
Έττί τού σχεδίου Νόμου «στερι ευμτληρώσεως τή; «περί τοΰ
’Οργανισμού Γεωργικών ’ Ασφαλ.ίσεουν (ΟΓΛ) νομο
θεσίας».

Πρός τήν Βόννην ιών 'Ελλήνων

I. Ώς γνωστόν εις τό Δημόσιον, τά Ν.Π.Δ.Δ. άλλά καί 
εις ’Οργανισμούς κοινής ώφελείκς (Ο.Τ.Ε.. ΕΛΤΑ. κ.λττ.) 
έοαρμόζεται άτοΰ ετών, έττνου/ώς. ώς θεσμικός κανών δι
καίου. ό θεσμός της Χύσεως τής υπαλληλικής σχέσεως μετά 
τήν συμοτλ.ήρωσιν ύττο τοΰ υπαλλήλου 35ετοϋς πραγματικής 
υπηρεσίας. Οί λόγοι, οί όποιοι έπέβαλον τήν καθιέρωσιν 
τοΰ Οεσμοΰ τής 35ετίας εις τό Δημόσιον κ.λπ. (άνανέωσις 
στελεχών τής διοικήσεως κ.λπ.) επιβάλλουν τήν καθιέρωσιν 
τούτου καί επί τοΰ μονίμου τακτικού προσωπικού τοΰ ’Ορ
γανισμού Γεωργικών ’Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).

II. ’Επί τών επί μέρους διατάξεων τοΰ προτεινομένου 
νομοσχέδιο j σημείοΰμεν τά επόμενα :

1. Διά τοΰ άρθρου 1 σκοπείται ή καθιέρωσις τοΰ θεσμού 
τής 35ενίαε καί επί τών κονίκιυν τακτικών υπαλλήλων τοΰ 
Ο.Γ.Α.

α) Διά τής παραγράφου 1 τίθεται, ώς γενική άρχή, 
ότι έπί τού μονίμου τακτικού προσωπικού τοΰ ΟΓΆ εφαρ
μόζονται άναλόγως αί διατάξεις τών άρθρων 39 παράγρα
φοι 1, 2 καί 3 καί 40 τού Ν. 22/1970 «περί ρυθμίσεως θεμά
των καταστάσεως τών δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων 
καί υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», αϊ καΟιερώσαι τον θεσμόν τής 
33ετίας έπί τών δημοσίων ύπαλλήλων καί τών ύπαλλήλων 
τών Ν.Π.Δ.Δ.

β) Διά τής παραγράφου 2 ρυθμίζεται, καεά τρόπον μη 
έπιδεχόμενον άμφισβήτησιν, ή εφαρμογή τού θεσμού τής 
35ετίας έπί τών ύπαλλήλων τοΰ ΟΓΑ τών συμπληρωσάντων 
.ήδη άπό πολλών ετών 35ετή πραγματικήν υπηρεσίαν. Αί 
διατάξεις αύται αφορούν εις τέσσαρας (4) ύπαλλήλους. 
Οί τρεις (3) έκ τούτων προέρχονται έκ τής Α.Τ.Ε. Ούτοι 
άπεσπάσθησαν εις τον ΟΓΑ τό έτος 1961, έτος ένάρξεως 
τής λειτουργίας τοΰ ’Οργανισμού καί μετετάγησαν εις τον 
’Οργανισμόν τούτον το έτος 1966, άφού έλαβον, κυρίαν καί 

• έπικουρικήν, συντάξεις έκ τού Ταμείου Συντάξεων τού Προ
σωπικού τής ΑΤΕ, τάς όποιας λαμβάνουν έκτοτε παραλ- 
λήλως μέ τάς άποδοχάς των έκ τού ΟΓΑ. Ό τέταρτος προέρ
χεται έκ τού ΙΚΑ. άπεσπάσθη δέ εις τον ΟΓΑ τό έτυς 1961 
καί μετετάγη εις τούτον τό έτος 1964. Ούτος άποχωρών τής 
υπηρεσίας Οά λάβη πληρη κυρίαν σύ-παξιν έκ τού ΟΓΑ, 
δυνάμει τών διατάξει..·ν τού Ν. 437/1976, έπίσης δέ 0ά έξα- 
κολ.ουθήση νά λαμβάνη τήν έπικουρικήν σύνταξιν έκ τού 
TEA Π ΟΚΑ, τήν όποιαν άπό πολλών ήδη έτών λ,αμβάνει 
παραλλήλως μέ τάς άποδοχάς του έκ τού ΟΓΑ.

Οί ανωτέρω τέσσαρες υπάλληλοι' έχουν πραγματικήν υπη
ρεσίαν άπό 39 έως 43 έτών. κατέχουν άνωτάτους ή άνωτέ- 
ρους βαθμούς άπό τής άποσπάσεώς των εις τον ΟΓΑ καί 
είναι αυτοί, διά τούς όποιους έδημιουργήθη, πρό διμήνου 
περίπου, ό σχετικός θόρυβος λέγω τού ύψους τών αποδοχών, 
τάς όποιας λαμβάνουν (συντάξεις παραλλήλως μέ άποδοχάς). 
Οί έν λόγω, άφού προσέφερον, κατά το πρώτον στάδιον 
τής λειτουργίας τού ’Οργανισμού σημαντικός πράγματι υ
πηρεσίας δέον νά αποχωρήσουν τής ύττηρεσίας, διά νά μή, 
έξ αιτίας αυτών, καμφθη ό θεσμός τής 35ετίας αλλά καί νά 
δοθή ή δυνατότης εις τούς νεωτέρους ύπαλλήλους τού ’Ορ
γανισμού νά άνέλθουν τάς άνωτέρας κλίμακας τής ιεραρχίας, 
ότε θά εΰρίσκονται είσέτι εις δημιουργικήν ηλικίαν.

γ) Διά τής προτεινομένης διατάξεως τής παραγράφου 
3 προβλέπεται. ότι οί άποχωροϋντες λέγω 35ετούς υπηρε
σίας ύπάλλ.ηλ.οι δικαιούνται έκ. τοΰ ΟΓΑ τής άποζημιώσεως 
τού Ν. 2112/1920 καί τούτο, ίνα μή στερηθούν έως εύεργε- 
τήματος εις το όποιον προσέβλεπον.

2. ’Από τής ίδρύσεως τού ΟΓΑ έχουν θεσπισθεΐ είδικαί, 
άπλαϊ, ταχεϊαι και εύέλ.ικτοι διαδικασίαι, ένεκα τών όποιων 
ήδυνήθη ό ’Οργανισμός ούτος μέ όλιγάριΰμ&ν προσωπικόν 
καί μέ έξοδα διοικήσεως μή ύπερβαίνοντα το 2 % περίπου,

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ νά δυναται νά έξ υπηρέτη, έπιτυχώς. τόν με-.-α όγκον τών ή- 
σφαλ.ισαένων και τών συνταξιούχων του.

’Επειδή εις τινας περιπτώσεις δημιουργούνται ερμηνευ
τικά·. άμφιβολιαι. έάν ά/λα: γενικώτεραι διατάξεις κατα
λαμβάνουν καί θέματα, ρυθμιζόμενα ύπό τής κειαένης πεεί 
ΟΓΑ νομοθεσίας, ώς καί άφορώσαι εις τάς αρμοδιότητας 
τών κοινοτικών ύπαλλήλων. ένεργούντων ώς Άνταποκοι- 
τών τού ΟΓΑ ή άλλων τοπικών οργάνων, εις τά όποια έχει 
ανατεθεί ή άσκησις καθηκόντων, άναγομένων εις τάς άομο- 
διότητας τού ΟΓΑ. προτείνεται ή Οέσπισις τών διατάξεων 
τού άρθρου 2 τοΰ προτεινομένου νομοσχεδίου.

3. Διά τού άρθρου 3 προ3/.έπονται τά τού χρόνου ένάρξεως 
τής ισχύος τών διατάξεων τών προτεινομένων διά τού σχεδίου 
Νόμου.

Έν οψει τών ανωτέρω παρακα/.οϋμε/, όπως πεειβάλητε 
διά τής ψήφου σ:ις τό ύπο κρίσιν νομοσχέδιον.

Έν Άθήναις τη 6 "Ιουλίου 1978
Οί Υπουργοί

Ποοεδοίχς Κυβερνήσεως Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΚΩΝ/ΝΌΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΤΛΟΣ ΣΠΤΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί συμπλ.ηρώ σεως τής «σερί τοΰ ’Οργανισμού Γεωργικών 

Άσφαλίσεως (Ο.Γ.Α.) νομούεσίας».
Άρ-δρον 1.

’Από/.υσις λόγω 35·ετοΰς Τπηρεσίας.

1. Αί διατάξεις τοΰ άρ-δοου 39. παράγραφο; 1 καί 2, καί 
τοΰ άρ-δ-οου 40 τοΰ Ν. 22/19Τ5 «περί ρυδμίσεως δεμάτων 
καταστάσεως τών ϊημοσίων διοικητικών ύπαλλήλων καί ύπαλ- 
λήλ.ων Ν.Π-ΔΔ.» εφαρμόζονται, άναλόγως. καί έπί τών μο
νίμων τακτικών υπαλλήλων τοΰ 'Οργανισμού Γεωργικών Α
σφαλίσεων (ΟΓΑ'.

2. Οί μόνιμοι τακτικοί υπάλληλοι τοΰ ΟΓΑ. ο! μεταταγέν- 
τες εις τόν ’Οργανισμόν τούτον, δυνάμει τών διατάξεων τρΰ 
άρ-δρου 10 τοΰ Ν. Δ/τος 4435/1964 «περί ρυ&μίσεως δε
μάτων προκυψάντων μεταξύ ΟΓΑ καί ΤΕΒΕ» καί τοΰ άρ
θρου 9 τοΰ Ν. Δ/τος 4575/1966 «περί καταργήσεως τής 
άμεσου άσφαλ.ιοτικής εισφοράς τών αγροτών καί τροποποιή- 
σεως και συμπληρώσεως τοΰ Νόμου 4169/1961 καί άλλων 
τινών διατάξεων» και έχοντες συμπληρώσει, κατά τήν έναρ- 
ξιν τής ισχύος τοΰ παρόντος, τριακονταπενταετή συνολικήν 
πραγματικήν υπηρεσίαν, προς υπολογισμόν τής όποιας λαμέά
νετα·. ύπ’ όψει ό χρόνος τή; παρά τώ ΟΓΑ. τή ΑΤΕ και τώ 
ΙΚΑ υπηρεσίας αύτών. άπολύοντα: αυτοδικαίως τής Υπηρε
σίας άπό τής 1ης τοΰ επομένου τής ισχύος τοΰ παρόντος μη
νάς, έφ’ όσον είτε δικαιούνται κυρίας συντάξεως έκ τοΰ ΟΓΑ 
είτε λαμέ αν ο υν κυρίαν καί επικουρική·/ σύνταξιν έκ Ταμείου 
Συντάξεως Προσωπικού Τραπέζης.

3. Ο! κατά τήν παράγραφον 2 τοΰ παρόντος άρ·δρου απο
λυόμενοι τής υπηρεσίας υπάλληλοι, ίικαιοϋνται τής περί ής 
ή παριάγραφος 8 τοϋ άρ-δρου 42 τοΰ Κανονισμού «Καταστά
σεως Διοικητικού Προσωπικού τοΰ ΟΓΑ» άποζημιώσεως.

Άρ-δρον 2.
Ειδική νομο-δεσία περί ΟΓΑ. 

έν γένει τής περί ΟΓΑ κείμενης νομο-δ-:- 
σίας. ώς ειδικά·. κατισχύουν πόσης άλλης γενικής ή ειόι- 
κής διατάξεως, όπωσδήποτε σχετιζομένης πρός τά ύπό τών 
διατάξεων τοΰ ΟΓΑ ρυ-δμιζόμενα -δέματα.

Άρ·δρον 3.
Έναρξις ισχύος.

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρ*χεται άπό τής δηαοσιεύσεώς του 
εις τήν Έφημερίϊα τής Κυδερνήσεως. έκτος άν άλλως h 
αΰτφ ορίζεται.

Έν Ά-δήναις τή 6 ’Ιουλίου 1978 

Οί 'Τπουργοί
Προεδρίας Κυόερνήσεως Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΓΛΟΣ ΣΠΓΡ. ΔΟΞΙ.ΑΔΗΣ

Αί διατάξεις


