όπως ισχύει σήµερα.
Η περιφέρεια της νέας Ιεράς Μητρόπολης περιλαµβάνει τις ενορίες Αγία Παρασκευή. Αγία
Σεµνή. Αγιες Παρασκιές. Αλάγνι, Αµαριανό, Αµουργιέλλες, Απόστολοι, Αρκαλοχώρι.
Αρµάχα. Αρχάγγελος. Αρχοντικό. Ασκοί. Αστρίτσι. Αυλή. Αφρατί. Βόνη. Γαλατάς. Γάσι.
Γεράκι. ∆ιαβαιδέ. Έµπορος. Ευαγγελισµός. Ζήντα. Ζωφόροι, θραψανός, θωµαδιανό. Καλό
Χωριό Μονοφατσίου, Καραβάδω. Καρουζανός. Κασσάνοι. Κασταµονίτσα. Καστέλλι.
Κατωφύγι. Λευκοχώρι. Λιλιανό. Λύττος. Μαθιά, Μάρθα. Μηλισράδω. Μελέσσες.
Μουσούτα. Νιπιδιτός. Ξενιάκω. Παναγιά. Πανόραµα. Πάρτιρα, Πατσίδερος, Πολυθέα.
Πυράθι. Ρουσοχώρια. Σαµπάς. Σµάρι. Φιλίσια. Χουµέρι, Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνης Βόνης.
Αχεντριάς. Βακιώτες, Γαρύπα, ∆εµάτι, ∆ραπέτι, Ινι, Καλύβια. Ανω Καστελλιανά. Κάτω
Καστελλιανά. Κεφαλάδω. Λαγούτα. Μαχαιράς. Νεοχώρι. Σκινιάς. Τουρλωτή. Τσούτσουρας.
Φίλιππος, Ιερόν Προσκύνηµα του Αγίου Νικήτα Αχεντριάς, Άγιος Βασίλειος Αµιρά. Αρβη.
Βαχός. Αγία Αικατερίνη Άνω Βιάννου. Άγιος ∆ηµήτριος Άνω Βιάννου. Μιχαήλ Αρχαγγέλου
Άνω Βιάννου. Κάτω Βιάννος. Καλάµι, Καστρί. Κερατόκαµπος. Κεφαλόβρυση. Κρεββατάς.
Λουτράκι. Περβόλα, Πεύκος, Συνδωνία. Συκολόγος, Χόνδρος, καθώς επίσης και τις Ιερές
Μονές Αγίου Αντωνίου Άρβης. Αγίας Μονής και Αγίου Ιωάννου Καλλέργη, αποσπώµενες
αντιστοίχως από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και από τις Ιερές Μητροπόλεις Γορτύνης
και Αρκαδίας. Πέτρας και Ιεραπύτνης καιΣητείας.
2. Η διοίκηση και διαχείριση της µοναστηριακής περιουσίας της ως άνω Ιεράς Μητρόπολης,
συµφωνά µε τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόµενα του ν. 4149/1961, υπάγεται στον
Οργανισµό ∆ιοίκησης Μοναστηριακής Περιουσίας (Ο.∆.Μ.Π.) του Νοµού Ηρακλείου, στο
διοικητικό συµβούλιο του οποίου προστίθεται ως πέµπτο µέλος σε θέση δεύτερου
αντιπροέδρου ο Μητροπολίτης αυτής.
3. Στην Ιερά Μητρόπολη αυτή συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις: α) µία (1) θέση
Πρωτοσυγκέλλου β) µία (1) θέση Π Ε Γραµµατέα γ) µία (1) θέση ∆Ε Γραφέα δ) µία (1) θέση
ΥΕ Κλητήρα ε) δύο (2) θέσεις Ιεροκηρύκων.
4. Η Ιερά Μητρόπολη Λάµπης και Σφακίων και η Ιερά Μητρόπολη Πέτρας µετονοµάζονται
σε Ιερά Μητρόπολη Λάµπης. Συβρίτου και Σφακίων και σε Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και
Χερρονήσου αντίστοιχα. Οι ενορίες Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Θωµά, ∆ουλίου, Λαρανίου.
Λιγορτυνου. Μεγάλης Βρύσης. Μελιδοχωρίου. Πρεβελιανών-Αδραχθίων. Πρινιά. Τεφελίου.
Τσιφούτ Καστελλίου και Χαρακίου αποσπώνται από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και
προσαρτώνται στην Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας και οι ενορίες Αβδού.
Αναλήψεως. Γωνιών. Κεράς. Κουτουλουφαρίου. Κρασιού. Λιµένος Χερσονήσου. Μαλίων.
Μοχου. Πισκοπιανου. Ποταµιών. Σταλίδας. Σφενδυλίου και Χερσονήσου, ως και η Ιερά
Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Καρδιωτίσσης (Κεράς) αποσπώνται από την Ιερά
Αρχιεπισκοπή Κρήτης και προσαρτώνται στην Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου.

Άρθρο 4
α) Η θεολογική Ακαδηµία η "ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ" της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της
Αλβανίας αναγνωρίζεται ως ισότιµη µε τις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές (Α.Ε.Σ.) της
Ελλάδας και υπό τις προϋποθέσεις που λειτουργούν αυτές. Οι παρεχόµενοι από αυτήν τίτλοι
είναι ισότιµοι µε τους τίτλους σπουδών που χορηγούνται από τις Α.Ε.Σ. Ελλάδας.
β) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και θρησκευµάτων και µετά από γνώµη του Εποπτικού Συµβουλίου
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της
ως άνω ισοτιµίας. Σπουδαστές που έχουν εγγραφεί πριν από την ως άνω αναγνώριση στη
θεολογική Ακαδηµία η "ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ" της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της
Αλβανίας απολαµβάνουν των πλεονεκτηµάτων της ισοτιµίας.
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί αρµοδίως ότι εξέλιπε οποιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις που δικαιολόγησαν την αναγνώριση της ως άνω ισοτιµίας, αίρεται µε
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων και γνώµη του Ε.Σ.Ε.Ε. εν όλω ή εν µέρει, η ανωτέρω αναγνώριση από το
επόµενο ακαδηµαϊκό έτος της εκδόσεως του προεδρικού διατάγµατος.

Άρθρο 5
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από την 1η Σεπτεµβρίου 2001.
Αθήνα 05-09-2001
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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