
Έπί σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής Νομοθετικού Πε
ριεχομένου Ποάξεως «περί κύξήσεως των ύπό τοΰ ΟΓΛ 
καταβαλ-λομένων συντάξεων, έπεκτάσεως της άσοχλασεως 
τής γεωργικής παραγωγής καί άλλων τινών διατάξεων 
άοορωσών εις τον ’Οργανισμόν τούτον».

Πρός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Αί δοκιμασίαι αί έκδηλωθεΐσαι εις τήν ύπαιθρον χώραν 
έκ διαφόρων θεομηνιών (πυρκαϊαί μεγάλ.ης έκτάσεως, σφο
δρότατοι άνεμοθύελλαμ καταστρεπτικαί πλημμύραι κ.λ.π.) 
εϊχον ώς συνέπειαν να καταστραφή μέγα μέρος τής γεωργι
κής παραγωγής και νά άπωλεσθοϋν ή άφανισθοϋν περιου
σιακά στοιχεία σημαντικής αξίας. Έκ παραλλήλου επιτα
κτική ήτο ή ανάγκη άμέσου οικονομικής ένισχύσεως τής 
αγροτικής τάξεως, δΓ αύξήσεως των μικρών εις ύψος συν
τάξεων, όπως έγένετο καί δΓ άλλους ’Οργανισμούς. Ταΰτα 
ήγαγον τήν Κυβέρνησήν εις την άπόφασιν νά εΐσηγηθή πρός 
τον άνώτατον άρχοντα όπως κάμη χρήσιν τής υπό τού άρ
θρου 44 τού Συντάγματος παρεχομένης δυνατότητος, όπως 
εις εκτάκτους περιπτώσεις, ώς ή προκειμένη καθ’ ήν δεν 
ύφίστατο δυνατότης ψηφίσεως νομοθετημάτων ύπό τής Βου
λής, λόγω αναβολής τής συγκλήσεώς -της και τής έν συνε
χεία διαλύσεως αυτής έκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχο
μένου κυρουμένας ύπό τής ολομέλειας τής μελλούσης καί 
νϋν έκλεγείσης νέας Εθνικής ’Αντιπροσωπείας. τΗτο δέ 
πράγματι έξαιρετικώς έπείγουσα καί προφανής ή άνακύψασα 
έκ τών ανωτέρω λόγιαν έκτακτος ανάγκη άμέσου νομοθετι
κής ρυθμίσεως προεκτεθέντων θεμάτων, ήτις δεν έπεδέχετο 
αναβολήν λόγω τής φύσεώς της, όφειλομένη κατά τό πλεΐ- 
στον εις απροβλέπτους αιτίας συνατττομένας, έν πολλούς, καί 
πρός άνωτέραν βίαν.

Διά τών κατ’ ιδίαν διατάξεων τής άπό 24.10.77 (ΦΕΚ 
333/25.10.77 τ. Α') ύπό κύρωσιν πράξεως νομοθετικού 
περιεχομένου, ής διορθώσεις ημαρτημένων έδημοσιεύθηκαν 
είς τό ύπ’ άριθ. 339/2.11.77 ΦΕΚ τ. Α', έπήλθον οι εξής 
ρυθμίσεις : (

α) Ή άπό 1.10.77 αύξησις τών ύπό τού ΟΓΑ καταβαλ
λόμενων βασικών ποσών συντάξεων κατά ποσοστόν 25 %.

β) Ή έπέκτασις τής παρεχομένης ύπό τού ΟΓΑ προστα
σίας τής γεωργικής παραγωγής καί έπί ζημιών έξ άνεμο
θυελλών καί πλημμυρών.

γ) Ή παροχή δυνατότητος είς τόν ΟΓΑ λήψεως προλη
πτικών μέτρων πρός προστασίαν τής γεωργικής παραγωγής 
έκ καιρικών άνηξοοτήτων.

δ) Ή έξασφάλισις τών άναγκαίιυν οικονομικών πόρων 
πρός πραγματοποίησην τών άνωτέρω παροχών διά τής αύ- 
ξήσεως τής εισφοράς έπί τών διακινουμένων άγροτικών 
προϊόντων καί

ε) ό προσδιορισμός τών άναγκαιούντων μέσων καί τής 
διαδικασίας, δΓ ών 0ά υλοποιηθούν τά προεκτεθέντα μέτρα.

Εΐδικώτερον :

Διά τού άρθρου 1 έγένετο αύξησις τών ύπό τού ΟΓΑ κατα- 
βαλλομένων μηνιαίων συντάξεων τών 800-1200 δραχμών 
κατά ποσοστόν 25 %, έπελθούσης ούτως άμέσου βελτιώσεως 
τής οικονομικής θέσεως 550.000 συνταξιούχων τού έν λόγω 
’Οργανισμού, τής όποιας ύπέρποτε άλλοτε ειχον άνάγκην 
διά νά δυνηθούν καί άντιμετωπίσουν τάς προαναφερθείσας

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ εκτάκτου: περιστάσεις, Ικανοποιηθέντος ουτω καί τού αιτή
ματος διά άναπροσαρμογήν τών συντάξεων αίτινες παρέμε- 
νον είς τά αύτά έπίπεδα απο 1.1.76. Διά του άρθρου 2 προ- 
βλέπεται ή κατά τό δυνατόν συντομώτερον χρόνον καί καθ’ 
άπασαν τήν χώραν έπέκτασις τήξ ύπό τού ΟΓΑ παρεχομένης 
προστασίας τής γεωργικής παραγωγής, διά παροχής χρη
ματικής άπσζημιώσεως πρός άνόρθωσιν ζημιών προερχό
μενων καί έξ άνεμοθυελλών καί πλημμυρών, προβλεπομένης 
άμα τής έκδόσεως Κανονισμού, δΓ ού νά ρυθμίζωνται οί όροι, 
αί προ ποθέσεις καί γενικώτερον αί λεπτομερειαι διά τήν 
έφαομογήν τού ώς άνω μέτρου.

Διά τού άρθρου 3 προβλέπεται ή διά τής κατ’ έτος έγγρα- 
φής ποσού είς τον προϋπολογισμόν τσύ ΟΓΑ παροχή δυνα
τότητος είς τον ’Οργανισμόν διά τήν μελέτην καί εφαρμογήν 
προληπτικών μέτρων πρός άποτροπήν ή μειωσιν τών ζημιών 
τής γεωργικής παραγωγής έκ καιρικών άντιξοοτήτων.

Διά τών παραγράφων 2-4 προβλέπεται ή διά τής έκδό
σεως 'Τπουργικών άποφάσεων ρύθμισις του τροπου προμή
θειας τών άπαιτουμένων μηχανημάτων καί υλικών τής άνα- 
θέσεως καί διενεργείας μελετών ώς καί ο άριθμος τού αναγ
καίο ύ ντο ς έκάστοτε προσωπικού καί λοιπαι λεπτομερειαι 
έφαρμογής τού ρηθέντος μέτρου.

Διά τοΰ άρθρου 4 προβλέπεται ή αύξησις τής εισφοράς 
έπί τών διακινουμένων άγροτικών προϊόντων κατά δύο (2) 
εκατοστιαίας μονάδας λόγω άφ’ ενός μέν τής σχετικής μι- 
κράς συμμετοχής τών άγροτών είς τά συνολικά βάρη τής 
άσφαλίσεώς των (13 % περίπου είς τά γενικά έσοδα τού 
’Οργανισμού διά τούς κλάδους συντάξεως, προστασίας γεωρ- 
ήωκής παραγωγής καί 'Υγειονομικής περιθάλψεως), άφ’ 
ετέρου δέ λόγω άδυναμίας καλύψεως έκ τών έσόδων τού 
ΟΓΑ έξ ολοκλήρου τής προκαλουμένης έκ τής έφαρμογής 
τών ύπό τών διατάξεων τής πράξεως προβλεπομένων έκ τής 
έφαρμογής τών ύπό τών διατάξεων τής πράξεως προβλεπο
μένων μέτρων δαπάνης, ήτις προϋπολογίζεται είς τό έπίπεδο 
τών δύο δισεκατομμυρίων δραχμών περιττού. ^

Διά τού άρθρου 5 άναπροσαρμόζεται ό άριθμος τών όργα- 
νικών θέσεων τού προσωπικού τού ΟΓΑ πρός άντιμετώπισιν 
τών έκ τής έφαρμογής τών διατάξεων τής πράξεως δημιουρ- 
γουμένων άναγκών καί καθορίζονται τά προσόντα προσλή- 
ψεως τού επιστημονικού γεωπονικού τούτου προσωπικού.

Διά τού άρθρου 6 καταργεΐται τό άρθρον 8α τού Ν.4169/ 
1961, τό προστεθέν διά τού άρθρου 2 τού Ν.Δ.1390/1973,
λόγω τού οτι, τό ύπ’ αύτοΰ ρυθμιζόμενον θέμα (λ.ήψις προ-, 
ληπτικών μέτρων πρός προστασίαν τής γεωργικής παραγω
γής έκ καιρικών άντιξοοτήτων κλ.π.) ρυθμίζεται κατά πά-/ 
γιον τρόπον καί λεπτομερέστερον διά τού άρθρου 3 τής πρά- 
ξεως.

Κατόπιν τών προεκτεθέντων παρακαλεΐται ή Βουλή όπως 
χυρώση την ύπό κρίσιν πράξιν νομοθετικού περιεχομένου, 
έντός τής ύπό τοΰ άρθρου 44 τού Συντάγματος τασσόμενης 
προθεσμίας.

Έν Άθηναις τή 9 ’Ιανουάριου 1978 "
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