
Επί τοΰ σχίδίου Νόμου «περί τής υγειονομικής περι-$άλόεως 
καί έπ>.-/ϋυρικής άσφαλίσεως των ταχτ-χών υπαλλήλων τής 
Άποστολιχτς Διακονίας τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος χαί 
τοΰ Οργανισμού Έχ.δόσεως Διδακτικών Βιβλίων».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί τής 'Υγειονομικής περι-ϋάλΊεως xzt έπικ-ουριχής 

άσςζ/.ί-εως των . ταζιτικών υπαλλήλων τής Αποστο/.ιχής 
Διακονίας τής Έχαληρ’ί.χς τής Ελλάδος χζί τού ’Οργα
νισμού Εκδόσεως Διδατ/.τι|/άΙ>ν Βιβλιων·-

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Ποός τήν Βουλήν Ίων ’Ελλήνων

1. Ή Άποστολιχή Διακονία της Εκκλησίας της Ελλά
δος συνεστήθη ώς Εκκλησιαστικός ’Οργανισμός άποτελών 
Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, διά τοϋ Λ.Ν. 41/ 
1936 (Φ378) και διέπεται ήδη ατό τον Α.Ν. 976/1946 
(Φ.58).

Ό τελευταίος οϋτος, εις τό άρΟρον 28 εξομοίωνε τούς 
ύταλλήλους της Άτοστολικής Διακονίας τρός τούς μονί
μους πολίτικους δημοσίους υπαλλήλους ύπαγομένους εις τας 
εκχστοτε διατάςεις τάς ισχυούσας διά τούς μονίμους δημο
σίους υπαλλήλους τοϋ. ‘Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων, ώς προς τόν διορισμόν, προαγωγήν, άπό- 
λυσιν, καί όριο·/ ηλικίας κ.λ.π.

’Εσχάτως διά τοϋ Νόμου 529/1977 (Φ. 29) «περί υπαγω
γής ει: την άσσάλισιν τοϋ ΤΑΚΕ τοϋ προσωπικού της Άπο- 
στολικής καί τοϋ Νοσηλευτικού ‘Ιδρύματος τής Εκκλησίας 
τής Ελλάδος (Ν.Ι.Ε.Ε.)» (ΦΕΚ 29) οί τακτικοί υπάλλη
λοι τής Άποστολικής Διακονίας τής ’Εκκλησίας τής Ελ
λάδος ύπήχθησσ.ν ΰποχρεωτικώς εις την άσφάλ,ισιν των κλά
δων ’Αρωγής καί Άσθενείας τοϋ Ταμείου Άσφαλίσεως ’Ορ
θοδόξου Έφημεριακοϋ Κλήρου τής ‘Ελλάδος (TAKE). 
Ή έπιβληθεϊσα εισφορά άνέρχεται εις 14 % διά τόν εργο
δότην καί 11 % διά τόν ήσφαλισμένον. (περιλαμβάνουσα καί 
κράτησιν λόγω συντάξεως).

Ώρίσθη τέλος ότι ή διά την έξαγοράν οφειλή μειώνεται 
κατά τάς γενομένας κρατήσεις εις τό. Ι.Κ.Α..κ.λ.π., αί όποϊαι 
άποδίδονται εις τό ΤΑΚΕ κ.λ.π.

Οί όροι αυτοί είναι επαχθείς καί' διά την Άποστολικήν 
Διακονίαν καί διά τούς τακτικούς υπαλλήλους της, άνερχο- 
μένους εις 30. · .. ·.·.* . . ■■'

Διά τοΰτο καί ό ν. 529/1977 δεν έσηρμόσθη μέχρι τοϋδε 
καί ή υγειονομική περίθαλψις των υπαλλήλων περιορίζεται 
εις την τοϋ κοινού ήσφαλισμένου τοϋ ΙΚΑ."

2. Ό ’Οργανισμός Έκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ)
ίδρύθη βάσει των διατάξεων τοϋ Α.Ν. 952/1937 (Φ. 469), 
λειτουργεί οέ μέχρι σήμερον μέ βάσιν τάς διατάξεις τοϋ από 
28 ’Ιανουάριου 5 Άπριλ.ίου 1951 Β.Δ. (Φ. 96) καί μετα- 
γενεστέρας τροποποιήσεις. · . ..

Ή υγειονομική περίθαλψις των υπαλλήλων του περιορίζε
ται επίσης εις την τοϋ κοινοϋ ήσφαλ.ισμένου τοϋ ΙΚΑ.

3. Διά τοϋ σχεδίου, οί τακτικοί υπάλληλοι τής Άποστο- 
λικής Διακονίας τής ’Εκκλησίας τής ‘Ελλάδος καί τοϋ ’Ορ
γανισμού Έκδόσεως Διδακτικών Βιβλ.ίων υπάγονται εφεξής 
εις την ‘Υγειονομικήν περίθαλψιν (ιατροφαρμακευτικήν, νο
σηλευτικήν κ.λ,,π.) εις ήν καί οί τακτικοί υπάλληλοι τοϋ 
Δημοσίου. Ωσαύτως, οί έν λόγω υπάλληλοι υπάγονται· είς 
τήν Άσφάλ,ισιν τοϋ Ταμείου ’Αρωγής άρμοδιότητος ‘Υπουρ
γείου ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

4. ‘Υπό τό ώς άνω περιεχόμενο·/, υποβάλλεται τό παρόν 
σχέδιον Νόμου προς ψήφισιν παρά τής ’Εθνικής ’Αντιπρο
σωπείας.

Έν Α-λήνζις τή 4 Νοεμβρίου 1978 

Οί 'Υπουργοί
’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων Οικονομικών .

I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΥΔΟΣ
Κοινωνικών ‘Υπηρεσιών

ΣΠ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

Άρ-Λρο·/ 1-
1. Εις τούς τζ·/π·:,κους ύπχ/./ηλους τής Άπεστολικής Δισ

κίο ία; τής Εκκλησίας τής Ελλάδος καί τοϋ Οργανισμού 
Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων χζί τά μέλη των οικογενειών 

ζυτών, παρέχεται ύπό τοϋ Δημοσίου υγειονομική περιϋαλ,ψις, 
ϋφ’ ας προϋποθέσεις χαί ϋφ’ οϋς όρους παρέχεται εις τούς 
ταχττ/.'ούς ΰπαλ.λ.ήλοος τοϋ Δημτισίοϋ χαί τά ουίλ.η τϊν οικο
γενειών των. εφαρμοζόμενων των σχετικών διατάξεων χαι 
επι των 'έν λόγω προσώπων. Ή προϋπηρεσία των ανωτέρω ει 
τα Ν. Π Δ.Δ. είς τά όποια υπηρετούν, αναγνωρίζεται ώ 
τοιαυτη τακτικού δημοσίου υπαλλήλου διά τήν χορήγησιν 
άναρρωτικών άδειων χαί τήν -παροχήν -'Υγειονομικής · ws.pt- 
άαλψεως ν.;ατά περίπτωσιν,

2. Ή ανωτέρω Υγειονομική περίάαλψις παρέχεται χαί 
εις τους συνταξιοδοτη-5ησομένους τιαχτιχους υπαλλήλους των 
ανωτέρω Οργανισμών, ώς χαί είς τά μέλη τών οίχογενειών 
αυτών.

·-.------- - - 2. - · -
Είς τή·/ άσφάλ,ισιν τοϋ Ταμείου ’Αρωγής άρμοδιότητος 

του 'Υπουργείου 'Έϋνικής Παιδείας χαί Θρησκευμάτων 
υπάγονται τή αιτήσει, των ΰποβαλλακενη εντός τριμήνου άπό 
τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος; καί οί έν αρ-λρω 1 έν ένιεργεια 
ΰπάλ,λη/.οι. Ή προϋ: -ρεσ:α αυτών είς τά παρ’ οίς υπηρετούν 
Ν.Π.Δ.Δ. χαί Δημόσιον, αναγνωρίζεται οι’ εξαγοράς επί 
καταβολή 2.57ο έπ,ί τών μετά τή·/ δημυτίευσιν τοϋ παρόντος 
μηνιαίων αποδοχών των (βασικού μισάοϋ μετά ,τοΰ επιδόμα
τος χρόνου υπηρεσίας) δε’ ενυαστο/ μήνα έξαγοιράς καί ot’ 
ίσων προς τοΰτου'ς μηνσαίων κρατήσεων. - .... ,

ν Άρ-λρον 3.
Καταργείται πάσα γενική ή ειδική διάταξις ρυ·θμίζουσα 

άλ.λ.ως τά έν άρ-λροις 1 χαί 2 -ϋέματα.

Άρ·3ρον 4.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος νόμου άρχεται άπό τής δημοσιευ- 

σεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

-ρ Έλ Άάήνσις τή 4 Νοεμβρίου 1978 
Οί Υπουργοί

Έύνικής Π αιδείας χαί θρ·ησχενυ.άτων
I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Οίχονομιχών Κοιν. 'Υπηρεσιών
ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΥΛΟΣ ΣΠ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
. ·.·■. (’Ap-Spov 75 παράγρ. 3 τοΰ Συν/τος)

’Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τής υγειονομικής περι-ϋάλ- 
ψεως καί επικουρικής άσφα/,ίσεως τών τακτικών υπαλλή
λων τής Άποστολικής Διακονίας τής Έχχλ,ησίας τής 
'Ελλάδος χαί τοϋ ’Οργανισμού Έκδόσεως Διδακτικών Βι
βλίων.
1. Έκ τών προτεινομένων διατάξεων τοϋ ύπ’ δψιν νοοιο- 

σχεδίου ύττολ.ογίζεται βάσει σχετικών στοιχείων περί τοϋ 
άριθμοϋ τών τακτικών υπαλλήλων τής Άποστολ.ικης Διακο
νίας τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος καί τοϋ ’Οργανισμού Έκ- 
δόσεως Διδακτικών Βιβλίων ώς καί τών μελ.ών τών οικο
γενειών αυτών, τών δικαιωμάτων υγειονομικής περιθάλψεως 
παρά τοϋ Δημοσίου ότι ή επιβάρυνση τοϋ Κρατικού προϋπο
λογισμού θά άνέλθη εις τό ποσόν τών δρχ. 500.000 ήτοι :
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