
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί τροποποιήσει»; καί συμπλη
ρώσεων τού Ν. 4160/61. «περί γεωργικών κοινωνικών 
ασφαλίσεων», καί άλλων τινών διατάξεων την περί ΟΓΛ 
νομοθεσία:».

/Ιούς τ»/>· Βονλήν των Ελλήνων

1. Λιά τού Ιδρυτικού τοϋ ’Οργανισμού Γεωργικών Ασφα
λίσεων (ΟΓΑ) X. 4169/1961. ό θεσμό; τη; κοινωνική; 
άσφαλίσεω; έπεξετάθη καί εΐ; τον αγροτικόν πληθυσμόν 
τη; χώρα; μα;, διά νεωτέρων δέ νομοθετημάτων έκαλύφθη- 
σαν ασφαλιστικών ύπο τοϋ ΟΓΛ ολοι οι ανασφάλιστοι 
κάτοικοι τη; υπαίθρου.

2. "11 κοινωνική άσφάλισιν τών αγροτών έκαλυπτεν, 
αρχικών, μόνον τό γήρα;, διά τή; χορηγήσεως συν
τάξεως εΐ; του; συμπληροϋντα; τό 65ον έτος τή; ηλικία; 
των. καί την ασθένειαν, διά τή; χορηγήσεω; άπλών ιατρι
κών φροντίδων διά τών ιατρών τών αγροτικών ιατρείων.

Παραλλήλων ό Χόμο; προέβλεψε καί την μερικήν άπο- 
κατάστασιν τοϋ προσδοκωμένου εισοδήματος τών αγροτών 
διά τή; καταβολήν, άποζημιιυσεως έν περιπτώσει άπωλεία; 
ή μειώσεω; τούτου έκ τών πλέον σημαντικών καί άναπο- 
τρέπων. μέχει τότε, κινδύνων τών άπειλούντων τήν γεουο- 
γικήν παραγωγήν, τήν χαλάζης καί τοΰ παγετού.

3. Μετά ταϋτα ή παρασχεθεΐσα προ; τού; άγρότα; ασφα
λιστική προστασία έβελτιώθη σταδιακών, έντό; τών υφι
σταμένων πάντοτε οικονομικών δυνατοτήτων, διά τή; 
παροχήν, τόσον εΐ; τοΰ; ίδιου; τού; ήσφαλισμένου; καί 
συνταξιούχου;, όσον καί εί; τά μέλη τή; οικογένεια; των, 
πλήρου; νοσοκομειακή; περιθάλψεω;, τή; καθιερώσει»; τή; 
συντάξεως αναπηρία;, ή οποία μάλιστα —εριέλαβε καί τά 
έκ γενετή; ή προ τή; συμπληρώσει»; τοϋ 21ου έτους τή; 
ηλικία; των καθιστάμενα άνάπηρα τέκνα τών ήσφαλισμέ- 
νων, τή; διευρύνσεω; τή; άσφαλίσεω; τή; γεωργική; παρα
γωγή; κ.λ.π. , ' .· Λ '

Ή συνεχή; βελτίωσι; καί έπέκτασι; τών παροχών τή; 
κοινωνικής άσφαλίσεω; προ; τον πληθυσμόν τής υπαίθρου 
επιβάλλεται έκ τής άνάγκη; καθιερώσει»; ενός έλαχίστου 
ορίου κοινωνική; προστασία; δΓ όλον τον πληθυσμόν καί 
είναι απόρροια τή; αρχής ότι αί παροχαί τή; κοινωνικής 
πολιτική; στηρίζουν καί υποβοηθούν τήν οικονομικήν άνά- 
πτυξιν καί έξασφαλίζουν τήν κοινωνικήν ειρήνην καί τήν 
γενικήν ευημερίαν.

4. Διά τοϋ παρόντος σχεδίου νόμου βελτιώνεται έτι
περαιτέρω, έντό; βεβαίως τών περιοριστικών πλαισίων έκ 
τή; ύφισταμένης οικονομικής καί δημοσιονομικής κατα- 
στάσεως τής χώρας, ή παρεχομένη προς τούς άγρότα; 
άσφαλιστική προστασία, παραλλήλω; δέ συμπληροϋνται 
ίσχύουσαι διατάξεις, ώστε νά καθίστάται περισσότερον 
αποτελεσματική ή λειτουργία τοϋ Οεσμοϋ. νά άποφεύγωνται 
έρμηνευτικαί αμφιβολία1, καί νά περιορίζεται ή γραφειο
κρατία. ·

Έπί τών έπί μέρους διατάξεων τοϋ νομοσχεδίου σημειοϋ- 
μεν τά άκόλουθα : . .'

Έπί τοϋ άρθρου 1.
Σήμερον υπό τοΰ ΟΓΛ παρέχεται εί; τούς άγρότα; σύν

ταξις μόνον λόγω γήρατος ή αναπηρίας. Εί; τήν χήραν 
αγρότισσαν παρέχεται σύνταξις μόνον άπό τής συμπληρώ
σει»; τοϋ 65ου έτους τή; ηλικίας της. Καμμία συνταξιο- 
δοτική προστασία δεν παρέχεται εί; τήν αγροτικήν οικο
γένειαν εί; περίπτωσιν θανάτου τοϋ προστάτου αυτής, εάν 
ή χήρα τοϋ αγρότου δέν έχει συμπληρώσει τό 65ον έτος 
τής ηλικία; της. _ ·( · ~ ,

Καί ή μεν θέσπισις συνταξιοδοτήσει»; τής χήρα; άγρό- 
τισσας άνεξαρτήτου ορίου ηλικία; προφανώς ■ δέν δικαιολο
γείται, διότι έχει αύτη τήν δυνατότητα νά συνέχιση τήν 
έκμετάλλευσιν τής άγροτικής περιουσίας, είναι, όμως, έπι- 
βεβλημένη ή άνάγκη, όπως ή Πολιτεία έκδηλώση τήν στορ- 
γήν της ένισχύουσα τά; αγροτικά; οικογένειας εις τά; περι

πτώσεις κατά τά; όποια; ό θανών αγρότη; καταλείπει ανή
λικα τέκνα καί μέχρι; ότου περατώσουν ταϋτα τήν μέσην 
έκπαίδευσίν τών καί καταστούν ίκα^ά προ; παραγωγικήν 
άπασχόλησιν. -

11 ρόν τόν σκοπόν αυτόν, διά τοϋ άρθρου I τοϋ σχεδίου 
θεσπίζεται ή χορήγησι; συντάξεως εί; ορφανά τέκνα, λόγω 
θανάτου- τοϋ προστάτου των. ήσφαλισμέ/ου ή συνταξιούχου 
τοϋ ΟΓΛ, μέχρι συμπληρώσει»; τοϋ 18ου έτους τής ηλι
κίας των.

Έπισημαίνεται. ότι τή; αυτή; συντάξεως θά δικαιούνται 
καί τά ορφανά μητρό; τέκνα, θανούσης ήσφαλισμένη; ή 
συνταξιούχου τοϋ ΟΓΛ.

Ό αριθμόν των ορφανικών οικογενειών, αί όποΐαι θά 
συνταξιοδοτηθοϋν υπολογίζεται εΐ; 19.94 4, ό δέ συνολικό; 
άριθμό; τών μέχρι; ηλικία; 18 ετών τέκνων εί; 31.312.

Περαιτέρω, διά τών διατάξεων τοϋ αυτού άρθρου ορί
ζονται αί προϋποθέσει; χορηγήσεως τής ορφανικής συν
τάξεων.

Έπί τοΰ άρθρου 2 :
Διά τοϋ άρθρου τούτου ορίζεται ότι ή-χορηγη&ησομένη 

μηνιαία σύνταξις θά ανέρχεται εί; δρχ. 1.000 διά τό πρώτον 
τέκνο ν καί εί; δρχ. 500 δΓ έκαστον επόμενον ορφανόν τή; 
αύτή; οικογένειας.

Έπί τών άρθρων 3 καί 4.
Διά τών άρθρων τούτων ορίζονται τά πρόσωπα εί; τά 

όποια θά καταβάλλεται ή σύνταςι; διά λογαριασμόν τών 
ανηλίκων, παρέχεται δέ νομοθετική έξουσιοδότησι;., όπως 
διά Κανονισμού όρισθούν τά αρμόδια διά τήν άναγνώρισιν τοϋ 
δικαιώματος όργανα, ή διαδικασία άναγνωρίσεω; τοϋ δι
καιώματος εις σύνταξιν, ό χρόνος καί ό τρόπο"; καταβολή; 
κ.λ.π. · . · *

Έπί τοϋ άρθρου 5 :
Διά τοϋ άρθρου τούτου τοϋ σχεδίου συμπληροϋνται καί 

τροποποιούνται διατάξεις, σχετικαί μέ τήν συνταξιοδότησιν 
έκ τοϋ ΟΓΛ, λόγω αναπηρίας.

Ή βασικουτέρα τροποποίησι; ή οποία επέρχεται διά τών 
διατάξεων τούτων είναι, ότι έπεκτείνεται ή χορήγησι; συν
τάξεως εί; όλα τά τέκνα ήσφαλισμένων καί συνταξιούχων 
τοΰ ΟΓΛ, τά όποια είναι έκ γενετής ή κατέστησαν άνά
πηρα προ τής συμπληρώσει»; τοϋ 21ου έτους τή; ηλικία; 
των ανεξαρτήτως τόπου κατοικία; των.

Διά τών ίσχυουσών διατάξεων τοϋ έδαφίου υπό στοιχείου 
α' τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. Δ/τος 1390/1973 προ- 
βλέπεται ή συνταξιοδότησις τών τέκνων ήσφαλισμένων καί 
συνταξιούχων τοϋ ΟΓΛ, τών έκ γενετή; ή προ τή; συμπλη
ρώσει»; τοϋ 21ου έτους τή; ήλικία; των καταστάντων 
αναπήρων, έφ’ όσον άπό τής έπελεύσεω; τής αναπηρίας 
των μέχρι τή; υποβολή; τής περί συνταξιοδοτήσει»; αιτή
σει»; διέμενον εις Δήμους ή Κοινότητα; πληθυσμού, κατά 
τήν άπογραφήν τοϋ έτους 1971, μέχρι καί 5.000 κατοίκων. 
Κατά τά; διατάξεις ταύτα; άποκλείεται ή συνταξιοδότησις 
τών αναπήρων τέκνων, τά όποια διαμένουν εί; Δήμους ή 
Κοινότητα; πληθυσμού άνω τών 5.000 κατοίκων.

Ό αποκλεισμό; τή; συνταξιοδοτήσει»; έκ τοϋ ΟΓΛ τών 
άναπήρων τέκνων τών ήσφαλισμένων καί συνταξιούχων τοϋ 
ΟΓΛ, τών διαμενόντων εί; τά; ανωτέρω περιοχάς, δικαιο
λογημένος κατά τήν πρώτην έφαρμογήν τοϋ θεσμού, δεδο
μένου ότι αί οικονομικά1, δυνατότητες τοϋ ’Οργανισμού δέν 
ήδύναντο νά βαστάσουν καί την δαπάνην διά τήν συνταξιο
δότησα τών προσώπων τούτω /, κρίνε ται σκόπιμου νά 
καταργηθή, ικανοποιούμενου τοϋ σχετικού παγίου αιτή
ματος τών ενδιαφερομένων.

“Λ; σημειι»θεΐ ότι
'Τπό τών ίσχυουσών διατάξεων (άρθρ. 4 παράγραφος 1 

έδ. χ τοΰ Χ.Δ. 1390/1973) προβλέπεται ή χορήγησι;



συντάξεως άναπηρίας εις τά άνάπηρα τέκνα των θανόντων 
ήσφαλισμένων ή συνταξιούχων τοϋ ΟΓΑ καί προ τής συμ
πληρώσεως τοϋ 18ου έτους τής ηλικίας των. Διά των προ- 
τεινομένων διατάξεων ή χορήγησις τής συντάξεως περιορί
ζεται άπδ τής συμπληρώσεως τοϋ 18ου έτους τής ηλικίας 
των αναπήρων τέκνων, διότι διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ νομο
σχεδίου θεσπίζεται ή χορήγησις συντάξεως λόγω θανάτου 
εις όλα ανεξαιρέτως τά τέκνα των θανόντων ή σφαλισμένων 
ή συνταξιούχων, άνεξαρτήτως άν είναι άνάπηρα ή 6χι καί 
μέχρι τής συμπληρώσεως τοϋ 18ου έτους τής ηλικίας των. 
Συνεπώς δεν συντρέχει λόγος διατηρήσεως τής άνωτέρω 
διατάξεως, ή οποία έκάλυπτε, μόνον τά άνάπηρα τέκνα 
ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Ρυθμίζεται το θέμα τής συνταξιοδοτήσεως τών ανα
πήρων τέκνων τών όποιων ό πατήρ είναι άγνωστος ή είναι 
μέν γνωστός, έχει όμως έγκαταλείψει τά τέκνα του, οριζό
μενου ότι δικαιούνται ταϋτα συντάξεως έκ τοϋ ΟΓΑ, έάν 
αί διά τον πατέρα όριζόμεναι προϋποθέσεις συντρέχουν εις 
το πρόσωπον τής μητρός τών τέκνων καί καθορίζονται ρη- 
τώς διά τοϋ νόμου αί προϋποθέσεις διά τήν συνταξιοδότησιν 
τών αναπήρων τέκνων αί όποια'., κατά τάς ΐσχυούσας δια
τάξεις, ώρίζοντο διά Π. Δ/των.

Έπί τοϋ άρθρου 6 :
Διά τοϋ άνωτέρω άρθρου αντικαθίσταται ή παράγραφος 

ί τοϋ άρθρου 12ΐτοΰ Λ'.Δ. 4575/1966, ή όποια-ορίζει ως 
προϋπόθεσιν χορηγήσεως συντάξεως άναπηρίας είς τούς 
ήσφαλισμένους τοϋ ΟΓΑ τήν διαρκώς καί έφ’ όρου ζωής 
ανικανότητα προς άσκησιν τοϋ συνήθους βιοποριστικού 
επαγγέλματος των, διότι διά τής μεταγενεστέρας διατά- 
ξεως τοϋ ^δαφ. β' τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 1390/ 
1973 τό ικαίωμα προς συνταξιοδότησιν άνεγνωρίσθη καί 
εις τούς έπί τριετίαν τουλάχιστον ανικάνους προς εργασίαν 
ήσφαλισμένους. ' ·

’Ακριβώς, διά νά μή εμφανίζονται άντιφάσκουσαι αί δύο 
διατάξεις, ενοποιούνται εις μίαν ή όποια ορίζει σαφώς τις 
προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως λόγω άναπηρίας .

Έπί τοϋ άρθρου 7 : . '
Διά τών προτεινομένων διατάξεων τής παραγράφου 1 

σκ.οπεϊται ή παροχή εΰχερείας εις τον ΟΓΑ όπως κατά 
χρονικά διαστήματα οριζόμενα διά Προεδρικών Διαταγμά
των, παραπεμπη τούς λόγω άναπηρίας συνταξιούχους του 
προς επανεξέτασιν υπό τών αρμοδίων 'Υγειονομικών οργά
νων, διά νά εξακριβώνεται, έκάστοτε, έάν συνεχίζεται ή άνι- 
κανότης προς έργασίαν. "Ομοιαι διατάξεις ισχύουν καί εις 
τούς λοιπούς άσφαλιστικούς οργανισμούς, διότι, ώς είναι 
γυωστόν, ή πρόοδος τής ιατρικής έπιστήμης είναι τοιαύτη 
ώστε παθήσεις αί όποΐαι έθεωροϋντο άνίατοι καί συνεπώς 
οί έξ αυτών πάσχοντες διαρκώς άνίκανοι προς άσκησιν βιο
ποριστικού έπαγγέλματος, νά θεραπεύωνται. Δέν είναι ώς 
έκ τούτου ορθόν νά συνεχίζουν συνταξιοδοτούμενοι έφ’ όρου 
ζωής καί οί ήδη ικανοί προς έργασίαν.

Διά τών διατάσεων τής παραγράφου 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου 7 
ορίζεται, ότι αί άφορώσαι εις τάς συντάξεις γήρατος διατά
ξεις τοϋ τελευταίου εδαφίου τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 4 καί 
τών άρθρων 20 καί 21 τοϋ Ν. 4169/1961. αί προβλέπουσαι 
περί τοϋ χρόνου ένάρξεως καταβολής προσαυξήσεως τοϋ 
ποσού τής συντάξεως, διά τροποποιήσεως τής άπονεμηθεί- 
σης δι’ οριστικής άποφάσεως τοιαύτης. συντρεχούσής τοιαύ- 
της περιπτώσεως, ώς καί περί προστασίας τών παροχών 
(άκατάσχετον καί άνεκχώρητον τών συντάξεουν. άτέλεια 
διαδικασίας άπονομής συντάξεων) καί κυρώσεων (κυρώ
σεις κατά συνταξιούχων τιμωρηθέντων δι’ άδίκημα σχέσιν 
έχον προς τήν άσφάλισιν. κυρώσεις κατά τών οργάνων τής 
άσφαλισεως) εφαρμόζονται διά τήν ταύτότητα τοϋ λόγου 
καί έπί τών συντάξεων άναπηρίας.

Έπί τοϋ άρθρου 8 :
Διά τοϋ άρθρου 8 τοϋ σχεδίου σκοπεΐται ή συμπλήρωσις

καί ή τροποποίησες ετέρων ειδικών περί συνταξιοδοτήσεως 
διατάξεων.

Είδικώτερον :
Έπί τής παραγράφου 1 :
Διά τών διατάξεων τοϋ έδαφίου ύπό -στοιχεϊον δ’ τής 

παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 4169/1961, ώς άντι- 
κατεστάθη διά τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 8 τού Ν.Δ. 
1390/1973, ορίζεται ώς προϋπόθεσις χορηγήσεως ύπό τοϋ 
ΟΓΑ συντάξεως γήρατος καί ή μή λήψις ύπό τοϋ ήσφα- 
λισμένου συντάξεως έξ έτέρας πηγής. Έξαίρεσις ύπό τοϋ 
κανόνος τούτου θεσπίζεται, ύπό τών αυτών διατάξεων, διά 
τούς λαμβάνοντας έκ τοϋ Ελληνικού Δημοσίου πολεμικήν 
σύνταξιν ή σύνταξιν ειρηνικής περιόδου καταβαλλομένην 
εις θύματα ή άναπήρους, παθόντας έν τή ’υπηρεσία καί ένε- 
κεν ταύτης.

Διά τής προτεινομένης διατάξεως άφ’ ενός μέν διευκρι
νίζεται ή έννοια τοϋ όρου «σύνταξις», τής όποιας ή λήψις 
άποκλείει την έκ τοϋ ΟΓΑ παράλληλον συνταξιοδότησιν 
προς άρσιν τυχόν άμφισβητήσεων καί έναρμόνισιν προς την 
νομολογίαν τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας, άφ’ έτέρου 
δέ προβλέπεται ή έπέκτασις, διά τήν ταύτότητα τοϋ λόγου, 
τοϋ ευεργετήματος τοϋ παρεχομένου εις τούς λαμβάνοντας 
πολεμικήν σύνταξιν έκ τοϋ Ελληνικού Δημοσίου παραλλήλου 
λήψεως καί έκ τοϋ ΟΓΑ καί εις τούς Έλληνας πολίτας, 
έλαχίστους τόν άριθμόν, τούς λαμβάνοντας πολεμικήν 
σύνταξιν τής άλλοδαπής Πολιτείας, δι’ αιτίαν άνάλογον 
προς τήν θεμελιοϋσαν, κατά τήν Ελληνικήν νομοθεσίαν, 
δικαίωμα χορηγήσεως πολεμικής συντάξεως έκ τοϋ ' Ελλη - 
νικοϋ Δημοσίου, ύπό τήν προϋπόθεσιν, ότι τό δι’ δ έχορη- 
γήθη ή σύνταξις γεγονός έπισυνέβη κατά τήν διάρκειαν 
πολεμικών γεγονότων, έφ’ όσον ή στρατιωτική ύπηρεσία 
είς τάς ένοπλους δυνάμεις τής άλλοδαπής Πολιτείας έχει 
άναγνωρισθή ύπό τών Ελληνικών ’Αρχών ώς έκπλήρωσις 
στρατιωτικής ύπηρεσίας εις τάς Έλληνικάς Ενόπλους Δυ
νάμεις.

Σημειοϋται, ότι ή διευκρίνισις, ότι τά περί ών πρόκειται 
πρόσωπα στερούνται τοϋ τοιούτου δικαιώματος είχεν θε- 
σπισθή διά τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν.Δ. 1390/ 
1973, ήτις καί καταργεϊται.

Ή ίκανοποίησις τοϋ αιτήματος τούτου κρίνεται έτι μάλ
λον σκόπιμος, έφ’ όσον ή συνταξιοδότησις τούτων έκ τής 
άλλοδαπής Πολιτείας δέν βαρύνει ούτε τό Ελληνικόν Δη
μόσιον, ούτε τό Ελληνικόν κοινωνικόν σύνολον.

Διά τής αύτής ώς άνω διατάξεως τοϋ έδαφίου ύπό στοι- 
χεϊον δ' τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 4169/1961, 
ώς άντικατεστάθη διά τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 8 
τοϋ Ν.Δ. 1390/1973 ορίζεται περαιτέρω, ότι έάν ό συντα
ξιούχος τοϋ ΟΓΑ δικαιωθή συντάξεως καί έξ έτέρου φο- 
ρέως, έστω καί άναδρομικώς άπονεμηθείσης έκ τού φορέως 
τούτου, αί καταβληθεΐσαι εις αύτόν ύπό τοϋ ΟΓΑ συντά
ξεις, συνεπεία δόλου τοϋ συνταξιούχου, διά χρονικόν διά
στημα, καθ’ δ παραλλήλως έσυνταξιοδοτήθη καί έκ τοϋ 
έτέρου φορέως έπιστρέφονται εις τόν ΟΓΑ.

Ή προτεινομένη προσθήκη έν τέλει της ίσχυούσης δια- 
τάξεως τής φράσεως «. . . ώς αΰτη καθορίζεται διά τής 
άποφάσεως τοϋ αρμοδίου ’Οργάνου τοϋ ΟΓΑ». σκοπεί 
νά άρη τάς προκυψάσας άμφισβητήσεις περί τοϋ άρμοδίου 
φορέως νά άποφαίνεται έάν ύπάρχη δόλος τοϋ λχβόντος 
συνταξιούχου.

Έπί τής παραγράφου 2 :
Διά νά άπονεμηθή σύνταξις λόγω γήρατος άπαιτεΐται 

υπό τής διατάξεως τοϋ έδαφίου ύπό στοιχεϊον ε’ τής πα
ραγράφου 1 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 4169/1961 ή υποβολή 
ύπό τοϋ ένδιαφερομένου σχετικής αΐτήσεως. ήτις ύποβάλ- 
λεται μετά τήν Ιην ’Ιουλίου τοϋ έτους έκείνου, καθ’ δ συμ- 
πληροΐ το 65ον έτος τής ηλικίας του.

Επειδή έν τή πράξει παρετηρήθη. ότι οί συμπληροΰντες 
καθ’ έκαστον έτος άγρόται τό 6oov έτος τής ηλικίας των.
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ύπερβαίνοντες τους 40.000, σπεύδουν νά ύποβάλουν, ορθώε 
βεβαίως, τούς μήνας ’Ιούλιον καί Αύγουστον αιτήσεις διά 
τήν χορήγησιν συντάςεως, μέ αποτέλεσμα τήν δημιουργίαν 
τεραστίου φόρτου εργασίας εις τάς 'Υπηρεσίας τοϋ ΟΓΑ. 
έχοντας ώς συνέπειαν τήν καθυστέρησιν της χορηγήσεως 
της συντάςεως. διά τής προτεινομένης διατάξεως παρέ
χεται ή δυνατότης εις τούς ενδιαφερομένους, νά υποβάλλουν 
τάς αιτήσεις των άπό της 1ης Ίανουαρίου τοϋ έτους, κατά 
τό όποιον συμπληροΰν τό 65ον έτος τής ήλικίας των. ούτως 
ώστε, κρινομένου εγκαίρως τοϋ αιτήματος των, νά δύνανται 
τήν Ιην ’Ιουλίου νά λαμβάνουν τήν σύνταξίν των άνευ ού- 
δεμιας καθυστερήσεως.

’Επί τής παραγράφου 3 :
ί. Συμφώνως πρός τάς ίσχυούσας διατάξεις (παρ. 2 

τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 4169/1961 ώς άντικατεστάθη διά τής 
παρ. 1 τοϋ άρθρου 9 τοϋ X. Δ/τος 1390/1973), ή ηλικία 
των ήσφαλισμένων τοϋ ΟΓΑ άποδεικνύεται διά ληξιαρχι
κής πράξεως γεννήσεως καί έν ελλείψει τοιαύτης διά τής 
εγγραφής εις τά δημοτολόγια, εάν δέ οί ήσφαλισμένοι άμφι- 
σβητοϋν τήν ορθότητα τοϋ άναγραφομένου εις τά δημοτολό
για έτους γεννήσεως, δύνανται νά υποβάλουν αίτησιν πρός 
καθορισμόν τής ήλικίας των παρά των άρμοδίων ’Επι
τροπών τοϋ 4 ΚΑ. Ή τοιαύτη όμως αίτησις-δεν γίνεται 
δεκτή, κατά τάς αύτάς ώς άνω διατάξεις, έάν δεν συνοδεύεται 
ύπό εγγράφων στοιχείων (βαπτιστικά, έγγραφή εις τά σχο
λεία, πιστοποιητικά γάμου κλπ.), συντεταγμένων προ τής 
υπαγωγής εις τήν άσφάλισιν, έκ των οποίων νά δικαιολο- 
γήται ή άμφισβήτησις. .

*0 ώς άνω περιορισμός τής υποβολής εγγράφων στοι
χείων. κρίνεται άναγκαΐος, καθ’ όσον κατά τό παρελθόν 
διεπιστώθη μεγάλη κατάχρησις έκ μέρους των ήσφαλι- 
σμένων ιδίως γυναικών (οί άνδρες είναι κατά κανόνα εγγε
γραμμένοι εις μητρώα άρρένων) τής παρεχόμενης εις αύτάς 
εΰχερείας, όπως ή ήλικία των καθορίζεται υπό τών. ’Επι
τροπών τοϋ ΙΚΑ. -;-···.

Παρά ταϋτα, έπειδή έκ τής έφαρμογής τής άναφερθείσης 
διατάξεως διεπιστώθη, ότι ώρισμέναι γυναίκες εύρίσκονται 
εις άνττκειμενικήν άδυναμίαν υποβολής τών άναφερθέντων 
στοιχείων, διότι τά αρχεία τά ευρισκόμενα εις τον Δήμον 
ή τήν Κοινότητα, ένθα έχουν γεννηθή (άρχεϊα έκκλησιών, 
σχολείων κλπ.) κατεστράφησαν συνεπεία πολεμικών γε
γονότων, πυρκαϊάς κ.λ.π. κρίνεται σκόπιμος ή τροποποίησις 
τής ισχυούσης διατάξεως εις τρόπον ώστε αί γεννηθεΐσαι 
εις Δήμους ή Κοινότητας, άνθα έχουν καταστραφή τά αρχεία, 
νά δύνανται νά παραπέμπτωνται εις τάς άρμοδίας Έπι- 
τροπας, έστω καί άνευ αποδεικτικών στοιχείων.

2. Ώς ανωτέρω άνεφέρθη, οί ήσφαλισμένοι δύνανται 
νά αμφισβητούν τήν όρθότητα τοϋ εις τά δημοτολόγια μό
νον άναγραφομένου έτους γεννήσεώς των, οπότε και κα
θορίζεται ή ήλικία των παρά τών άομοδίων ’Επιτροπών τοϋ
ΙΚΑ.

Διά τής προτειμονέμης προσθήκης εις τό τέταρτον έδά- 
φιον τής παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 4169/1961 δια- 
τάξεως, προβλέπεται ή δυνατότης καθορισμοϋ τής ήλικίας, 
δι’ άποφάσεων τών προαναφερθεισών Επιτροπών, καί όταν 
ύπάρχη άμφισβήτησις τής εις τά μητρώα άρρένων εγγρα
φής, προκειμένου περί προσώπων γεννηθέντων εις τήν αλ
λοδαπήν.

'Η προτεινομένη ρύθμισις κρίνεται άναγκαία, καθ’ όσον 
εμφανίζονται περιπτώσεις έκδήλως έσφαλμένης έγγραφής 
εις τα μητρώα άρρέ/ων ήσφαλισμένων γεννηθέντων εις τήν 
αλλοδαπήν, διά τον λόγον ότι ή έγγραφή τούτων εις τά 
μητρώα άρρένων τής χώρας μας έγένετο ούχί κατά τό 
έτος τής γεννήσεώς των, άλλά μετά πάροδον αρκετών έτών, 
ότε ήλθον ώς πρόσφυγες και άπέκτησαν άπό τής έν Έλλάδι 
αφίξεώς των τήν Ελληνικήν ιθαγένειαν. · .:

Καί είναι μέν γεγονός, ότι ή άπόδειξις τής ήλ,ικίας τών 
sv λογω προσώπων είναι δυνατή διά πράξεως γεννήσεως 
και βαπτίσεοις, καταχωρισμένης εις τά ύπό τών ’Ορθοδό
ξων Χριστιανικών ’Αρχών τηρούμενα Μητρώα Γεννήσεων

καί Βαπτίσεων. ώς καί πράξεων έγγραφής εις τάΓ μητρώα 
πληθυσμού (νοφούς) τοϋ άλλ.οτε ’Οθωμανικού Κράτους. 
'Η προσκομισις.^όμως. άντιγράοων εκ “τών ανωτέρω πρά
ξεων καθίσταται εν πολλοϊς ανέφικτος, καθ’ όσον τά ύπό 
τών 'Ιερών Μητροπό/,εων τηρούμενα Μητρώα κατεστρά
φησαν κατά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν, εις έλαχί- 
στας δέ περιπτώσεις είναι δυνατή ή προσκόμισις αντιγρά
φου πράξεως έγγραφής εις τά μητρώα πληθυσμού (νοφούς) 
τοϋ άλλ.οτε ’Οθωμανικού Κράτους.

’Επί τής παραγράφου 4 :
Οί μοναχοί τοϋ 'Αγίου ’Όρους, συμφώνως πρός τό άρ- 

θρον 105 τοϋ Συντάγματος καί τον Καταστατικόν χάρτην 
τοϋ 'Αγίου “Ορους διέπονται ύπό ειδικού προνομιακού κα
θεστώτος. τινές δέ τούτων έγεννήθησαν εις τήν άλλ.οδαπήν 
καί άπέκτησαν τήν ελληνικήν ιθαγένειαν άμα τή προσλήψει 
αυτών ώς δοκίμων ή μοναχών.

Έξ άλλου ή Ιερά ’Επιστασία αντιπροσωπεύει τήν εκτε
λεστικήν τής Ίερας Κοινότητος έξουσίαν, έκπληροΰσα συγ
χρόνως καί δημαρχιακά καθήκοντα.

Ώς έκ τών ανωτέρω ιδιομορφιών υέν υπάρχουν διά πλεί- 
στους μοναχούς τοϋ 'Αγίου “Ορους τά ύπό τοϋ νόμου προ- 
βλ-επόμενα αποδεικτικά τής ήλικίας στοιχεία (ληξιαρχικαί 
πράξεις, μητρώα άρρένων, δημοτολόγια).

Άντιθέτως άπαντες οί μοναχοί εύρίσκονται έγγεγραμ- 
μένοι, είς τά κατά τά άρθρα 94 καί 95 τοϋ Καταστατικού 
χάρτου τοϋ 'Αγίου Όρους τηρούμενα μοναχολόγια, τά 
όποια, μεταξύ τών στοιχείων, περιλαμβάνουν καί τήν ήλι- 
κίαν των.

Πρός άρσιν τοϋ αδιεξόδου, ώς πρός τήν άπόδειξιν τής 
ήλικίας τών μοναχών τοϋ 'Αγίου “Ορους, προτείνεται ή 
προσθήκη σχετικής διατάξεως, δυνάμει τής όποιας ή ήλι
κία τών μοναχών τοϋ 'Αγίου “Ορους θά άποδεικνύεται καί 
έκ τών μοναχολογίων.

Έπί τής παραγράφου 5 : .
Διά τής προτεινομένης διατάξεως τής παρ. 5 παρέχεται 

ή δυνατότης αύξήσεως τοϋ άπό τοϋ έτους 1967 καταβαλ- 
λομένου καί μή άναπροσαρμοσθέντος, μέχρι σήμερον, έφ’ 
άπαξ ποσού δΓ έξοδα κηδείας, άπό δρχ. 500 μέχρι τοϋ τρι
πλασίου τής καταβαλλ.ομένης κατωτάτης μηνιαίας συντά
ξεως γήρατος, ήτοι, μέχρι 3.000 δρχ. καί ή αύτόματος άνα- 
προσαρμογή του, έν περιπτώσει αύξήσεως τοϋ ποσού τών 
χορηγουμένων παρά τοϋ ΟΓΑ συντάξεων.

’Επί τής παραγράφου 6 : .
Κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν. Δ/τος 127/ 

1969, εις περίπτωσιν κτήσεως ή άπωλ.είας δικαιώματος 
συντάξεως τό δελτίον τής άστυνομικής.ταυτότητας τοϋ κτή- 
σαντος ή άπωλέσαντος τό δικαίωμα τούτο καθίσταται άκυ
ρου άπό τής όριστικοποιήσεως τής σχετικής πράξεως, ή 
δέ διοικητική άρχή, ή οποία κατήρτισεν ή έξέδωκε τήν πρα- 
ξιν ύποχρεοϋται άφ’ ένό; μέν νά προβαίνη είς τήν άκύρωσιν 
τοϋ δελτίου ταυτότητος δι’ άποκοπής τμήματος αύτοϋ, άφ’ 
ετέρου δέ νά άποστέλλ.η άντίγραφον τής πράξεως είς τήν 
’Αστυνομικήν ’Αρχήν τοϋ τόπου κατοικίας τοϋ συνταξιο- 
δοτηθέντος, ώς καί είς τήν Δημοτικήν ή Κοινοτικήν τοιαύ- 
την είς τά μητρώα άρρένων ή τά δημοτολόγια τής οποίας 
φέρεται έγγεγραμμένος ούτος. Ό κάτοχος έξ άλλου τοϋ 
άκυρωθέντος δελτίου όφείλ,ει δπιυς, έντός διμήνου προθε
σμίας άπό τής καταρτίσεως ή έκδόσεως τής ώς άνω πρά- 
ξεως, αίτήσηται παρά τής άστυνομικής άρχής τοϋ τόπου 
κατοικίας του τήν έκδοσιν νέου δελτίου. 'Η παράβασις 
τής ύποχρεώσεως ταύτης επισύρει τάς ύπό τοϋ άρθρου 13 
τοϋ αύτοϋ Ν. Δ/τος προβλεπομένας .ποινάς.

“Οπως, όμως, διεπιστώθη είς τήν πράξιν, ή έφαρμογή 
τών άνωτέρω διατάξεων καθίσταται, προκειμένου περί 
συνταξιούχων τοϋ ΟΓΑ. λίαν δυσχερής, άν" μή αδύνατος, 
καθ’ όσον, έκ τών 50.000 περίπου νέων, κατ’ έτος, συντα
ξιούχων, πλ'εΐστοι διαμένουν είς άπομεμακρυσμένας περιο-



' — 4 —

χάς, τυγχάνουν υπερήλικες, ανάπηροι, κρινόμενοι μάλιστα 
ώς τοιοϋτοι διά βραχύ χρονικόν διάστημα, καί αγράμματοι, 
επί πλέον δέ άδυνατοΰν, ελλείψει συγκοινωνιακών καί οι
κονομικών μέσων, νά μεταβοΰν εις τήν έδραν τής ’Αστυ
νομικής Αρχής τοΰ τόπου κατοικίας των, διά νά μεριμνή- 
σουν διά τήν άνανέωσιν τοΰ δελτίου ταυτότητός των. Οΰτω 
εις τάς περισσοτέρας τών περιπτώσεων ή διάταξις καθί
σταται ανενεργός.

Διά τής προτεινομένης διατάξεως τής παρ. 6 προβλέπε- 
ται, ότι αί προμνησθεϊσαι διατάξεις δέ'/ έχουν εφαρμογήν 
εις περίπτωσιν κτήσεως ή άπωλείας δικαιώματος συντά
ξεως έκ τοΰ ΟΓΑ.

’Επί τοΰ άρθρου 9 :
Διά τής προτεινομένης διατάξεως τοΰ άρθρου 9 ρυθμί

ζεται τα θέμα τής συνταξιοδοτήσεως τών συζύγων όταν ό 
ετεοος έξ αυτών απουσιάζει ιδία εις Χώρας τής ’Ανατολικής 
Ευρώπης.

Οί περί ών πρόκειται σύζυγοι Οά συνταξιοδοτηθοΰν έκ 
τοΰ ΟΓΑ, έφ’ όσον πληροΰν τάς υπό τοΰ X. 4169/1901 
προϋποθέσεις.

Βάσει τής προτεινομένης διατάξεως πιθανόν νά συντα- 
ξιοδοτηθή, διά τήν ταυτότητα τοΰ λόγου, καί ελάχιστος 
άριθμός προσώπων τών οποίων ό έτερος τών συζύγων απου
σιάζει πέραν τής ΙΟετίας εις άλλας χώρας, κυρίως ώς με
τανάστης, αλλά ή συνταξιοδότησις αύτών καί πάγιον αί
τημά των είναι καί δικαίωμα. "Αλλως τε ή εντεύθεν οικο
νομική έπιβάρυνσις τοΰ ΟΓΑ θά είναι άσήμαντος.

Στ ιειοΰται ότι ή συνταξιοδότησις τών έν λόγω προσώ
πων κρίνεται σκόπιμος,; διότι άπασχολοΰνται προσωπικώς 
εις τήν αγροτικήν οικονομίαν, άλλά καί διότι είναι σχεδόν 
άδύνατος ή, έξακρίβωσις τών εισοδημάτων καί τής άπα- 
σχολήσεώς τοΰ ετέρου συζύγου εις τήν άλλοδαπήν.

’Επί τοΰ άρθρου 10 :
Διά τής προτεινομένης διατάξεως τοΰ άρθρου 10 μειοΰν- 

ται αί άπαιτούμεναι προς συνταξιοδότησιν, λόγω γήρατος, 
χρονικαί προϋποθέσεις άπασχολήσεως διά τά πρόσωπα τά 
έχοντα ύπερβή τό 70ον έτος τής ήλικίας των κατά τον χρό
νον τής υποβολής τής προς συνταξιοδότησιν αίτήσεως.

Διά τής έν λόγω τροποποιήσεως σκοπεϊται ή συνταξιο- 
δότησις ήσφαλισμένων, οί όποιοι, καίτοι εύρίσκονται είς 
λίαν προκεχωρημένην ήλικίαν, καί δεν λαμβάνουν σύνταξιν 
έξ άλλης πηγής δεν δύνανται νά συνταξιοδοτηθοΰν έκ τοΰ 
ΟΓΑ, διότι, διά διαφόρους λόγους (συνήθως λόγω μετα
ναστεύσεων είς το έξωτερικόν προς έξεύρεσιν συμπληρω
ματικού εισοδήματος, άπό όπου καί δεν έτυχον συντάξεως), 
δεν συμπληροΰν 25ετή έν συνόλω. ή συνεχή ΙΟετή τοιαύ- 
την πρό τής συμπληρώσεων τοΰ 65ου έτους τής ήλικίας 
ή τής υποβολής τής περί συνταξιοδοτήσεως αίτήσεως άπα- 
σχόλησιν εις άγροτικάς έργασίας.

Δέον νά σημειωθή. ότι άνάλογοι διατάξεις, βάσει τών 
οποίων ή συνταξιοδότησις έξαρταται έκ τοΰ συνδυασμού 
ορίου ήλικίας και χρόνου απασχολήσεων, ύφίστανται καί 
εις άλλους ’Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς.

’Επί τοΰ άρθρου 11:
Κατά τήν άπο 1.1.1965 ΐσχύουσαν διάταξιν περί υπα

γωγής τών άλιέων εις τήν άσφάλισιν τοΰ ΟΓΑ καί συν- 
ταξιοδοτήσεώς των έκ τοΰ ’Οργανισμού τούτου (άρθρον 
11 παρ. 1 τοΰ X. Δ/τος 4435/1964), τά πρόσωπα ταΰτα 
υπάγονται εις τήν άσφάλισιν τοΰ ΟΓΑ. έφ’ όσον δεν υπά
γονται είς τήν άσφάλισιν έτέρου φορέως Κοινωνικής Άσφα- 
λίσεως.

Προφανής σκοπός τοΰ· νομοθέτου ήτο ή συνταξιοδότησις 
έκ τοΰ ΟΓΑ τών μεμονωμένων άλιέων. άλλά καί τών ά/.ιερ- 
γατών, οίτινεν δεν δικαιούνται συντάξεως έξ άλλου Ί αμειου. 
’Εκ τής γραμματικής όμως διατυπώσεων τήν διατάςεως. 
έρμηνευθείσην καί διά σχετικής γ/ωμρδοτήσεως τοΰ Χ.Σ.

τ. Κ., δεν καθίσταται δυνατή ή συνταξιοδότησις έλαχίστων 
άλιέων καί άλιεργατών. οΐτινες μετά τήν 1.1.1965 ήσφα- 
λίσθησαν, έστω καί έπί βραχύτατον χρονικόν διάστημα, 
λόγω τοΰ υποχρεωτικού τής άσφαλίσεώς των εις τό ΙΚΑ 
ή τό ΝAT, καίτοι δεν δικαιούνται συντάξεως έκ τών φορέων 
τούτων.

Διά τών προτεινομένων διατάξεων τοΰ άρθρου 11 σκο- 
πεΐται ή συνταξιοδότησις. λόγω γήρατος, τών άλιέων και 
άλιεργατών, προσώπων κατοικούντων είς άγροτικάς ή 
ήμιαγροτικάς περιοχάς, οί όποιοι δεν δικαιούνται συντά
ξεως έξ άλλου άσφαλιστικοΰ φορέως.

"Αλλωστε ή αύτή άρχή ισχύει καί δΓ όλους τούς συντα- 
ξιοδοτουμένους έκ τοΰ ΟΓΑ, τούς κατοικοΰντας είς Δή
μους ή Κοινότητας πληθυσμού μέχρι 5.000 κατοίκων,, 
οίτινες ήσφαλίσθησαν είς άλλον φορέα καί δεν πληροΰν τάς 
προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως έκ τοΰ φορέως τούτου. .. -

Έπί τοΰ άρθρου 12:
Κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις διά τήν έκ τοΰ ΟΓΑ συν

ταξιοδότησα συνυπολογίζεται ό χρόνος τής είς τήν άλλο
δαπήν αγροτικής άπασχολήσεως, έφ’ όσον ό αϊτών τήν 
συνταξιοδότησιν έχει τήν ιδιότητα τοΰ πρόσφυγος. Ή δια- 
πίστωσις όμως τής ίδιότητος τοΰ πρόσφυγος είναι δυσχεγ 
ρεστάτη.άν.μή άδύνατος, ιδία προκειμένου περί προσώπων 
άφιχθέντων είς τήν Ελλάδα άπο πολλών έτών καί μή δυ- 
ναμένων, ώς έκ τής παρόδου μακροΰ χρόνου, νά άρυσθόϋν 
τά άπαιτούμενα άποδεικτικά στοιχεία.

Έξ άλλου ύπάρχουν έλάχιστοι 'Έλληνες ύπήκοοι άφι-; 
χθέντες έκ· τής άλλοδαπής, όπου είχον μεταναστεύσει προς 
έξεύρεσιν εισοδήματος, οχι ώς πρόσφυγες (ιδία έκ χωρών 
τής Νοτίου ’Αμερικής καί τής ’Αφρικής), οί όποιοι άν καί 
άπησχολήθησαν εις τήν αλλοδαπήν ώς άγρόται, δεν έτυχον 
συντάξεως άπό τάς Χώρας όπου άπησχολήθησαν, άπό τής 
έν Έλλάδι δέ άφίξεώς των συνεχίζουν τήν αγροτικήν άπα- 
σχόλησιν. Αυτοί δέν δύναννται νά τύχουν τής συντάξεως' 
γήρατος έκ τοΰ ΟΓΑ λόγω μή συμπληρώσεως έν Έλλάδι 
τοΰ άπαιτουμένου διά τήν έκ τοΰ ΟΓΑ συνταξιοδότησιν 
χρόνου αγροτικής άπασχολήσεως.

Διά τούς λόγους τούτους κρίνεται σκόπιμος ή θέσπισις 
τών προτεινομένων διατάξεων τοΰ άρθρου 12 καθ’ άς ό 
χρόνος τής άγροτικής άπασχολήσεως είς τήν αλλοδαπήν, 
έφ’ όσον άποδεικνύεται έκ βεβαιώσεως τής οικείας Ελλη
νικής Προξενικής ’Αρχής, συνυπολογίζεται διά τήν συμπλή- 
ρωσιν τών άπαιτουμένων προς συνταξιοδότησιν λόγω γή
ρατος προϋποθέσεων.

Διευκρινίζεται, ότι προϋπόθεσις συνταξιοδοτήσεως έκ 
τοΰ ΟΓΑ καί τών προσώπων τούτων είναι ή μή λήψις οίασ- 
δήποτε άλλης συντάξεως.

Έπί τοΰ άρθρου 13 :
Διά τοΰ άρθρου 13 τοΰ σχεδίου σκοπεϊται ή συμπλή- 

ρωσις καί ή τροποποίησις τών περί παροχών άσθενείας 
διατάξεων.

Είδικώτερον :
Έπί τής παραγράφου 1:
Διά τής διατάξεως τής παραγράφου 1 σκοπεϊται ή πα

ροχή δυνατότητος περιθάλψεως έν άσύλοις τών χρονιως 
πασχόντων ήσφαλισμένων δεδομένου, ότι ύπο τών ισχυου- 
σών διατάξεων (παράγραφος 3 τοΰ άρθρου μόνου τοΰ Β.Δ. 
984/1966) άποκλείεται ή είς άσυλον περίθαλψις τών ήσφα- 
λισμένων τοΰ ΟΓΑ. Ή έξαίρεσ'ς αύτή. δικαιολογημένη 
ίσως κατά τήν πρώτην άφαρμογήν τοΰ θεσμού τής νοσο
κομειακής περιθάλψεως τών άγροτών. δέν δικαιολογείται 
ύπό τά σημερινά δεδομένα, όταν μάλιστα είς τήν πράςιν 
παρατείνεται ή είς τά θεραπευτήρια παραμονή τών πασχον- 
των έκ /ρονιών νοσημάτων άσθενών καί ύπ’ αυτών καλυφις 
κλινών άπολύτως άναγκαίων διά τήν νοσηλείαν τών λοιπών 
άσθ s'/ών.
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Έπί τής παρ:τγράεσ·υ 2 :
Λιά των διατάξεων τής παραγράφου 2. τροπο πο ιουμένων 

των ΐσχυουσών διατάξεων, αποσαφηνίζονται αί παροχαί 
τής νοσοκομειακής περιθάλ,ψεως. θεσπίζεται ή καταβολή 
εξόδων μετακινήσεως των άσθενών εις περιπτώσεις απο
λύτου ανάγκης εισαγωγής εις Θεραπευτηρίου ή συνεχούς 
αετακινήσεως των. ώς εις τάς περιπτώσεις των ύποβαλ- 
λοαένων εις αίματοκάθαρσιν νεφροπαθών, διευκρινίζεται 
το θέμα τής καταβλητέας υπό τού ΟΓΑ δαπάνης διά τάς 
παροχάς περιθάλψεων καί παρέχεται έξουσιοδότησις, όπως 
διά Κανονισμού όρΐζωνται, εΐδικώτερον αί χορηγητέαι παρο- 
χαί, αί προϋποθέσεις καί ή διαδικασία χορηγήσεως των 
παροχών κ.λ.π.

Έπί τής παραγράφου 3:
Λιά των διατάεεων τής παραγράφου 3, τροποποιουμένων 

τών ΐσχυουσών διατάξεων, ορίζονται αί περιπτώσεις παροχής, 
δαπάναις τού ΟΓΑ. νοσηλείας εις τό Εξωτερικόν, ρυθμί
ζεται τό θέμα τής άποδόσεως τών σχετικών δαπανών, έν 
περιπτιόσει εφαρμογής εις Ειδικά Κέντρα τής άλλ.οδαπής 
τών άναγκαίων πρός άποκατάστασιν τής επαγγελματικής 
ίκανότητος προθέσεων (ηλεκτρονικά μηχανήματα κινή- 
σεως κΑ-π. ) ή μεταμοσχεύσεων οργάνων, ώς καί έν περι- 
πτώσει θανάτου τών νοσηλευόμενων εις τό Εξωτερικόν 
καί παρέχεται έξουσιοδότησις, όπως διά Κανονισμού όρί- 
ζωνται εΐδικώτερον αί προϋποθέσεις, ή διαδικασία κ.λ.π. 
έγκρίσεως τής νοσηλείας εις την ’Αλλοδαπήν καί άποδόσεως 
τών σχετικών δαπανών.

Έπί τής παραγράφου 4:
Λιά τών διατάξεων τής παραγράφου 4 προ βλέπεται ή 

άπόδοσις μέρους τών δαπανών νοσηλείας εις τό ’Εξωτερικόν, 
όταν αΰτη οφείλεται εις βίαιον ή αΐφνίδιον γεγονός, τό όποιον 
επισυνέβη κατά την διάρκειαν τής προσωρινής διαμονής 
τού ήσφαλισμένου εις τό ’Εξωτερικόν. Οότω καλύπτεται ένα 
κενό, η μη ρύθμισις τού όποιου προεκάλει εντόνους διαμαρτυ
ρίας τών ενδιαφερομένων ήσφαλισμένων.

Έπί τού άρθρου 14:
Λιά τών διατάξεων τού άρθρου 14 τού σχεδίου σκοπεϊται 

η συμπληρωσις καί ή τροποποίησις τών περί διαχειρίσεως, 
προστασίας τών παροχών καί άλλων ειδικών διατάξεων τής 
κειμένης περί ΟΓΑ νομοθεσίας.

Εΐδικώτερον :
■ Ρυθμίζεται ό τρόπος καλύψεως καί κατανομής τών έν 
αυτή αναφερομένων δαπανών. Λεδυμένου ότι αί δαπάναι 
αυται αποτελούν πράγματι παροχάς πρός ήσφαλισμένους 
τού Οργανισμού, επί καταβολή εισφοράς, ορίζεται ότι κατα- 
νεμονται εις τούς οικείους Κλάδους τής υποχρεωτικής άσ- 
φα/.ισεως. η καλυψις δέ τούτων έκ τών έκάστοτε πιστώσεων 
τού προϋπολογισμού διά παροχάς τών έν λόγω Κλάδων εναρ
μονίζεται πρός τον καθιερούμενον κατά τ’ ανωτέρω τρόπον 
κατανομής των.

Έπί τού άρθρου 15 :
Δια των προτεινομένων διατάξεων τής παραγράφου 1 

ρυθμίζεται τό θέμα τής πληρωμής τών παροχών καί έν γένει 
δαπανών τού ΟΓΑ μέσω τών ΕΑΤΑ. 'Ο τρόπος ούτος κα
ταβολής τών παροχών, εφαρμοσθείς διά τίνος τούτων άπό 
ετών, υπήρςεν λίαν επιτυχής καί έξυπηρετικός διά τούς 
δικαιούχους.

χρεωτικής καί προαιρετικής άσφαλ.ίσεως, όπως τών δαπανών 
υγειονομικής εςετάσεως αναπήρων αΐτούντων σύνταξιν, διά 
τής επιρριψεως των άπ’ ευθείας εις τούς αντιστοίχους 
λογαριασμούς τών Κλάδων τούτων.

Τά έςοδα τής κατηγορίας ταύτης (ειδικά έξοδα Κλάδων) 
Οά καθορισθούν διά Κανονισμού. . _ ·

Έπί τού άρθρου 16 :
Λιά τής προτεινομένης διατάξειος τής παραγράφου 1 

ρυθμίζονταΓτά τής παραγραφής αξιώσεων έναντι τού ΟΓΑ 
δΓ έξοδα κηδείας, σκοπεϊται δέ ή εντός εύλογου χρόνου 
έκκαθάρισις τών έναντι τού ΟΓΑ εκ τής αιτίας ταύτης 
άπαιτήσεων. ’Αντίστοιχος διάταξις. βραχύτερου χρόνου παρα
γραφής. προβλέπεται καί ύπό τής περί ΙΚΑ νομοθεσίας.

Λιά τής διατάξεους τήε παραγράφου 2 τού αυτού άρθρου 
16 συμπληρούται ή διάταξις τής παραγράφου 5 τού άρθρου 20 
τού X. 4169/1061 καί καθίσταται δυνατή άνευ γραφειο
κρατικών διατυπώσεουν. λ.αμβανομένου ύπ’ οψιν καί τού 
μικρού ύψους τών συντάξεων, ή καταβολή τών όφειλομενων 
εις τον άποβιώσαντα συντάξεων εις τον έπιζώντα σύ
ζυγον καί έν ανυπαρξία τούτου εις τον έπιμεληθέντα τής 
κηδείας τού συνταξιούχου.

Έπί τού άρθρου 17 :
Λιά τών προτεινομένων διατάξεων τού άρθρου 17 ορίζεται, 

ότι απαιτήσεις τού ΟΓΑ έξ άχρεωστήτου καταβολής παρο
χών παραγράφονται μετά πενταετίαν άπό τού τέλους τού 
ημερολογιακού έτους τής καταβολής τών παροχών και 
ότι όφειλαί θανόντων συνταξιούχων έξ. άχρεωστήτως κκτα- 
βληθεισών εις αυτούς συντάξεως, δεν άναζητούνται παρά τών 
κληρονόμων των.

Παραλλήλους παρέχεται ή ευχέρεια εΐσπράξεως ύπό τού 
ΟΓΑ κατά τάς διατάξεις εΐσπράξεως τών έσόδων τού Δη
μοσίου, τών πρός τον ’Οργανισμόν οφειλών.

* Η διάταξις αύτη άφορά εις έλαχίστας περιπτώσεις οφει
λών μικροποσών, προκυπτουσών κυρίως έκ τοΰ δτ. ο 
συνταξιούχος άτυχε συντάξεως καί έξ άλλης πηγής, είσέ- 
πραξε, δέ, κατά παράβασιν τής σχετικής διατάξεως τού 
άρθρου 4 τού Ν. 4169/1961. παραλλήλους καί την σύνταξιν 
τού ΟΓΑ καί σκοπεί εις την άπαλλαγήν τής .'Τπηρεσίας 
έκ γραφειοκρατικών διατυπώσεων, ασύμφορων, κατά τό 
πλεϊστον. οΐκομομικώς, δοθέντος ότι ώς διεπιστώθη έν 
τή πράξει. τό κόστος τής διαδικασίας εΐσπράξεως ,τών ώς 
άνω οφειλών, ιδία δέ παρά τών κληρονόμων τών συντα
ξιούχων είναι ένίοτε άνώτερον τού άναζητουμένου ποσού. .

Έπί τού άρθρου 1S : .......
Διά τών διατάξεων τού άρθρου 18 τού σχεδίου σκοπεϊται 

ή συμπλήρωσις τών περί διοικητικής όργανώσεως διατάξεων.
Διά τών προτεινομένων διατάξεων τής παραγράφου 1 

γίνεται άνασύνθεσις τού Διοικητικού Συμβουλ.ίου τού ΟΓΑ, 
πρός τόν σκοπόν τής μεγαλ.υτέρας · έκπροσωπήσεως τών 
ήσφαλ.ισμένων εις τόν ’Οργανισμόν, ώς προεβλέπετο καί 
ύπό τών διατάξεων τού Ιδρυτικού τού ΟΓΑ X’. 4169 /1961.

Ή υφιστάμενη σήμερον σΰνθεσις τού Συμβουλίου, καθο- 
ρισθεΐσαι κατά τό έτος 1967. περιλ.αμβάνει μόνον ένα εκ
πρόσωπον τών ήσφαλ.ισμένων αγροτών, ένώ διά τής προ- 
τεινομένης συνθέσεως οί έκπρόσωποι τών ήσφαλ.ισμένων 
αγροτών, αυξάνονται εις τρεις (3). 1 : :· r

Έπί τού άρθρου 19 : --■·■ “·
Διά τών διατάξεων τού άρθρου 19 ρυθμίζονται καί διευ

κρινίζονται θέματα άρμοδιότητος τού Διοικητικού .Συμβου
λίου τού ΟΓΑ, μεταξύ τών οποίων ή άρμοδιότης νά άπο- 
φασίζη περί τής διενεργείας δαπανών κοινωνικού χαρακτήρος, 
έπιβα/.λομένων έκ τής αποστολής τού ’Οργανισμού ώς ή 
συμμετοχή εις έράνους υπέρ τού Άντικαρκινικοϋ άγωνος, 
υπέρ Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.κ.λ,.π.

Έπί τού άρθρου 20 :
Διά τών διατάξεων τού άρθρου 20 ρυθμίζονται καί διευ

κρινίζονται θέματα τής άρμοδιότητος τού Διοικητού τού 
ΟΓΑ, όριζομένου ρητώς, ότι αί άρμοδιότητες τού. Δ.Σ. καί 
τού Διοικητού έπί θεμάτων δαπανών διά παροχάς πρός 
ήσφαλισμένους καί συνταξιούχους ασκούνται ύπό τούτων, 
έφ’ όσον διά τών οικείων Κανονισμών δέν έχει άνατεθή εις 
έτερα όργανα. . ι .: ι '
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Διά τής διατάξεως της παραγράφου 4 του αύτοϋ άρθρου 
ορίζεται, οτι & Γενικός Διευθυντής τοΰ ΟΓΑ άναπλ.ηροϊ 
τον Διοικητήν. άπόντα, έ/ϋείττοντα ή κωλυόμενον, όχι μόνον 
εις τάς'λ&ιπάς αρμοδιότητας αύτοϋ, όπως συμβαίνει σή
μερον, αλλά καί εις τήν Προεδρίαν τοΰ Δ.Σ. τοΰ ’Οργανισμού.

Διά τής διατάξεως τής παραγράφου 5 τοΰ αΰτοϋ άρθρου 
20 δι’ ής αντικαθίσταται ή -παράγραφος 3 τοΰ άρθρου 15 
τοΰ Ν. 4169/1961, σκοπεΐται ή παροχή εύχερείας μεταβι- 
βάσεως ύπό τοΰ Διοικητοϋ αρμοδιοτήτων του όχι μόνον 
εις τον Γενικόν Διευθυντήν καί τούς ανώτατους καί άνωτέρους 
υπαλλήλους τοΰ ’Οργανισμού, αλλά καί εις άλλους υπαλλήλους 
Προϊσταμένους. Περιφρερειακών Υπηρεσιών τοΰ ’Οργα
νισμού ή Υπηρεσιακών Μονάδων αύτοϋ.

’Επί τού άρθρου 21 :
Δοθέντος ότι εις τήν πράξιν άνέκυψαν άμφιβολίαι, έάν 

διά των διατάξεων τής παραγράφου 8 τού άρθρου 16 τού 
Ν. 4169/1961 παρέχεται έξουσιοδότησις εις τον εις αύτήν 
προβλεπόμενον' νά έκδοθή Κανονισμόν, ίνα περιλ.άβη καί 
διατάξεις άςορώ-ας εις τήν προατατίαν τή; παιϊΐν,ής ηλι
κίας. τής μητρότητος και τής γεροντικής ηλικίας καί εις 
τήν προληπτικήν υγιεινήν ώς καί το τιμολόγιον των παρο- 
■χών περ ιύάλύεως, κρίνε τα: επιβεβλημένη ή αυμπλήρωτις τής 

μπαρ. 8 τοΰ άρό-ρου 16 ίιά τών πρότεινοαένων Πατάξεων τρΰ 
«-•Sp ου 21.

Έπί τού άρθρου 22 :
Κατά τήν ίσχύουσαν διάταξιν (παράγραφος 6 τού άρθρου 

4 τού Νόμου 4169/1961.) βοηθητικά όργανα συνταξιοδο- 
τήσεως-Άνταποκτιταί τού . ΟΓΑ ορίζονται εις έκαστον 
Δήμον καί Κοινότητα, κατά κανόνα, Δημοτικοί ή Κοινοτικοί 
Υπάλληλοι, καί έν ελλείψει τούτων δημόσιοι υπάλληλοι ή 
υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., έπί καταβολή άναλόγου άποζημιώσεως.
' Ή προτεινομένη διάταξϊς τού άρθρου 22 αποβλέπει, 
ίνα διασαφηνισθή κατά τρόπον μή έπιδεχόμενον άμφιβο- 
λ.ιας, άφ’’ ενός μέν ότι αί βοηθητικαί έργασίαι χορηγήσεως 
όλων των παροχών τού ΟΓΑ διεξάγονται" ΰποχρεωτικώς 
υπο υπαλλήλων τού οικείου Δήμου ή τής Κοινότητος, λο- 
γιζόμεναι, ότι περιλαμβάνονται εις τά κύρια καθήκοντα αύτών 
ως Δημοτικών ή Κοινοτικών υπαλλήλων, άφ’ ετέρου δέ ότι 
εις τας περιπτώσεις καθ’ άς εις τάς Κοινότητας δεν υπηρετούν 
υπάλληλοι έκ τών άνωτέρω δύνανται νά όρίζωνται βοηθητικά 
όργανα συνταξιούχοι Δημοτικοί ή Κοινοτικοί υπάλληλοι ή έν 
ενεργεια ή σνυνταξιοϋχοι Δημόσιοι υπάλληλοι ή συνταξιούχοι 
υπάλληλο ι Ν’. Π. Δ. Δ.

Ή άνάθεσις καθηκόντων Άνταποκριτοϋ τού ΟΓΑ εις 
Δημοτικούς καί Κοινοτικούς υπαλλήλους, έπί καταβολ.ή 
αναλ.όγου άποζημιώσεως. κρίνεται απαραίτητος, καθ’ όσον 
ουτω είναι δυνατή ή έξυπηρέτησις τών αγροτών εις τον 
τοπον τής κατοικίας των. τής κατ’ άλλον τρόπον δημιουργίας 
υπηρεσιών τού ΟΓΑ εις άπασαν τήν ύπαιθρον, ήτοι εις υπέρ 
τούς 10.000 οικισμούς, κρινομένης άντιοικονομικής καί 
άπροσφόρου.

Έπί τού άρθρου 23 :
Παράγραφος .1. ·
'Γπό 'τού' ΟΓΑ. συμφώνως προς τάς προβλ.έψεις τού 

Κόμου τίθενται εις εφαρμογήν μέτρα προστασίας τής γεωρ
γικής παραγωγής κατά χαλάζης καί παγετού. Τά αναγκαία 
μηχανήματα θά τοποθετηθούν εις σαφώς καθοριζομένους 
ύπο τών οικείων προδιαγραφών χώρους. Επειδή ενδέχεται 
ό ’Οργανισμός νά συνάντηση άρνησιν ώρισμένων ιδιοκτητών 
τών απαραιτήτων εκτάσεων (αγροκτημάτων ή μή ) διά 
τήν ένοικίασιν ή τήν πώλ.ησιν τών εκτάσεων τούτων λίαν 
περιωρισμενων τετραγωγικών μέτριο·;, οπότε Οά καταστή 
αδύνατη ή εφαρμογή τού ’όλου συστήματος, προτείνεται διά- 
ταςις παρεχουσα τήν ευχέρειαν αναγκαστικής απαλλοτριώ
σεις τών εκτάσεων τούτων.

Παράγραφος 2.
Παρέχεται έξουσιοδότησις όπως διά ΤΙ .Διαταγμάτων κα

θορίζεται ό τρόπος τηρήσεως καί ό χρόνος έκκαθαρίσεως 
καί καταστροφής τών ’Αρχείων τού ΟΓΑ.

Έπί τού άρθρου 24 :
Διά τού άρθρου 24 προτείνεται ή θέσπισις ειδικών τινων 

διατάξεων, ώς ή περί ασφαλ.ίσεως τών έκτάκτως άπασ- 
χολουμένων ύπό τού ΟΓΑ εις τό έργον τών έκτιμήσεων τών 
ζημιών τής γεωργικής παραγωγής ιδιωτών γεωπόνων.

Οί έκτάκτως απασχολούμενοι ύπό τού ΟΓΑ εις τό έργον 
τών έκτιμήοεων τών ζημιών τή; γεωργικής παραγωγής ίίιώ- 
τατ γεωπόνοι, συνδεόμενοι μετά του ’Οργανισμού διά συμβάσεως 
μισθώσεως έργου δεν ύπάγονται εις τήν άσφάλισιν ούδενός 
φορέως. Ούτω. τόσον αύτοί, όσον καί αί οΐκογένειαι αύτών, 
παραμένουν ακάλυπτοι κατά τών κινδύνων τού θανάτου, 
τής άναπηρίας, τής άσθενείας καί τού γήρατος. Δεδομένου, 
οτι, ύπό τάς κρατούσας άντιλ.ήψεις ούδείς άπασχολούμενος 
πρέπει νά μένη ανασφάλιστος, προτείνεται ή υπαγωγή των 
εις τήν άσφάλισιν τού ΙΚΑ, καίτοι ή συνδέουσα τούτους 
σχέσις μετά τοΰ ΟΓΑ δεν είναι τοιαύτη έξηρτημένης ερ
γασίας. Ό ΟΓΑ, κατά τήν προτεινομένην διάταξιν. λο- 
γιζόμενος οίονεί έργοδότης τών περί ών πρόκειται προσώπων, 
θά υπέχει, έναντι τού JKA. τάς εύθύνας έργοδότου.

Ούτω ικανοποιείται ένα άπό' μακροϋ ύποβαλλόμενον 
αίτημα το>ν ένδιαφερομένων.-------- -

Έπί τού άρθρου 25 :
Συμφώνως προς τάς διατάξεις τών άρθρων 23 καί 

32 τού Κανονισμού «περί χορηγήσεως συντάξεων ύπό τού 
ΟΓΑ», ή εξέτασις τών ήσφαλισμένων τού ’Οργανισμού 
προς διαπίστωσιν τής άπαιτουμένης διά τήν συνταξιοδότησιν 
άνικανότητος προς έργασίαν πραγματοποιείται ύπό τών 
Ύγειον. Επιτροπών τού ΙΚΑ, έφ’ ενός μέν λόγω τής μακράς 
έμπειρίας τήν οποίαν διαθέτουν οί ιατροί οί όποιοι τάς άπο- 
τελοΰν καί άφ’ ετέρου διά ν’ άποφευχθή ή σύστασς ετέρων 
'Τγειον. Επιτροπών καί μάλιστα εις ίσον αριθμόν με 
αύτάς τού ΙΚΑ.

Πέραν τών άνωτέρω άς σημειωθή, ότι εις πλ.εϊστα 
επαρχιακά κέντρα δεν υπάρχουν έτεροι - ιατροί δημόσιοι 
ύπάλληλ,οι διά τήν συγκρότησιν άλλων επιτροπών. Εις τάς 
Υγειονομικά; Έπιτροπάς αύτάς παραπέμπει ό ΟΓΑ 25.000 
περίπου ήσφαλισμένους κατ’ έτος διά τήν έξέτασιν τών 
όποιων αί Έπιτροπαί πραγματοποιούν 5.000 συνεδριάσεις 
περίπου έτησίως.

Ή παραπομπή τόσον μεγάλ,ου άριθμοϋ υποθέσεων εις τάς 
άνωτέρω Έπιτροπάς δημιουργεί σημαντικόν όγκον έργασίας 
ή έκτέλ.εσις τής οποίας κατ’ άνάγκην γίνεται έκτος ωρών 
έργασίας τών μελ.ών της καθ’ όσον ή έργασία αύτη δέν ανά
γεται εις τά κύρια καθήκοντά των, δεδομένου ότι αί Έπιτρο
παί αύται έχουν συγκροτηθεί διά νά καλ.ύπτουν άποκλ,ειστι- 
κώς τάς συναφείς άνάγκας τού ΙΚΑ.

Μέχρι τήν 1.6.1978 ή άποζημίωσις τών μελ.ών τών άνω
τέρω Υγειονομικών Επιτροπών κ.αθωρίζετο διά κοινής 
άποφάσεως τών Υπουργών Οικονομικών καί Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, πλ.ήν όμως μέ τήν διάταξιν τής παραγρ. 1 τού 
άρθρου S τού Ν. 754/1978 «περί ρυθμίσεως τών άποδοχών 
τών δημοσίων ύπαλλήλ.ων πολ.ιτικών καί στρατιωτικών, 
τών Ν.Π.Δ.Δ. καί άλλων τινών συναφών διατάξεων» αί 
προβλ.επόμεναι άποζημιώσεις τών δημοσίων ΰπαλλήλ.ων 
έν γένει διά τήν συμμετοχήν των εις Συμβούλ.ια. Έπιτροπάς 
ή 'Ομάδας Έργασίας. καταργοϋνται άπό 1.6.78 έξαιρέσει 
τών Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών.

Έξ άλλου ή παραγρ. 2 τού αύτοϋ άρθρου καί Νόμου 
προβλέπει ότι δι’ άποφάσεων τών * Γπουργών Συντονισμού. 
Προεδρίας Κυβερνάσεους. Οικονομικών καί τού κατά περί- 
πτωσιν αρμοδίου Υπουργού αί όποια1, δέον νά έχουν έκδοθεί 
μέχρι 31.5.1978 δύναται νά. καθορισθοϋν τά Συμβούλ.ια ακί 
αί Έπιτροπαί τών οποίων αί συνεδριάσεις επιβάλλεται νά 
πραγματοποιούνται άπό 1.6.78 έκτος ωρών έργασίας τών 
Τπηρεσιών. Διά τών αύτών άποφάσεων Οά καθορίζεται καί 
ή άποζημίωσις τών μελών τών Συμβουλίων καί Επιτροπών.
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Εΐε τήν κοινήν όμως άπόφασιν των ανωτέρω ' Υπουργών, 
ή όποια έξεδόθη εί; έκτέλεσιν τής ώς άνω διατάξεως τής —αρ. 
2 τοϋ άρθρου 8 τοϋ X. 754,1!·78 δεν περιλαμβάνονται αί 
ανωτέρω Υγειονομικά·. Έπιτροπαί καί κατά συνέπειαν 
άπό 1.6.78 δεν είναι δυνατή ή καταβολή άποζημιώσεως 
εις τούς ΐχτρούς-μέλη των 'Υγειονομικών ’Επιτροπών τοϋ 
[ΚΛ καί εί: τούς Γραμματείς αυτών, διά τήν έξέτχσιν ήσ- 
Όχλισοιένων και συνταξιούχων του ΟΓΛ.

Κατόπιν των ανωτέρω καί έφ’ όσον τά μέλη των Επι
τροπών αυτών απασχολούνται πέραν τών κυρίων καθηκόν
των των καί έκτος ωρών εργασίας διά τήν έξέτχσιν ήσφχλι- 
σμένων καί συνταξιούχων τοϋ ΟΓΛ είναι απαραίτητος ή 
καταθολή σχετικής άποζημιώσεως διότι άλλως καθίσταται 
αδύνατος ή περαιτέρω προώθησις τών συνταξιοδοτικών υπο
θέσεων τοϋ ΟΓΛ.

Τήν άντιμετώπισιν τοϋ θέματος τούτου σκοπεί ή διάταξις 
τοϋ άρθρου 25.

’ Επί τοϋ άρθρου 26 :
Λιά τής προτεινομένης διατάξεως τοϋ άρθρου 26 καθορί

ζεται ό κύκλος τον «τέκνων» τά όποια προστατεύονται ύπό 
τής άσφχλίσεως τοϋ ΟΓΛ.

Έπί τοϋ άρθρου 27 :
Λιά τών διατάξεων τούτων διευκρινίζεται, προς απο

φυγήν πάσης άμφισβητήσεως, ότι αί συντάξεις αναπηρίας 
αΐ άπονεμηθεΐσαι προ τής ένάρξεως ισχύος τών προτεινομένων 
διατάξεων, εξακολουθούν καταβαλλόμεναι, έφ’ όσον. πλη- 
ροϋνται αί προϋποθέσεις τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 
1390/1973. ώς εΐχεν προ τής άντικαταστάσεώς του διά 
τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 5 τοϋ παρόντος σχεδίου 
νόμου. Κατά τάς αύτάς διατάξεις θέλουν κριθή και αί μέχρι 
τής ένάρξεως ισχύος τών προτεινομένων διατάξεων ύποβλη- 
θεΐσαι αιτήσεις προς άπονομήν συντάξεως άναπηρίχς. ·

Έπί τοϋ-iprSpoa 28 :
Διευκρινίζεται, ότι αί διατάξεις τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου 

Νόμου έχουν έφαρμογήν καί έπί τών τέκνων τών όποίουν 
ό πατήρ ή ή χήρα μήτηρ των άπεβίωσε πρδ τής ένάρξεως 
ισχύος τών προτεινομένων διατάξεων, έφ’ όσον ή σχετική 
περί συνταξιοδοτήσεώς του αίτησις ΰποβληθή έντός διετίας 
απο τής ισχύος τών διατάξεων τούτων.

Έπί τοϋ άρθρου 29 :
Διά τών διατάξεων τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 5 τοΰ σχε

δίου προβλέπεται, ότι ή σύνταξις άναπηρίχς χορηγείται 
εις τά ανάπηρα τέκνα, τά έκ γενετής ή προ τής συμπληρώσεως 
του 21ου έτους τής ηλικίας των καταστάντα ανάπηρα, 
εφ οσον υποβάλουν τήν περί συνταξιοδοτήσεώς των αίτησιν 
μέχρι της συμπληρώσεως τοϋ 23ου έτους τής ηλικίας των.

Δια της προτεινομένης διατάξεως τοϋ άρθρου 29 προβλέ- 
πεται, ότι τής συντάξεως δύνανται νά δικαιωθούν καί τά 
συμπληρωσχντχ κατά τήν ένχρξιν ισχύος τών προτεινομένων 
διατάξεων τό 23ον έτος τής ηλικίας των ανάπηρα τέκνα, 
έφ’ όσον υποβάλουν τήν περί συνταξιοδοτήσεώς των αίτησιν 
έντός διετίας απο τής ισχύος τών διατάξεων τούτων.

" Έπί τοϋ άρθρου 30 : .
Διά τής προτεινομένης διατάξεως τοϋ άρθρου 30 προβλέ- 

πεται ή έπαναχοοηγησις, ύπό τής Διοικήσεως τοϋ ΟΓΛ, 
τής συντάξεως εις τα πρόσωπα, τά όποια έλάμβανον τοιαύ- 
την έκ τοϋ ΟΓΑ καί τής όποιας ή καταβολή διεκόπη άπό 
τής 1ης ’Ιουλίου 1973, χρονολογίας ισχύος τής καταργου- 
μένης διά τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 8 τοϋ σχεδίου Νόμου, 
παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν.Δ. 1390/1973, διά τον 
λόγον, ότι έλάμβανον σύνταξιν έκ τής άλλοδαπής, ήτις 
κάλυψις εμπίπτει εις τήν·διά τής προαναφερθείσης διατά- 
ξεως τοϋ σχεδίου Νόμου θεσπιζομένην ρύθμισιν.

Έπί τοϋ άρθρου 31 :
Διά τής προτεινομένης διατάξεως τοϋ άρθρου 31 θεσπί

ζεται ή παραγραφή τοϋ εις σύνταξιν λόγω γήρατος δικαιώ

ματος. μετά πενταετίαν από τής γεννήσεώς του. ΙΙαρομοϊα 
διάταξις ύφίστχτκι καί ζ'.ζ τήν νομοθεσίαν όλων τών άσφα- 
λιστικών Οργανισμών καί τοϋ Δημοσίου, εις πίνας δέ περι
πτώσεις ορίζεται χρόνος παραγραφής μικρότερος τής πεντα-

Ή θέσπισις τής παραγραφής τοϋ δικαιώματος καί προ- 
κειμένου περί τών ήσφαλισμένων τοϋ ΟΓΛ καθίσταται 
αναγκαία, καθ’ όσον δεν είναι εύχερής ή άπόδειξις τών προϋ
ποθέσεων συνταξιοδοτήσεώς. μετά πάροδον πενταετίας άπό 
τής συνδρομής των. προς δημιουργίαν δικαιώματος συντά- 
ξεως.

Έπί τοϋ άρθρου 32 :
Διά τοϋ άρθρου, τούτου παρέχεται ευχέρεια κωδικοποιή- 

σεως τής νομοθεσίας τοϋ ΟΓΛ.

Έπί τοϋ άρθρου 33 :
Διά τής Διατάξεως τοϋ άρθρου 33 προτείνεται ή κατάρ- 

γησις τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ.49/74, ή 
προβλέπουσχ περί τής Προεδρίας εις τό Δ.Σ. τοϋ ΟΓΛ 
έν περιπτώσει άπουσίας. έλλείψεως ή κωλύματος τού Προ
έδρου τοϋ Συμβουλίου - Διοικητοϋ τοϋ ΟΓΑ, δεδομένου 
ότι διά τής προτεινομένης διχτάξειυς τής παραγράφου 7 
τοΰ άρθρου 6 τοϋ σχεδίου Νόμου ορίζεται, ότι τον Διοικη
τήν τοϋ ΟΓΛ άναπληροΐ εις τήν Προεδρίαν τοϋ Δ.Σ, ό 
Γενικός Διευθυντής τοϋ ’Οργανισμού. : ·

Έπί τοϋ άρθρου 34 :
Διά τής διατάξεως τοϋ άρθρου 34 ορίζεται ώς ήμερομηνία 

ένάρξεως ισχύος τών προτεινομένων διατάξεων τοϋ σχεδίου 
ή 1η τοϋ τρίτου μετά τήν δημοσίευσίν τοΰ μηνός.

Έν όψει τών άνωτέρω παρακαλοϋμεν, όπως περιβάλητε 
διά τής ψήφου σας τό ύπό κρίσιν νομοσχέδιου.

Έν ΆΟήναις τή.21 Μαίου 1979 ..
Οι Υπουργοί· ’ · * ·’·' ·'· ·'

Προεδρίας Κυβερνήσεως , Οικονομικών ... _
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΤΛΟΣ ΛΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Έσωτεοικών Κοινών. 'Υπηρεσιών
ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ . ΣΠ. ΔΟΞΙΛΔΗΣ

Π ΑΡΑΡΤΗΔΙΑ ■ -

Προσηρτημένον εις τήν - Λίτιολογικήν Έκθεσιν έπί ..τοϋ 
σχεδίου νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
τοϋ Ν. 4169/1961 «περί Γεωργικών Κοινωνικών ’Ασφα
λίσεων» καί άλλων πινών διατάξεων τής περί ΟΓΑ.νο- 

. μοθεσίας». - ;

1. Άναφερόμενχι εις τό άρΟρον 5. τοϋ σχεδίου.
' α) Παράγραφος 1. ' · ·: ·-·'·':· : - - · : τι
. Άρθρον 4 πά?. Γ'Ν'.Δ. 1390/1973. ■ ; '

«1. ’Από 1ης ’Ιουλίου 1973 έπεκτείνεται ή ύπό τοϋ 
’Οργανισμού Γεωργικών ’Ασφαλίσεων χορήγησις συντάξε
ως λόγω άναπηρίχς : · · : ··:..>' ·..

α) Εις μέτν τά τέκνα θανόντων ήσφαλισμένων ή συντα
ξιούχων τοϋ ΟΓΑ ή προσώπων άσκησάντων έπί τριετίαν 
τουλάχιστον έπάγγελμα, δι’ δ θά ύπήγοντο εις τήν άσφά- 
λισιν τοΰ ΟΓΑ άνεξχρτήτως ηλικίας, εις δέ τά συμπληρώ- 
σα'/τα τό 18ον έτος τής ήλικίας των τέκνα ήσφαλισμένων 
έπί τριετίαν τουλάχιστον ή συνταξιούχων, τά οντα εις ά- 
πάσας τάς περιπτώσεις έκ γενετής. ή προ τής συμπληρώ
σεως τοϋ 21ου έτους τής ήλικίας των καταστάντα ή καθι
στάμενα, συνεπεία παθήσεως ή βλάβης, .διαρκώς καί .έφ’ 
όρου ζωής άνίκανα προς άσκησιν οίουδήποτε βιοποριστι
κού έπαγγέλματος εις βαθμόν τουλάχιστον 67 %, .έφ! οσον 
άπό τής έπελεύσεως τής άναττηρίας των μέχρι τής ύποβο-
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λής τής περί απονομής συντάξεως χίτήσεώς των διαμένουν 
συνεχώς, πλήν των προσωρινών δεδικχιολ.ογημένων απο
μακρύνσεων, είς Δήμους ή Κοινότητας, κατά την άπογρα- 
φήν τοϋ έτους 1971, μέχρι καί πέντε χιλιάδων (5.000) 
κατοικούν.

β) Εις τούς ήσφαλισμένους τοϋ ΟΓΛ, τούς καταστάν- 
τχς καί καθισταμένους αναπήρους κατά την έννοιαν τοϋ 
άρθρου 12 τοϋ Ν. Δ/τος 4575/1966, προσωρινώς καί έπί 
τριετίαν τού/,άχιστον, καί δι’ όσον χρόνον διαρκεϊ ή προσω
ρινή αναπηρία, έφαρμοζομένων κατά τά λοιπά των διατά
ξεων τοϋ αύτοϋ ώς άνω άρθρου καί Ν. Δ/τος».

2. Άναφερόμεναι εις τό άρθρον 6 τοϋ σχεδίου. 
Άρθρον 12 παρ. 1 Ν.Δ. 4575/1966.
«1. Διά Β. Δ/τος έφ’ άπαξ έκδοθησομένου, εντός εξα

μήνου άπό της ένάρξεως ισχύος τοϋ παρόντος, τή προτά- 
σει των 'Τπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας, μετά 
γνώμην τοϋ Δ.Σι τοϋ ΟΓΑ, δύναται νά έπεκταθη ή χορή- 
,γησις συντάξεως παρά τοϋ Όργανισμοϋ Γεωργικών ’Ασ
φαλίσεων εις τούς παρ’ χΰτώ ήσφαλισμένους τούς καθιστχ- 
μένους, συνεπεία παθήσεως ή βλάβης, διαρκώς καί έφ’ 
όρου ζωής ανικάνους προς άσκησιν τοϋ συνήθους βιοπορι
στικού επαγγέλματος των ώς καί παντός παρεμφερούς 
τοιούτου, εις βαθμόν τουλάχιστον 67 % (σύνταξις άναπη- 
ρίας) καί μή λαμβάνοντχς έτέραν σύνταξιν έξ οίασδήποτε 
αιτίας, έκ τοϋ Ελληνικού ή άλλοδαποϋ Δημοσίου ή έκ 
φορέως κοινωνικής άσφχλίσεως Ελληνικού ή αλλοδαπού».

* 3.' Άναφερόμεναι εις τό άρθρον 7 τοϋ σχεδίου.
Άρθρον 4 παραγρ. 4 τελευταΐον έδάφ. Ν. 4169/1961 

προστεθέν διά τής παραγρ. 1 τοϋ άρρου 10 τοϋ Ν.Δ. 1390/ 
1973.' : "Γ ■ ' ·

«Ύποβαλλομένης αίτήσεως ΰπό συνταξιούχου περί χο- 
ρηγήσεως μεγαλυτέρου ποσού συντάξεως, άπονεμηθείσης 
δι’ οριστικής άποφάσεως, τό ηύξημένον ποσόν καταβάλλε
ται άπό της πρώτης τοϋ μηνός καθ’ ον υποβάλλεται ή αΐ- 
τησις, διαφυλασσομένης τής ισχύος τής διατάξεως τής πα
ραγράφου 4 τοϋ άρθρου 5 τοϋ παρόντος».

Άρθρον 20 Ν. 4169/1961, ώς μεταγενεστέρους έτρο- 
ποποίήθη καί συνεπληρώθη.

«1. At δυνάμει τοϋ παρόντος νόμου χορηγούμενα’, συν
τάξεις καί λοιπαί παροχαί, άπαλλάσσονται παντός φόρου 
καί τελών χαρτοσήμου είναι δέ άκατάσχετοι καί άνεκχώρη- 
τοι, πλήν άν πρόκειται περί άπαιτήσεων έκ νομίμου δια
τροφής, έφ’ ών έχουν εφαρμογήν αΐ κείμεναι έκάστοτε 
σχετικοί διατάξεις. ·

• Επιτρέπεται όμως ό προς αύτάς συμψηφισμός άπαιτή- 
σεων τοϋ ΟΓΛ.

Ώσαύτους έπιτρέπεται ό συμψηφισμός άπαιτήσεων τοϋ 
ΟΓΑ έκ συντάξεων έναντι ενός τών συζύγων πρός παρο
χές χορηγουμένας ε’.ς τον έτερον τούτων, εξαιρέσει τής 
περιπτώσεως συνταξιοδοτήσεως κατά τήν διάταξιν τής πα
ραγράφου 7 τοϋ άρθρου 4 τοϋ παρόντος Νόμου, ώς μετα
γενεστέρους άντικατεστάθη, τής έν διαστάσει τελούσης 
εγγάμου γυναικός.

Γενική ή ειδική διάταξις τής κείμενης νομοθεσίας, ρυθ-
μίζουσα κατά διάφορον του προηγουμένου έδαφίου τρό·
πον τά τήε κατασχέσεω 
τόν ΟΓΑ. '

£ έκχωρήσεως. δέν ισχύει δι:

2. .’Απαγορεύεται καί εΐνα ι άκυρος πάσα κατάσχεσκ
είς χειρας τοϋ ΟΓΑ ώς τρίτου. έπιφυλ.ασσομένης τής διατά-
ξειος τής προηγουμένης τταραγραφ ου.

3. Αι πρός τον ΟΓΑ αιτήσεις τών ήσφαλισμένων πάσης 
φύσεως καί ή συνεπεία τούτων κινουμένη διαδικασία, ή 
έκδοσις παρά πάσης άρχής τών πρός άπόδειξιν τής ίδιότη- 
τος τοϋ ήσφαλισμένου εγγράφων. ή διαδικασία κατατάξεως 
τοϋ ΰποχρέου εις εισφοράν, άμφισβητήσεως καί βεβαιώ- 
σεως τής πρός εισφοράν ύποχρεώσεως, ή διαδικασία ενώ
πιον τοϋ ΟΓΑ ή τών δυνάμει τοϋ παρόντος συνιστωμένων

’Επιτροπών άναγνωρίσεως δικαιώματος έπί τάς παροχάς, 
ώς καί ή διαδικασία πάσης άμφισβητήσεως άφορώσης είς 
ταύτας, ή έξόφλησις τών εις χρήμα παροχών, ή ενώπιον 
παντός Δικαστηρίου διαδικασία έπί διαφορών μεταξύ τουν 
ήσφαλισμένων καί τοϋ ΟΓΑ. ώς καί ή ένο'υπιον τών Δικα- 
στηρίουν διαδικασία πρός άπόδειξιν δικαιωμάτων ή τής 
καταστάσεως τών ήσφαλισμένων άπαλλάσσονται άπό παν
τός φόρου ή τέλους καί τοϋ τέλους χαρτοσήμου.

4. Άπαιτηταί δόσεις συντάξεων τοϋ ΟΓΑ μή είσπραχ- 
θεΐσαι έντος έτους άπό τής ήμέρας, καθ’ ήν κατέστησαν 
άπαιτηταί παραγράφονται.

5. Συντάξεις όφειλόμεναι εις άποβιο'υσαντα δικαιούχον 
δύνανται νά καταβληθούν κατά σειράν είς τήν ή τον σύζυ
γον, τά τέκνα ή τούς γονείς τοϋ θανόντος, ,άνευ εύθύνης 
τοϋ ΟΓΑ έναντι τυχόν δικαιούχων, δυναμένων νά στρα- 
φώσι μόνον κατά τοϋ λαβόντος».

Άρθρον 21 Ν. 4169/1961.
«1. Ό ήσφαλισμένος ή ό συνταξιούχος, έάν δι’ άμετα- 

κλήτου δικαστικής άποφάσεως τιμωρηθή έπ’ άδικήματι 
σχέσιν έχοντι πρός τήν διά τοϋ παρόντος νόμου οργανου- 
μένην κοινωνικήν άσφάλισιν, δύναται νά στερήτχι, δι’ άπο
φάσεως τοϋ διά κανονισμού όρισθησομένου οργάνου, μέ
ρους ή όλου τής μηνιαίας συντάξεως μέχρι τό πολύ τρεις 
μήνας. ^

___2. Οί ΰπόχρεοι_είς εισφοράς έναντι τοϋ ΟΓΑ κατά τό
άρθρον 10 τοϋ παρόντος, έν μή εκπληρώσει τών κατά τάς 
διατάξεις ταύτας ύποχρεώσεο'υν των, τιμωρούνται, κατ’ 
έγκλησιν τοϋ Διοικητοϋ ή τοϋ διά κανονισμού όριζομένου 
όργάνου τοϋ ΟΓΑ, διά κρατήσεως, έν υποτροπή δέ διά 
κρατήσεως καί προστίμου. . .

3. Ή μή έκπλήρωσις τών κατά τά άρθρα 3 παρ. 3 
καί 19 παρ. 5 τοϋ παρόντος υποχρεώσεων ύπό τών κατά 
τάς διατάξεις ταύτας ύποχρέων συνιστά βαρύ πειθαρχικόν 
παράπτωμα. Ή μή έκπλήρωσις τών κατά τό άρθρον 3 
παρ. 3 ύποχρεώσεων ύπό τών κατά τήν παράγραφον ταύ- 
την ύποχρέων συνιστά ποινικόν άδίκημα, τιμωρούμενον 
κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 45S τοϋ Ποινικού Κώδικος, 
έάν έξ άλλης διατάξεως δέν προβλέπεταί βαρυτέρα ποινή».

4. Άναφερόμεναι είς τό άρθρον 8 τού σχεδίου, 
α) Παράγραφος 1.

“Λρθρον 4 παρ. 1 έδαφ. δ', ώς άντικατεστάθη διά τής 
παρ. 2 τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν.Δ. 1390/1973.

«δ. Νά μή λ.αμβάνη σύνταξιν, έξ οίασδήποτε αιτίας, έκ 
τοϋ Ελληνικού Δημοσίου Ταμείου ή ήμεδαποϋ φορέίυς 
κοινωνικής άσφαλ.ίσεως ή παρ’ άλλοδαποϋ Δημοσίου ή 
άλλοδαποϋ φορέως Κοινωνικής άσφαλ.ίσεως. Ό λ.αμβάνων 
έξ έτέρας πηγής σύνταξιν μικροτέραν τής ύπό τοϋ ΟΓΑ 
χορηγουμένης, λαμβάνει έκ τοϋ τελ,υταίου τούτου ’Οργα
νισμού τήν διαφοράν τοϋ ποσού. ’Εξαιρούνται τής άπαγο- 
ρεύσεως τοϋ παρόντος έδαφίου οί λαμβάνοντες παρά τοϋ 
Ελληνικού Δημοσίου Ταμείου πολ.εμικήν σύνταξιν ή τοι- 
χύτην ειρηνικής περιόδου, κχταβχλλομένην εις θύματα ή 
άνχπήρους. πχθόντας έν ύπηρεσίχ καί ένεκεν ταύτης.

Σύνταξις καταβληθεΐσα ύπό τοϋ ΟΓΑ, κατά πκράβχ- 
σιν τής άνωτέρω διατάξεως. συνεπεία δόλ.ου τοϋ συνταξι
ούχου διά χρονικόν διάστημα καθ’ ό ούτος έλαβε τοιαύτην 
καί έξ έτέρας πηγής, έστω καί άναδρομικώς άπονεμηθεΐ- 
σαν, έπιστρέφετχι άτόκως εις τον ΟΓΑ εις πάσαν περί- 
πτωσιν. Τό Ελληνικόν Δημόσιον ή ό ήμεδαπός έτερος 
φορεύς κοινωνικής άσφαλ.ίσεως ύποχρεοϋτχι όπως, αιτήσει 
τοϋ ΟΓΑ, παρακρατή καί άποδίδη εις τον ΟΓΑ το 1/5 
τής κατχβχλλομένης ύπ’ αύτοϋ μηνιαίας συντάξεως πρός 
έξόφλ.ησιν τής έκ τής άνωτέρω αιτίας οφειλής τοϋ συντα
ξιούχου».

β) Παράγραφος 2.
Άρθρον 4 παρ. 1 έδάφ. ζ τοϋ Ν. 4169/1961.
«ε. Νά ύποβάλη περί συνταξιοδοτήσεως χίτησιν μετά 

τών νομίμων δικαιολ.ογητικών».
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γ) Πχρ άγραφοι 3 καί 4.
"ΛεΟτον 4 πχε. 2 X. 4169/190!. ώς χντικχτεστάθη διά 

τής παρ. 1 τού 'άρθρου 9 τού Λ.Λ. 1390,1973.
«2. Ή ηλικία των /σφαλισμένων καί των μΐ/.ων τ?(ς 

o'./oyiviizc TCuv jCi.09i‘./.v jw . y.1. ύιχ X/j 

-εν/άσεως. συντχ/θείοης ή διορΟωθείσης εντός ένενήιιυ/τχ 
r υιεεών χπό τής γεννήσεώς των. Έν έλλείψει /.ηξιχρχικής 
πράξεως γεννήσεως. ώς ανωτέρω. ή ήλικία χποδεικνύεται 
σών μέν χρρένω·· διά τής έγγραφης εις τά Μητρώα Αδέ
νων /:···. εν έ//ε διά τής έγγρχφής ;.ίς τά -/
ισχύ.-; Δημοτώ.ό-·.·.. ?{ · υέ Ov./iwV διά τής έγγραφης ε:.ς 
τά έν '--ν'· ·· ' '

Έπί ·7νο 7, τ:' .ειόν.υν έγνρχφών εις διάφορα, έν ΐσχύϊ, 
Δηυοτο/.όγιχ καί ύπό διάφορον έτος γεννήσεως, λχμβάνε- 
τχ·. ύπ’ 'ύ·.ν ή έγγραφή "ή Δημοτολόγια τοϋ Λήμου 
ή τήε Κο 'ό- ςτ ς. ~ύτι·· - τχ-ν ’.ν;·. Λ’,ί Τι · ό ήοφσ.λΐ'.-μέ- 
νο:. έπί δέ εγγραφών εις τχ χύτά Δημοτολόγια ή το‘.χύτη 
ε’.ε τήν μερίδα τοϋ συζύγου, άλλως ή έγγραφή. έξ ής προ- 
κύτετε-. ή μεγαλυτέρχ ήλικία.

Ίον περιπτώσει διορθωσεοις ή μετχβο/.ής τοϋ έτους 
γεννήσεως τοϋ άνχγρχφομένου εις τχ Μητρώα ’Λρρενων 
η τά έν ΐσχύϊ Δημοτολόγια, γενομένης κχΟ’ οίονδήποτε 
τρόπον, 7,χμβ'άνετχι ύπ’ όψτν τό προ τής διορθώσεως ανα
γραφόμενο·/ έτος γεννήσεως.

Έπί άμφισβητήσεως ύπό των ήσφχλισμένων τής όρ- 
Οότητος τής έγγραφες τοϋ έτους γεννήσεως χυτών ή τών 
μελών τής οικογένειας των εις τχ Δημοτολόγια, έρειδομέ- 
νης χποκ/.ειστικώς έπί εγγράφων στοιχείων συντετχγμε- 
νων προ τής υπαγωγής εις τήν άσφάλισιν, τοϋτο καθορί
ζεται, τή αΐτήσε'. τών ήσφαλισμένων. δΓ αποφάσεων τών 
υπό τής Νομοθεσίας τοϋ ΙΚΛ προβλεπομένων εκχστοτε 
οργάνων καθορισμού ήλικίχς τών ήσφχ/.ισμένων τοϋ ΙΚΛ 
καί κατά τήν σχετικήν έπί τοϋ θέματος τούτου διαδικασίαν 
τοϋ ΙΚΛ. βάσει τών έξ ών προκύπτει ή άμφισβήτησις έγ- 

άφων. Ίον έ/ΰείψει εγγράφων στοιχείων, ώς άνωτέρω, 
/ γίνεται δεκτή αΐτησις προς καθορισμόν έτους γεννή

σεως. ΔΓ αποφάσεων τών αυτών, ώς άνωτέρω, οργάνων 
Ιύντ.ται νέι κτ.'Λρίζητκι τό έτος γεννήσεως τών ήσφαλι- 
σμένων καί τών μελών τής οικογένειας των, τή αιτήσει 
τον Διοικητοϋ τοϋ ΟΓΛ, οσάκις προκύπτουν έξ έγγραφων 
στοιχείων βάσιμοι αμφιβολία·, διά. τήν ορθότητα τής έγ
γραφή ς τοϋ έτους γεννήσεως τούτων εις τα Δημοτολόγια.

Ή ηλικία τών άλ/,οδαπών ή τών ακαθορίστου ύπηκοό- 
τητος ήσφα/.ισμένων καί τών με/ών τής οικογένειας των 
άποδεικννεται διά παντός στοιχείου άποδεικνύοντος ταύτην 
κατά, τήν Νομοθεσίαν τοϋ Κράτους, έν ω έλαβεν χώραν ή 
γέννησις. θεωρούμενου, προκειμένου περί τών γεννηθέντιυν 
εις τήν άλ/.ουαπήν. ύπό τής οικείας Ελληνικής Προξενικής 
Λρχήε. Εάν δεν ύφίστανται τοιαϋτα στοιχεία, ή ή/.ικία 

καθορίζεται, αιτήσει τών ενδιαφερομένων, δι’άπο φάσεων 
τών, κατά τ’άνωτέροι, οργάνων τοϋ ΙΚΛ.

Λί αποφάσεις τών άνωτέρω οργάνων καθορισμού ή/.ικίας 
λαμβάνονται ύποχρεωτικώς ύπ’όψιν μόνον διά τάς ύπό τοϋ 
ΟΓΛ χορηγουμένας παροχάς.

Έάν ή ημέρα γεννήσεως τών ή σφαλισμένων καί τών 
μελών τής οικογένειας των δεν άποδεικνύεται έκ ληξιαρχι
κής πράξεως γεννήσεως. σννταγείσης κατά τχ έν τώ πρώτω 
έδαφίω τής πχρούσης παραγράφου οριζόμενα, ώς ήμερα 
γεννήσεως τούτων ά.ογίζεται πάντοτε ή 1η ’Ιουλίου τοϋ 
έτους γεννήσεως των.

δ) Παράγραφος 5.
Άρθρον 4 παρ. S Ν.4169/1961, προστεθεϊσα διά τής 

πχρ. 2 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Λ.Ν. 29/19G7.
«S. Εις περίπτωσιν θανάτου συνταξιούχου τοϋ ΟΓΛ 

καταβάλλεται εις τήν ή τόν έν χηρεία τελοϋντα καί έν έλλείψ; ι 
τούτων εις τόν. κατά τήν κρίσιν τοϋ ΟΓΛ, έπιμε7.ηθέντα 
τής κηδείας, έ.φ’άπαξ ποσόν έκ δραχ. 500 δΓ έξοδα κηδείας.

Διά κανονισμού όρισθήσονται τά δικαιο/.ογητικά άπο- 
λήψεως τοϋ ανωτέρω βοηθήματος».

ε) Παράγραφος 0.
“Λρθρον 6 παρ. 1 τοϋ Ν.Δ. 127/1909.
«Έπί μεταβο/.ής στοιχείων τής αστυνομικής ταυτότητος 

προσώπου τινύς. ένεκεν ά>./.αγής τοϋ έπωνύμου του. λόγω 
συνάψεως ή λύσεως γάμου, υιοθεσίας, λύσεως ή ακυρούσεως 
αυτής, χνχγνωρίσεως. άπο κηρύξεως ή νομιμοποιήσεως 
τέκνο.', κτήσεως ή χπω/.είχς δικαιώματος συντάξεως διά 
τούς μετά τήν ισχύ·/ τοϋ παρόντος Ν.Δ. κχθιστχμένους 
συνταξιούχους, ώς καί εις πάσαν αλ/.ην ύπό νόμου όριζο- 
μένην περίπτωσιν. τϋ δελτίον ταυτότητος καθίσταται άκυρον 
άπό τής όριστικοποιήσεως τής σχετικής πράξεο/ς. Ό λη- 
ξίαρχος δε ή πάσα α/ν.η Εκκλησιαστική ή διοικητική 
άρχή, ήτις κατήρτισεν ή έξέδωκεν τήν σχετικήν πραξιν, 
προβαίνει εις τήν άκύρωσιν τοϋ δε/.τίου ταυτότητος, δΓ 
άποκοττής τμήματος αΰτοϋ. διαστάσεων ενός τετραγωνικού 
εκατοστού, ώς έγγιστα, έκ τής κάτω άριστεράς γωνίας 
τής ταυτότητος, ένθα τό αποτύπωμα τοϋ δείκτου, ανευ 
βλάβης τών έν τή έτέρα δψει τούτου άνχγρχφομένων στοι
χείων. Λί αύταί άρχαί παραδίδουν εις τον κάτοχον τοϋ 
δελτίου άντίγραφον τής πράξεως, ζμοιον δέ τοιοϋτον άπο- 
στέλλουσιν εις-τήν άστυνομικήν άρχήν τοϋ τόπου κατοικίας 
αΰτοϋ, ώς καί τήν Δημοτικήν ή Κοινοτικήν τοιαύτην, εις 
τά μητρώα ή δημοτολόγια τής όποιας φέρεται έγγεγρχμμέ- 
νος ούτος, πρός ενέργειαν τής δεούσης μεταβολής».

5. ’Λναφερόμεναι εις τό άρθρον 9 τοϋ σχεδίου.
"Λρθρον 6 παρ. 4 X. 41G9/19G1.
«4. Έπί άποδημίας τοϋ συζύγου εις τήν άλά.οδαπήν προς 

έξεύρεσιν συμπληρωματικού εισοδήματος, ό χρόνος άπόυ- 
σίας τοϋ συζύγου θεωρείται ώς χρόνος έν άσφαλίσει, έφ’. 
όσον τήν άσκησιν τοϋ έν άρθρω 2 έπαγγέλματος τοϋ συζύ
γου συνέχισε·/ ή σύζυγος αΰτοϋ, ή δέ άποδημία τοϋ συζύγου,· 
δηλωθεΐσχ κατά τά διά κανονισμού όρισθησόμενχ άποδει- 
κνύεται νομίμως».

6. ’Λναφερόμε·/αι εις το άρθρον 11 τοϋ σχεδίου.
"Λρθρον’II παρ. 1 Χ.Δ. 4435/19G4.
«1. Λί περί (τ/ταξιοδοτήσεως διατάξεις τής παρ. 4 

τοϋ άρθρου 22 τοϋ X. 4169/1961 έφαρμόζονται άναλόγως 
άπό 1 ’Ιανουάριου 19G5 καί εις τούς άλιεΐς, τούς μή ύπχγο- 
μένους εις τήν άσφάλισιν άλ>.ου φορέως κοινωνικής άσφα- 
λ.ίσεως, κατά τά, διά κανονισμού, έγκρινομένου δι’άποφά- 
σεως τοϋ Υπουργού Γεωργίας, εΐδικώτερον οριζόμενα».

7. ’Λναφερόμεναι εις τό άρθρον 13 τοϋ σχεδίου.
α) Παράγραφος 1.
"Λρθρον 7 παρ. 2 έδάφ. α’, ώς άντικατεστάθη διά τοϋ 

άρθρου 7 τοϋ Χ.Δ. 1390/1973.
«2. Εις τά περί ών ή προηγούμενη παράγραφος πρόσωπα 

παρέχεται, έφ’όσον παρίσταται άνάγκη καί εις ήν έκτασιν 
έπιβά/ϋ.ει τοϋτο ή κατάστασις τοϋ άσθενοΰς, Νοσοκομειακή 
Περίθχ/.ψις, μέσορ τοϋ Ί’πουργείου Κοινωνικών Ί’πηρε- 
σιών, εις τήν γ' Οέσιν τών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων τοϋ 
Ν.Δ/τος 2592/1953 καί έν περιπτώσει άνεπαρκείας τούτο»/ 
εις τήν αυτήν Οέσιν τών λοιπών ΧοσηλευτικώνΊδρυμάτων 
ή ’Ιδιωτικό»/ κλινικών, μεθ’ ών ό ΟΓΛ δύναται νά συμβάλ- 
ληται έφεξής άπ’εύθείχς».

β) Παράγραφοι 2 καί 3.
"Λρθρον 7 παρ. 3 καί 4 τοϋ X. 4169/1961, ούς άντικχ- 

τεστάθησαν διά τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν.Δ. 1390/1973.
«3. Ή πχρεχομένη κατά τάς διατάξεις τής προ ,γ /υμένης 

παραγράφου Νοσοκομειακή Περίθαλψις εις τούς ήσφαλι- 
σμένους καί συνταξιούχους τοϋ ΟΓΛ, ώς καί εις τά μέλη 
τών οικογενειών αυτών, περιλαμβάνει τήν δέουσαν αγωγήν 
καί θεραπείαν πρός άποκατάστασιν σωματικών ψυχικών
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άναπηριών ή νοσηρών εν γενει καταστάσεων, τήν έν τε~ρι— - 
πτώσει τοκετού δέουσαν έν μαιευτηρίω ή θερχπευτηρίω 
περίθχλ.ψιν, τάς αναγκαία; πρόε άποκχτάστασιν τής υγείας 
ή τής επαγγελματικής ικανότατος ή ττρος άνχκούφισιν 
νοσηρας καταστάσεως τοΰ νοσηλευομένου ειδικά; θεραπείας, 
7ταρακ>.ινικάς εξετάσεις πχσςς ρύσεως, φάρμακα, συνήθη 
βοηθητικά καί ειδικά θεραπευτικά μέσα, ώς καί προθέσεις.

Αί παροχαί αύται δύνανται, κατά τά διά Κανονισμού 
οριζόμενα, καθ’ ό μέτρον επιτρέπουν τά διατιθέμενα εις 
έκάστην περιοχήν υγειονομικά μέσα, νά χορηγώνται καί 
επ'ί περιπτώσεων ασθενών μή παραμενόντων εις θεραπευ
τήριο ν, έφ’όσον είτε κρίνονται απαραίτητοι προς έρευναν 
τής ανάγκης εισαγωγής αυτών εις θεραπευτήρια, είτε δέν 
δύνανται νά παρασχεθούν εντός θεραπευτηρίου ελλείψει 
άναλόγου κλίνης, είτε κρίνεται δυνατή καί συμφερωτέρα 
διά τον Ο ΓΛ ή χορήγησις τούτων, τοΰ άσθενοϋς παραμέ- 
νοντος έκτος θεραπευτηρίου, βαρύνουσι δέ τάς δαπάνας 
νοσοκομειακής, περιθάλψεως.

Διά τοΰ. αύτοϋ Κανονισμού ορίζονται ειδικότερου αί 
κχθ’εκαστον χορηγητέαι ώς άνω παροχαί καί ή έκτασις 
αύτών, αί προϋποθέσεις καί ό τρόπος τής χορηγήσεως 
τών παροχών τούτων, ώς καί πάσα άλλη αναγκαία λεπτο
μέρεια. Ή καταβλητέα διά τάς. περί ών ανωτέρω, παροχάς 
δαπάνη καθορίζεται, προκειμένου μέν περί Νοσηλευτικών ■ 

_ 'Ιδρυμάτων τοϋ__ Ν.Δ/τος 2592 1953, δι’άποφάσεως τοΰ 
'Τπουργοϋ Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, προκειμέ'/ου δέ περί 
τών λοιπών πάσης φύσεως θεραπευτηρίων καί κλινικών, 
διά τής οικείας συμβάσεως ή δι’άποφάσεως τοΰ Υπουργού 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, έκδιδομένης μετά πρότασιν τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τού ΟΓΛ.

4. Έπί ΐδιαζόντος σοβαρας παθήσεως καί έφ’όσον ή 
διάγνωσις ή · ή . θεραπεία τής ασθένειας δέν είναι δυνατή 
έν Έλλάδι,'ο επιτρέπεται κατόπιν έγκρίσεως τού ΟΓΑ, 
μετά σύμφωνον γνώμην τών κατά τον Κανονισμόν Υγειο
νομικών. οργάνων, ή παροχή περιθάλψεως εις Οεραπευτή- 
ριον τής αλλοδαπής τής εκλογής τού ήσφχλισμένου έπί 

• καταβολή νοσηλ,είων καί λ.οιπών δαπανών περιθάλ.ψεως 
ώς καί έν όλω ή έν μέρει τών εξόδων μεταβάσεως καί έπι- · 
στροφής τούτου καί τού τυχόν αναγκαίου συνοδού.

Διά Κανονισμού θέλουν καθορισθή αί προϋποθέσεις, 
ή έκτασις. ή καταβλητέα δαπάνη καί ή διαδικασία παροχής 
της νοσηλείας έν τή αλλοδαπή ώς καί πάσα άλλη άναγκαία 
λεπτομέρεια»»

8. Άναφερόμεναι εις το άρθρον 5 τού σχεδίου.
α) Παράγραφος 1.
’Άρθρον 17 παραγρ. 8 Ν.4109/1901. προστεθεΐσα διά 

τής παρ. 3 τού άρθρου 14 τού Ν.Δ. 1390/19/3.

«8. Δύνατκι διά Κανονισμού νά. προβλέπεται ή κατα
βολή τών συντάςεουν. τών αποζημιώσεων διά. ζημίας εις τήν 
γεωργικήν παραγωγήν ώς καί τών λ.οιπών πάσης φύσεως 
παροχών τού ΟΓΑ μέσω τού ΚΑΤΑ διά. ταχυδρομικών 
έπιταγών ή δι’ειδικού τύπου αποδείξεων, καθορισθησομένου 
υπό τού ’Οργανισμού τούτου καί τού ΟΓΑ.

9. Άναφερόμεναι εις το άρθρον 16 τού σχεδίου.
"Αρθρον 2 ) παρ. 5 τού Λ. 4163,1961 προστεθεΐσα διά 

τής παρ. 4 τού άρθρου 10 τού Ν.Δ. 4ό75 I960.

«5. Συντάξεις οφειλώμενα', εΐε άποβιώσαντα δικαιούχον 
δύνανται νά καταβληθούν κατά, σειράν εϊε την ·ή τον συζυγον, 
τά. τέκνα ή τούς γονείς τοϋ θανόντος. άνευ εύθυνηε τ' ϋ ΟΓΑ 
έναντι τυχόν δικαιούχων, δυναμένων νά στραφώσι μόνον 
κατά τού λαβόντος».

10. Άναφερόμεναι εϊε τό άρθρον 17 τοϋ σχεδίου.
’Άρθρον 14 παρ. 4 Ν.Δ. 1890 13/3.

«4. Έπιφυλ.αττομένηε τής διατάξεως τοϋ ύπό στοιχείον 
δ' εδαφίου τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 4 τοϋ Ν. 4169/

1961, ώς αντικαθίσταται διά τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 
8 τοϋ παρόντος ,άχρεωστήτως καταβλ.ηθέντα ύπό τοϋ ΟΓΑ 
ποσά δι’οίανδήποτε άσφαλιστικήν παροχήν, έπιστρέφονται 
ύπό τοϋ λαβόντος, οσάκις συντρέχει νόμιμος περίπτωσις, 
άτύκως, τυχόν δέ απαιτήσεις τού ΟΓΑ έκ τόκων έκ τής 
αιτίας ταύτης θεωρούνται παραγεγρχμμέναι».

11. Άναφερόμεναι εις τό άρθρον 18 τοϋ σχεδίου, 
α) Άρθρον 13 παρ. 2 καί 3 Ν:. 4169/1961.

«2. Τό Διοικητικόν Συμβούλ.ιον άποτελ.εϊται έκ τών 
ακολούθων μελών :

α) Έκ τοϋ Διοικητοϋ τοϋ ’Οργανισμού Γεωργικών 
Ασφαλίσεων, ώς Προέδρου.

β) Έκ τοϋ Διοικητοϋ τής ΑΤΕ.
γ) Έξ έξ (6) αντιπροσώπων τών ήσφαλ.ισμένων έκ τών 

όποιων :
αα) Ό Πρόεδρος τής έν ΆΟήναις «Πανελληνίου Συνομο

σπονδίας Ένούσεων Γεωργικών Συνεταιοισμών τής Έλ- 
λάδος (ΠΑΣΕΓΕΣ)».

ββ) Τριών μελ.ών προερχόμενων έκ τών συνεταιρισμένων 
αγροτών, ύποδεικνυομένων ύπό τής ΠΑΣΕΓΕΣ καί

γγ) Δύο μελών έξ εύδοκιμούντων εις τό έπάγγελ.μα 
ήσφαλισμένων.

Τά ύπό στοιχεία ββ καί γγ μέλη τοϋ Συμβουλίου υπο
δεικνύονται ή εκλέγονται κατά τρόπον ώστε νά εκπροσω
πούνται εις τό Συμβούλ.ιον διαδοχικώς άπαντες οι κλ.άδοι 
τής αγροτικής οικονομίας.

δ) Έκ τών άκολούθων δημοσίων λ,ειτουργών : αα) τοΰ 
Γενικού Γραμματέως τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας, ββ)τοϋ 
Γενικού Διευθυντοϋ τού Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κρά
τους, γγ) τοϋ Γενικού Διευθυντοϋ τοϋ 'Υπουργείου Εργα
σίας εις ον υπάγεται ή κοινωνική άσφάλ.ισις, δδ) ενός Γε
νικού Διευθυντοϋ τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικής ΙΙρονοίας 
όριζομένου ύπό τοΰ 'Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας καί 
εε) τοΰ Γενικού Διευθυντοϋ Γεωργίας.

ε) Έκ δύο (2) επιστημόνων έχόντων εΐδίκευσιν εις 
τά θέματα τών κοινωνικών άσφχλ.ίσεων.

3. Τό Διοικητικόν Συμβούλ.ιον, π/.ήν τοϋ Διοικητοϋ 
καί τών λόγω υπηρεσιακής ίδιότητοε μελών, διορίζεται 
έπί τριετεί θητεία δι’άποφάσεω; τοϋ Προέδρου τής Κυβερ- 
νήσεως, δημοσιευομένης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνή- 
σεωε. Διά τής αυτής πράξεως ορίζονται εις εκ τών τακτικών 
μελ,ών ώς ’Αντιπρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου καί 
τά αναπληρωματικά μέλ.η. προερχόμενα έκ τών αύτών πρός 
τά τακτικά, κατηγοριών. ’Αναπληρωτής τού Διοικητοϋ τής 
ΑΤΕ ορίζεται ό νόμιμος αναπληρωτής αυτού. Τά τρίτα 
αναπληρωματικά τών ύπό παράγραφον 2 εδάφιο ν γ' ύπε- 
δάφια αα καί β3 μελών υποδεικνύονται ύπό τής 11ΛΣΕ1ΈΣ. 
Έάν ή ΠΑΣΕΓΕΣ δέν υπόδειξη τά προς διορισμόν τακτικά 
καί αναπληρωματικά μέλη εντός 15θημέρου άπό τής λ.ή- 
ψεωε τοϋ σχετικού εγγράφου, τά έν ΰπεδαφίω ββ μέλ.η 
διορίζονται έξ εύδοκιμούντων εΐε τό επάγγελμα ήσφχλισμέ- 
νων. Άναπλ.ηρωτής τοϋ Γενικού Γραμματέως τοϋ 'Υπουρ
γείου Γεωργίας διορίζεται ύπάλληλ.ος έπί βχθμω 1ω ή 2ω 
τοϋ αύτοϋ 'Υπουργείου. Άναπλ.ηρωταί τών έν ύπεδαφίοις 
ββ έως καί εε τοϋ εδαφίου δ' μελ,ών είναι οί νόμιμοι αύτών 
άναπλ.ηρωταί εις τά κύρια κχθήκοντά των. άναπλ.ηρωταί 
δέ τών έν έδχφίω ε' μελ.ών διορίζονται πρόσωπα έκ τής 
αυτής κατηγορίας.

'Υπ’άριΟ. 102/οΐ.'6(30Γ 13.6.196/ (ΦΕΚ 413 -D723.6. 
67) Κοινή άπόφασις τώ / 'Υπουργών Συντονισμού καί 
Γεωργίας «περί άνασυνθέσεωε τοϋ Διοικητικού Συμβουλ.ίου 
τοϋ ’Οργανισμού Γεωργικών ’Ασφαλίσεων».

ΟΙ ΥΙΙΟΥΡΓΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντες ΰπ’οψει το άρθρον 2 τοϋ ύπ’άριθ. 4.1967 Α.Ν. 
«περί άποκαταστάσεως εύρυΟμίας εΐε τήν λειτουργίαν τών
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Δημοσίαν 'Υπηρεσιών καί Δομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου. ’Οργανισμών κλπ.. ώς τοϋτο άντικατεστάθη 
ύπό τοϋ άρθρου 1 τοϋ ύπ’άρ'.Ο. 19/196/ Α.Χ. «περί τροπο- 
ποιήσεως. συμπληροισεως. κλπ τοϋ Α.Χ. 4/196/». -αποφα
σίζομε'/ :

1. Καθοοίζουιεν την συνθεσιν του υπο του X. 41θ9/19ί>1 
«πεεί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων», προβλεπο- 
μένου Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ ’Οργανισμού Γεωργι
κών ’Ασφαλίσεων (ΟΙΆ), ώς κάτωθι:

α) Έκ τοϋ Διοικητοϋ τοϋ Όργανισμοϋ Γεωργικών 
Άσταλίσεων. ώς II ροεόρου.

β) Ίίκ τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοϋ Γεωργίας τοϋ * 1’πουργείου 
Γεωργίας.

γ) Έκ τοϋ Γενικοϋ Δ/ντοϋ τοϋ Γενικοϋ Λογιστηρίου 
τοϋ Κράτους.

S) Έκ τοϋ Γενικοϋ Δ/ντοϋ 'Υγιεινής τοϋ 'Υπουργείου 
Κοινών. 11 ρονοίας.

ε) Έκ τοϋ Γενικοϋ Δ/ντοϋ της ’Αγροτικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος.

στ) Έξ ένος Επιστήμονας μέ εΐδίκευσιν εις τά θέματα 
τών Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων, όριζομένου μετά τοϋ άνα
πληρωτοϋ του St’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργοϋ Γεωργίας;----

ζ) Ές ένος τών εύδοκιμούντων εις το επάγγελμα ήσφα- 
λισμένου αγρότου, όριζομένου μετά τοϋ άναπληρωτοϋ του 
υπό τοϋ 'Υπουργοϋ Γεωργίας.

2. Τον Πρόεδρον τοϋ Συμβουλίου, .έλλείποντα, άπόντα 
ή κωλυόμενον άναπληροϊ ό έκ τών μελών αύτοϋ Γενικός 
Διευθυντής Γεωργίας τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας, άναπλη- 
ρωταί δέ τών ύπό στοιχεία, β, γ,δ καί ε μελών ορίζοντα,, 
οί εις τά κύρια καθήκοντα των νόμιμοι αυτών άναπληρωταί

3. At αρμοδιότητες τοϋ Συμβουλίου παραμένουσιν αί 
ύπό τών κειμένων διατάξεων οριζόμενα'..

ΊΙ παρούσα δημοσιευθήτοι διά τής ’Εφημερίδας τής.Κυ- 
βερνήσειος.

_ Ύπ’ άριθ. 303259/22453/19.12.1967 Κοι·/ή Άπόφασις 
'Υπουργών. -~

Γο ύπό στοιχεΐον ε' τής ώς άνω άποφάσεως άντικατεστάθη 
ώς εξής :

ε) ’Ε; ένος Δ/ντοϋ τής ’Αγροτικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος (οριζομένου μετά τοϋ άναπληρωτοϋ του ύπό τοϋ 'Υ
πουργοϋ Γεωργίας)».

Άρθρον 5 τοϋ Α.Χ. 2S3/196S.

Δι’ αποφάσεων τοϋ ’Αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, 
τοϋ '3 πουργοϋ Οικονομικών καί τοϋ κατά περίπτωσιν αρ
μοδίου Ίπουργοϋ ή προκειμένου περί επαρχιών δΓ άποφά- 
σεων τοϋ οικείου 'Ιπουργοϋ διορίζονται τά εις άντικατάστα- 
σιν τών έκάστοτε άπολυομένων ή παραιτούμενων πρόσωπα.

12. /Άναφερόμεναι εις τό άρθρον . 19 τοϋ σχεδίου.
------- Αρθρον 14 παρ. 2 περ. γ X. 4169/1961.

«γ) ’Αποφασίζει περί διενεργείας οίασδήποτε δαπάνης 
καί περί τών όρων συνάψεως πάσης συμβάσεως αντικειμέ
νου αξίας μείζονος εκείνου όπερ θά καθορίζεται έκάστοτε 
διά τον Διοικητήν, κατά τά έν άοθρω 15 παρ. 1 περίπτωσις 
δ' τοϋ παρόντος, ιός καί περί καταγγελίας τοιούτων συμβά
σεων ».

13. Άναφερόμεναι εις τό άρθρον 20 τοϋ σχεδίου.
“Αρθρον 15 παρ. 1 περ. α' X. 4169/196L-
«α) Εκπροσωπεί έξωδίκως καί δικαστικώς τον ΟΓΑ».

Παράγραφος 2.
Άρθρον 15 παρ. 1 περ. δ' X. 4169/1961..
«δ) ’Αποφασίζει περί διενεργείας οίασδήποτε δαπάνης καί 

τής συνάψεως ή καταγγελίας συμβάσεων μέχρι τοϋ ποσοϋ. 
όπερ θά καθορίζηται έκάστοτε διά κοινής άποφάσεως τών 
Υπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας καί όπερ δεν δύναται 
νά ύπερβαίνη εν πάση περιπτώσει τό πόσον τών δραχμών ε
κατόν χιλιάδων (10(3.00*9)>».

Παράγραφος 3.
“Αρθρον 15 παρ. 1 περ. η' X. 4169/1961 προστεΟεΐσα 

διά τής παραγρ. ί τοϋ άρθρου 15 τοϋ Χ.Δ.. 1390/1973.
«η) ’Αποφασίζει περί τής άναζητήσεως τών άχρεωστήτως 

καταβληθεισών ύπό τοϋ ΟΓΑ παροχών».

Παράγραφος 4. . . . . ;
Άρθρον 15 παρ. 2 X. 4169/1961, ώς ά'/τικατεστάθη διά 

τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ 'Χ.Δ. 49/1974.
«2. Τον Διοικητήν άπόντα έλλείποντα ή κωλυόμενον άνα- 

πληροΐ εις άπάσας τάς αρμοδιότητας αύτοϋ, πλήν τής Προε
δρίας τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, ό Γενικός' Δ/ντής τοϋ 
’Οργανισμού, όστις διορίζεται διά Προεδρικού Διατάγματος 
έπί τή προτάσει τοϋ 'Υπουργοϋ Κοινωνικών ' Υπηρεσιών.' 
Παρόντος τοϋ Διοικητοϋ ό Γ ενικός Δ/ντής μετέχει τοϋ Δ.Σ. 
άνευ ψήφου».

Παράγραφος 5.
Άρθρον 15 παρ. 3 X. 4169/1951:
«3. Ό Διοικητής δύναται δΓ άποφάσεως αύτοϋ νά μετα- 

βιβάζη τήν ένάσκησιν τινών τών αρμοδιοτήτων αύτοϋ εΐςτόν 
Γενικόν Διευθυντήν καί προς άνωτάτους ή άνωτέρους ύπαλ- 
λήλους τοϋ ΟΓΑ».

14. Άναφερόμεναι εις τό άρθρον 33 τοϋ σχεδίου.
Άρθρον 13 παρ. 7 X. 4169/1961 προστεΟεΐσα διά τής 

παρ. 2 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Χ.Δ. 49/1974.
«7. Έν απουσία. ελλείψει ή κωλύματι τοϋ Διοικητοϋ Προε

δρεύει τό Δ.Σ. τοϋ ΟΓΑ ό Γενικός Γραμματεύς τού 'Υπουρ
γείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών».


