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ΕΙΣΙ1ΓΗΧΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπι τοϋ σχεδίου νόμου «περί της καταβαλλομένης άποζημιωσεως, λόγω συνταξιοδοτήσεως, εις τους ύπαλλήλ,ους
Ν.Π.Δ.Δ. άρμοδιότητος 'Υπουργείου Γεωργίας».
Ποΰς Tijv Βουλήν των Ελλήνων

1. Δ'.ά τοΰ προτεινομένου σχεδίου Νόμου σκοπεΐται ή
3ελτίωσ'.ς της καταβαλλομένης εις τούς τακτικούς υπαλλή
λους των, άρμοδιότητος Υπουργείου Γεωργίας, Ν.Δ.Π.Δ.
α) Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας καί Δασών,
β) των Ταμείων Γεωργίας Κτηνοτροφίας καί Δασών καί γ)
τοΰ ’Οργανισμού Βάμβακος, άποζημιώσεως τούς άποχωοοϋντας της υπηρεσίας λόγω συνταξιοδοτήσεως. Συγκε
κριμένους διά τοΰ άρθρου μόνου αΰτοϋ προβλεπεται ότι ή
ανωτέρω άποζημίωσις αυξάνεται καί ορίζεται ίση προς την
προβλεπομένην τοιαύτην ύπό τοΰ Ν. 2112/1920 «περί υπο
χρεωτικής καταγγελίας τής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών
•υπαλλήλων» ώς ούτος έκάστοτε ισχύει.
2. Ή καταβαλλομένη σήμερον άποζημίωσις είς τούς άπερχομένους τής υπηρεσίας λόγω συντχςιοδοτήσεως υπαλ
λήλους των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. ώς καί το έπιβχλλόμενον
ποσοστόν κρατήσεων επί τοΰ συνόλου τών τακτικών άποδοχών καί τών πάσης φύσεως αμοιβών καί άπολαυών τών έν
λόγω υπαλλήλων προβλέποντχΓ ύπό “τών άρθρων* 1 'καί 2
τοΰ Α.Ν. 513/1968 «περί καταβολής άποζημιώσεως εις
τούς έκ τής υπηρεσίας άποχωροϋντκς λόγω συνταξιοδοτήσεως υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. άρμοδιότητος 'Υπουργείου
Γεωργίας» εχοντα οΰτω.
«Άναγκ. Νόμος ύπ’ άριθ. 513/1968
«Περί καταβολής άποζημιώσεως είς τούς έκ τής υπηρεσίας
άποχωροϋντκς λόγω συντχςιοδοτήσεως υπαλλήλους
Ν.Π.Δ.Δ. άρμοδιότητος 'Υπουργείου Γεωργίας.»
"Αρθρον 1.
1. Εις τούς τακτικούς ύπαλλήλ,ους α) τοΰ Κεντρικού Τα
μείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας καί Δασών, β) τών περι
φερειακών Ταμείων Γεωργίας Κτηνοτροφίας καί Δασών,
γ) τοϋ ’Οργανισμού Βάμβακος, δ) τοΰ Βασιλικού ’Ινστιτού
του Γεωπονικών ’Επιστημών, τούς άποχωροϋντκς τής 'Υπη
ρεσίας λόγω συντχςιοδοτήσεως, καταβάλλεται ύπό τών παρ’
ών άποχωροϋν ούτοι Ν.Π.Δ.Δ. άναλόγως τών ετών τών παρά
τοϊς Νομικοΐς τούτοις Προσώποις πάσης κατηγορίας υπη
ρεσίας των, ώς καί τής έκ τών καταστατικών διατάξεων τού
των ή άλλων Νόμων άναγνωρισΟείσης τοιαύτης παρά τώ
Δημοσίω καί έτέροις Όργχνισμοΐς, άποζημίωσις ίση πρός
τό ήμισυ τής ύπό τοϋ Νόμου 2112/1920 «Περί υποχρεωτικής
καταγγελίας τής συμβάσεως έργασίας ιδιωτικών ύπαλλ.ήλ.ων»,
ώς ούτος έκάστοτε ισχύει, προβλεπομένης άποζημιώσεως.
"Αρθρον 2.
’Επί τοϋ συνόλ,ου τών τακτικών άποδοχών καί τών πάσης
φύσεως άμοιβών καί άπολαυών το>ν ύπκλλήλ,ων τών νομικών
προσώπων τοϋ προηγουμένου άρθρου^ έπιβάλλ.εται άπό τής
ένάρξεως ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου κράτησις έκ δύο τοϊς
εκατόν (2%) υπέρ τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου είς ά υπηρετούν.
'Η κράτησις κύτη άποτελεϊ εσοδον τών έν λ.όγω νομικών
προσώπου;, άναγραφόμενον είς τον προϋπολογισμόν των
ύπό ίδιον κεφάλ.αιον καί αρθρον διά σχηματισμών κεφκλ.αίων
άποζημιώσεως ύφ’ ένός έκαστου νομ.ικοϋ προσώπου τών
έξερχομένων υπαλλήλων του κατά τά ύπό τοΰ προηγουμένου
άρθρου οριζόμενα.
’Εν περιπτώσει άνεπαρκείας τών οΰτω σχημ.κτιζομένων
κεφαλ,αίων διά την καταβολήν άποζημ.ιώσεως, >:αταβάλλεται
αυτή κατά τό ύπόλοιπον ποσόν ύπό τοϋ Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου παρ’ ω ύπηρετοϋν οί ύπάλλ.ηλ.οι, άναγραφομένης κατ’ έτος έν τώ προϋπολ,ογισμώ έκάστου Ν.Π.Δ.Δ.
σχετικής πιστώσεως».
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3. Συμ.φΐυνως προς τα υπάρχοντα παρά τώ 1 π. Γεωογίας
στοιχεία έπί συνόλ,ου 379 ύπηρετούντων ύπαλλήλων τοϋ Κι
τρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας καί Δασών καί τών
Περιφερειακών Ταμείων Γεωργίας, Κτηνοτροφίας καί Δα
σών, έντός τής προσεχούς πενταετίας, ήτοι μέχρι τέλους τού
έτους 1980 άποχωροϋν, λ.όγω 35ετίας ή ορίου ηλικίας 12
έν συνόλω ύπάλληλοι ήτοι ποσοστόν 3,14% μόνον, τό δέ
ύπόλοιπον έξ 96.86 % τών ύπαλλήλων, θά έξακολουθήχι -ϊ
κχτκβάλ,η τό έπί τών άποδοχών του ποσοστόν έπί μακοόν
εΐσέτι χρονικόν διάστημα καί έπί 35ετίαν διά τούς διοριζον.ένους.
Ή έπιβάρυνσις τών Ταμείων θά είναι ανεπαίσθητος καί
μόνον διά τά πρώτα 1-2 ετη τής πρώτης πενταετίας 1976-80,
έν οψει ότι, κατά την μεγάλην πλειοΰηφίαν των οί ύπάλληλοι
τών άνω Ταμείων έχουν ολίγα έτη ύπηρεσίχς, πλέον δέ τού
του, κχίτοι διά την πληρωμήν τής άποζημιώσεως άπαιτεϊται
28ετής υπηρεσία, ούτοι έξχκολ,ουθοϋν καταβάλλοντες την
σ-χετικήν κράτησιν μέχρι τής υποχρεωτικής άποχωρήσεώς
των έκ τής 'Υπηρεσίας (35ετία ή όριον ηλικίας).
Ένδεικτικώς, κατά την πενταετίαν 1976-30 ή συνολική
έπιβάρυνσις, έφ’ όσον ικανοποιηθή τό αίτημα τών ύπαλλήλ.ων,
θά άνέλ.θη είς τό ποσόν τών δραχμών 5.000.000, πιθανόν δέ
καί ολ.ιγώτερον, ένω κατά την· αύτήν πενταετίαν θά είσπραχθή έν συνόλω, έκ τών άποδοχών τών ύπαλλήλων τό ποσόν
τών δραχμών 5^215.000-ήτοι όχι- μόνον. τελικώς_ούδεμίαν.
έπιβάρυνσιν θά έχουν τά Ταμεία ταϋτα, άλλ’ άντιθέτως θά
έμφανισθή καί πλεόνασμα όπερ θά αυξάνεται συνεχώς εις τό
μέλλον.
,

Σημειωτέον oTt ύφίσταται ικανός άριθμός κενών θέσεων
(πεντήκοντα (50) περίπου) αίτινες θά πλ.ηρωθώσι (δι’ ύπαλ,λήλων διοριζομένων είς τον εισαγωγικόν βαθμόν καί οί
όποιοι έπί 35ετίαν θά άποδίδουν την έκ 2 % κράτησιν, οΰτω
δέ τό ύπέρ τών Ταμείων πλ,εόνασμα θά αύξάνεται συνεχώς.

4.
'Ομοίως, ώς προς τόν ’Οργανισμόν Βάμβακος έπί 146
ύπηρετούντων ύπαλλήλων (έπί συνόλου οργανικών θέσεων
213), έντός τής προσεχούς πενταετίας (1976-80 άποχωροϋν ·
λόγω 35ετίας ή ορίου ήλικίας πέντε (5) μόνον ύπάλληλοι έν
συνόλω ήτοι ποσοστόν μόλις 3,43 %, τό δέ ύπόλοιπον έξ
96,57 % τών ύπαλλήλων θά έξακολουθήση νά καταβάλλη
τό έπί τών άποδοχών του ποσοστόν έπί μακρόν εΐσέτι χρονι
κόν διάστημα.
'Ο ’Οργανισμός ούδεμίαν έπιβάρυνσιν θά έχη έκ τής έφαρμογής τοϋ μέτρου, καθ’ όσον, κατά την πενταετίαν 1976-80,
θά είσπραχθή παρά τών ύπαλλήλων του τό ποσόν τών
δραχ. 3.420.000, ένώ θ’ άποδοθή εις τούς άπερχομένους τό
ποσόν τών δραχμών 2.200.000, ήτοι θά [προκύψη καί
πλ,εόνασμα τής τάξεως τών δραχμών 1.220.000 ύπέρ τοϋ
’Οργανισμού, οπερ καί θά αύξάνεται συνεχώς καί ραγδαίως
είς τό μέλλον.
Είς τόν ’Οργανισμόν Βάμβακος ύφίστανται 67 κεναί όργανικαί θέσεις αίτινες θά πλ.ηρωθώσι, δι’ ύπαλλήλων διοριζομένων είς τόν εισαγωγικόν βαθμόν καί οί όποιοι έπί 35ετίαν
δμοίως, θά άποδίδουν την έκ 2 % κράτησιν, οΰτω δέ τό ύπέρ
τοϋ ’Οργανισμού πλεόνασμα θά διογκοϋται συνεχώς.
Διά την προσεχή πενταετίαν 1976-80 συμφώνως πρός τά
άνωτέρω στοιχεία, τό σχηματιζόμενον κεφάλ.αιον έκ τής
κρατήσεως τοϋ άρθρου 2 τοϋ Α.Ν. 513/196S προβλχπεται
νά ύπερκαλ.ύψη τό διπλ.άσιον τής ήδη καταβαλλομένης έφ’ ά
παξ άποζημιώσεως βάσει τοϋ άρθρου 1 τοϋ αΰτοϋ Α.Ν..
Τοϋτ’ αύτό προβλέπεται νά συμβή καί διά τά επόμενα τής
προσεχούς πενταετίας έτη.
5. Δέον νά σημειωθή ότι είς τούς ύπαλλήλ,ους τών Λιμενι
κών Ταμείων, βάσει τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν.Δ. 2942/54 (ΦΕΚ
211 /Τ.Α./7.9.1954) παρέχεται ή άνω άποζημίωσις, άνευ
ούδεμιάς έπιβαρύνσεως τών ύπαλλήλων.
6. Κατόπιν τών άνωτέρω καί δεδομένου ότι, ή καταβαλλομένη έφ’ άπαξ άποζημίωσις είς τούς ώς είρηται ύπαλλήλους έπιβαρύνει κεφάλ.αιον δημιουργούμενον έκ κρατήσεων

—

επί των αποδοχών των, κρίνετχι δίκαιον όπως, η εν λογω
(άποζημίωσις έξισωθή προς τήν οπό τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.
2112/1920 προβλεπομένην τοιαύτην, άνευ αύξήσεως τής ήδη
διενεργουμένης κρατήσεως έκ 2 % έπί των άποδοχών των
υπαλλήλων τούτων, δι’ ής, ώς προελέχθη, υπερκαλύπτεται
ή προτεινομένη αΰξησις της άποζημιώσεως.
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
(Άρόρον 75 παρ. 3 τοΰ Συντάγματος)

Περί τής προκαλουμένης δαπάνης καί τοΰ τρόπου καλύψεώς
της έκ τής έφαρμογής τοΰ σχεδίου Νόμου «περί τής κατα
βαλλόμενης άποζημιώσεως. λόγω συνταξιοδοτήσεως. εις
υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητες 'Τπουργείου Γεωρ
7.
Εις τ’ άνωτέρω άποσκοπεΐ τδ προτεινόμενον σχέδιον
γίας».
,
νόμου δπερ έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ δψιν υμών προς
1. Έκ τής έφαρμογής τών διατάξεων τοΰ ώς άνω σχεδίου
ψήφισιν.
Νόμου ·3ά πρόκυψη έτησία έπιβάρυνσις τών προϋπολογισμών τοΰ
Έν Άθήναις τή 20 ’Ιανουάριου 1976
Οί Υπουργοί
Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

Γεωργίας
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΛΝΟΓΛΟΤ

Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας καί Δασών, τών
Ταμείων Γεωργίας Κτηνοτροφίας καί Δασών καί τοΰ ’Οργα
νισμού Βάμβακος μή δυναμένη νά προϋπολογισόή έπακριβώς.
2. Ή δαπάνη αΰτη ·$ά άντιμετωπισόή έκ τοΰ υφισταμένου,
δυνάμει τών διατάξεων τοΰ Α.Ν. 513/68. εσόδου τών ώς άνω
Ν.Π.Δ.Δ. ώς έν τή συνημμένη αΐτιολογική έκύέσει άναφέρετα.:.
3. Κατά τρέχον έτος 1975 δεν -5ά πρόκυψη δαπάνη.
Έν Άόήναις τή 20 ’Ιανουάριου 1976

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί καταβαλλομένης άποζημιώσεως. λόγω συνταξιο-δοτήσεως, εις τούς υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Α. αρμοδιότητες 'Τ— πουργείοο Γεωργίας:
'

Οί 'Τπουργοί
Γεωργίας
Οΐκονοιχικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΛΝΟΓΛΟΤ,

ΕΚΘΕΣΙΣ
Ά?:·3. 217/19/1975

Άρ-όρον 1.
Ή καταβαλλόμενη άποζημίωσις, βάσει τού άρ-λρου 1 τοΰ
Α.Ν. 513/1968 «—ερί καταβολής άποζημιώσεως εις τους έκ
τής ύπηοεσίας άποχωροΰντας λόγω συνταξιοδοτήσεως υπαλ
λήλους Ν.ΠΛΛ. άρμοδιότητος Υπουργείου Γεωργίας» εις
τούς τακτικούς ΰπαλλήλους : α) τοΰ Κεντρικού Ταμείου
Γεωργίας Κτηνοτροφίας καί Δασών, β) τών Ταμείων Γεωρ
γίας Κτηνοτροφίας καί Δασών καί γ) τοΰ ’Οργανισμού Βάμβσκος, τους, εφεξής, άποχωροΰντας ή απολυόμενους τής υπη
ρεσίας καί δικαιούμενους συντάξεως, ορίζεται ίση προς τήν
προδλεπομενην ύπό τοΰ Ν. 2112/1920 «περί υποχρεωτικής
καταγγελίας τής συμβάσεως εργασίας
Βιοτικών υπαλλή
λων» ώς -ούτος έκάστοτε ισχύει.
•’-V5f=v 2.
Ή ισχύς τού παρόντος άσχετα: άπο τής δημοσιεύσεώς του
ϊιά τής ’Εφημερίδες τής Ινυβερνήσεως.
Έν Ά-ΰήναις τή 20 Ιανουάριου 1976
Οϊ Τπουργοί

Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρ-3ρον 75—παρατγρ.
1 τοΰ Συντάγματος) επί τοΰ σχεδίου Νόμου τοΰ 'Τπουργείου
Γεωρνίασ «περί τής καταβαλλόμενης άποζη-χιώσεως. λόγω
συνταξιοδοτήσεως. εις τούς υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. αρμο
διότητας Τπουργείου Γεωργίας».
Διά τών διατάξεων τοΰ άρ·3ρου μόνου τοΰ ώς άνω σχεδίου
Νόμου προβλέπεται ότι. ή καταβαλλομένη άποζημίωσις βάσει
τού άρύρου 1 τοΰ Α.Ν. 513/1968 εις τούς τακτικούς υπαλλή
λους : α) τοΰ Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας καί
Δασών, β) τών Ταμείων Γεωργίας Κτηνοτροφίας καί Δασών
καί γ) τοΰ ’Οργανισμού Βάμβακος. τούς εφεξής άποχωροΰντας
ή άπολυομένους τής υπηρεσίας και δικαιούμενους συντάτεως.
ορίζεται ίση προς τήν προβλεπομένην ύπο τοΰ Ν. 2112/1920.
ώς ούτος έκάστοτε ισχύει (σήμερον ή έν 7,όγω άποζημίωσις
είναι ίση προς το ήμισυ τής ύπο τοΰ Νόμου 2112/1920. προ,βλεπομένης).
Έκ τών προτεινομένων διατάξεων προκαλείται δαπάνη εις
βάρος τοΰ Προϋπολογισμού τών ώς άνω Ν.Π.Δ.Δ. καί εμμέ
σως τοΰ έπιχορηγοΰντος το Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας Κτη
νοτροφίας καί Δασών. Κρατικού Προϋπολογισμού, έν περιπτώσε: άνεπαρκείας τοΰ σχηματιζουμένου κεφαλαίου έξ εισφορών
ΐτών ήσφαλισμένων διά τήν καταβολήν τής έν λόγω άποζημιώ
σεως. μή δυναμενη νά κα·5ορ:σ·5ή άπο τοΰδε ώς έξαρτωμένη έκ
ρεγονέτων πραγματικών.
Έν Άόήναις τή 19 Νοεμβρίου 197ο

Οικονομικών

Γεωργίας

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

ΙΠΠ. ΙΟΡΔΛΝΟΓΛΟΤ

Ό Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ

