
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπ τού σχεδίου νόμου «περί παροχής συνταξιοδοτικού επι
κουρικού επιδόματος εις υπαλλήλους Μητροπολιτικών 
Γραφείων τής I. ’Αρχιεπισκοπής καί των I. Μητρο
πόλεων τής έν Κρήτη ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί ρυ- 
θμίσεως συναφών θεμάτων».

Προς τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Συνταξιοδοτούμενοι παρά 'τοΰ Ταμείου Άσφαλίσεως 
’Ορθοδόξου Έφημεριακοϋ Κλήρου Ελλάδος (Τ.Α.Κ.Ε.) 
προίην υπάλληλοι Μητροπολιτικων Γραφείων τής Τέρας 
’Αρχιεπισκοπής καί τών Τερών Μητροπόλεων τής έν Κρήτη 
’Ορθοδόξου Εκκλησίας, κατέβαλλον κατά την διάρκειαν 
τής υπηρεσίας των, βάσει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 12 
τοΰ άπό 24/31.10.1935 Α.Ν. «περί συμπληρώσεως τοΰ 
άπό 8/S.7.1930 Π.Λ/τος «περί διοικήσεως καί διαχειρί- 
σεως τής έν Κρήτη Μοναστηριακής περιουσίας», τοΰ άρ
θρου 4 τοΰ άπό 20.1.1938 Β.Δ. «περί τρόπου διορισμού 
υπαλλήλων ’Οργανισμών Διοικήσεως Μοναστηριακής Πε
ριουσίας Κρήτης» καί τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 137 τοΰ Ν. 
4149/1961 «περί Καταστατικού Νόμου τής έν Κρήτη 
’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας κλπ.», εις τούς έν Κρήτη ’Οργα
νισμούς Διοικήσεως*Μοναστηριακής περιουσίας (Ο.Δ.Μ.Π.), 
συνταξιοδοτικήν εισφοράν έπί τώ τέλει παροχής εις αυτούς 
ύπό τών έν λόγω ’Οργανισμών συντάξεως.

Δια των ανωτέρω διατάξεων ορίζεται ότι οΐ υπάλληλοι 
I. Μη©>°πόλεως -£jv I. ’Επισκοπών Κρήτης ήδη

’Οργανισμών, Διοικήσεως 
Μοναστηριακής Περιουσίας (Ο.Δ.Μ.Π.). Είδικώτερον, διά 
τοΰ άρθρου 4 τοΰ άπό 20.1.1938 Β.Δ. έπεβλήθη κράτησις 
4% έπί τών μηνιαίων άποδοχών τών ώς άνω υπαλλήλων, 
δια τήν κάλυψιν τών δαπανών συνταξιοδοτήσεως τούτων 
υπό τών έν λόγω ’Οργανισμών.

Δια τοΰ Ν.Δ. 1920/1942 «περί έπεκτάσεως τών διατά-
έθη 
εις

τών
εισμου των νομίμων κρατήσεων

ταεεως τοΰ μεταγενεστέρου έκδοθέντος νόμου 4149/1961

μηνιαίων
χών τών έν λόγω υπαλλήλων υπέρ τών Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης, 
παρά τό γεγονός, οτι ούτοι ήσαν ήσφαλ.ισμένοι είς τό Τ.Α. 
Κ.Ε. καί κατέβαλλον έξ ιδίων τάς
αυτό.

νομίμους εισφοράς εις

· Οθεν βασει των ως ανω διατάξεων οΐ ύπάλληλ.οι τής I. 
>Ά·ΡΧιεγήΡκοτ^ΐζ και τών I. Μητροπόλ,εων τής έν Κρήτη 
’Ορθοδόξου Εκκλησίας ύπεβ άλλο ντο εις κρατήσεις υπέρ 
δυο ασφαλιστικών φορέων, βέβαιοι δντες ότι θά δικαιωθούν 
συνταςεως παρ’ άμφοτέρων διότι κατά τήν γνώμην των ή 
ασφαλισις των εις το Τ.Α.Κ.Ε. εϊχεν άπαντα τά γνωρί- 
σματα τής επικουρικής άσφαλ.ίσεως, δήλ.ον ότι, ήτο προαι
ρετική και εβαρυνεν ες ολοκλήρου τούς ησφαλασμένους.
t Η πεποιθησις των αυτή εδραιωθη ετι περισσότερον, οτε 
ό έν ότει 1958 έξελθών τής υπηρεσίας Γραμματεύς τής 
Πράς ,Μητροπολεως Κυδωνιάς καί Άποκορώνου, έσυντα- 

ξιοδοτηθη τοσον υπο του Τ.Α.Κ.Ε., όσον καί ύπό τοΰ

’Οργανισμού Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Νομοϋ 
Χανίων, δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 9557/58 άποφάσεως τοΰ 
’Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παρά ταϋτα, μεταγενεστέρως, ή 'Υπηρεσία Συντάξεων 
τοΰ "Γενικού .λογιστηρίου τού Κράτους, έπί ύποβληθεισών 
προς συνταξιοδότησιν αιτήσεων ύπαλλήλ,ων, έςελ.θόντων έκ 
τών αύτών ώς άνω ’Εκκλησιαστικών 'Υπηρεσιών, έξέδω- 
κεν άντιθέτους αποφάσεις άπορρίψασα τάς αιτήσεις τούτων 
(άριθ. άποφάσεων 9704, 10326, 10328, 10329 έτους 1970 
καί 4737 έτους 1972), αΐτινες κατέστησαν ίσχυραί διά τών 
έκδοθεισών άκολούθως άποφάσεων τού Β'. Τμ/τος τού 
’Ελεγκτικού Συνεδρίου (άριθ. άποφάσεων 78.79 καί 80 
έτους 1972) δΓ ών τούτο άπέρριψε τάς άσκηθείσας έφέσεις 
τών έν λόγω υπαλλήλων κατά τών ώς άνω άποφάσεων τοΰ 
Γεν. Λογιστηρίου τού Κράτους, έπί τώ λόγω ότι κατά την 
διάταξιν τής παρ. 6 τού άρθρου 11 τού Α.Ν. 1854/1951 
«περί άπονομής τών πολ.ιτ. καί στρατ. συντάξεων» δεν 
καθίσταται δυνατή ή δημιουργία πλειόνων δικαιωμάτων 
χορηγήσεως κυρίας συντάξεως έκ παρασχεθείσης ύπηρεσίας 
ύπό υπαλλήλων κατά τον αύτόν χρόνον.

’Εν συνεχεία ή Επιτροπή ’Ελέγχου Πράξεων κανονι
σμού συντάξεων έπικαλουμένη τον αύτόν ώς άνω λόγον, 
διά τής ύπ’ άριθ. 593/1972 άποφάσεως ήκύρωσε τήν ύπ’ 
άριθ. 9557/58 πράξιν τού Ελεγκτικού Συνεδρίου, δΓ ής 

-είχε χορηγηθή_σύνταξις_ έκ τού Ο.Δ.Μ.Π. Χανίων είς 
πρώην Γραμματέα τής I. Μητροπολεως Κυδωνιάς καί 
Άποκορώνου.

’Εντεύθεν προεκλήθη κατάφωρος άδικία είς βάρος τών 
κατά τά ανωτέρω έξελθόντων μέχρι σήμερον έννέα (9) 
ύπαλλήλων έκ τών Υπηρεσιών τής I. ’Αρχιεπισκοπής καί 
τών I. Μητροπόλεων τής έν Κρήτη ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, 
λόγω τών γενομένων είς βάρος τούτων κρατήσεων, διά μή 
τελ.εσφορήσασαν όμως συνταξιοδότησιν. Τήν άδικίαν ταύ- 
την έπιδιώκει νά άρη τό παρόν σχέδιον νόμου’ καταρτι- 
σθέν κατόπιν καί τών ύπό τής Ίεράς ’Επαρχιακής Συνόδου 
τής ’Εκκλησίας Κρήτης διατυπωθεισών έπί τού θέματος 
τούτου άπόψεων, δοθέντος ότι τό ποσόν τών γενομένων εις 
βάρος τών άνωτέρω πρώην ύπαλλήλων κρατήσεων, θά είσ- 
πράξουν ούτοι τμηματικώς ύπό μορφήν μηνιαίου συντα- 
ξιοδοτικού έπικουρικοΰ έπιδόματος παρά τών Ο.Δ.Μ.Π. 
Κρήτης, αναπροσαρμοσμένου όμως δεόντως συμφώνως 
προς τάς κρατούσας άρχάς έπί περιπτώσεων χορηγήσεως. 
συντάξεως ύπό ασφαλιστικών φορέων.

Είδικώτερον διά τών διατάξεων τού σχεδίου τού νόμου 
τούτου καί ύπό τάς έν αύτώ καθοριζομένας προϋποθέσεις : 
α) χορηγείται μηνιαΐον συνταςιοδοτικόν έπικουρικόν έπι- 
δομα, είς πρώην ύπαλλήλ,ους Μητροπολιτικών Γραφείων 
τής Ίερας ’Αρχιεπισκοπής καί τών Ιερών Μητροπόλεών 
της έν Κρήτη ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, ώς καί είς τούς ύπη- 
ρετούντας νΰν ύπαλλήλ,ους είς τάς έν λόγω ύπηρεσίας, παρε- 
χόμενον ύπό τών Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης, β) μεταβιβάζεται τό 
έν λ.όγω συνταξιοδοτικόν έπίδομα είς περίπτωσιν θανατου 
τού δικαιούχου είς τήν σύζυγον καί τά ανήλικα τέκνα αυτού 
καί παρέχεται συνταξιοδοτικόν έπίδομα είς τά πρόσωπα 
ταύτα είς περίπτωσιν θανάτου τού δικαιούχου προ τής έξό- 
δου του έκ τής ύπηρεσίας, γ) καταργεϊται διά τούς διορι
ζόμενους έφεξής ύπαλλήλους είς τάς έν λόγω ύπηρεσίας, 
ή κατά τά άνωτέρω προβλ.επομένη ύπό τών προμνησθεισών 
διατάξεων κράτησις 4% έπί τών μηνιαίων άποδοχών των 
ύπέρ.τών έν Κρήτη οικείων Ο.Δ.Μ.Π. άσφαλ.ιζομένων τού
των ύπό τού Ταμείου Άσφαλ.ίσεως ’Ορθοδόξων Κληρικών 
Ελλάδος (Τ.Α.Κ.Ε.).

Έν Άθήναις τή 4 Αύγούστου 1976 
Οί 'Υπουργοί

Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων Οικονομικών
Γ. Ρ ΑΛΛΗΣ ΕΓΑΓΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ



Τροποποιούμεναι, συμπληρούμεναι καί κάταργούμεναι 
διατάξεις.

1. Άρθρον 12. τοϋ Α.Ν. τής 24/31.10.1935 «περί συμ- 
πληρώσεως τοΰ άπό 8/8.7.1930 Π.Δ/τος «περί διοικήσεως 
καί. διαχειρίσεως τής έν Κρήτη Μοναστηριακής περιουσίας».

Όργανικαί θέσεις παρ’ έκάστω Μητροπολιτικώ Γραφείω 
ορίζονται αί ακόλουθοι :

6. Άρθρον 137 τοΰ Ν. 4149/1961. «Περί-Καταστατικού 
Νόμου τής έν Κρήτη ’Ορθοδόξου Εκκλησίας». Καταρ- 
γεΐται πάσα γενική ή ειδική διάταξις άντικειμένη εις τάς 
διατάξεις τοϋ παρόντος ή ρυθμίζουσα θέματα Άιεπόμενα 
ύπ’ αΰτοΰ διατηρουμένων έν ισχύι μόνον : α).......................

β) τοΰ άρθρου 4 τού άπό 20.1.1938 (φ'.ΕΓΚ. 33-Α) Β.Δ/τος 
«περί τρόπου διοοισαοΰ ύπαλλ.ήλ.ων Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης.
γ)..................................................................................................

Πάντες ουτοι μισθοδοτοΰνται κατά τήν βαθμολογικήν 
κατάστασιν αύτών μετά πασών των προσαυςησεων και επι
δομάτων των δημοσίων υπαλλήλων καί συνταξιοδοτοΰνται 
ώς οί δημόσιοι ύπάλλ.ηλ.οι κατά τήν βαθμολογικήν κατα- 
στασιν έκάστου, παρά των οικείων τοπικών Συμβουλίων
Ο.Δ.Μ.Π.

Αΐ περί προσόντων διατάξεις τοΰ άπό 12.12.1932 Π.Δ/τος 
περί Μητροπολιτικών Γραφείων έπεκτείνονται καί επι τών 
υπαλλήλων Μητροπολιτικών Γραφείων Κρήτης καί ’Επι
σκοπικών, τών ήδη διωρισμένων παραμενόντων ένθα είσί 
τοποθετημένοι καί θεωρουμένων ώς κεκτημένων τά υπό τοΰ 
Νόμου άπαιτούμενα προσόντα, ή δέ παρά τή Κρήτη Πολι
τεία, το£ς Έπισκοπικοϊς Γραφείοις Κρήτης καί Μοναστη- 
ριακοΐς Ταμείοις προϋπηρεσία αύτών υπολογίζεται διά τε τον 
συντάξιμον χρόνον καί τήν προσαύξησιν λόγω πολυετοΰς 
υπηρεσίας καί τήν προαγωγήν αύτών.
" 2. "Αρθρον 4 τοΰ άπό 20.1.1938 Β.Δ/τος «περί τρόπου 

διορισμοΰ ΰπαλλ.ήλ.ων ’Οργανισμών Διοικήσεων Μοναστη
ριακής Περιουσίας Κρήτης».

Διά τήν άντιμετώπισιν τής έκ τής καταβολής τών συν
τάξεων δαπάνης τών Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης έπιβάλλ.εται έν 
άναλογία τών διά τούς δημοσίους υπαλλήλους ισχυουσών 
διατάξεων μηνιαία κράτησις 4% υπέρ τών οικείων Ο.Δ.Μ.Π. 
επί τών' άκαθαρίστων άποδοχών τών υπαλλήλων τών Ο.Δ. 
Μ.Π. Κρήτης καί τών Μητροπολιτικών καί Επισκοπικών 
Γραφείων Κρήτης άπό 1.7.1935.

3. "Αρθρον 1 τοΰ Ν.Δ. 1920/1942 «περί έπεκτάσεως 
τών διατάξεων τοΰ Α.Ν. 2170/1940 καί εις τήν Κρήτην». •

• Τά άρθρα 45 - 49 τοΰ ίδιου Νόμου (Α.Ν. 2170/1940) 
έπεκτείνονται καί εις τήν Κρήτην.

4. Άρθρον 48 (παράγρ. 2 καί 3) τοΰ Α.Ν. 2170/1940 
«περί Καταστατικοΰ Χάρτου τής ’Εκκλησίας τής Έλλ.άδος.»

2. 'Η θέσις τοΰ παρά, τοϊς Μητροπολιτικοϊς Γραφείοις 
ύπαλλ.ηλ.ικοΰ προσωπικοΰ είναι συντάξιμος άφ’ ού διωρί- 
σθησαν χρόνου παρά τώ Τ.Α.Κ.Ε., έπί τη καταβολή άνα- 
δρομικώς τών ώς προς τούς ύπαλλ.ήλ.ους όριζομένων νομί
μων κρατήσεων έπί τών άποδοχών αύτών. Αί ώς άνω ύπάλ.- 
λ.ηλ.οι δύνανται δι’ άποφάσεως τοΰ Δ.Σ. τοΰ Τ.Α.Κ.Ε. νά 
αναγνωρίσωσιν έφ’ άπαξ ώς συντάξιμον προγενεστέραν αύ
τών υπηρεσίαν, είτε δημοσίαν είτε έφημεριακήν παρά Μη- 
τροπόλεσι τής ’Εκκλησίας τής Έλλ.άδος καί τοΰ Οικουμε
νικού Πατριαρχείου έπί καταβολή ύπ’ αύτών τών νομίμων 
κρατήσεων ή έφ’ άπαξ ποσοΰ.

3. 'Ωσαύτως οί παρά τοϊς Μητροπολ.ιτικοϊς Γραφείοις 
ύπάλλ.ηλ.οι προτάσει τής 'Ιεράς Συνόδου δύναται νά ύπα- 
χθώσιν εις τό Ταμεϊον Προνοίας Δημοσίων 'Τπαλλ.ήλ.ων 
μέ τά αύτά δικαιιόματα καί υποχρεώσεις τών λ,οιπών μετό- 
χων, αύτοΰ, έπιτρεπομένης άναγνωρίσεως τής προϋπηρεσίας 
έπί καταβολή ύπ’ αύτών τών νομίμων κρατήσεων.

5. Άρθρον 49 τοΰ Ν. 671/1943. «Περί Καταστατικού 
Χάρτου τής Εκκλησίας τής 'Έλλ.άδος».

Αί περί τών ύπαλλ.ήλων τών Μητροπολιτικών Γραφείων 
διαταςεις τοΰ παρόντος δεν έχουσιν έφαρμογήν έν Κρήτη.

Διά Β.Δ/τος έκδιδομένου προτάσει τής Ιεράς ’Επαρ
χιακής Συνόδου Κρήτης δύνανται νά τροποποιηθώσιν αί ώς 
προς την λειτουργίαν καί τό προσωπικόν τών Γραφείων 
τών έν Κρήτη 'Ιεράς Μητροπόλεως καί ’Επισκοπών, ίσχύου- 
σαι διατάξεις καί νά έπεκταθώσιν εις τούς ύπαλλ.ήλ.ους τά 
δια τοΰ παρόντος Νομού θεσπιζόμενα ευεργετήματα.

7. Άρθρον 1. τοΰ Ν.Δ. 87/1974 «περί έπαναφοράς έν 
ισχύι τοΰ Ν. 671/1943 κλ.π.».

Άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος έπανατίθεται έν 
ισχύι ό Νόμος 671/1943 «περί Καταστατικού Χάρτου τής 
Εκκλησίας τής Έλλ.άδος», ώς τό πρώτον έδημοσιεύθη, 
τροποποιούμενος καί συμπληρούμενος, κατά τά έν τοΐς 
έπομένοις οριζόμενα.

8. Άρθρον 46. (παράγρ. 2 καί 3) τοΰ Ν.. 671/1943.
2. 'Η θέσις τοΰ παρά τοϊς Μητροπολ.ιτικοϊς Γραφείοις 

ύπαλλ.ηλ.ικοΰ προσωπικού τυγχάνει συντάξιμος, άφ’ ου 
διωρίσθησαν χρόνου, τής συντάξεως καταβαλλ.ομένης υπο- 
χρεωτικώς ύπό τοΰ Τ.Α.Κ.Ε., έπί τή καταβολή άναδρο- 
μικώς τών ώς προς τούς ύπαλλ.ήλ.ους τοΰ Τ.Α.Κ.Ε. όριζο
μένων νομίμων κρατήσεων έπί τών άποδοχών αύτών. Οί 
ώς άνω ύπάλληλοι δύνανται δι’ άποφάσεως τοΰ Διοικητικόΰ 
Συμβουλίου τοΰ Τ.Α.Κ.Ε. ν’ άναγνωρίσωσιν έφ’ άπαξ ώς 
συντάξιμον προγενεστέραν αύτών ύπηρεσίαν είτε δημοσίαν, 
είτε έφημεριακήν παρά Μητροπόλεσι τής Εκκλησίας τής 
Έλλ.άδος ή.τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου ή παρά ΝΠΔΔ 
έπί καταβολή ύπ’ αύτών άναδρομικώς τών νομίμων κρατή
σεων ή έφ’ άπαξ ποσοΰ.

3. 'Ωσαύτως οί παρά τοϊς Μητροπολ.ιτικοϊς Γραφείοις 
ύπάλληλοι τή προτάσει τής 'Ιεράς Συνόδου, δύνανται νά 
ύπαχθώσιν είς τό Ταμεϊον Προνοίας Δημοσίων ' Υπαλλή- 
λ.ων· μέ τά αύτά” δικαιώματα καί ύποχρεώσεις τών λοιπών 
μετόχων αύτοΰ, έπιτρεπομένης άναγνωρίσεως τής προϋπη
ρεσίας έπί καταβολή ύπ’ αύτών άναδρομικώς τών νομί
μων κρατήσεων.

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΌΜΟΥ

Περί παροχής συνταΞιοοοτικοΰ επικουρικού επιθέματος εις 
ύπαλλ.ήλ.ους Μητροπολ.ιτικών Γραφείων, τής 'Ιεράς ’Αρχι
επισκοπής καί τών Ιερών Μητροπόλ.εων τής έν Κρήτη 
ΟρΰοοόΞου Εκκλησίας καί ρυάμίσεως συναφών λεμάτων.

1. Σ

Άρύρον 1.

παρά τοΰ Ταμείου Άσφαλ.ίσεως

------ ' ΊΤ - ·· ■ ιr - ~ Τ — ---- *w ~ ’ --Γ < * ^ Γ i < 
Λιοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας (Ο.Δ.Μ.Π.) ή ύπό 
τών Μητροπολιτικών Ταμείων, οικαιοϋνται άπό τής οημο-

2. Τό ύπό τής προηγούμενης παραγράφου παρεχόμενον έπί- 
ομα. ανέρχεται εις ποσοστόν 35λ? έπί τής έκάστοτε κατα- 
αλλ.ομένης τώ οικαιούχω συντάξεως ύπό τοΰ Τ.Α.Κ.Ε.


