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^τήν τιρόταση νόμου «γιά τή συμπλήρωση τού Νόμου 4169/ 
1961 «περί Γεωργικών Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων» όπως 
τροποποιήθηκε καί συμπληρώθηκε.

Προς την Βουλήν των ’Ελλήνων
Γνωστή είναι ή κατάσταση πού δημιουργήθηκε στή χώρα 

μας μετά τή Γερμανική Κατοχή. Τά πολιτικά μίση έχασαν 
στο αποκορύφωμά τους.

Έτσι πολλοί Έλληνες, θύματα τοΰ εμφύλιου σπαραγμό·: 
τής εποχής εκείνης, που προέρχονταν κύρια άπό αγροτικές 
περιοχές’τής χώρας μας, αναγκάστηκαν νά φυγουν στο εσω
τερικό καί εΐδικώτερα σε Ανατολικές χώρες, εγκατακειποντας 
κάθε πολύτιμο αγαθό πού είχαν στον τόπο αύτό.

Όλοι ή πολλοί άπό αυτούς, μέ άποφάσεις τών Υπουργών 
’Εσωτερικών καί Γεωργίας, αποστερήθηκαν τής Ελληνικής 
’Ιθαγένειας καί τοΰ γεωργικού τους κλήρου, αντίστοιχα.

’Αρκετοί άπό τους 
σή τους, έπαναπατρίσ- 
κτησαν ή έπανακτοΰν τ 
ρέθηκε σύμφωνα μέ_τί 
νης.

πολιτικούς αυτούς πρόσφυγες, μέ αίτη- 
τηκαν ή έπαναπατρίζονται καί έπανά- 
•ήν Ελληνική Ίθαγένεια πού τούς άφαι- 
ς ίσχύουσες διατάξεις τής έποχής έκεί-

Ή ηλικία πού έχουν σήμερα όλοι αυτοί ϊέν τούς επιτρέπει 
νά ασκήσουν όποιοϊήποτε επάγγελμα, ούτε τοΰ γεωργού πού 
ασκούσαν πριν καταφύγουν καί παραμείνουν στο εξωτερικό 
αναγκαστικά. Δέν έχουν ούτε τις προϋποθέσεις συνταξιϋδέ- 
τησής τους άπό τον ΟΓΑ πού ορίζονται άπό το έδάφ. α' τής 
παρ. Τ τοΰ άρθρου 4 τού Νόμου 4169/1961, άφοΰ όταν απο
μακρύνθηκαν, κατά τά προαναφερθέντα, τών γεωργικών τους 
άσχολιών καί κατάφυγα/ στο εξωτερικό σαν πολιτικοί προσφυ
γές ήταν μικρής ηλικίας. · .,

Για τούς πιο πάνω λόγους καί για νά μή μείνει σ’ όλους 
αυτούς τό πικρό παράπονο-ότι ή Πολιτεία τούς εγκαταλείπει 

στήν κακή τους μοίρα, πρέπει νά δικαιωθούν αγροτικής σύντα
ξης άπό τον ΟΓΑ ανεξάρτητα χρόνου πραγματικής άσκησης 
τοΰ επαγγέλματος τοΰ γεωργοΰ, πριν άπό τή διαφυγή τους 
στο εξωτερικό, τοΰ εκεί χρόνου παραμονής τους ύπολογιζομέ- 
νου σάν χρόνου διανυθέντος στήν άσκηση τοΰ επαγγέλματος 
τοΰ γεωργοΰ, άν συμπλήρωσαν ή θά συμπληρώσουν τό κατά 
τό εδάφιο α' τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 4 τοΰ Νόμοο 4169/1961 
οριζόμενο όριο ηλικίας γιά συνταξιοοότηση, χωρίς τις προϋπο
θέσεις τής προηγούμενης διάταξης. . \
. Γιατί, διαφορετικά, ή διαβίωση τών άνθρώπων αυτών γί
νεται προβληματική καί θά είναι λυπηρό νά μετανοιώνουν

γιά την επιστροφή τους στη χώρα πού γεννήθηκαν καί αγάπη
σαν.

’Αθήνα. 16 Μάρτη 1978 
Οι προτείνοντες Βουλευτές

Τάσος Καρφιάς. Αεφτερης Κιοσκλής, Μερκούρης Κυ- 
ρατσοΰς. Καλλίμαχος Παπαχρήστου, Σπόρος Ράλλης, Κώ
στας Άμανετόδης, Σπόρος Πλασκαβίτης, Λήμυς Λ. Πα- 
πχδημητρίου, Χρήστος Οικονόμου. Α. Σαπουντζής. Ήλίας 
Κατριβάνος, Ξενοφών 11 ελοποννήσιος, Άπόστ. Καχλαμά- 
νης. Στάθης Άλεξανϊρής.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΓ
Γιά τή συμπλήρωση τοΰ Νόμου 4169/1961 «περί Γεωργικών.

Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων» όπως τροποποιήθηκε και συμπλη
ρώθηκε.

Άρθρο 1.
Στούς έπαναπατρισθέντες ή έπαναπατριζόμενους "Ελληνες 

πολιτικούς πρόσφυγες πού διατηρούν, έπα/έκτησαν ή έπανα- 
κτοΰν τήν Ελληνική ’Ιθαγένεια, χορηγείται αγροτική σύν
ταξη άπό τον ΟΓΑ χωρίς τις προϋποθέσεις τοΰ έδαφ. α' τής 
παρ. 1 τοΰ άρθρου 4 τοΰ Νόμου 4169/1961 «περί Γεωργι
κών Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων», έφ’ όσον συμπλήρωσαν τό 
άπό τό έδάφ. 6' τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 4 τοΰ προαναφερθέν- 

.τος Νόμου οριζόμενο όριο ηλικίας γιά συνταξιοίότηση, άν 
•αποδεδειγμένα πριν ή κατά τον χρόνο τής διαφυγής τους στο 
εξωτερικό άσκοΰσαν τό επάγγελμα τοΰ γεωργοΰ στήν Ελλά
δα ή κατάγονταν άπό αγροτική οικογένεια καί μετά τον επα
ναπατρισμό τους διαμένουν μόνιμα σέ χωριό. · ν

Ό χρόνος παραμονής στό έξωτερικό θεωρείται σάν χρόνος 
πραγματικής άσκησης τοΰ έπαγγέλματος τοΰ γεωργοΰ.

Κατά τά λοιπά ισχύουν οί διατάξεις τοΰ Νόμου 4169/ 
1961 όπως ισχύει σήμερα. - 1

, . Άρθρο 2.
, Ή ισχύς τοΰ παρόντος αρχίζει άπο τή δημοσίευσή του στήν 
’Εφημερίδα τής Κυβέρνησης.

’’Αθήνα, 16 Μάρτη 1978
Ο! προτείνοντες Βουλευτές · ^

Τάσος Καρριάς, Λεφτέρης Κιοσκλής, Μερκούρης Κυ- 
ρατισοΰς, Καλλίμαχος Παπαχρήστου, Σπόρος Ράλλης, Κώ
στας Άμανέτίδης, Σπύρος Πλασχαδίτης, Δήμος Λ. Πα- 
παδημητρίου/: Χρήστος Οικονόμου, Δ. Σαπουντζής, Ήλίας 
Κατριβάνος, Ξενοφών Πελοποννήσιος, Άπόστ. Κακλαμά- 

νης, Στάθης Άλεξα/δρής.


