
•].;r;: Σχεδίου Νόμον '«περί άπαλλαγής των Γεωργικών ’Οργα
νώσεων έξ ύπο-χρεώσεως προς καταβολήν ασφαλιστικών 
εισφορών διά τήν άναγνώρισιν χρόνου υπηρεσίας άπολυ- 
(Ιεντων καί έπανελθόντων υπαλλήλων των καί επιβολή; 
είσυορας υπέρ τοΰ Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού 
Γεωργικών Συνεταιρικών '(Ιργανώσεων».
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ --------

1. ΐό Ταμείου Συντάξεως καί Πρόνοιας Προσωπικού 
Γεω-"ΐκών Συνεταιριστικών ’Οργανώσεων συνεστήθη τό 
j-o;'/<Ι40. ώς φορεϋς καλύπτων διά κυρίαν σύνταξιν καί έφ’ 
άπαξ παροχήν το προσωπικόν τών πάσης φύσε ως καί παντός 
άαΟυοϋ Γεωργικών Συνεταιριστικών ’Οργανώσεων, Σω
ματείων ή Συνδέσμων αυτών, ώς καί τής Πανελληνίου 
Συνομοσπονδίας τών Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρίτ-
σμων.

2. Κατά, τό χρονικόν διάστημα άπό 1967 έως 19/4, έξ 
αίτια; τής άθρόας άπομακρύνσεως εκ τής υπηρεσίας ύπαλ- 
> ήλων τών Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, τό 
Γαμεϊον ήναγκάσθη νά προβή εις τήν συνταξιοδοτήσω ση
μαντικού αριθμού ήσφαλισμένων αύτοϋ, έπιβαρυνθέν με τό 
ποσόν τών 141 εκατομμυρίων δραχμών περίπου.
Πέραν τούτου κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα έκ τής μή 
καταβολής άσφαλιστικών εισφορών υπό τών άπομακρυν- 
••εντων καί συνταξιοδοτηθέντων προοιρως ήσφαλισμένων 
του. άπώλεσεν έσοδο·/ έξ 61 εκατομμύριο»'/ δραχμών περίπου.

3. 'Ο Προϋπολογισμός τοΰ Ταμείου τοΰ έτους 1975 πα
ρουσίασε'/ έλλειμμα, μολονότι ηΰξήθησαν αί άσφαλισττκαί 
εισφορά! εις 25 % (15 % εργοδότου καί 10 % ήσφαλισμένου).

Ωσαύτως ό προϋπολογισμός τοΰ Ταμείου τοΰ έτους 1976
παρουσιάζεται μέν ίσοσκε/.ισμένος, πλήν όμως τό Ταμεϊον 
δεν προέβη εις τήν αύξησιν τών συντάξεων, μολονότι υπέχει 
προς τοϋτο νόμιμον ύποχρέωσιν άπορρέουσαν έκ τών δια
τάξεων τής διεποΰσης αυτό νομοθεσίας, λόγω μή ΰπάρξεως 
οικονομικής δυνατότητος.

4. Κατ’ εφαρμογήν τών διατάξεων τών Ν.Δ. 66/1974 
καί 76/1974 έπανήλθον εις τήν υπηρεσίαν οί άπολυθέντες ή 
εξαναγκασθέντες εις παραίτησιν υπάλληλοι τών Γεωργικών 
Συνεταιριστικών Όργανώσεο/ν, άπό τής 21 ’Απριλίου 1976 
μέχρι 23 ’Ιουλίου 19/4, ό δέ έκτος υπηρεσίας χρόνος αύτών, 
ελογισθη ώς χρόνος πραγματικής υπηρεσίας δΓ άπάσας 
τάς συνέπειας, προσμετρούμενος καί συνυπολογιζόμενος διά 
πάσαν περίπτωσιν βαθμολογικής καί μισθολογικής καταστά- 
σεο»ς καί έξελίξεως, ώς καί λήψεο»ς συντάξεως. 'Ωσαύτως 
ως εγένετο δεκτόν διά τής ύπ’ άριθ. 735/1975 γνωμοδο- 
τησεως τοΰ Νομικού Συμβουλίου τοΰ Κράτους ΰπόχρεως διά 
την καταβολήν τών εισφορών διά τήν άναγνώρισιν τοΰ χρόνου 
υπηρεσίας τών έπανελθόντων εις τήν υπηρεσίαν, δυνάμει τών 
ρηθεισών διατάξεων, ήσφαλισμένων είναι ό αντίστοιχος 
εργοδότης τοΰ έπανερχομένου υπαλλήλου.

Συνέπεια τών ανωτέρω έκτεθέντων αί Γεωργικαί Συνε
ταιριστικά! ’Οργανώσεις ώς έργοδόται τών έπανελθόντοιν 
υπαλλήλων των ύποχρεοΰνται εις τήν καταβολήν ση
μαντικών ποτών εις τό Ταμείο·/ οέά τήν άναγνώρι- 
τιν τοΰ χρόνου ύπηρετιας τών υπαλλήλων τούτων,
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Αί ρηθεΐσαι όμως οργανώσεις αδυνατούν νά καταβάλλουν 
τά άπαιτούμενα ποσά, τοΰτο δέ έχει ώς αποτέλεσμα νά μή 
δυνηθή το Ταμεϊον νά είσπράξη ταΰτα μέχρι τοΰδε καί νά 
στερηθή οΰτω σημαντικού έσόδου. ενώ ήδη έχει χωρήσει 
εις χορήγησιν συντάξεων ή άναπροσαρμογήν χορηγηθεισών 
συντάξεων λόγω έπανυπολογισμοΰ τούτων συνέπεια προσ- 
μετρήσεως τοΰ χρόνου υπηρεσίας τών έπανελθόντων υπαλ
λήλων.

5. Έν όψει τής δημιουργηθείσης κατά τά ανωτέρω έκτε-
θέντα καταστάσεως έκρίθη σκόπιμου, κατόπιν καί τής ΰπ’ 
άριθμ. 207/25.5.1976 άποφάσεω; τής Οικονομικής ’Επι
τροπής, όπως απαλλαγούν αί Γεωργικαί Συνεταιριστικά! 
’Οργανώσεις εκ τής ύποχρεώσεως καταβολής εις τό Ταμεϊον 
άσφαλιστικών εισφορών καί ένισχυθή τό Ταμεϊον δΓ ειδικής 
εισφοράς προς κάλυψιν πής προκυψάσης λόγω τής ρυθμί- 

“&έώς τούτης ζημίας. ... —=~*υ
6. Προς τον σκοπόν τοΰτον κατηρτίσθη τό παρόν σχέδιον 

νόμου, επί τών έπί μέρους διατάξει·»'/ τοΰ οποίου σημειοΰνται 
τά ακόλουθα :

α) Λιά τοΰ άρθρου 1 προβλέπεται ή άπαλλαγή τών Γεωρ
γικών Συνεταιριστικών ’Οργανώσεων παντός βαθμοΰ. σκο
πού καί μορφής,__ώς_ καί τών λοιπό»·/ εργοδοτών τό πρόσω-.-----
πτκον τών όποιων άσφαλίζεται εις τό Ταμεϊον, έκ τής ύπο- 
χρεώσεως καταβολής εισφορών, αί όποϊαι οφείλονται εις 
τό Ταμεϊον Συντάξεως καί Πρόνοιας Προσωπικού Γεωργι
κών Συνεταιρικών ’Οργανώσεων, διά τήν άναγνώρισιν τοΰ 
χρόνου υπηρεσίας τών ΰπαλλήλοη των ώς καί τών νομικών 
καί λοιπών συμβούλων αυτών '. >/ άπολυθέντων ή παραι- 
τηθέντων ή έξαναγκασθέντων εις παραίτησιν καί έπανελθόν- 
των εις τήν υπηρεσίαν των δυνάμει τών διατάξεων τών Ν.Λ. 
66/1974 καί 76/1974. -
β) Διά τοΰ άρθρου 2 προβλέπεται ή ένίσχυσις τοΰ Ταμείου 
Συντάξεως καί Πρόνοιας Προσωπικού Γεωργικών Συνε
ταιρικών Όργανώσεοιν, διά τής θεσπίσεως τών κάτωθι 
εισφορών.

αα) Εισφορά έξ ενός λεπτού τής δραχμής άνά χιλιόγραμ- 
μον έπί τών συγκεντρουμένων ύπό τών Γεωργικών Συνεται
ριστικών ’Οργανώσεων, διά λογαριασμόν τοΰ Δημοσίου, 
γεωργικών προϊόντων.

ββ) Εισφορά έκ δύο λεπτών τής δραχμής άνά χιλιόγραμμου 
έπί τών ύπό τής ’Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος δια- 
χειριζομένων πάσης φύσεως γεωργικών έφοδίων καί λι
πασμάτων.
Ούτως έχει τό παρόν σχέδιον νόμου, τό όποιον έχομε·/ τήν 
τιμήν νά παρακαλέσωμεν όπο»ς ψηφισθή ύπό τού Σώματος.

’Εν Άθήναις τή 11 Φεβρουάριου 1977 
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