
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
•g-j -οΰ σχεϊίου Νόμου «sept τροχοχοιήσεως ϊιατάξεών τινων 

τής «sept Ταμείου Άσφαλίσεως Όρθοϊόξου Έφημεριακοά 
Κλήρου Έλλάϊος (ΤΑΚΕ) νομοθεσίας».

ΓΙρός την Βουλήν τώ:· ‘Ελλήνων
Δ>* τοϋ αχό 6/20.6.1947 Β. Δ/το:, έκϊοθέντος χατ 

ΙΙουσι-ϊότησιν τού Α.Ν. 625/1945 συνεστήθη χαρά τφ Τα- 
μείω Άσφαλίσεως τού Όρθοϊόξου, Έτηαεριαχτϋ Κλήρου Έλ- 
λάϊος, το άχοκαλούμενον εν συντομία (Τ.Α.Κ.Ε.), Κλάϊος Α- 
τωγής σχοχός τού όχοίου είναι ή χορήγησις έφ' άταξ βοηθή
ματος εις τους έκ τής ύχηρεσίας άτοχωροϋντας ήσφαλισμένους 
τ;5 Τ.Α.Κ.Ε.

Μέχρι τού έτους 1966 ό Κλάϊος ϊέν άντ·.μετώ::τε ϊυσχε- 
οείας α) ϊ:ότ: οί έξερχόμενοι τής ύχηρεσίας ϊέν έλάμβανον 
s/ήρες βοήθημα, ώς μή έχοντες συμτληρώσει τήν άταιτουμε- 
νην τρός το-το 2οετή ύχηρεσΐσν εις τή·· άσφάλισιν τού Κλά- 
5ου, β) λόγφ τοϋ χεριωρίσμένου αριθμού έΐόόϊου κατ’ έτος και 
γ) ένεκεν τού μισθού των εφημερίων ό όscίoς μέχρι τού έτους 
τούτου ενρίσκετο εις χαμηλά έχίτεϊα.

’Ατό τού έτους όμως 1967 οτε ηύξήθησαν αί άχοϊοχαί τών 
εφημερίων καί συνεχεία τούτου καί τα ϋχό τού Κλάϊου Αρω
γής τού Τ.Α.Κ.Ε. χορηγούμενα έφ’ άπαξ βοηθήματα τά έξοϊα . 

.τού Κλάϊου υχέστησαν άτότομον Ϊιόγκωσιν. _______ /____ _ _
Μετά τήν γεν ο μόνην ϊε άχό τού έτους 1968 νέαν άνατροσαρ- 

ιχογήν τών άτοϊοχών τών εφημερίων καί ϊή κυρίως aso τού 
έτους 1972 οτε και συνετληρώθη 25ετία άχό τής συστάσεως 
τοϋ Κλάϊου, καθ’ ήν ήρχισαν lest χλέον χληθυνόμεναι αί έξο- 
2οι εκ τής ύχηρεσίας καί at τεριττώσεις λήψεως χλήρους βοη- 
θήματος. ένεφάνη ή κάμ.ψις τώ/ οικονομικών τοϋ Κλάϊου.

Κατόχιν τής άνωτέρω έτικινϊύνου οικονομικής καταστάσεως 
τού Κλάϊου, έκρίθη έχιβεβλημένη α) ή άλλαγή εις τον τρό- 
sov ύχολογισμοΰ τού βοηθήματος, ήτις έτετεύχθη ϊιά τής ύτ' 
άριθ. 60/3/οίκ. 1924/13.5.76 Υπουργικής άτοφάσεως
(ΦΕΚ 664/76 τ, Β') καί β) ή ϊιά τού iso κρίσιν σχεϊίου Νό
μου τροτοχοίησις τού άρθρου 10 τού aso 6/20.6.47 Β. Δ/τος. 
ούτως ώστε νά ταρεχεται ευχέρεια μεταφοράς εκ τών έσόϊων * 
τού Τ.Α.Κ.Ε. μέχρι τοσοστοϋ 10% ύτέρ τού Κλάϊου ’Αρωγής 
χρος άντιοροττ-σιν τών ϊαχανών σύτοΰ έτί τώ τελεί τή: όυαλής 
καί άτοοσκόττου λειτουργίας τοϋ Κλάϊου’ τούτου! Ή τροτο- 
τοιουμένη ϊιάταςις έχει ώς άκολούθως:

«Προς αντικαταστασιν τών ϊατανών λειτουργίας τού Κλά- 
2ου ’Αρωγής εγγράφετα·. έτησίως εις τον χροϋτολογισμόν τοϋ 
ΤΆ.Κ.Ε. κονϊύλιον ύτό ίϊιον κεφάλαιον καί ονομασίαν «Πα- 
ροχαί Ταμείου ’Αρωγής» μέχρι τοσοστοϋ 10% έτί τών τακτι- · 
κών έσόϊων τής ληξάσης οικονομικής ίιαχειρίσεως μή ϊυνα- 
αενου έν τάση τεριχτώσει νά ύχερβαίνη ετησίως το ,τοσόν τών 
χεντακοσιων εκατομμυρίων ϊραχμών».

Έν Άθη/αις τή 25 Νοεμβρίου 1976

Ό έτί τών Κοιν. Ύχηρεσιών 'Ττουργός
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΤΛΟΣ

Περί τροχοχοιήσεως ϊιατάξεών τινων τής «χερί - Ταμείου 
Ασφαλίσεως Όρθοϊόξου "Εφημεριακοϋ Κλήρου Έλλάϊος 
(Τ.Α.Κ.Ε.) νομοθεσίας».

ΣΧΕΔ10Ν ΝΟΜΟΤ ΙΓίΔ

Άρθρον 1.
Τό τελευταίον έϊάφιον τής τεριχτώσεως γ' τοϋ άρθρου 3 

τ:ϋ Α.Ν. 625/1945 «sept τροχοχοιήσεως καί συμχληρώσεως 
τών «χερί Ταμείου Άσφαλίσεως Όρθοϊόξου ’Εφημεριακοϋ 
Κλήρου Έλλάϊος (Τ.Α.Κ.Ε.) ϊιατάξεων», ώς τούτο άντικατε- 
στάθη ϋχό τοϋ άρθρου 2 τού Νόμου 738/1948 «sept τροτο- 
χοιήσεως καί συμχληρώσεως τών «χερί Ταμείου ’Ασφαλίσεως 
Όρθοϊόξου Έφημεριακοϋ Κλήρου Έλλάϊος (Τ.Α.Κ.Ε.) ϊια- 
τάξων» αντικαθίσταται ώς άκολούθως: 1

«Διά τήν χάλυψιν τών τυχόν ελλειμμάτων τοϋ Κλάϊου ’Α
ρωγής τού Τ.Α.Κ.Ε·.. ϊύναται νά μεταφέρεται τοσοστον μέχρι 
10% τών ετησίων τακτικά»·/ έσόϊων τοϋ Τ.Α.Κ.Ε. εξαιρούμε
νων τών τροερχομενων έξ εισφορών τοϋ ήσφαλισμένου καί του 
έρ-ΌΪότου».

Άρθρον 2.
Ή ισχύς τού ταρόντος άρχοται άχό τής ϊημοσιεύσεώ: του 

ϊιά τής Έφημερίϊος τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήτ/αις τή 25 Νοεμβρίου 1976

Ό έτί τών Κοιν. ’Ττηρεσιών ’Ττουργός 
___________  ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΤΛΟΣ____ _______• ν

Άριθ. 124/28/1970
. ΕΚΘΕΣΙΣ

Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρθρον 75, sap. 1 
τοϋ Συντάγματος) έτί τοϋ νομοσχεϊίθ'/J τού Ύτουργείου 
Κοιν. 'Ττηρεσιών «τερί άντικαταστάσ.· ως τοϋ έϊαφίου γ' 
τοϋ άρθρου 3 Α.Ν. 625/1945 «τερί τροχοχοιήσεως καί συμ- 
τληρώσεως τών «τερί Ταμείου Άσφαλίσεως Όρθοϊόξου Έ- 
φηυεριχχοϋ Κλήρου Έίλλάϊος (ΤΆ.Κ.Ε.) ϊιατάξεων», ώς 
τούτο άντικατεστάθη ύτό τοϋ άρθρου 2 τού Ν. 738/1948 
«τερί τροτοτοιήσεως καί συμχληρώσεως τών «τερί Ταμείου 
.Άσφαλίσεως' Όρθοϊόξου Έφηχεριακού Κλήρου Έλλάϊος 
(Τ.Α.Κ.Ε.) ϊιατάξεων». 1 '■ " ·'·,· ,?’ ■

. Διά τών ϊιατάξεων τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν. 738/1948 ορίζε
ται ότι., τρός άντικατάστασιν τών ϊατανών λειτουργίας τού 
^ιλάϊου Αρωγής έγγράφεται έτησίως εις τον χροϋτολογισμόν 
τοϋ Τ.Α.Κ.Ε. κονϊύλιον ύτο ίϊιο-/ κεφάλαιο-/ καί όντκασίαν 
«Παροχαί Ταμείου ’Αρωγής» μέχρι τοσοστοϋ 10% έτί τών 
τακτικών έσόϊων τής ληξάσης οικονομικής ϊιαχειρίσεως, μή 
ϊυνάμενον έν τάση τεριττώσει νά ύτερβαίνη έτησίως το τοσό·/ 
τών 500.000.000 ϊραχμάόν (νύν 500.000 ϊραχμών).

Ήϊη ϊιά τών ϊιατάξεων τοϋ ώς ά·/ω σχεϊίου νόμου τροβλέ- 
τεται ότι, ϊιά τήν κάλυψιν τών τυχόν ελλειμμάτων τοϋ Κλάϊου 
Αρωγής τοϋ Τ.Α.Κ.Ε., ϊύναται νά μεταφέρεται τοσοστόν μέ
χρι 10% τών έτησίων τακτικών έσόϊων τού Τ.Α.Κ.Ε. έκτος 
τών έξ εισφορών τοϋ ήσφαλισμένου καί τοϋ έργοϊότου τροερχο- 
μένων.

Έκ τών χροτενομένων ϊιατάξεων ϊέν τροκαλεΐται ϊαχάνη 
εις βάρος τοϋ Κρατικού Προύχολογισμοΰ.

Έν Αθήναις τή 4 ’Ιουλίου 1976 
Ό Γενικός Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΓ


