
Έπί τής προτάσεως Νόμου «περί άντικατχστάσεως καί 
τροποποιήσεως του άρθρου 12 τοϋ Ν. 4169/1961 «περί 
Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Προς την Βουλήν τών 'Ελλήνων
'Η Κυβέρνησες καταβάλλει εύλογον προσπάθειαν διά τήν 

άποσυμφόρησιν της πρωτευούσης άπό διαφόρους Δημοσίας 
'Υπηρεσίας καί ’Οργανισμούς καί τήν εφαρμογήν ένός εύ- 
ουτέρου Προγράμματος Άποκεντρώσεως.—

Δημοσιευθεϊσα μελέτη τοϋ Κ.Ε.Π.Ε. αναφέρει ότι εντός 
της τελευταίας δεκαετίας ό πληθυσμός της πρωτευούσης 
ηύξήθη έναντι τοϋ λοιποΰ πληθυσμού της χώρας κατά 65 %,, 
τοΰτο δέ άποδίδεται καί όρθώς, εις τήν συγκέντρωσιν όλων 
τών ’Οργανισμών 'Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημο
σίου Δικαίου κ.λ.π. εις τήν περιοχήν τών ’Αθηνών.

Δημογραφικοί, συνεπώς, λόγοι άλλά καί τό γενικώτερον 
εθνικόν -συμφέρον επιβάλλουν τήν μεταφοράν τών εδρών 
διαφόρων ’Οργανισμών καί Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου εις τήν επαρχίαν. Συγκεκριμένως μάλιστα εκείνων 
τών ’Οργανισμών οί όποιοι ώς έκ της φύσεως της έρχασίας 
τής συντελ.ουμένης εις τήν έδραν αυτών ούδένα λόγον έχουν 
παραμονής των είς τήν πρωτεεύουσαν.
~ Έν δψει τών άνωτέρω προτείνω όπως ή έδρα τοϋ ’Οργα
νισμού Γεωργικών ’Ασφαλίσεων μεταφερθή εις Πύργον 
’Ηλείας τροποποιουμένου άναλόγως τοϋ άρθρου 12 τοϋ Ν. 
4169/1961 ώς τοΰτο άντικατεστάθη διά τής παραγράφου 2 
τοϋ άρθρου 5 τοϋ Α.Ν. 29/1967 «περί αύξήσεως καί έπε- 
κτάσεως τών άγροτικών συντάξεων δημιουργίας «ΚΕΦΑ
ΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛ Η ΤΈΩΣ» 
παρά τώ ΟΓΑ καί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής 
περί ΟΓΑ Νομοθεσίας». _ ^ _

Σημειωτέου ότι ό Νομός ’Ηλείας είναι κατ’ εξοχήν γεωρ
γική καί άγροτική περιφέρεια, στερείται δέ άλλων' προνο
μίων πού χαίρουν έτεροι Νομοί *ως έκ τής λειτουργίας είς 
αυτούς Κεντρικών Υπηρεσιών ' διαφόρων ’Οργανισμών ή 
τής Δημοσίας Διοικήσεως. Πέραν τούτου ή έγκατάσασις 
καί ή μεταφορά τής έδρας τοϋ ΟΓΑ είς τήν ’Ηλείαν θά εύ- 
νοήση όλόκληρον τήν Πελοπόννησον, χωρίς άσφαλώς νά 
προκληθή οίαδήποτε άναστάτωσις είς τήν εύρυθμον λειτουρ
γίαν αύτοϋ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Αξίζει νά άναφερθή ότι ή όλη λειτουργία τοϋ ’Οργανισμού 
είς τήν έδραν 'του περιλαμβάνει κυρίως διακανονισμούς ζη
μιών αγροτικής παραγωγής είς τήν ύπαιθρον χώραν καί 
συλλογή δικαιολογητικών διά τήν απονομήν τών άγροτικών 
συντάξεων, έργασίαι δηλαδή αί όποϊαι είναι δυνατόν νά 
πραγματοποιηθούν οπουδήποτε, δοθέντος μάλιστα ότι ό 
ΟΓΑ στερείται ιδιοκτήτου κτιρίου έν Άθήναις.

Ή προς άντικατάστασιν διάτχξις έχει οΰτω :
Άρθρον 12.

’Οργανισμός Γεωργικών ’Ασφαλίσεων. Φορεύς Άσφαλίσεως.
Ή υπό τοϋ παρόντος θεσπιζομένη άσφάλισις άσκεΐται 

υπό Αυτονόμου ’Ασφαλιστικού ’Οργανισμού κοινωφελούς 
χαρακτήρος, έδρεύοντος έν Άθήναις ύπό τον τίτλον «’Ορ
γανισμός Γεωργικών ’Ασφαλίσεων» δηλουμένου έν τώ πα- 
ρόντι διά τών άρχικών «ΟΓΑ» καί τελοΰντος ύπό τήν έπο- 
πτείαν τοϋ Κράτους άσκουμένην ύπό τοϋ Υπουργού Γεωρ
γίας».

Έν Άθήναις~τή 5η Μαίου 1978 
Ό Προτείνων Βουλευτής 

ΚΩΣΤΗΣ Δ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ

_ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΤίΟΥ ---------
Περί άντικαταστάσεως καί τροποποιήσεως τοϋ άρθρου 12 

τοϋ Ν. 4169/1961 «περί Γεωργικών Κοινωνικών Ά- 
.· σφαλίσεων».

Άρθρον 12.
’Οργανισμός Γεωργικών ’Ασφαλίσεων. Φορεύς Άσφαλίσεως.·
- Ή ύπό τοϋ παρόντος θεσπιζόμενη άσφάλισις άσκεΐται 
ύπό Αύτονόμου Ασφαλιστικού ’Οργανισμού κοινωφελούς 
χαρακτήρος, έδρεύοντος έν Πύργω ’Ηλείας, ύπό τον τίτλον^ 
«’Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων» δηλουμένου έν τώ 
παρόντι διά τών άρχικών «Ο.Γ.Α.» καί τελοΰντος υπό τήν 
έποπτείαν τοϋ Κράτους άσκουμένην ύπό τοϋ 'Υπουργού 
Γεωργίας. '. '

Έν Άθήναις τη 5η Μαίου 1978 
Ό Προτείνων Βουλευτής 

ΚΩΣΤΗΣ Δ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ


