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Τοϋ σχεδίου νόμου «βελτίωση τής άσφαλιστικής προστασίας
πού παρέχεται στους αγρότες άπό τον Ο.Γ.Α.»
*
ι
Προς τή Βουλή τών Έλλψ-ο»·
'II Κυβέρνηση με ιδιαίτερη ικανοποίηση καταθέτει στή
Βουλή τό θεσμικό αύτό νομοσχέδιο πού άναφέρεται σέ πολύ
σημαντικές βελτιώσεις τής ασφαλιστικής προστασίας των άνεοτών μας.
Μέ tic πρωτοποριακές ρυθμίσεις πού προτείνονται δικαιο
λογείσαι άπόλυτα ό χαρακτηρισμός του σάν θεσμικού καί
τούτο γιατί, για πρώτη φορά :
χ) ή Έλληνίδα αγρότισσα θά έχει τή δική της σύνταξη πού
θά είναι ίση μέ τή σύνταξη τού αγρότη,
β) ή άγρότισσα θά μπορεί νά πάρει δική της σύνταξη καί
στην περίπτωση πού ό σύζυγός της είναι άλλου ασφαλισμέ
νος,
γ) ή φαρμακευτική περίθαλψη θά είναι ολοκληρωμένη
νιά όλο τον αγροτικό πληθυσμό τής χώρας καί
δ) θά χορηγηθεί μίση σύνταξη, σάν επίδομα άδειας, σέ
όλους τούς συνταξιούχους άγρότες.
Έκτος άπό τις πιο πάνω πρωτοποριακές ρυθμίσεις, γί
νονται καί άλλες, πάρα πολύ σημαντικές πού άναφέρονται :
α) στή γενική αύξηση των συντάξεων όλων των αγρο
τών,
— —β) στή-δυνατότητα προσαύξησες τής σύνταξης των αγρο
τών πού έχουν παιδιά μέχρι 1S χρονών, άντί τών 14 πού ίαχύει, ^
γ) στή βελτίωση τής συνταςης τών ορφανών αγροτόπαι
δων,
δ) στην κατάργηση τής προϋπόθεσης τής τελευταίας πριν
τή συνταξιοδότηση πενταετίας σέ άγροτικές έργασίες, πού
χρειάζεται σήμερα ό άγρότης γιά νά πάρει σύνταξη καί

θρο 4 τής 11.Ν.11- και παραγρ. 4, 5 και ΰ τού άρθρου αύτοϋ).
- - Άρθρα 2 καί 3.
Με τό άρθρο 2 ορίζεται ότι χορηγείται, άπό 1.1.1982 αύ
ξηση 1.0 )3 δραχ. τό μήνα σέ όλες τις συντάξεις πού κατα
βάλλει ό Ο.Γ.Α. καί πού θά ύπολογισθεΐ πέρα άπό τήν αύ
ξηση πού δόθηκε μέ τήν παράγραφο 1 τοϋ προηγουμένου άρ
θρου.
Επίσης ορίζεται ότι, άπό 1.1.1982 ή σύνταξη τών άγροτισσών θά είναι ίση μέ τή σύνταξη πού θά δικαιούται κάθε
φορά ό άγρότης, άντί τής χωριστής καί μειωμένης σύνταξης
πού είχε χορηγηθεί άπό 1.8.1981.
Μέ τό άρθρο 3 ορίζεται, ότι θά χορηγείται αυτοτελής σύν
ταξη στήν άγρότισσα πού θά έχει τήν προσωπική της σύνταςη, έστω καί άν ό σύζυγός της είναι άσφαλισμένος σέ άλλο
φορέχ.
Άρθρο 4.
..Μέ τήν παραγρ. 1 γίνε-α-Άντικατάσταση τοϋ β εδαφίου
τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου ϊ τοϋ Ν. 1140/81, μέ σκοπό νά
παρέχεται ή ευχέρεια συνταξιοδότησης, καί σέ πχιδιά άσφχλισμένων τοϋ Ο.Γ.Α. πού ό πατέρας τους πριν άπό τό θάνα
τό του ήταν προαιρετικά άσφαλισμένος σέ άλλ.ο φορέα (π.-/.
ΤΕΒΙό) ή άπχσχολήθηκε ευκαιριακά ή εποχιακά καί άσφαλίσθηκε σέ άλλ.ο φορέχ (π.χ. ΙΚΑ) ή πέθανε άπό βίαιο συμ
βάν.
Μέ τις διατάξεις τής παραγρ. 2 τοϋ άρθρου αυτού άπλου"
στεύονται οί διαδικασίες γιά τον ύπολογισμό τής σύνταξης
τών ορφανών παιδιών τών άγροτών καί γίνεται σχετική βελ
τίωση τού ύψους της σύντχξής τους.
Μέ τήν παραγρ. 3 αυξάνεται τό όριο ήλικίχς τών άνηλίκων
παιδιών, γιά τά όποια δικαιούται προσχύξηση τής σύνταξής του ό άγρότης, άπό τό 14ο στό 18ι ετο:.

ε) στή δυνατότητα συνταξιοδότησης άγροτών πού άπό τον πόλεμο καί τή μεταγενέστερη άνώμαλη περίοδο άπομακρύΆρθρο 5.
.
νθηκαν άπό τον τόπο τών άγροτικών τους άσχολιών κι’ έτσι
Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου αυτού εχει ώς σκοπό τό μή
δεν έχουν τον άπαιτούμενο χρόνο διά νά συνταξιοδοτηθοϋν.
υπολογισμό
τού χρόνου άνικανότητας άπό τής ύποβολής τής
Αύτές είναι οί πιο σημαντικές ρυθμίσεις πού γίνονται μέ τό
σχετικής αίτήσεως, άν ή άνικανότητα υπήρχε καί πριν άπό
νομοσχέδιο, ενώ παράλληλα τακτοποιούνται κι’ εκείνες πού
αυτή (έδάφιο α), τήν κάλυψη προσώπων πού ήταν άνίκανα
είχαν γίνει μέ τήν άπό 31.7.19S1 Πράξη Νομοθετικού περι
πριν άπό τήν υπαγωγή τους στήν άσφάλιση τού Ο.Γ.Α., ό
εχομένου.
πως οί άλιεργάτες κ.λ..π. (έδάφ. β), καθώς καί στή δυνατόΠαρακάτω άναφέρονται άναλυτικά οί ρυθμίσεις τοϋ νο
τητα χορήγησης σύνταξης άνικανότητας σέ ορισμένες κατη
μοσχέδιου, γιά καθένα άπό τά άρθρα του.
γορίες άνικάνων παιδιών άγροτών πού σύμφωνα μέ τις ύπάοχουσες διατάξεις έμεναν άκάλ.υπτα (έδάφιο γ).
•Λ :
.
Άρθρο 1.
Μέ τό άρθρο αύτό κυρώνονται ουσιαστικά οί ρυθμίσεις πού
έγιναν μέ τήν άπό 31.7.19S1 Πράξη Νομοθετικού Περιε
χομένου πού δημοσιεύτηκε στο ΰπ’ άριθ. 205 ΦΕΚ. τ.’ Α'
τής 31.7.1981 καί συγκεκριμένα τά θέματα πού άναφέρονται
ττίς συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, όπως :
_
α) Ή άπό 1.8.19S1 αύξηση τών συντάξεων πού παρείχε
- Ο.Γ.Α., κατά ποσοστό 50%. (Άρθρο 1 τής II.Ν.Π. καί
ταρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου).
β) Ή χορήγηση χωριστής σύνταξης στήν άγρότισσα δραχ.
.500, μέ παράλληλο διαχωρισμό αυτού τοϋ ποσού άπό τήν
ίκογενειακή σύνταξη τού άγρότη. (Άρθρο 2 τής Π.Ν.Π.
αί παραγρ. 2 τού παρόντος άρθρου).
.ψ
γ) Οί προϋποθέσεις γιά τήν άπονομή τής πιό πάνω χωριτής σύνταξης στήν άγρότισσα, χωρίς χρονοβάρες διαδικα
σίες. (Άρθρο 3 τής Π.Ν.Π. καί παραγρ. 3 τοϋ παρόντος άρρου).
δ) Ό άνακοθορισμός τής σύνταξης τής άγρότισσας, σέ
ερίπτωση πού θά συνταξιοδοτηθεΐ πρώτα έκεί·/η καί ύστερα
σύζυγός της, καθώς καί τών πάνω στά όποια θά ύπολογίονται άλλες παροχές, όταν ή νομοθεσία τοϋ Ο.Γ.Α. παραέμπει γιά τον υπολογισμό τους στο κατώτατο ποσό τής σύν
αξης γήρατος καί τέλ.ος ό τρόπος ύπολογισμοϋ τοϋ ύψους
ής σύνταξης συζύγων πού βρίσκονται σέ διάσταση. (Άρ

Μέ τήν παράγραφο 2 τοϋ άρθρου 5 παρέχεται ή ευχέρεια
γιά έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων, μέ τά όποια θά ρυ
θμίζονται οί όροι, προϋποθέσεις κ,λ.π. γιά τή χορήγηση σύν
ταξης άνικανότητας στά πιό πάνω πρόσωπα.
Μέ τήν παράγραφο 3 τοϋ ίδιου άρθρου ορίζεται ότι μέ τήν
έκδοση τοϋ Π. Λ/ματος καταργεΐται κάθε διάταξη πού είναι
άντίθετη μέ τις ρυθμίσεις πού γίνονται μέ τις διατάξεις αυ
τού τού άρθρου.
Άρθρο 6.

τασχολησης
τήν τελευταία πενταετία σέ άγροτικές έργασίες, γιατί παρα
τηρήθηκε ότι πολλές φορές ήλικιωμένοι άγρότες άναγκάζονται νά άπομακρυνθοϋν .γιά ορισμένο χρόνο άπό τον, τόπο ά
σκησης τοϋ άγροτικοϋ έπαγηέ/.ματος.
Επίσης ορίζεται ότι θά ύπολογίζεται σάν άσφαλ.ιστέος στον

απουσία στό εξωτερικό λόγω τής τελευταίας αυτής άνώτ*
μαλης κατάστασης, γιά τή συμπλήρωση τοϋ άπαιτούμενου
προς συνταξιοδότηση χρόνου. '

—

Άρ&ρο 7.
Me το άρύιρο αντί προόλέπ·ετάι,_γ·.ά πρώτη οο: ά. ή χορή
γηση μισής σύνταξης κατά τό μήνα ’ I ούλιο κάθε χρόνου, στους
συνταξιούχους τοϋ Ο.Γ.Α. σάν επίδομα άδειας.
ξ-i'
"Αρθρο 8. .
.
Με τήν παράγραφο 1 τοϋ άρθρου 8 παρέχεται ή ευχέρεια
στον Ο.Γ.Α. ν’ άναλαμβάνει ολόκληρη τή δαπάνη πού απαι
τείται .γιά νά χορηγεί τά αναγκαία . σέ κάθε περίπτωση φαρ-

πάθησής τους.
Μέ την παραγρ.' 2·κα0ορίζετχι, ότι μέ Κανονισμό πού θά
έκδοΟει σύμφωνα μέ τις εξουσιοδοτικές διχτάςεις τοϋ Λ. ·.
.4109/1901, θά ορίζονται : ή όλη διαδικασία τής χορήγησης
των φαρμάκων καί τής πληρωμής των σχετικών δαπανών
στους δικαιούχους, τά άπαιτούμενα δικτιιολογητικά, οι όροι καί
οί, προϋποθέσεις τής σύναψης συμβάσεων μέ ιατρούς, φαρ
μακοποιούς καί Θεραπευτήρια, τά αρμόδια όργανα πού θά εί
ναι υπεύθυνα γιά τήν παρακολούθηση τής παροχής τής πιο
πάνω φαρμακευτικής περίθαλψης κ.λ.π. .
ι..............

*

—

Α.Ν. 324/1968. ορίσθηκε ότι γιά τήν κάλυψη τών δαπανών
πού προκαλοϋντχι άπό τίςπιό πάνω παροχές καθώς καί γιά
τή χορήγηση συντάξεων αναπηρίας στούς ανάπηρους ασφα
λισμένους τοϋ Ο.Γ.Α. (άρθρ. 12 Ν.Δ. 4575/1966), θα έγγράφεται κάθε χρόνο στον Προϋπολογισμό τοϋ Υπουργείου
Γεωργίας (τώρα. Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων) πίστωση, ύστερα
άπό πλήρη ά.ναλογιστική μελέτη πού θά συντάσσεται άπό
τόν Ο.Γ.Α. καί θά έγκρίνετχι άπό τούς ΊΓπουργούς Οικο
νομικών καί Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων.
’Επειδή όμως τά ποσά τής αύξησης τών συντάξεων πού
χορηγήθηκαν είναι πια γνωστά, άλλά καί τά ποσά πού Όά
διατίθεται γιά τήν αύξηση τών έξόδων κηδείας, καθώς καί
τή βελτίωση τών συντάξεων αναπηρίας, μπορούν εύκολα
νά ύπολόγστοϋν, προτείνεται ή αντικατάσταση τής πιο’ πάνιο
διάταξης τής παρ. 3 τού άρθρου μόνου τού Α.Ν. 324/1968,
σέ τρόπο ώστε νά έκδίδεται ή προβλεπόμενη Υπουργική
άπόφαση, χωρίς όμως νά” χρειάζεται ή πρόσθετη διαδικασία
τής άνχλογιστικής μελέτης, πού είναι πιά χωρίς ουσιαστικό
αντικείμενο.
"Αρθρο 12.

'

·'

^

· ”

Μέ τήν παράγραφο 1 ορίζεται ότι ορισμένες από . τις
Μέ την παράγραφο 3 ορίζεται ότι οί δημόσιοι υπάλληλοι
διατάξεις τού νομοσχεδίου θά ισχύουν άπό τήν πρώτη τού
καί οί υπάλληλοι τών Χ.Π.Δ.Δ., σέ περίπτωση πού άνατεθοΰν* . επομένου μήνα μετά από τρεις μήνες άπό τή δημοσίευση
σ’ αυτούς καθήκοντα κ αί άρμοοίότητε; πού' έχουν σχέση μέ. τού νόμου.
ν~~
_
—
- .
,
τήν παροχή τής πιο πάνω φαρμακευτικής περίθαλψης, δι-'
Μέ την παράγραφο 2 ορίζεται ή έναρξη ισχύος τού νόμου
κ-αιοϋνται γιά τήν πρόσθετη αυτή απασχόληση αποζημίωση;
πού τό ύψος της θά καθορίζεται σύμφωνα μέ τις διατάξεις τής. διατηρουμένης τής διαφορετικής έναρξης ισχύος γιά όρισα
παραγρ. 5 τοϋ άρθρου 18 τοϋ Ν.Δ. 1390/J9/3.·.*· ·.' μένες άπό τις διατάξεις του. -./
..

.

’ΆρΟφίτ 9.

■··*'■'·

··'

’Αθήνα 22 ’Ιουλίου 1982

Μέ τό άρθρο αυτό γίνεται αντικατάσταση μ'τών παραγρ. ψ ‘
. οϊ τγιοτΓγοι6 καί 7 τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν. 4109/1961, όπιός αυτές ισχύουν,Οικονομικών
Κοινωνικών ’Ασφαλίσεωνσέ τρόπο ώστε: · '
'
·*■*./'
.·' "· ' ·'
’Λ ' '· ; ΔII.Μ. ΚΟΓΑΟΓΡΙΛ.ΧΟΣ
EAEV0. ΒΕΡΤΒΛΚΠΣ
οι) όί παροχές τοϋ Κλάδου ’ Ασθένειας νά χορηγούνται γιά
όσο χρόνο διαρκεΐ ή άοθένειά, ακόμα καί άν ό άσθενής ή ο
.'' ΠΑΡΑΡΤΙΙΜΑ
'
άσφαλισμένος ή συνταξιούχος πού τον έχει στην προστασία
Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις
του, δέν έχουν τις προϋποθέσεις να συνεχίσόυν νά παίρνουν .
ΙΙροσαρτημένο στην Αίτιολογική · 'Έκθεση τού σχεδίου
τις παροχές ασθένειας άπό τον Ο.Γ.Α*. καί
β) οί δικαιούχοι τών παροχών τοϋ Κλάδου ’Ασθένειας τοϋ’ νόμου «βελτίωση τής ασφαλιστικής προστασίας πού πχρέχετχι στούς αγρότες άπό τόν ΟΓΑ».
Ο.Γ.Α., πού δικαιούνται τέτοιες παροχές καί άπό άλλο φο
"Αρθρο 1 τού Νομοσχεδίου.
ρέα πού χορηγεί σέ είδος καί σε έκταση πιο βελτιωμένες πα
ροχές, άπό αύτές πού χορηγεί ό Ο.Γ.Α.. δικαιούται βασικά
Το άρθρο 4 τού X. 4169/1961, όπως τροποποιήθηκε καί
τις παροχές πού χορηγεί ό Ο.Γ.Α., συμπληρωματικά δέ μόνο.' ισχύει σήμερα, έχει ώ; εξής :
τις αύξημένες παροχές τοϋ άλλου φορέα.
1. "Ινα ό ήσφαλισμένες τύχη συντάξεως λόγιο γήρατος
δέον
νά πληροί τάς άκολούθους προϋποθέσεις.
Άρθρο Η).
·
.
Γ
Οί διατάξεις τοϋ άρθρου'-αυτού άναφέρονεαι στή διάθεση
άπό τόν Κρατικό ΙΙροϋπολογισμό τών χρηματικών ποσών
πού απαιτούνται γιά τήν κάλυψη τών δαπανών πού προκαλοϋνται άπό τις ρυθμίσεις πού γίνονται μέ τύ νομοσχέ
διο αύτό και συγκεκριμένα :
α) ποσού μέχρι 5.000 έκατομ. δρχ.χ. γιά τή δαπάνη
πού άπαισήθηκε γιά την αύξηση τών συντάξεων άπό 1.8.'
1981 (άρθρο 1), ποσού μέχρι 23.595 έκατομ. γιά δαπάνες
τοϋ έτους 1982, καθώς καί ποσού μέχρι 24.960 έκατομ.
άπό τοϋ έτους 1983 γιά. ετήσιες δαπάνες τοϋ Κλάδου Συντά
ξεων τοϋ Ο.Γ.Α. γιά τις υπόλοιπες ρυθμίσεις (πέρα άπό τήν
απόδοση 3.450 έκα.τ. όραμα, σόχφωνχ αέ τήν K.V.A. 35/
2705/19.8.81 ΦΕΚ 514 81 τ,Β) καί “
β) ποσού μέχρι 3.050 έκατομ. δραχ. τό χρόνο, γιά τή
βελτίινση τών παροχών τής Φαρμακευτικής περίθαλψης.
Τό ποσό αύτο γιά τό έτος 1982 περιορίζεται σέ 616 έκατομ.
Άρθρο 11.
Μέ τό άρθρο 1 τοϋ Α.Ν. 29 1967 είχε χορηγηθεί αύξηση
τών συντάξεων πού κατέβαλε ό Ο.Γ.Α. καί ρυθμίστηκε τό
θέμα τής χορήγησης έξόδων κηδείας, σέ περίπτωση θανάτου
συνταξιούχου τοϋ ’Οργανισμού α.ΰτοϋ.
. .
Στή συνέχεια, με τήν παραγρ. 3 τοϋ άρθρου μόνου τοϋ

(Τό εδάφιο α’ όπως άντικαταστάθηκε μέ τό άεθρο 38
τοϋ X. 1140/1981 ).
«α) Χά έχη είκοσιπενταετή τουλάχιστον υπαγωγήν εις
τήν άσφάλισιν άπό τής ένηλικιώσεως (συμπλήρωσις τοϋ
21ου έτους τής ηλικίας) έξ ών πενταετή άπασχόλησιν κατά
τήν τελευταίαν δεκαετίαν πρό τής συμπληρώσεως τοϋ έν τώ
άμέσως έπομένω έδαφίω άπαιτουμένου ορίου ηλικίας. ΓΙροσωριναί δεδικαιολογημέναι απομακρύνσεις μή έχουσι τόν
χαρακτήρα τής έγκαταλείψεως τής άσκήσεως τοϋ επαγ
γέλματος δέ'/ λαμβάνονται ύπ’ οψιν εις βάρος τοϋ ήσφχλισμένου. Ήσφχλισμένος καθιστάμενος ανίκανος προς άσκησιν οΐουδήποτε έπχγνέλαμτος, θεωρείται ώς ενεργώ; ασκών
τό ύφ’ δ ήσφχλίσΟη επάγγελμα, έφ’ όσον εξακολουθεί νά
κχτοική εις τον τόπον τών αγροτικών του άσ/ολιών καί να
άντλή τόν βιοπορισμόν του έκ τής αγροτικής οικονομίας.
Έπί μή προσωρινής δεόικχιο/.ογημένης χπομάκρύνσχως
κατά τή·/ ώς άνω πρό τής συμπληρώσεως τοϋ ορίου ηλικίας
πενταετίαν χύτη λογίζεται συμπληρωθείσα διά τής έκ νέου,
μετά τήν συμπλήρωσιν τοϋ ώς άνω ορίου ήλικίας, ύπχγωγής,/,
εις τήν άσφάλισιν έπί συνεχή χρόνον ίσον προς τόν τής άπομακρύνσεως».........
β) Χά έχη ηλικίαν συμπεπληρωμένην έξήκο.τα πέντε έτώ
γ) Κχταργήθηκε άρθρο 1 Χ.Δ. 4575/1961»)
δ) "Οπως ισχύει σήμερα (άρθρο 8 X. 1140 81)

— 3 —
«5) Νά μή λαμβχνη σύνταξιν έξ οίασδήποτε αιτίας έκ
τού 'Ελληνικού ή άλλοδαπού Δημοσίου Ταμείου ή ημεδαπού
ή αλλοδαπού φορέιυς κοινωνικής ασφαλίσεις, ώς συντά
ξεως νοουμένης καί πάσης περιοδικής χρηματικής παροχής,
καταβαλλομένης ε ς τακτά χρονικά διαστήματα ύπό φορέων
επικουρ-κής άσφαλίσεως, Ταμείων ’Αρωγής ή Μετοχικών
ή Αλληλοβοήθειας. Ό λαμβάνων έξ έτέρας πηγής σύνταξιν
μικροτέραν τής ύπό τοΰ ΟΓΛ χορηγούμε ης δικαιούται
τής μιας συντάξεως,δι επιλογής ασκούμενης άφ’ άπαξ.
Οί λαμβάνοντες πολεμικήν σύνταξιν ή τοιαύτην ειρηνικής
περιόδου, καταβ αλλομένην παρά τοΰ Ελληνικού Δημοσίου
εις θύματα ή αναπήρους παθόντας έν υπηρεσία καί ενεκεν
ταύτης, δεν αποκλείονται τής συντχξιοδοτήσεως τού ΟΓΛ.
Ώς πολεμικά’, συντάξεις θεωρούνται καί αί παρ’ άλλοδαπής
Πολιτείας χορηγούμενα·, εις "Ελληνας πολίτας, λόγω θανάτου,
τραυματισμού ή διαρκούς μειώσεως τής προς εργασίαν.
ικανότατος, έπισυμβάσης αποδεδειγμένους, κατά την χρονικήν
διάρκειαν πολεμικών γεγονότιυν, έφ’ όσον ή στρατιωτική
υπηρεσία εις τάς ενόπλους Δυνάμεις τής άλλοδαπής Πολι
τείας έχει άναγ/ωρισΟή ύπο των 'Ελληνικών ’Αρχών, ώς
έκπλήρωσις στρατιωτικής ύποχρεώσεως εις τάς 'Ελληνικός
’ Ενόπλους Δυνάμεις.
Έάν κατά παράβασιν τών ανωτέρω διατάςεων,- συνέπεια
δόλου τού συνταξιούχου κατεβλήθη υπό τού ΟΓΑ σύνταξις
διά χρονικόν διάστημα καθ’ ο συνταξιούχος έλάμβανε τοιαύ
την καί έξ έτέρας πηγής, έστω καί άναδρομίκώς άπονεμηθεΐσαν, έπιστρέφεται άτόκως εις τον ΟΓΑ ή καταβληθεϊσα
ύπ’ αυτού σύνταξις εις πάσαν περίπτωσιν. Τό Ελληνικόν
Δημόσιον ή ό ήμεδαπός έτερος φορεύς κοινωνικής άσφαλίσεως
ύποχρεούται όπως, αιτήσει τού ΟΓΑ, παρακρατή καί
άποδίδη εις τον ΟΓΑ τό 1/5 τής καταβαλλομένης ύπ’ αυτού
μηνιαίας συντάξεως προς έξόφλησιν τής έκ τής ανωτέρω
αιτίας οφειλής τού συνταξιούχου, ώς αΰτη καθορίζεται διά
τής άποφάσεως τού αρμοδίου οργάνου τού ΟΓΑ».
ε. "Οπούς ισχύει σήυ,εοα (άρθοο 9 παρ. 2 τού Ν. 1140/81).
Να ύποβάλη περί συνταξιοδοτήσεως αίτησιν μετά τών
νομίμων δικαιολογητικών. _
,.
«ε. Ή αίτησις αύτη δύναται νά ύποβάλλεται πρός έξέτασιν από τα αρμόδια διά την απονομήν τών συντάξεων
όργανα, από τής πρώτης τού έτους εντός Τού οποίου συμπληρούται τό G5ov έτος τής ήλκίας του, ή καταβολή όμους
τής συντάξειυς άρχεται άπό τού ύπό τής παραγράφου 4 τού
παρόντος άρθρου όριζομένου χρόνου. Τό άπό τής ημερομηνίας
υποβολής τής κατά τά άνουτέρω αίτήσεως, μέχρι τής συμπληρώσεως τού 65ου έτους τής ηλικίας του, χρονικόν διά
στημά, θεωρείται ώς χρόνος άσφαλίσεως».
2. "Οπως ισχύει (άρθρο 9 παρ. 1 τού Ν.Δ. 1390/1973
καί άρθρο 8 παρ. 3 καί 4 τού Ν. 1140/1980).
«2. Ή ηλικία τών ήσφαλισμένων καί τών μελών τής
οικογένειας των άποδεικνύεται διά ληξιαρχικής πράξεως
γεννήσεως, συνταχθείσης ή διορθωθείσης έντός ένενήκοντα
ήμερων άπό τής γεννησεως των. Έν έλλείψει ληξιαρχικής
πράξεως γεννήσεως, ώς άνωτέρω, ή ηλικία άποδεικνύεται
τών με·/ άρρένων διά τής εγγραφής εις τά μητρώα άρρένων
καί έν ελλείψει τοιαύτης, διά τής έγγραφης εις τά έν
ίσχύϊ Δημοτολόγια, τών δέ θηλέων διά τής έγγραφης εις τά
έν ίσχύϊ Δημοτολόγια..
.
Έπί δύο ή’ πλειόνων έγγραφών εις διάφορα, έν ίσχύϊ.
Δημοτολόγια καί ύπό διάφορον έτος γεννήσεως, λαμβάνεται
ύπ’ οψιν ή έγγραφή εις τά Δημοτολόγια τού Δήμου ή τής
Κοινότητας, ουτινος τυγχάνει δημότης ό ήσφαλισμένος, έπί
δέ έγγραφών εις τά αυτά Δημοτολόγια ή τοιαύτη εις την
μερίδα τού συζύγου, άλλως ή έγγραφή έξ ής προκύπτει ή
μεγαλυτέρα ηλικία.
“ .............
Έν περιπτώσει διορθώσειυς ή μεταβολής τού έτους
γεννήσεως τού άναγραφομένουεις τά μητρώα άρρένων ή
τά έν ίσχύϊ Δημοτολόγια, γενομένης καθ’ οίονδήποτε τρόπον,
λαμβάνεται ύπ’ όψιν τό προ τ7χ διορθώσεΐυς αναγραφόμενου
έτος γεννήσεως.
. 1

Έπί άμφισβητήσεως ύπό τών ήσφαλισμένων τής ορθό—
τητος τής εγγραφής τού έτους γεννήσεως αυτών ή τών μελών
τής οικογένειας των εις τά Δημοτολόγια, έρειδομένης
άποκλειστικώς επί εγγράφω/ στοιχείων, συντεταγμένων
προ τής υπαγωγής εις την άσφάλισιν, τούτο καθορίζεται, τή
αιτήσει τών ήσφαλισμένων, δι’ άποφάσεων τών ύπό τής
νομοθεσίας τού
ΙΚΑ προβλεπομένων έκάστοτε οργάνων
καθορισμού ηλικίας τών ήσφαλισμένων του καί κατά την
σχετικήν επί τού θέματος τούτου διαδικασία τού Ιδρύματος
τούσου. Έν ελλείψει εγγράφων στοιχείων, ώς άνωτέρω,δεν
γίνεται δεκτή αίτησις πρός καθορισμόν έτους γεννήσεως,
έκτος έάν έχουν καταστραφή έξ ολοκλήρου τά άρχεΐά (’Ορ
γανισμών τοπικής Αύτοδικόιήσεως, Μητροπόλεων, Σχο
λείων, Εκκλησιών κ.λ.π.) εις τον Δήμον ή τήν Κοινότητα
τού Ελληνικού Κράτους, ένθα ό αϊτών τον καθορισμόν τής
ήλικίας του έγεννήθη. Προκειμένου περί γεννηθέντων έκτος
τών σημερινών ορίων τού Ελληνικού Κράτους, αί διατάξεις
τού παρόντος εδαφίου έχουν εφαρμογήν καί έπί άμφισβητήσεως τής όρθότητος τής εγγραφής εις τά Μητρώα Άρρένων.
Δι’ άποφάσεο/ν τών αυτών, ώς άνωτέρω οργάνων, δύναται
νά καθορίζεται το έτος γεννήσεως τών ήσφαλισμένων καί
τών μελών τής οίγογενείας των καί τή αιτήσει τού ΟΓΑ,
οσάκις προκύπτουν έξ. έγγράφων στοιχείων βάσιμοι αμ
φιβολία·, διά τήν ορθότητα τής εγγραφής τού έτους γεννησεως τούτων εις τά δημοτολόγια».1 Η ήλικία τών άλλοδαπών ή τών άκαθορίστου ΰπηκοότητος
ήσφαλισμένων καί τών μελών της οικογένειας των άποδεικνύεται διά παντός στοιχείου άποδεικνύνοντος ταυτην
κατά τήν Νομοθεσίαν τού Κράτους, έν ώ έ/.αβε χώραν ή
γέννησις, θεωρουμένου, προκειμένου περί τών γεννηθέντων
εις τήν άλλοδαπήν, ύπό τής οικείας Ελληνικής Προξενικής
’Αρχής. Έάν δεν ύφίστανται τοιαύτα στοιχεία, ή ήλικία
καθορίζεται, αιτήσει τών ενδιαφερομένων, δι’ άποφάσεων,
τών, κατά τ’ άνωτέρω, οργάνων τού ΙΚΑ. · * ’ .·
Αί αποφάσεις τών άνωτέρω όργάνων καθορισμού ηλι
κίας λαμβάνονται ύποχρεωτικώς ύπ’ όψιν μό ον διά τάς
ύπό τού ΟΓΑ χορηγούμενα; παροχάς.
Έάν ή ήμέρα γεννήσεως τών ήσφαλισμένων καί τών μελών
τής’ ‘ οικογένειας των δεν άποδεικνύεται έκ ληξιαρχικής
πράξεο/ς γεννήσεως, συνταγείσης κατά τά έν τώ πρώτω
έδαφίω τής παρόύσης παραγράφου οριζόμενα ώς ημέρα
γεννήσεως τούτων λογίζεται πάντοτε ή 1η Ιουλίου τού
έτους γεννήσεώς των,
. . - . ; , ’
Είδικώς προκειμένου περί μοναχών τού Αγ ου "Ορους,
διά τούς όποιους ούδέν έκ τών άνωτέρω άποδεικτικών τής
ήλικίας στοιχείων ύφίσταται έν Έλλάδι, αΰτη άποδεικνύεται
έκ τών οικείων μοναχολογίων». · ,............... .... .
• 3, Αί πάσης φύσεως προς τον ΟΓΑ αιτήσεις τών ήσφαλισμέ/ων, ώς καί ή έκδοσις πόσης φύσειος δτκαιολογητικών
πρός άπόδειξιν τής άσφα),ιστ'.κής ίκανότητος καί τού σ-υνταξιοδοτικού δικαιώματος τών περί ών τό άρθρον 2 τού παρό'/τος προσώπων απαλλάσσονται παντός τέλους'καί τού
τέλους χαρτοσήμου. (Άρθρό 16 'τού Ν.Δ. 496/1970 καί
άρθρο 1 παρ. 1 τού Ν.Δ. 1079/1971). · 4.
Ή καταβολή τών συντάξεων άρχεται τήν Ιην ’Ιουλίου
τού έτους' εκείνου κάθ” ό ό ήσφαλίσμέ/ος συνεπλήροΐσε τό
διά τήν σύνταξιοδότησιν άπαιτούμενον όριον ήλκίας, έφ
όσον συντρέχουν καί αί λ.οιπχί'πρός σύνταξιοδότησιν προϋ
ποθέσεις, άλλως, ή καταβολή τής συντάξεως άρχεται τήν
Ιην τού έτους τού επομένου'εκείνου, καθ’ ό συντρέχουν όλαι
αί πρός σύνταξιοδότησιν προϋποθέσεις. Ή καταβολή τής
συντάξεως εις τήν χήραν συνταξιούχου τού ΟΓΑ άρχεται
άπό τής κατά τά διά κανονισμού όρισθησόμενα λήςεως τής
συντάξεως τού θανόντος (άρθρο 12 παρ. 2 Ν.Δ. 4435/196-0• 'Τποβαλλ.ομένης αίτήσεως περί σ/νταξιοδοτήσεως εις
έτος μεταγενέστερον έκείνου καθ’ δ συνεπλήρο/σεν ό αϊτών
τό όριον ηλικίας δεν. καταβάλλεται άναδρομίκώς σύνταξις
διά χρόνον μακρότερον τού εξαμήνου άπό τής υποβολής τή
αίτήσεως, διχφυλχσσομένης πάντιος τής; διατάξεως- τού
προηγουμένου εδαφίου.
'.

—

- Διά τήν ένχρξιν τής καταβολής υπό τού ΟΓΑ τής συντά
ξεως εις τον σύζυγον τής συντχξιοδοτουμένης κατά τήν παρά
γραφον 2 τοϋ άρθρου 5 τοΰ παρόντος δέν έχει εφαρμογήν τό
προηγούμενον έδάφιον.
1 Υποβαλλόμενη; χιτήσεως υπό συνταξιούχου περί χορηγήσεως μεγχλ.υτέρου ποσοϋ συντάξεως, άπονεμηΟείσςς δΓ
οριστικής άποφάσεως, το ηύξημένον ποσόν καταβάλλεται
άπό τής πρώτης τοϋ μηνός καθ’ ον ύποβάλλ.εται ή χΐτησις,
διαφυλασσομένης τής ισχύος τής διατάξεως τής παραγράφου
4‘τοϋ αοθρου 5 τοϋ παρόντος (Άρθρο 10 παρ. 1 τοϋ Ν.Λ.
1390/1973).
'

4

—

Άρθρο 5 τοϋ Ν. 4169/1961 όπως τροποποιήθηκε καί
ισχύει.
λ ι.
.· '.
1. Ό ήσφαλισμένος, πληρών τάς προϋποθέσεις τοϋ άρθρου
4 τοϋ παρόντος, δικαιούται μηνιαίας βασικής συντάςεως έκ
δραχμών ό ,:>Ο0, έφ’ όσον έχη σύζυγον ηλικίας άνω τών εξή
κοντα πέντε (65) έτών ή ανήλικα τέκνα μέχρι δέκα τεσσά
ρων (14) έτών.
;

2. Ό ήσφαλ.ισμένος, πληρών τάς προϋποθέσεις τοϋ άρθρου
4 τοϋ παρόντος, δικαιούται μηνιαίας βασικής συντάξεως έκ
δραχμών 3.750, έφ’ όσον έχη σύζυγον ήλικίας, μικρότερα;
τών εξήκοντα πέντε (65) έτών. Τής αυτής συντάξεως δι
καιούται καί ή ήσφαλ.ιαμένη έγγαμος γυνή,. συντρεχουσών
5.
Αί παροχα τοϋ κλ.άδου συντάξεως καταβάλλονται
καί τών προϋποθέσεων τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 4 καί τή;
περιοδικώς, κατά μήνα ή κατά μακρότερα τοϋ μηνός χρονικά
παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 22 τοϋ παρόντος, έάν ό σύζυγο;
δ άστήματα, ώς Θέλει όρισθή διά κανονισμού.
αυτής τυχγάνη ήσφαλ.ισμένος εις τόν ΟΓΑ καί δέν έχει συμ
:· Ο. Αιά κανονισμού θέλουν καΟορισΘη, τά διά τήν άπονοπληρώσει τό 65ον έτος της ήλ.ικίας του.
μήν των συντάξεων αρμόδια όργανα καί τά βοηθητικά τού
Αί διατάξεις τής παραγράφου ΐ, τοϋ πρώτου έδαφίου τής
των όργανα έκ δικαστικών λειτουργών, εν ενεργεια η
παραγράφου 3 καί τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 6 τοϋ πα
συνταξιούχων έκ δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών υπαλ
ρόντος περί συνυπολ,ογισμοϋ τοϋ χρόνου άσφαλ,ίσεως τοϋ
λήλων ή υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. τά καταβαλλόμενα εις αυτά
συζύγου έφαρμόζονται άναλ,όγως καί έπί τής άνωτέρω πεέξοδα κινήσεως, τά απαιτούμε'/α δικαιολ.ογητικά και ή δια
ριπτώσεως. Ή κατά τά άνωτέρω άπονεμηθεϊσα σύνταξις
δικασία πρός άπόδειξιν τών ανωτέρω συνταςιοδοτικών προϋεις έγγαμον γυναίκα διακόπτεται τήν Ιην Ίουλ.ίου τοϋ έτους
ποθέσεων, τά τοϋ χρόνου καταβολής τής’ συντάξεως καί
καθ’ ό ό σύζυγος αυτής συμπληροΐ τό 65ον έτος τής ήλ.ιτά τής μειώσεως και αναστολής αυτής, ώς καί πάσα λεπτο
κιας του,- έν πάση δέ περιπτώσει, άφ’ ής ό σύζυγος," διαφυ
μέρεια άφορώσα εις τήν εφαρμογήν Υόΰ παρόντος άρθρου."
λασσο μέ/ης της ισχύος τών έν έδαφίω υπό στοιχεϊον δ' τής
Έν τή ενασκήσει τών άνχτιΟεμένων εις τά ανωτέρω όργανα
παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 4 τοΰ παρόντος εξαιρέσεων, τύχη
καθηκόντων, ταϋτα υπέχουν τάς αύτάς εΰθύνας έκ τής άσκήοΐασδήποτε συντάξεως έξ έτέρου ασφαλιστικού φορέως».
σεως τών καθηκόντων τής Οέσεως των. (άρθρο 2 παρ 4
3. "Οπως ισχύει (άρθρο 10 τοϋ Ν.Δ. 1390/73).
τοϋ Ν. 4375/1966).
«3. Ό ήσφαλ.ισμένος ή ή ήσφαλ.ιαμένηu πληροϋντες τάς
2. "Οπως ισχύει (άρθρο 1 Ν.Δ. 991/1971).
προϋποθέσεις τοϋ άρθρου 4 τοϋ παρόντος,-καί μή έχοντες
οικογενειακά βάρη, υπό τήν έννοιαν τών προηγουμένων πα
ή «7. Αιαφυλασσομένων τών διατάξεων τής παρ. 2 τοϋ
ραγράφουν, δικαιούνται ' μηνιαίας βασικής συντάςεως έκ
άρθρου 3 τοΰ παρόντος Νόμου, έγγαμος γυνή δεν δικαιούται
δραχμών
3.0Q0.
. . '
συντάξεως έκ τοϋ ΟΓΑ, έάν ό σύζυγος αυτής, α) λαμβάνη
σύνταξιν έκ τοϋ ’Οργανισμού τούτου ή έξ οΐασδήποτε έτέρας
πηγής, εξαιρέσει τών εκ τοϋ Έλλ.ηνικοϋ Δημοσίου λχμβανόντων πολεμικήν σύνταξιν ή τοι ιύτην ειρηνικής περιόδου, καταβαλ.λομένην εις θύματα ή αναπήρους παθόντας έν τή υπη
ρεσία καί ένεκεν ταύτης ή β) τυγχάνη ήσφαλισμένος εις
έτερον φορέα κοινιυνικής άσφαλίσεως ή γ) έχη οίονδήποτε
έτερον εισόδημα πλ.ήν τοϋ έκ τής αγροτικής οικονομίας
τοιούτου μεγαλ.ύτερον τής ής δικαιούται ή σύζυγος συντάξεως,
έκτος έάν δεν συμβιοΐ μετά τοϋ συζύγου της, λόγω διαστάσεως έπί έν έτος, έφ’ όσον το γεγονός τούτο βεβαιοϋται
δικαστικώς ή έν πάση περιπτώσει, έπί μίαν τουλάχιστον
πενταετίαν προ τής υποβολής τής αΐτήσεως "περί συνταξιοδοτήσεώς της καί δεν λαμβάνη διατροφήν παρ’ αύτοϋ
άνω τέραν τής ής δικαιούται συντάςεως.
*II καταβολή συντάξεως άπονεμομένης συμφώνως προς τάς
διατάξεις τής παρούσης παραγράφου διακόπτεται, άφ’ ής
αρθούν αί προϋποθέσεις ύφ’ άς άπενεμήθη.
Ή παράγραφος 3 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν. 4169/1961 καταργεϊται, τών παραγράφων 4,5 καί 6 άριθμουμένων εφεξής
ώς 3,4, καί 5».
8. Όπως ισχύει (άρθρο S παρ. 5 τοϋ Ν. 1140/81).
«8. Εις περίπτωσιν θανάτου συνταξιούχου έξ οΐασδήποτε
αιτίας, καταβάλλεται εις τον έπιζώντα καί μετ’ αύτοϋ συμβιώσαντα σύζυγον καί έν έ/λ.είψει συζύγου, εις τον κατά τήν
κρίσιν τοϋ UFA έπιμε/.ηθέντα τής κηδείας, έφ’ άπαξ βοή
θημα το ύψος τοϋ όποιου ορίζεται εκάστοτε διά γενικών
αποφάσεων τού Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ ΟΓΑ μέχρι τοϋ
τριπλάσιου τοϋ εκάστοτε κατωτάτου μηνιαίου ποσοϋ τής
συντάξεως γήρατος. Διά κανονισμού ορίζονται τά δικχιολογητικά λ.ήψεως τοϋ άνιοτέρω βοηθήματος» .
9. Νέα παράγραφος (άρθρο 8 παρ. 0 τοϋ Ν. 1140/81).
«9. Έπί κτήσεως ή άπωλ.είχς δικαιώματος συντάξεως έκ
τοϋ ΟΓΑ, δέν έχει έφαρμογήν ή διάταξις τής παραγράφου
1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Λ'τος 127/1909 «περί τής αποδει
κτικής ισχύος τών αστυνομικών ταυτοτήτων».

Μή έχων οικογενειακόν βάρος λ.ογίζεται καί ό έχων σύ
ζυγον λ.αμβάνουσαν οίανδήποτε σύνταξιν έκ τοϋ ΟΓΑ ή έξ
έτέρου άσφαλ.ιστικοϋ ιρορέως, διαφυλ,ασσομενης τής ισχύος
τών έν έδαφίω ύπό στοιχεϊον 8' τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου
4 τοϋ παρόντος έξαιρέσεων, ώς καί ή έγγαμος ή συνταξιοδοτουμένη κατά τήν διάταξιν τής παραγράφου 7 τοϋ άρθρου 4
τοϋ παρόντος, ώς μεταγενεστέρους άντικατεστάθη».
4. Ή μεταβολή εις τήν ήλ.ικίαν τών με/.ών τής οικογέ
νειας τοϋ συνταξιούχου ή εις τήν οικογενειακήν κατάστασιν
αύτοϋ. ή συνεπαγόμενη τήν υπαγωγήν εις άλλην συνταξιοδοτικήν κατηγορίαν έκ τών προβλ.επομένων έν πχρχγράφοις 1-3 τοϋ παρόντος άρθρου, ισχύει διά τήν αϋξησιν ή
μείωσιν τοϋ ποσοϋ τής συντάξεως άπό τής 1ης ’Ιανουάριου τοϋ
επομένου έτους καθ’ S έπήλ.θεν ή μεταβολή.
«Ή σύναψις γάμου γυνχικος συνταξιούχου τοϋ ΟΓΑ μετ’
ήσοαλ.ισαένου ή συνταξιούχου τοϋ ΟΓΑ δέν συνεπάγεται
τήν υπαγωγήν των εις £ τέραν συνταξιοδοτικήν κατηγορίαν».
(Το τελευταίο έδάευιο προστέθηκε αέ τό ά.εθοο 10 παε.
4 τοϋ Ν.Δ. 1390/73).
5. Ή κατά τάς προηγουμένας παραγράφου; βασική σύν
ταξις προσαυξάνεται κατά δραχμάς (10) δΓ έκάστην συμπεπλ.ηρωμένην έν ασφαλίσει τετραετίαν δΓ ήν κατεβλήθησαν
οί αντίστοιχοι εισφορά! πέραν τής περί ής τό άρθρον 4
παρ. 1 έδαφ. % εΐκοσιππνταετίας.
11.) Άρθρο 2 τοϋ Νομοσχεδίου.
*Ή σχετική διάταξη τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 5
τοϋ Ν. 4169/ 1981 άναπέρθηκε ήδη στο άρθρο 1 τοϋ Νομο
σχεδίου.
Γ.) Άρθρο 3 τοϋ Νομοσχεδίου.
Οί σχετικές διατάξεις τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 4169/1961
άναφέρθηκαν ήδη στο άρθρο 1 τοϋ νομοσχεδίου.
Δ.) Άρθρο 4 τοϋ Νοιιοσ/εδίου.
1. Άρθρο 1 παρχγρ/l Ν.' 1140/1981.
Χορήγησις συντάξεως εις ’Ορφανά Τέκνα.
1. Ύπό τοϋ ’Οργανισμού Γεωργικών ’Ασφαλίσεων (ΟΓΛ )

χορηγεΐται άπό 1ης ’Ιουλίου 198.1 μηνιαία σύνταξις sic τά
μή συ μπλη ρ ο’> σ αντ α το δέκατον όγδοον έτος τής ηλικίας των
άγαμα τέκνα θανοντος ησφαλισμενου ή συνταξιούχου τοΰ
ΟΓΛ, έφ’ όσον :
α ) Λεν λαμβάνουν σύνταξιν έξ οίασδήποτε ττηγής.
*
β) 'Ο πατήρ των ήτο κατά τον χρόνον τοΰ θανάτου του
συνταξιούχος ή άττοκλειστικώς ήσφαλισμένος τοΰ ΟΓΛ καθ’
όλην τήν τελευταίαν προ τοΰ θανάτου· τριετίαν καί δεν έλάμ3ανε σύνταξιν έξ άλλου ασφαλιστικού φορέως.
' Η υπό τοΰ πατρος άσκησις επαγγέλματος καί προ τής
συμπληρώσεως τοΰ 21ου έτους τής ηλικίας διά τό όποιον
θά ύπήγετο ούτος εις την άσφάλισιν τοΰ ΟΓΛ, λογίζεται
διά την έφαρμογήν τ»ΰ παρόντος ώς χρόνος άσφαλίσεως
καί γ) ή μήτηρ το/ν δεν λαμβάνει σύνταςιν έξ άλλου ασφα
λιστικού φορέως.
2. “Αρθρο 4 παρ. 2.
Άρθρο 2 τοΰ X.

1140,81.

Ποσόν Συντάξεο/ς.
Τό ποσον τής κατά τ’ ανωτέρω μηνιαίας συντάξεως προκειμένου περί ένος συνταξιοδοτουμένου τέκνου, ίσοΰται
προς τό έκάστοτε κατώτατον ποσόν τής μηνιαίας βασικής
συντάξεως-' γήρατος τής καταβαλλομένης ύπό -τοϋ 0 ΓΑ.
Δι’ έκαστον περαιτέρω συνταξιοδοτούμενον τέκνον τό
ποσόν τής μηνιαίας συντάξεως προσαυξάνεται κατά τό
ήμισυ τοΰ κατά τό προηγούμενου έδάφιον ποσού.
Έν περιπτώσει ύπάρξεως πλειόνών τέκνων, τό ολικόν
ποσόν των μηνιαίων συντάξεων όλων των τέκνων επιμε
ρίζεται εις ταΰτα κατ’ ίσομοιρίαν.
·
3. Άρθρο 4 παρ. 3.
r
■ ,
Ή σχετική διάταξη τού άρθρου 5 παρ. 1 τού Ν. 4169/
1981 άναφέρεται παραπάνω στο άρθρο 1 τού νομοσχεδίου.
Ε.) Άρθρο 5 Νομοσχεδίου.
..,·
1. Με το άρθρο αυτό θίγονται οί πιο κάτω διατάξεις:
1. Τό άρθοο 12 τοΰ Ν.Δ. 4575/66 όπως ισχύει σήμεοα
(άρθρο 6 Ν. 1140/1981). ■
■'
·. '%· Λ
«1. 'Υπό τοΰ ΟΓΑ χορηγείται σύνταξις αναπηρίας εις
τους ησφαλισμένους του, τούς καθιστάμενους συνεπεία παθήσεως ή βλάβης, κατά πρόβλεψιν έπί τριετίαν τουλάχιστον
άπό τής υποβολής τής αίτησε ως περί συνταξιοδοτήσεώς
ανικάνους προς άσκησιν τοΰ συνήθους βιοποριστικού επαγ
γέλματος των ώς καί παντός παρεμφερούς τοιούτου είς ποσοστον τουλάχιστον 67 % καί μη λαμβάνοντας έτέραν
σύνταξιν έξ άλλου φορέως κοινοτικής άσφαλ,ίσεως κατά τήν
έννοιαν τοΰ εδαφίου δ' τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου,4 τοΰ
X. 4169/1961, ώς τούτο έκάστοτε ισχύει».
2. Διά τοΰ έν τή προηγουμένη παραγράφω
όρισθήσονται είδικώτερον.

Β.Δ/’τος

α) Οί όροι καί αί προϋποθέσεις χορηγήσεως τής συντάςεως εις τά περί ών'ή προηγουμένη παράγραφος πρόσωπα
επιτρεπομένης τής διακρίσεως μεταξύ των έξ άτυχήματος
παθόντων καί των έκ λοιπών παθήσειυν τοιούτων οί περιο
ρισμοί άσκήσεως τοΰ δικαιώματος, οί λόγοι αναστολής
καί λήξεως τής συντάξεως, ώς καί πάν συναφές θέμα διά
τήν εφαρμογήν τής άνωτέριυ διατάξεως.
. ..
β) Οί όροι καί αί προϋποθέσεις θέσεις ύφ’ άς αί ανωτέρω
διατάξεις έφαρμοσθήσονται καί έπί των προσώπων άτινα
ήσκησαν επάγγελμα έκ των έν άρθρω 2 παραγρ. 2 τοΰ X.
4169/1961 άναφερομένουν των καταστάντιυν έν άρθρω
2 παράγρ. 2 τοΰ Ν. 4169/1961 άναφερομένων των κατασταντουν αναπηρουν προ τής ένάρξεως τής άφαρμογής
τοΰ κατά τήν παράγρ. 1 τοΰ παρόντος άρθρου Β.Δ/τος.
•·. 3. Διά Κανονισμού έκδοθησομένου κατά τήν διαδικασίαν
-των άρθρων 14 παρ. 2 καί 19 παρ. 2 τοΰ Ν. 4169/1961
ορισθήσονται τά άρμόδια διά τήν διαπίστωση/ τής άνικανοτητος καί άπονομήν τής συντάξεους πρόσωπα τά ύποβλητεα δικαιολογητικά καί ή διαδικασία απονομής τής συντάξεως

ώς καί πάσα λεπτομέρεια διά τήν φαρμογην τού ,.χρυντος
άρθρου.
2. Τό άρθρο 4 τοΰ Χ.Δ ’τος 1390/73 όπως ισχύει σήμερα
(άρθρο 5 τού Ν. 1140/1981).
«1. 'Υπό τού ΟΓΛ χορηγείται σύνταξις λόγω αναπηρίας
είς τά συμπληρώσαντα το Ι8ον έτος τής ηλικίας των τέκνα
ήσφαλισμένων ή συνταξιούχων τού ’Οργανισμού τούτου
ύπο τάς ακολούθους προϋποθέσεις :
α) Είναι έκ γενετής ή κατέστησαν προ τής συμπληρώσεως
τού 21ου έτους τής ηλικίας των, συνεπεία παθήσεως ή
βλάβης κατά πρόβλεψιν διαρκώς καί έφ’ όρου ζωής άνίκανα προς άσκησιν οίουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος
εις ποσοστον τουλάχιστον 67%.
β) Δεν έχουν ασκήσει άπό τής έπελεύσεως τής αναπηρίας
των μέχρι τής υποβολής τής αΐτήσεως περί συνταξιοδοτήσεώς
των, οίονδήποτε έπάγγελα έκ τοΰ οποίου κυρίως ήντλουν
τον βιοποριστμόν των.
γ) Δεν λαμβάνουν σύνταξιν έκ τοΰ ΟΓΛ ή έξ έτέρου
άσφαλιστικού φορέως κατά τήν έννοιαν τών διατάξεων τού
έδαφίου δ' τής παραγράφου 1 τού άρθρου 4 τοΰ X. 4169/1961
ώς έκάστοτε ισχύει.
δ) Δεν κατέστησαν ανάπηρα συνεπεία παρ αυτών διαπραχθέντος κακουργήματος ή εκ προθέσεους πλημμελήματος διά
τό όποιον έχουν άμετακλήτως καταδικασθή.
'
ε) Δέν έχουν συμπληρώσει τό 25ον έτος τής ηλικίας των
κατά τον χρόνον υποβολής τής αΐτήσεως περί συνταξιοδοτήσεώς των. ϊ
στ) 'Ο πατήρ των έφ’ όσον εύρισιεται έν ζωή στα) είναι
συνταξιούχος τοΰ ΟΓΑ ή κ θ’ όλην τήν τελευταίαν πρό τής
υποβολής τής αΐτήσεως περί συνταξιοδοτήσεώς των τριε
τίαν ήσφαλισμένος τοΰ’Οργανισμού τούτου καί στβ): δέν
είναι συνταξιούχος έτέρου άσφαλιστικού· φορέως ούτε
ήτο, κατά τήν τελευταίαν πρό τής υποβολής τής- αίτήσεοις
περί συνταξιοδοτήσεώς των τριετίαν παραλλήλως' ήσφαλισμένος εις έτερον άσφαλιστικόν φορέα, λόγω άσκήσεως υπ
αυτού ετέρου έπαγγέλματος.
-·;;■'■
Έάν ό πατήρ των έχη άποβιώσει δέον ούτος στα α) νά
ήτο συνταξιούχος τοΰ ΟΓΑ ή καθ’ όλην τήν τελευταίαν πρό
τοΰ θανάτου του τριετίαν, νά ήτο ήσφαλισμένος τού ΟΓΛ ή
νά ήσκει έπάγγελμα διά τό όποιον θά ύπήγετο ούτος έίς τήν
άσφάλισιν τοΰ ’Οργανισμού τούτου καί σταβ) νά μή ήτο
συνταξιούχος έτέρου ασφαλιστικού φορέως ούτε νά ήτο
κατά τήν τελευταίαν πρό τού θανάτου του τριετίαν παραλ
λήλως ήσφαλισμένος εις έτερον άσφαλιστικόν φορέα λόγω
άσκήσεως ύπ’ αυτού έτέρου έπαγγέλματος.
.. . . . .
Ια. Πρόσωπα περί ών ή προηγορμένη παράγραφός τών
όποιον/ ό πατήρ είναι άγνοοστος ή άπό δεκαετίας τουλά
χιστον είτε άγνοεΐται ή τύχη του είτε έχει έγκαταλείψει
ταΰτα καί ούδεμία μέριμνα λαμβάνει δι’ αύτά, δικαιούνται
συντάξεως έφ’ όσον ή μήτηρ τουν ειχεν ή έχει τάς άναφερομένας είς το έδάφιον στ' τής παραγράφου 1 τοΰ παρόντος
άρθρου Ιδιότητας συντρέχουν δέ καί αί λοιπαί. υπό, τής
αυτής παραγράφου προβλεπόμεναι κατά περίπτωση/ προϋ
ποθέσεις. '
ν·
1β. Αί διατάξεις τής παραγράφου 2 τοΰ παρόντος άρθρου
έφαρμόζονται καί έπί τών. προσώπων περί ων αί διατάξεις
τών ύπό στοιχεία 1 καί Ια παραγράφων»..' ,
- .·
..
2. Διά Β.Δ/των έκδιδομένων προτάσει τοΰ’ 'Υπουργού
Κοινωνικών'Υπηρεσιών μετά γ·/ώμην τοΰ Δ.Σ. τοΰ ΟΓΑ
ορίζονται είδικώτερον οί όροι καί αί προϋποθέσεις χορηγησεως τής συντάξεως εις τά περί ών τό ύπό στοιχεϊον α
έδάφιον τής προηγούμενης παραγράφου πρόσωπα τά προσουπα
τά δυνάμενα ώς έκπρόσωποι τών άνηλίκων νά άσκηφουν
τό συνταξιοδοτικόν δικαίωμα καί νά εισπράττουν τήν σύνταξιν
οί περιορισμοί άσκήσεως τοΰ δικαιώματος των οί λόγοι, ανα
στολής καί λήξεους καταβολής τής συντάξεως των τό ποσόν
τής μηνιαίας συντάξεως λόγω άναπηρίας όπερ δύναταφ. να
διαμορφοΰται άναλόγο/ς τών οικογενειακών βαρών ..τοΰ
συνταξιούχου ή' καί τοΰ βαθμού τής ανικανότητάς. του κφί

ρυθμίζεται παν συναφές θέμα άφορών' είς σήν άφαρμογήν
τών διατάξεων της προηγουμένης πραγράφου.'
Κατά την αυτήν διαδικασίαν τροποποιούνται συμπληροϋνται ή καταργοϋνται αί διατάξεις αί ρυθμίζουσαι τά περί
ών τδ προηγούμενον έδάφιον θέματα.

ζ) Μελετά καί εισηγεϊται εις τδν Υπουργόν Κοιν» .'Υπη
ρεσιών τά λήπτέα μίτρα διά την βελτίωσιν τής δργανώσεως
καί λειτουργίας τοϋ ’Οργανισμού.
ν η
η) Επιμελείται τής συλλογής στοιχείων καί τής διεξα
γωγής μελετών περί άλλων, π/.ήν τών προβλεπομένων εις
τον παρόντα νόμον, κινδύνων
άφορώντων τδν αγροτικόν
3.
Διά Β.Δ./των έκδιδομένιυν προτάσει τοϋ Ύπουργοϋ
πληθυσμόν καί την αγροτικήν παραγωγήν.
Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμην τοϋ Δ.Σ. τοϋ ΟΓΑ
«0) ’Αποφασίζει περί τής διενεργείας δαπανών κοι
δύναται νά τροποποιώνται συμπληρώνται ή κσταργώνται
νωνικού χαρακτήρος έπιβαλλομένων έκ τής άποστολής τοϋ
αί διατάξεις αί καθορίζουσαι τούς όρους καί τάς προϋπο
θέσεις χορηγήσεως της συντάξεως, λόγω αναπηρίας έπι- .’Οργανισμού, μέχρι τοϋ ποσού τοϋ ενός εκατομμυρίου
(1.000.000) δραχμών έτησίως».
%
, .
τρεπομένης της διακρίσεως μεταξύ των έξ άτυχήματος
παθόντων καί των. έκ λοιπών παθήσεων τοιούτων τούς ω (Τδ έδάφιο γ' όπως τροποποιήθηκε μέ τδ άρθρο 18 παρ.
1 τοϋ Ν. 1140/81 καί έδαφ. θ' μέ τδ άοθρο 18 παο. 2 τοϋ Ν.
περιορισμούς άσήσεως τοϋ δικαιώματος τους λόγους ανα
1140/81).
' ‘
' ;
στολής καί λήξεως τής καταβολής τής συντάξεως καί νά
προβλέπεταί ή κατ’ έξαίρεσιν χορήγησις συντάξεως λόγω
Ν.'4169/1961, άρθρο 19, παρ. I.
Ά, Απ'
άναπηρίας είς αναπήρους ή σφαλισμένους τοϋ ΟΓΑ, έστω
«1. Οί δυνάμει τοϋ παρόντος νόμου προβλεπόμενοι κανο
καί έάν ούτοι λαμβάνουν παρά τοϋ Δημοσίου πολεμικήν
νισμοί ισχύουν άφ’ ής έγκριθοϋν ύπδ τοϋ Υπουργού K.Y.
σύνταξιν ή τοιαύτην ώς άνάπηροι ή θύματα ειρηνικής περιόδου
καί δημοσιευθοϋν διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεοις».
ώε καί νά ορίζεται το ποσον τών χορηγουμένων συντάξεων
2. "Αρθρο 7, παρ. 3 τοϋ Νομοσχεδίου :
λόγω άναπηρίας όπερ δύναται νά διαμορφοϋται άναλόγως
.
.
ΊΙ άναφερομένη διάταξη τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 18 τοϋ
τών οικογενειακών βαρών τοϋ συνταξιούχου ή καί τοϋ βαθμοϋ
Ν.
Δ/τος 1390/1973 έχει ώς εξής :
τής άνικανότητός του.
,ί :
. 4. Αί διατάξεις τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 12 τοϋ -. «5. Ή καταβλητέα αμοιβή ή άποζημίωσις είς τούς προσΝ. Δ/τος 4575/1966 ισχύουν καί διά την εφαρμογήν τών
φέροντας ύπηρεσίας είς τον ’Οργανισμόν Γειυργικών ’Ασφα
διατάξεων τής παραγράφου 1 τοϋ παρόντος.
λίσεων μή υπαλλήλους τούτου ορίζεται δι’ άποφάσεως τοϋ
5.
’Από τής ισχύος τοϋ καθορίζοντος τύ ποσδν τής συν Δ.Σ. τοϋ Ο.Γ.Α. Διά κοινών αποφάσεων τών Υπουργών
Οικονομικών καί Κοινωνικών Υπηρεσιών, λαμβανομένων
τάξεως λόγω άναπηρίας Β. Δ/τος καταργεΐται τδ δεύτερον
μετά πρότασιν τοϋ Διοικητικού*-Συμβουλίου τοϋ Ο.Γ.Α.,
έδάφιον'τής παραγράφου 1 τοϋ άοθοου 12 τοϋ Ν. Δ/τος
δύναται νά διατίθεται κατ’ έτος -ποσον μέχρι ποσοστού έ/
4575/1966.;
. ‘
...
. ....
έπί τοΐς εκατόν (1 %) τής προβλεπομένης ύπδ τών άρθρων
ΣΤ'. "Αρθρο 6 τοϋ Νομοσχεδίου'.
·,
Λ ... ·
3 καί 4 τοϋ Ν. Δ/τος 4575/1966 υπέρ τοϋ Ο.Γ.Α. εισφοράς,
V. Ή σχετική διάταξη τοϋ έδαφ. α τής παρ. 1 τοϋ άρθρου
εις τούς Άνταποκριτάς τοϋ Ο.Γ.Α. διά σήν πρόσθετον έργα4 τοϋ Ν. 4169/61 άναφέρεται παραπάνω στό άρθρο 1 τοϋ
σιαν τούτων, τής παρακολουθήσεως τής διακινήσεώς τών
Νομοσχεδίου.. ·
. .. ■·'... ; .·
. .. .
αγροτικών προϊόντων. Ή καταβαλλόμενη είς έκαστον
Ζ\ 1. "Αρθρο 8 παρ. 2 τοϋ Νομοσχεδίου.
’Ανταπόκρισήν άποζημίωσις είναι ανάλογος τής άποδό■ Σχετικά τά άρθρα 14 καί 19, παρ. 1 τοϋ Ν. 4169/1961,
σεως τής ώς άνω εισφοράς είς τόν Δήμον ή τήν Κοινότητα
όπως ισχύουν.
.......<
. >.:■·.
·
■ · -είς ήν υπηρετεί καί κατανέμεται δι’ άποφάσεως τοϋ Διοι
ft·,'
....
.
...
κητικού Συμβουλίου τοϋ ΟΓΑ, δυναμένου τούτου νά όρίζη
•Γ: ■’ /
'
"Λρθρον 14/
. ;
άνώτατον όριον καταβαλλόμενης άποζημιώσεως είς έκα
'·;
Αρμοδιότητες - Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου.
στον τών δικαιούχων».
Γ. Τδ Διοικητικόν Συμβούλιου άποφασίζει έφ’ όλων τών
Ζ.) "Αρθρο 8 παρ. 3 τοϋ νομοσχεδίου.
γενικών θεμάτοιν διοικήσεως καί διαχειρίσεως τοϋ ΟΓΑ,
Οί σχετικές διατάξεις τών άρθρων 14 καί 10 παρ. 1 τοϋ
έφ’ όσον ταΰτα, κατ’ άλλας διατάξεις δεν υπάγονται εις
Ν. 4169/1961 άναφέρθηκαν παραπάνω στο άρθρο 7 τοϋ νο
την αρμοδιότητα ετέρων οργάνων. .
μοσχεδίου.
2. Είδικώτερον τδ Διοικητικόν Συμβούλιου έχει τάς ακο
Η.) "Αρθρο 9 τοϋ Νομοσχεδίου.
λούθους αρμοδιότητας :
Τδ άρθρο 7 παρ. 6 καί 7 τοϋ Ν. 4169/1961 όπως άντια) Ψηφίζει τούς ύπδ τοϋ παρόντος Νόμου προβλεπομέκαταστάθηκαν μέ το άρθρο 7 τοϋ Ν. Δ/τος 1390/73.
νους κανονισμούς.
β) Εγκρίνει τδν προϋπολογισμόν καί απολογισμόν έκάστου οικονομικού έτους, ώς καί τάς άπαιτουμένας τροπο
ποιήσεις τοϋ προϋπολογισμού έν τή έκτελέσει αύτοϋ.
Ούδεμία δαπάνη δύναται νά έκτελεσθή έάν δεν ύπάρχη
ειδική περί αυτής πρόβλεψις εις τόν προϋπολογισμόν.
γ) ’Αποφασίζει περί διενεργείας οίασδήποτε δαπάνης
καί περί τών όρων συνάψεως πάσης συμβάσεως άντικειμένου άξίας μείζονος έκείνου όπερ καθορίζεται έκάστοτε
διά τδν Διοικητήν κατά τά έν άρθρω 15 παράγραφος 1
περίπτωσις δ' τοϋ παρόντος οριζόμενα ώς καί περί καταγ
γελίας τοιούτων συμβάσεων εξαιρέσει τής διενεργείας τών
δαπανών διά τάς άσφαλιστικάς παροχάς τοϋ ’Οργανισμού
καί τών σχετικών μέ ταύτας συμβάσεων.
δ) Αποφασίζει περί συμβιβασμών οίουδήποτε αντικει
μένου.
ε) ’Αποφασίζει περί τοποθετήσεων ή έπενδύσεων τών
κεφαλαίων τοϋ ’Οργανισμού ύπδ τούς ίσχύοντας έκ τών
κειμένων διατάξεων περιορισμούς. /
στ) Άποφαίνεται έπί παντός θέματος άναγομένου εις τάς
αρμοδιότητας τοϋ Διοικητοϋ όπερ ήθελε παραπεμφθή εις
αύτδ ύπδ τοϋ Διοικητοϋ προς γνωμοδότησιν ή πρός λήψιν
άποφάσεως.
~

"Αρθρο 7.
1......................................................................................................
6.
Τό δικαίωμα έπί τών παροχών του Κλάδου άσθενείας
διατηρείται μέχρι τοϋ τέλους τοϋ έτους του επομένου έκεί
νου, καθ’ ο ό ήσφαλισμένος έπαυσε πληρών τάς προϋπο
θέσεις άσφαλίσεώς του είς τδν (JTA έφ’ όσον ούτος δεν
δικαιούται παροχών έξ έτέρας πηγής.
Αί παροχαί άσθενείας χορηγούνται έφ’ όσον χρόνον διαρκεΐ ή άσθένεια έστω καί άν έν τώ μεταξύ έπαυσαν ό άσθενής
ή ό προστάτης αύτοϋ ήσφαλισμένος ή συνταξιούχος πληροϋντες τάς προϋποθέσεις λήψεως τών παροχών άσθενείας τοϋ
ΟΓΑ. Περϊθαλψις όμως διά νέαν περίπτωσιν άσθενείας παρέ
χεται μόνον έφ’ όσον ό άσθενής ή ό προστάτης αύτοϋ πληροί
τάς προϋποθέσεις τοϋ προηγουμένου έδαφίου.
7.
Συνταξιούχοι τοϋ ΟΓΑ ώς καί μέλη οικογένειας ήσφαλισμένων ή συνταξιούχων τοϋ ΟΓΑ, δικαιούμενα τών παρο
χών τοϋ Κλάδου άσθενείας έξ οίουδήποτε άσφαλιστικοϋ φορέως ή τοϋ Δημοσίου είτε ώς άμέσως ήσφαλισμένοι ή συντα
ξιούχοι τών ’Οργανισμών τούτων είτε ώς μέλη οίκογενίας
αυτών, δέν δικαιούνται έκ τοϋ ΟΓΑ έκείνων τών παροχών
κατ’ είδος ή κατ’ έκτασιν ών δικαιούνται έκ τοϋ ετέρου φορέως. Έάν οί παρ’ οίς, τυγχάνουν παραλλήλως ήσφαλισμένα

—
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τι ως ινω ιτροσωπχ, φορείς χορηγουν — αροχας ηύξημένας
κατ’ είδος ή κατ’ έκτασιν, των υπό τοϋ Ο ΓΑ χορηγούμενων
κατ’. ειδικά; δε διατάξεις ή έτέρας διατάξεις αποκλείεται ή
ξκ των φορέων τούτων ληνις υ—ο των ώς άνω ττροσοόττων των
ιταοοχών ών δικαιούνται ταυτα έκ τοϋ ΟΓΑ, οί χορηγοϋντες
τις ηύξημένας τταροχάς φορείς ύ-οχρεοΰνται εις την χορή-μσιν των συμπληρωματικών, κατ’ είδος ή κατ’ εκταοιν πα
σχών των μή χορηγούμενων ΰπό τοϋ ΟΓΑ.
Ο.) “Αρθρο 10 νομοσχεδίου.
Το άρθρο Γι
31-7-1981.

Πράξεως Νομοθετικού

Περιεχομένου της

“Αρθρο 5.
11 ρός κάλυψιν των δαπανών έκ της κατά το άρΟρον I τοϋ
παρόντος αναπροσαρμογής τών ποσών τών υπό τοϋ ΟΓΑ
καταβαλλόμενων συντάξεων επιχορηγείται ό ’Οργανισμός
Ού'τός έκ τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού μέχρι ποσοϋ δραχ.
ένδεκα δισεκατομμυρίων (Il.000.006.000), ύπολογιξομένου επί έτησίχς βάσεως.
I. “Αρθρο 11 τοϋ νομοσχεδίου.
1. Α..Ν. 20/1007 (ΦΕΚ 07/07 τ. .V) άρθρο 1.
— - -----

--------·

«"Αρθρο T-.------------- —

-'

,
■ -·—-----

1. ’Από 1ης ’Ιουνίου 1907 τά ΰπο τοϋ άρθρου 5 τοϋ Νόμου
4169/61 προβ/.επόμενά ποσά μηνιαίων βασικών συντάξεων
τοϋ ΟΓΑ αυξάνονται ώς ακολούθως : ■
α) Σύνταξις δραχ. 180 εις δραχ. 300
β) Σύνταξις δραχ. 220 εις δραχ. 400 καί
γ) Σύνταξις δραχ. 300 εις δραχ. 500
2. ’Εν τέλει τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 4169/61, ώς μεταγενε
στέρους συνεπληρώθη, προστίθεται παράγρ. 8, έχουσα οΰτω ;
«8..Εις περίπτωσιν θανάτου συνταξιούχου τοϋ ΟΓΑ κατα
βάλλεται εις την ή τον έν χηρεία τελοΰντα καί έν έλλείψει
τούτων εις τον κατά την κρίσιν τοϋ Ο.Γ.Α. έπιυ.εληΟέντα
της-κηδείας,-έφ’ άπαξ ποσόν έκ δραχ. 500 δΓ. έξοδα κη
δείας.
.·
.·
Διά κανονισμού όρισΟήσονται τά δικαιολογητικά άπολήψεους τοϋ ανωτέρω βοηθήματος». .
2. Σχετική καί ή διάταξη τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ
Α.Ν. 29/1937 πού £χει ώς έξης :
«1.· Δημιουργεΐται παρά τώ ’Οργανισμοί Γεωργικών ; 1
Άσφάλ.ίσεων (Ο.Γ.Α.) Ειδικός Αογαριασμός ΰπο τον τίτλον
«Κεφάλαιον Κοινωνικής ’Αγροτικής Άντιλήψεως» πρός
κάλυψιν τών δαπανών’τών προκυπτουσών έκ τής κατά την
παράγραφον 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος Νόμου αύξήσεως
τών ποσών τών καταβαλλόμενων εις τούς συνταξιούχους
τοϋ Ο.Γ.Α. συντάξεων, έκ τής καταβολής τών κατά την πα
ράγραφον 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου έξόδων κηδείας, έκ τής χορη
γό σε ου ς συντάξεως αναπηρίας εις τούς αναπήρους ήσφαλι-'
σμένους τοϋ Ο.Γ.Α. κατά το άρθρον 12 τοϋ Ν.Δ. 4575/66,
ως καί διά την κάλυψιν τών δαπανών έκ πάσης περαιτέρω
βε/.τιώσεοος τής κοινωνικής άσφαλίσεους τών αγροτών».
3. Α.Ν. 324/1968 (ΦΕΚ 56/63 τ. Λ') άρθρο μόνο παρ. 3.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
Βελτίωση τής ασφαλιστικής προστασίας του παρέχεται -τους
αγρότες από τον OJ7A.
Άρθρο 1.
1. Από την 1η Αύγουστου 1981 αυξάνονται :ί καταόαλλέμενες άπό τον Όργανισμο Γεωργικών ’Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)
συντάξεις κατά ποσοστό πενήντα τά εκατό (50%).
~.α) Qi γυναίκες, σύζυγοι συνταξιούχων τοϋ Ο.Γ.Α.. πού
συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τοϋ άρθρου 4 τοΰ Νόμου
4169/1961 «περί Γεουιργικών. Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων»
όπως ισχύει, δικαιούνται άπό την 1η Αύγουστου 1981 σύν
ταξη 1.500 δραχμών το μήνα.
ί) Από την ημερομηνία πού θά συνταξιοοοτηθε: ή σύζυ
γος, σύμφωνα μέ τις διατάξεις τής προηγούμενης παραγρά
φου,. τό ποσό τής σύνταξης τοΰ συζύγου καθορίζεται στό ΰύοτ πού προόλέπετσ: κάθε φοοά άπό τήν παοάγοαφο 3 τοΰ
άρθρου 5 τοΰ ίδιου Νόμου 4169/1981.
3. Για τήν εφαρμογή τών διατάξεων τοΰ εδαφίου α τής
προηγούμενης παραγράφου, οί γυναίκες σύζυγοι τών συντα
ξιούχων τοϋ Ο.Γ.Α. πού συμπλήρωσαν μέχρι και τό έτος
1981 τό 65ο έτος τής ηλικίας τους θεωρούνται συνταξιού
χο: τοΰ Ο.Γ.Α.. άπό τήν 1η Αύγουστου 19811. χωρίς νά
χρειάζεται ή έκδοση πράξης απονομής ττ,ς σύνταξης.
4. Σέ περίπτωση πού ό σύζυγος συνταξιοδοττ/θεί άπό τόν
Ο.Γ.Α., το ποσό τής σύνταξης τής συζύγου του πού τής χο
ρηγήθηκε σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 2 τοϋ άρθρου 5 τοϋ
Νόμου 4469/1961 καθορίζεται στό ύψος πού ορίζεται άπό
τό εδάφιο α τής πιο πάνω παραγράφου 2.
. . .τ . . .
5. Στις περιπτώσεις πού ή νομοθεσία τοΰ Ο.Γ.Α. αναφέρει
ώς δάση γιά τόν υπολογισμό τής σύνταξης ή άλλης παροχής
τό κατώτατο ποσό τής σύνταξης γήρατος, θά υπολογίζεται
κάθε φορά τό ποσό εκείνο πού π.ρΟδλέπετα: άπό τήν παρά
γραφο 3 τοΰ άρθρου 5 τοΰ Νόμου 4169/1961.
6. Παντρεμένες γυναίκες πού συνταξιοδοτοΰνται άπό τόν
Ο.Γ.Α. σύμφωνα μέ τις διατάξεις τής παραγράφου. 7 τοΰ άρ
θρου 4 τοϋ Νόμου 4169/1961. όπως ισχύουν, δικαιούνται τό
ποσό τής σύνταξης πού ορίζεται κθε φορά άπό τήν παράγραφο
3 τοΰ άρθρου 5 τοΰ ίδιου Νόμου 4169/1961. ·
~ -·
‘Άρθρο 2.

ί:

:

’Από τήν 1η Ιανουάριου 1982. τά ποσά τών συντάξεων
πού καταίάλλονται άπό τόν ΟΤΑ.. όπως διαμορφώθηκαν
μετά τήν αύξηση πού ορίζει ή παράγραφος 1 τοΰ προηγού
μενου άρθρου, αυξάνονται κατά χίλιες (1.000) δραχμές τό
μήνα. .
ι;
Α
’-· ί
Ειδικά τά ποσά τών συντάξεων, τών παντρεμένων γυναι-μ
κών πού άναφέροντα: στην παράγραφο 2α τοΰ προηγούμενου
άρθρου, αναπροσαρμόζονται στό ύψος πού ορίζεται κάθε φορά
άπό τήν παράγραφο 3 τοΰ άρθρου 5 τοΰ Νόμου 4169/1961.
Τό ίδιο ποσό σύνταξης δικαιούνται καί οί γυναίκες πού θά
συνταξιοδοτηθοΰν σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοΰ παρακάτω
άρθρου.
. τ ··; μ.
· .:
- ···.·' 4 Γ;
. 'Άρθρο 3.

' .

1. Οί παντρεμένες γυναίκες, πού είναι ασφαλισμένες στόν
«3. IIρος κάλυψιν τών δαπανών τοϋ Ο.Γ.Α. τών δημιουρΟ.Γ.Α. καί έχο«ν τις προϋποθέσεις τοϋ άρθρου 4 τοϋ Νσμου
γουμένων έκ τής κατά την παράγρ. 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Α.Ν.
4169/1961, δικαιούνται αυτοτελή σύνταξη άπό τόν Ο.ΓΑ.
29/1967 αύξήσεους τών ποσών τών καταβχλλομένουν εις τούς ·
Ή έναρξη ισχύος αυτής τής παραγράφου θά όρισθεί μέ
συνταξιούχους τοϋ Ο.Γ.Α. συντάξεουν , έκ τής καταβολής,
απόφαση τοϋ Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πού θά
τών κατά την παράγραφον 2 τοϋ αύτοϋ ώς άνω άρθρου καί
έκδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982. ύστερα καί άπό γνώμη
νόμου έξόδουν κηδείας, ώς καί έκ τής χορηγησεως συντάξεως
τοϋ Διοικητικού Συαίουλίου τοΰ Ο.ΓΑ.
•
’
<■_
αναπηρίας εις τούς άναπήρους ήσφαλισμένους τοϋ Ο.Γ.Α.,
2. Άπό τήν ισχύ τής πιο πά>ω διάταξης καταργεϊταί ή
κατά το άρΟρον 12 τοϋ Ν.Δ. 4575/1966, έγγράφεται κατ’.
παράγραφος 7 τοΰ άρθρου 4 τοϋ Ν. 4169/1961 καθώς καί.
Ετος εις τον προϋπολογισμόν έξόδουν τοϋ Υπουργείου Γεωρ
γίας πίστωσις, βάσει πλήρους άναλογιστικής μελέτης συντχσ-_ · κάθε αντίθετη διάταξη τοΰ ΝΑ. 991/1981 «περί τής εκ
τοΰ Ο.ΓΑ. συνταξιοδοτήσεως τών εγγάμων γυναικών» καί
σομένης μερίμνη τοϋ Ο.Γ.Α. καί έγκριμένης προηγουμένου;
υπό τών Υπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας». '
: κάθε άλλου σχετικού νόμου..

