
Έ~1 σχεδίου Νόμου «περί υπαγωγή; εις τήν άσφάλισιν του
ΤΑΚΕ τοΰ προσωπικού τής Άποστολικής Διακονίας
καί τοΰ Νοσηλευτικού 'Ιδρύματος της ’Εκκλησίας της
Ελλάδος (ΝΙΕΕ)»:

Πρός τήν Βουλήν Τ(Γ<>· ’Ελλήνων

1. Τό Ταμεϊον Άσφαλίσεως ’Ορθοδόξου Έφημεριακού 
Κλήρου Ελλάδος (ΤΑΚΕ) ίδρύθη διά τοΰ νόμου 4606 1930 
ώε οορεΰς καλύπτων διά σύνταξιν καί άσθένειαν τούς έφη- 
αεείους, ίεροδιακόνους, ίεροψάλτας, τούς ύπαλλήλους, των 
Μητροπολιτικών Γραφείων καί τούς υπαλλήλους αύτοϋ.

Τό άνωτέρω Ταμεϊον δεν καλύπτει, ώς θά εδει, πάντας 
τούς ύπηρετοϋντας τήν εκκλησίαν καθ’ όσον εις τήν άσφά- 
λισιν αΰτοΰ δεν ύπήχθησαν οί υπάλληλοι της Άποστολικής 
Διακονίας καί τοΰ Νοσηλευτικού 'Ιδρύματος της ’Εκκλησίας 
τής 'Ελλάδος (ΝΙΕΕ) οί όποιοι υπάγονται εις τήν άσφάλισιν 
τοΰ ΙΚΑ καί τοΰ Ταμείου Άσφαλίσεως Τυπογράφων καί 
Μισθωτών Γραφικών Τεχνών.

Τούτο έχει ώς συνέπειαν τήν άδυναμίαν προσελκύσεως 
τού άναγκαιούντος προσωπικού καί ιδία τού ειδικευμένου 
τοιούτου.

Προς εύόδωσιν όθεν τού έργου τής ’Εκκλησίας κρίνεται 
άναγκαϊον μεταξύ τών άλλων, όπως βελτιωθή-ή θέσις—τών- 
ύπηρετούντων ταύτην ώστε νά καθίσταται έφικτή ή άλλως 
δυσχερής κάλυψις τών εις προσωπικόν αναγκών της.

Ή κάλυψις τού υφισταμένου κενού καί ή υπαγωγή εις 
ένιαΐον ασφαλιστικόν φορέα τοΰ προσωπικού της ’Εκκλησίας 
της Ελλάδος σκοπεΐται διά τού παρόντος σχεδίου Νόμου.

2. Είδικώτερον ; α) ιΔιά τών διατάξεων τού άρθρου 1
προβλέπεται ή διακοπή τής άσφαλίσεως εις τό ΙΚΑ καί τό 
Ταμεϊον Άσφαλίσεως Τυπογράφων τών τακτικών υπαλλή
λων τής Άποστολικής Διακονίας καί τοΰ Νοσηλευτικού 'Ιδρύ
ματος της ’Εκκλησίας της Ελλάδος καί ή υπαγωγή των 
εις τήν άσφάλισιν τού ΤΑΚΕ. · . ,

β. Δια τών διατάξεων τής παρ. 1 τού άρθρου 2 καθορί
ζεται τό συνταξιοδοτικόν καθεστώς τών διά τού άρθρου 1 
υπαγόμενων εις τήν άσφάλισιν τού ΤΑΚΕ προσώπων, όρι- 
ζομένου ότι διά τά πρόσωπα ταύτα θά ισχύουν αί διατάξεις 
περί συνταξιοδοτήσεως τών υπαλλήλων τού Ταμείου καί 
τών Γραφείων τών 'Ιερών Μητροπόλεων, αί όποϊαι είναι 
αί αύταί προς τάς διατάξεις περί συνταξιοδοτήσεως τών 
δημοσίων υπαλλήλων.

Ή ρύθμισις αύτη κρίνεται έπιβεβλημένη διά λόγους 
ίσης μεταχειρίσεως ίνα μη τελούν οί υπάλληλοι τών Νομικών 
τούτων προσώπων εις ήσσονα μοίραν έναντι τών λοιπών 
συναδέλφων των.

Διά τών διατάξεων τής παρ. 2 τού αύτού άρθρου 2 προ- 
βλέπεται ότι τό ώς είρηται προσωπικόν θά συνταξιοδοτηθή 
κατά τάς διατάξεις τής νομοθεσίας τής διεπούσης τούς δημο
σίους ύπαλλήλους, μόνον έφ’ όσον πραγματοποιήση προκειμέ- 
νου περί συνταξιοδοτήσεως του λόγω παραιτήσεως ή άπολύσε- 
ως τριετή άσφάλισιν εις τό Ταμεϊον καί τούτο ίνα δημιουργηθή 
άσφαλιστικός δεσμός μετά τού Ταμείου καί μή εΰρεθή τούτο 
εις τήν άνάγκην νά έπωμισθή άμέσως τά βάρη έκ τής συντα- 
ξιοδοτήσεως τού έν λόγω προσωπικού.

’Επειδή όμως είναι ενδεχόμενον νά μή έχη συμπληρώσει 
τό προσωπικόν τούτο τριετή άσφάλισιν κατά τήν έξοδόν 
του έκ τής ύπηρεσίας προβλέπεται περαιτέρω διά τών δια
τάξεων τής παραγράφου 3 ότι έν περιπτώσει μή πληρούσε ως 
τής άνωτέρω προϋποθέσεως, συνταξιοδοτεϊται τούτο κατά 
τάς διατάξεις τής νομοθεσίας τής διεπούσης τούς φορείς 
εις τούς οποίους είναι ήσφαλισμένον κατά τήν ίσχύν τού νόμου 
καί τούτα ίνα μή στερηθή τοΰ δικαιώματος συντάξεως.

γ. Διά τών διατάξεων τού άρθρου 3 καθορίζεται τό πο- 
σοστόν τής εισφοράς τής καταβλητέας διά τήν άναγνώρισιν 
ώς συνταξίμου τού χρόνου ύπηρεσίας τών άσφαλιζομένων προ
σώπων τής παρασχεθείσης είς τήν Άποστολικήν Διακονίαν 
χαί τό ΝΙΕΕ διά τό πρό τής υπαγωγής των είς τήν άσφάλισιν

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ τού ΤΑΚΕ χρονικόν διάστημα (10% έργοδότου καί 5% 
ήσφαλισμένου). ~ ' Η εισφορά αύτη υπολογίζεται έπί τών 
πάσης φύσεως μηνιαίων άποδοχών τών άνωτέρω προσώπων.

Τό ποσοστόν τούτο είναι τό αυτό προς τό καταβαλλόμενου 
διά τήν άσφάλισιν εις τον Κλάδον Συντάξεων τού ΤΑΚΕ.

Διά τήν άσφάλισιν τών έν λόγω προσώπων κατεβλήθησαν 
εις τό ΙΚΑ καί τό Ταμεϊον Άσφαλίσεως Τυπογράφων 
καί Μισθωτών Γραφικών Τεχνών αί εΐσφοραί ήσφαλισμένου 
καί έργοδότου ό χρόνος δέ είς όν άντιστοιχούν αύται δεν 
είναι δυνατόν νά συνυπολογισθή υπό τού ΤΑΚΕ, λόγω μή 
έφαρμογής έν προκειμένω τών διατάξεων τού Ν.Δ. 4202/ 
61, διότι τό συνταξιοδοτικόν καθεστώς τό διέπον τούς 
ύπαλλήλους τού ΤΑΚΕ, εις ό καί θά ύπαχθούν τά άνωτέεω 
πρόσωπα, είναι ίδιον συνταξιοδοτικόν καθεστώς.

Κατόπιν τούτου προβλέπεται διά τής παρ. 2 τού αύτού 
άρθρου ότι αί έν λόγω εΐσφοραί έπιστρέφονται ύπό τού ΙΚΑ 
καί τού Ταμείου Άσφαλίσεως Τυπογράφων είς τό ΤΑΚΕ 
έντός εξαμήνου άπό τής ισχύος τού έκδοθησομένου νόμου.

Τό ποσον τό άντιστοιχούν εις τάς έν λόγω εισφοράς θά 
συμψηφισθή προς τό ποσάν τής οφειλής διά τήν άναγνώρισιν 
τού χρόνου προϋπηρεσίας τών εΐρημένων τό δέ υπόλοιπον 
θά έξοφληθή εις μηνιαίας δόσεις.

δ. Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 4 προβλέπεται ό μή 
“συνυπολογισμός τού άναγνωρισθησομένΟυ “χρόνου, διά τον 
υπολογισμόν τού καταβαλλομένου ύπό τού Κλάδου Αρωγής 
έφ’ άπαξ βοηθήματος. Οϊκοθεν νοείται ότι διά τον χρόνον 
τούτον δεν θά καταβληθούν εΐσφοραί είς τον Κλάδον Άρω-
Τήζ·

Ή ρύθμισις αύτη έπιβάλλεται διότι ό Κλάδος Αρωγής, 
τυγχάνει έλλειμματικός καί είναι δυσχερής ή έκπλήρωσις 
ύπ’ αύτού ηΰξημένων ύποχρεώσεων, έναντι τών νεοεισερ- 
χομένων είς τήν άσφάλισιν.

3. Σημειούται ότι προς τάς ύπό τού σχεδίου νόμου προ- 
βλεπομένας ρυθμίσεις αί όποϊαι έπροτάθησαν ύπό τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου τού ΤΑΚΕ συμφωνούν ή 'Ιερά Σύνοδος 
τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, ή Άποστολική Διακονία 
καί τό Νοσηλευτικόν "Ιδρυμα τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος. 
Ό άριθμός τών άσφαλισθησομένων διά τού σχεδίου νόμου 
άνέρχεται είς 120 περίπου πρόσωπα.

Ούτως έχει τό παρόν σχέδιον νόμου τό όποιον έχομεν 
τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν όπως ψηφισθή ύπό τού Σώ
ματος.

’Εν Άθήναις τή 1 Δεκεμβρίου 1976 
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί υπαγωγής είς τήν άσφάλισιν τού ΤΑΚΕ τοΰ προσω
πικού τής Άποστολικής Διακονίας καί τοΰ Νοσηλευτικού
'Ιίρύματος τής Εκκλησίας τής Έλλάοος (Ν.Ι.Ε.Ε.).

Άρ-Spov 1.

1. Άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος υπάγονται ΰποχρεωτικώς 
είς τήν άσφάλισιν τών κλάεων Συντάξεως Αρωγής και Α
σθένειας τοΰ Ταμείου Άσφαλίσεως Όρ·3οοόξου Εφημερία-, 
κού Κλήρου τής Έλλάοος (ΤΑΚΕ):

α) Ο! τακτικοί υπάλληλοι τής Άποστολικής Διακονίας 
τής Εκκλησίας τής Έλλάοος καί

β) τό τακτικόν προσωπικόν τοΰ Νοσηλευτικού Έρύματος 
τής ’Εκκλησίας τής Έλλάϊος (ΝΙΕΕ) τό άνήκον είς τους 
Κλάϊους AT καί ΑΡ Διοικητικού, Διοικητικού Οικονομικού - 
Διαχειριστικού, Φαρμακοποιών, Άϊελφών Νοσοκόμων, Διαι
τολόγου, ΜΕ Διοικητικού, Λογιστικού-Διαχειριστικού, No-


