
ς.~: τοΰ σχεδίου XoitW ' <Γ*ευο. μετατροπής τοΰ ττχρά τώ 
Ταμείω Συντάξεως κχ. Προνοίας τοΰ Προσωπικού τών 
Γεωργικών Συνεταιρικών ’Οργανώσεων λειτουργοΰντος 
Κλάδου Προνοίας εις Κλάδον ’Επικουρικής Άσφαλίσεως».

Πρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Διά τοΰ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου σκοπείτχι ή μετατροπή 
τοΰ ήδη λειτουργοΰντος εις τό Ταμεΐον Συντάξεως καί Πρό
νοιας τοΰ Προσωπικού τών Γεωργικών Συνεταιρικών ’Οργα
νώσεων Κλάδου Προνοίας εις Κλάδον ’Επικουρικής Άσφα- 
λίσεως. διά καλλιτέραν άσφαλιστικήν προστασίαν τών άπα- 
σχολουμενων εις τάς πάσης φύσεως καί βαθμού Γεωργικάς 
Συνεταιριστικά; ’Οργανώσεις, δοθέντος ότι ή επικουρική 
σύνταξις είναι περιοδική καί συνεχής, έν άντιθέσει πρός 
τήν καταβαλλομένην παροχήν τοΰ Κλάδου Προνοίας, ήτις 
είναι έφ’ άπας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ζ) Δια του άρθρου 7 παεέχεται έςουσιοδοτησις είς του 
'Υπουργόν Κοινωνικών ’Τπτεεσιών. έκδόσεως άποοασεων 
διά τήν έγκρισιν τοΰ Κανονισιιοΰ παροχών τοΰ Κλάδου.

’Εν Άθήναις ττ 29 Μαρτίου 1979
Οΐ 'Υπουργοί

Συντονισμού Οικονομικών
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Κοιν. ’ 1 πηοεσιών
ΣΠ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΧ ΝΟΜΟΥ

Περί μετατροπής του παρά τώ Ταμείω Συντάξεως y.a! Πρό
νοιας τοΰ Π ροσωπιχοΰ τών Γεωργικών Συνεταιρικών ’Ορ
γανώσεων λειτουργοΰντος Κλάϊου Προνοίας εις Κλάοον 
Έπικουροκής Άσφαλίσεως.

Ούτως ικανοποιείται τό δίκαιον καί καθολικόν αίτημα της 
ΠΑΣΕΓΕΣ καί της 'Ομοσπονδίας Συνεταιριστικών Υπαλ
λήλων Γεωργικών ’Οργανώσεων (ΟΣΥΓ0).

Ειδικώτερον διά τοΰ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου ορίζονται :
α) Διά τοΰ άρθρου 1 προβλέπεται ή μετατροπή τοΰ Κλά

δου Προνοίας εις Κλάδον ’Επικουρικής Άσφαλίσεως καί ή 
μετονομασία τοΰ Ταμείου.

β) Διά τοΰ άρθρου 2 ορίζεται ό σκοπός τοΰ συνιστωμένου 
Κλάδου όστις συνίσταται εις τήν χορήγησιν μηνιαίας ’Επι
κουρικής συντάξεως εις τά άσοαλιζόμενα πρόσωπα εις περί- 
πτωσιν συνταςιοδοτήσεως αυτών έκ τοΰ Κλάδου Κυρίας 
Συντάξεως λόγω γήρατος, αναπηρίας, έργατικοΰ ατυχήμα
τος κ.λ.π.

γ) Διά τοΰ άρθρου 3 ορίζεται ότι εις τήν άσοάλισιν τοΰ 
συνιστωμένου Κλάδου υπάγονται ΰποχρεωτικώς καί αύτο- 
δικαίως οί υπάλληλοι τών Γεωργικών ’Οργανώσεων, οΐ 
οποίοι ήδη ασφαλίζονται εις τόν Κλάδον τής Κυρίας Συντά- 
ξεως.

δ) Διά τοΰ άρθρου 4 ορίζονται οί πόροι τοΰ Κλάδου ’Επι
κουρικής Άσοαλίσεως, οί οποίοι συνίσταντχι κυρίως εις 
εισφοράν τών ήσοαλισμένων καί συνεισφοράν τών εργοδοτών 
χυτών. Αί ώς άνω είσφοραί ανέρχονται εις 3 % καί 3 % άντι- 
στοίχως έπί τών υποκειμένων υπέρ Κλάδου Κυρίας Συντά
ξεως αποδοχών.

Σημειοΰτχι ότι αί μέχρι τοϋδε είσφοραί υπέρ τοΰ Κλάδου 
Προνοίας άνήρχοντο εις 1 % ή εισφορά τοΰ ήσφαλισμένου 
καί 2 % ή συνεισφορά τοΰ εργοδότου.

ε) Διά τοΰ άρθρου 5 ορίζεται ότι ή Διοίκησες καί ή Δια- 
χείρισις τοΰ Κλάδου θά ένεργήται ύπό τοΰ Διοικητικοΰ 
Συμβουλίου καί τοΰ Προσωπικού τοΰ Ταμείου, ώς συνέ- 
βχινε μέχρι τοΰδε διά τήν Διοίκησιν καί Διαχείρισιν τοΰ 
κχταργουμένου Κλάδου Προνοίας.

στ) Διά τοΰ άρθρου 6 ορίζεται ρητώς ότι ό από τής συ- 
στάσεως Κλάδου Προνοίας καί έφ’ εξής διχνυθείς χρόνος 
άσφχλίσεως είς αυτόν λογίζεται ώς χρόνος πραγματικής 
άσφαλίσεως είς τόν νέον Κλάδον Επικουρικής Άσφαλ.ίσεως.
. Διά τήν εξαγοράν τοΰ χρόνου αύτοϋ, άφ’ ενός μεν μεταφέ- 
ρεται ή άτομική μερίς έκάστου ήσφαλισμένου είς τόν Κλά
δον Προνοίας, ήτις άποτε/εϊται άπό τάς εισφοράς καί συνει
σφοράς έκάστου ήσφαλισμένου καί τήν αναλογίαν έπί τών 
προσόδων τής περιουσίας τοΰ Κλάδου, άφ’ ετέρου δέ θά 
κχτχβληθή ύπό ενός έκάστου πρόσθετος εισφορά ίση πρός 
τό 50 % τής ατομικής μερίδος έκάστου. Ή πρόσθε
τος αΰτη εισφορά δύναται νά καταβληθή είτε έφ’ άπαξ 
άτόκως, είτε είς δόσεις έντόκως πρός 6 % έτησίως.

Διά τοΰ τρόπου αύτοΰ άποφεύγεται ή έκδοσις νέων)απο
φάσεων, περί άναγνωρίσεως προϋπηρεσίας, εξαγοράς αυτής 
κ.λ.π.

Άρ-Spov 1.

Μετατροπή — Μετονομχσία.

ί. Ό συστα-ύείς παρά τώ Ταμείω Συντάξεως και Πρό
νοιας τοΰ Προσωπικού τών Γεωργικών Συνεταιρικών ’Οργα
νώσεων Κλάϊος Προνοίας. μετατρϊπετα: άπό τής ένάρξεως 
ισχύος τοΰ παρόντος είς Κλάοον Επικουρικής Άσφαλίσεως 
άποκαλούμενος έν τοϊς έπομένοις χάριν συντομίας, «Κλάοος».

2. Τό κατά τήν προηγούμενη·/ παράγραφον Ταμείον μετο
νομάζεται είς «Ταμεΐον Συντάξεως καί Έπικβυρσκής Άσφχ- 
λισεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών ’Οργανώ
σεων» άποκαλούμενον · έν τοϊς έπομένοις, χάριν συντομίας, 
«Ταμείον».

Σκοπός τοΰ Κλάϊου είναι ή χορήγησις μηνιαίας έπικουρι- 
κής συντάξεως είς τά κατά τό έπόμενον άρ-Spov τοΰ παρόν
τος άσφαλιζόμενα πρόσωπα έν περιπτώσε: συντχξιοϊοτήσεως 
αυτών λόγω άναπτηρίας, εργατικού άτυχήμιχτας. γήρατος καί 
όι οίονόήποτε άλλο; λόγον προβλ.επόμενον ύπό τοΰ Κλάοου 
Κυρίας Συντάξεως τοΰ Ταμείου, ώς και είς τά μέλη τής οι
κογένειας αυτών έν περιπτώσε: -όανάτου τοΰ προστάτου των, 
ήσφαλισμένου ή συνταξιούχου.

Άρόρον 3.

Άσφαλιζόμενα πρόσωπα.

1. Είς τήν άσφάλισιν τοΰ Κλάϊου υπάγονται ύποχρεωτι- 
κώς καί αϋτοϊικαίως άπαντες οί ήσφαλιομένοι εις τόν Κλά- 
cov Κυρίας Συντάξεως τοΰ Τχεεί-ου, κχττά τήν έναρξιν τής 
ισχύος τοΰ παρόντος, κα-ύώς καί οί ύπ άγομε'/ο: είς τήν άσφά- 
λισ.ν αΰτοΰ κατά τάς έκάστοτε ίσχύυυσχς όιατάξεις.

2. Πρόσωπα υπαγόμενα εις τήν άσφάλισιν έτέρου' φτιοέως 
ή Κλάϊου Επικουρικής άσφαλίσεως κατά τήν έναρξιν ισχύος 
τοΰ παρόντος όύνχνται τή αιτήσει των, ύποόαΰλ.ομένη έντός 
ανατρεπτικής προ-όεσμίας τριών μηνών άπό τής ισχύος τοΰ 
παρόντος καί μή υποκείμενη είς άνάκλ.ησιν, νά έ πλέξου/ τόν 
φορέα επικουρικής άσφαλίσεως είς τόν όποιον έπι-ύυμοΰν νά 
συνεχιστή ή έπικομρική άσφάλισίς των.

3. Είς τούς έξαιρουμενους τής έπικουρικής άσφαλίσεως τοΰ 
Κλ.'άοου έπιστρέφεται άτομική μερ-.ς των έκ τοΰ καταφγου- 
μέναυ Κλάϊου Προνοίας. ώς και <χ\ τυχόν κττταίληύιείσα·. ύπ 
αυτών είσφοραί είς τον Κλάοον.

Άρ-Spov 4.

Πόροι.

1. Πόσο: τοΰ Κλάϊου είναι:

α) Μηνιαία εισφορά τών ήσφαλισμένων έκ 3% έπί τών ύπο- 
κειμένων είς εισφοράν ύπέρ τοΰ Κλάϊου Συντάξεως άποίοχών 
αύτών.


