
ί τοϋ σχεδίου νόμου «περί τοϋ συνταξιοδοτικοϋ δίκαιω
ν, ατος τοϋ τακτικού προσωπικού τοϋ Όργανισμοϋ Γεωρ
γικών Άσφαλ.ίσεων».

Πρός ιΐ/ν Βουλήν των 'Ελλήνων
1. Οί τακτικοί υπάλληλοι τοϋ Όργανισμοϋ Γεωργικών 

Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) συνδεόμενοι κατά νόμον μετά τοϋ ’Ορ
γανισμού δΓ ΐδιομόρφου εργασιακές σχέσεως καί διεπόμενοι

ί όπό ειδικών διατάξεων, ύπήχθησαν άπό τής συστάσεως τοϋ 
; [δίου Όργανισμοϋ (1961) εις τό κοινόν συνταξιοδοτικόν 

καθεστώς τοϋ ΙΚΑ, εις ό ήτο ήσφαλισμένον τότε καί τό προ
σωπικόν τών πλείστων ’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών καί
Ν.Π.Δ.Δ.

Βαθμιαίως, έκτοτε καί δΓ ειδικών κατά καιρούς διατάξεων 
τό προσωπικόν τών ώς άνω ’Οργανισμών υπηχθη εις το ει
δικόν συνταξιοδοτικόν καθεστώς τοϋ IS. 3163/1955, τό ο
ποίον είναι όμοιον προς τό καθεστώς συνταξιοδοτήσεως τών 
δημοσίων υπαλλήλων. -

Τό προσωπικόν τοϋ ΟΓΑ, κατά μοναδικήν, ίσως , έξαίρε- 
;ιν,. εξακολουθεί νά υπάγεται εις τήν άσφάλισιν τοϋ κλάδου 
συντάξεων τοϋ ΙΚΑ, ώς οί κοινοί ήσφαλισμένοι τοϋ 'Ιδρύμα-
νς τούτου καί ούτως οί μέν άρρένες υπάλληλοι θά τύχουν 
τυντάξεως μετά τήν συμπλήρωσιν τοϋ 65ου, αί δέ θήλεις 
αετά τήν συμπλήρωσή τοϋ 60οϋ έτους της ηλικίας των.

Αί δυσμενείς έπιπτώσεις εις τό αμέσως προσεχές μέλλον, 
τόσον έπί της όλης λειτουργίας τοϋ Όργανισμοϋ όσον καί 
έπί της έξελίξεως τοϋ προσωπικοΰ τούτου, είναι προφανώς 
ευνόητοι. -

2. "Ηδη, διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου νόμου, σκοπεΐταί
ή έπίλυσις τοϋ συνταξιοδοτικοϋ προβλήματος τοϋ προσωπι- 
κοϋ τοϋ Όργανισμοϋ τούτου, διά της θεσπίσεως όμοιου συν- 
ταξιοδοτικοϋ καθεστώτος πρός τό ίσχΰον διά την συνταξιοδό
τησαν τών τακτικών υπαλλήλων τοϋ ΙΚΑ. · -

Έπί τών έπί μέρους διατάξεων τοϋ νομοσχεδίου παρατη- 
ροΰμεν. τά έξης : ■ ·'. V "V- *.

Διά τοϋ άρθρου 1 θεσπίζεται ή εφαρμογή τών διατάξεων 
τοϋ Ν. 3163/55 καί έπί τών τακτικών υπαλλήλων τοϋ ΟΓΑ.

Διά τοϋ άρθρου 2 προβλέπονται αί προϋπηρεσίαι αίτινες 
άναγνώρ ί ζο νται ώς συντάξιμοι.,

Διά τοϋ άρθρου 3 τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ ΟΓΑ ' 
καθίσταται άρμόδιον διά τήν απονομήν τών' συντάξεων καί 
προβλέπονται τά ένδικα μέσα κατά της σχετικής άποφάσεως 
τούτου.

Διά τοϋ άρθρου 4 αί 'Υγειονομικά! Έτπτροπαί τοϋ Ι.Κ.Α. 
καθίστανται άρμόδιαι διά τήν διαπίστωσαν τής νόσου ή τής 
σωματικής βλάβης έξ ών γεννάται τό εις σύνταξιν δικαίωμα.

Διά τοϋ άρθρου 5 ορίζεται ποιος χρόνος υπηρεσίας δεν άνα- 
γνο;ρίζεται ώς συντάξιμος καί 0Tt αί διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 164/ 
1973 έχουν έφαρμογήν καί έπί τοϋ προσωπικού τοϋ ΟΓΑ.

Διά τοϋ άρθρου 6 θεσπίζεται ή καταβολή-στακτικής εισφο
ράς εις τον ΟΓΑ υπό τών υπαλλήλων, ώς καί τοιαύτη διά 
τήν αναγνώρισαν προϋπηρεσιών.

Διά τοϋ άρθρου 7 καθορίζονται αί άποδοχαί τοϋ προσωπι- 
κοϋ τοϋ ΟΓΑ αί όποΐαι θά ύπόκεινται εις εισφοράν διά τήν 
αναγνώρισαν προϋπηρεσίας κ.λ.π. καί αί όποΐαι θά λαμβά- 
Όΐνται . ύπ’ όψιν διά τον υπολογισμόν' τής συντάξεως.

> Διά τούτου ορίζεται ότι δεν θά λαμβάνωνται ΰπ’ όψιν δΓ 
εισφοράς καί παροχήν συντάξεως άποδοχαί τών υπαλλήλων 
τοϋ ΟΓΑ άνώτεραι τών αποδοχών τών δημοσίων ΰποϊλλήλων 
<ατά τήν άναγραφομένην αντιστοιχίαν. Ό περιορισμός ούτος 
ειθεται ίνα μή χορηγή ό ΟΓΑ ύψηλάς συντάξεις είς τό προσω- 
τικόν του λόγω τών υπό τούτου λαμβανομένων ηύξημένωγ 
••-ποδοχών έναντι τών τοιούτων τών δημοσίων ΰποϊλλήλων.

Διά τοϋ άρθρου 8 τοϋ σχεδίου ορίζεται, όττ υπάλληλοι τοϋ 
)ΓΑ, δΓ οΰς δέν συντρέχουν αί είδικαί προϋποθέσεις συν- 
ταςιοδοτήσεως βάσει, τοϋ προτεινομένου Νόμου, δύνανται νά 
τυνταξιοδοτηθοϋν υπό τοϋ ΟΓΑ βάσει όμως τών γενικών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

-, . :^-ΐα-·2χ ή

διατάξεων συνταξιοδοτήσεως τών ήσφαλ.ισμένων τοϋ ΙΚΑ, 
έφ’ όσον βεβαίως συντρέχουν αί σχετικαί προϋποθέσεις καί 
τοϋτο, ίνα μή καταστή ή θέσις των δυσμενεστέρα. Παρόμοια 
διάταξις έτέθη (άρθρ. 4 Ν.Δ. 4579/66) διά τούς υπαλλήλους 
τοϋ ΙΚΑ καί γενικώς τούς ΰπαγομένους είς τό καθεστώς τοϋ 
Ν'. 3163/1955 καί Ν.Δ. 4277/1962 ΰπαλλήλους ’Οργανισμών 
Κοινωνικής Πολιτικής καί Ν.Π.Δ.Δ. άομοδιότητος τοϋ 
Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.

Διά τοϋ άρθρου 9 προβλέπεται άναγκαίως ή διακοπή τής 
άσφαλίσεως είς τούς φορείς είς τούς όποιους είναι σήμερον 
ήσφαλισμένοι οί υπάλληλοι τοϋ ΟΓΑ, παρεχομένης τής εύ- 
χερείας έπιλογής τής άσφαλίσεως τήν οποίαν κέκτηνται, 
άντί τών διατάξεων τοϋ ύπό κρίσιν νομοσχεδίου. Διά τοϋ 
άρθρου 10 καλύπτονται αί περιπτώσεις τών άποβιωσάντων ή 
έξελθόντων τής ύπηρεσίας τοϋ ΟΓΑ μέχρι τής ισχύος τοϋ 
παρόντος έφ’ όσον βεβαίως κέκτηνται τάς ύπό τούτου θεσπι- 
ζομένας προϋποθέσεις.

Έν δψει τών ανωτέρω παρακαλοϋμεν όπως περιβάλητε 
διά τής ύμετέρας ψήφου τό ύπό κρίσιν νομοσχέδιου.

Έν Άθήναις τή 21 Αύγούστου 1975 
Οί 'Υπουργοί

Οικονομικών Κοινωνικών 'Υπηρεσιών
. Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ Κ.Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π Ο ΥΑΟΣ

Μνημονευόμενα! σχετικαί - διατάξεις. —
Έν τώ σχεδίω νόμου «περί τοϋ συνταξιοδοτικοϋ δικαιώμα

τος τοϋ τακτικοϋ προσωπικού τοϋ Όργανισμοϋ Γεωργικών 
Άσφαλ.ίσεων».

. ’Άρθρον 6 τοϋ σχεδίου.·- / ·’ - 
Ν.Δ. 4277/62 άρθρον 3 παρ. 1 «περί συνταξιοδοτήσεως τών 
ιατρών τοϋ Ι.Κ.Α. καί ετέρων τινών κατηγοριών έργαζομέ- 

νων». . ; *· ·;“
Ή έξαγορά καί άναγνώρισις τών περί ών αί παρ. 2 καί 3 

τοϋ άρθρου 2 τοϋ παρόντος υπηρεσιών, γίνεται διά καταβολής 
είς τό Ι.Κ.Α. εισφοράς έξαγοράς έξ 6 % έπί τών τακτικών 
μηνιαίων άποδοχών τοϋ χρόνου έκδόσεως τής άποφάσεως 
περί έξαγοράς ή άναγνωρίσεως καί έπί χρονικόν διάστημα 
ίσον πρός τον έξαγοραζόμενον ή άναγνωριζόμενόν χρόνον.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙ0Ν - ' ·
• · : ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Τής 4ης Ειδικής Συνεδριάσεως τής Όλομελείας τοϋ Ελεγ
κτικού Συνεδρίου τής 25ης Φεβρουάριου 1976. 1 t
Μέλη : Γεώργ. Κουνουτπώτης, Πρόεδρος Άντώ'ν. Παπα- 

δάτος, ’Αντιπρόεδρος, Κων. Χουρδάκης, Πέτρ. Πετρίδης, 
Νικ. Σπυράκος, Νικ. Θέμελης, Γεώργ. Δημόπουλος, Κων. 
Σαραντόπουλος, Κων. Παρασκευόπουλος, Δημ. Καμβύσης, 
Δημ. Μάμαλης, Ήλ. Κάμτσχος, Γεώργ. Βιτάλης καί Κων. 
Σμυρλής, Σύμβουλ.όι. Ό Σύμβουλος Ίωάν. Κατσικάς, 
κωλυόμενος, δέν παρέστη. ;· : : :% ■.·..*· - ' .·’

Γενικός Επίτροπος τής ’Επικράτειας : Βασ. Παπαστυ- 
λιανός, Σύμβουλ.ος, νόμιμος άναπλ.ηρωτής τοϋ Γενικού 
Επιτρόπου τής Επικράτειας Παν. Φωτοπούλου, κωλ.υομέ- 

. νου. · · ■ .
Γραμματεύς : Γεράσ. Μπουκογιάννης.
Άρχομένης τής Συνεδριάσεως ό Πρόεδρος εισάγει είς 

' τήν 'Ολομέλειαν τό διά τοϋ ύπ’ άριθ. Ε.Π. 176/1969/Μ13/ 
2—22 τής 6 Φεβρουάριου 1976 έγγραφον τοϋ 'Υπουργείου 
Οικονομικών (Γενικόν Λογιστήριον τοϋ Κράτους- . Υπη
ρεσία Συντάξεων), πρός τον Γενικόν ’Επίτροπον τής Επι
κράτειας άποσταλέν σχέδιον νόμου «περί τοϋ συνταξιοδο- 
τικοΰ δικαιώματος τοϋ τακτικού προσωπικού τοϋ ’Ορ
γανισμού ’Ασφαλίσεων», όπως προκληθή ή γνώμη ταύτης, 
συμφώνως πρός τό άρθρον 73 παρ. 2 τοϋ Συντάγματος, 
έχον ώς έξής : -



Ά·'· Αρθρον 1*' _ .
1. Οί τακτικοί υπάλληλοι τοϋ ’Οργανισμού Γεωργικών

’Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) καί αί οΐκογένειαι τούτων δικαιούνται 
συντάξεως έξ αΰτοΰ, ύφ’ ούς όρους αποκτούν το δικαίωμα 
τούτο καί οί τακτικοί υπάλληλοι τού Ιδρύματος Κοινωνικών 
’Ασφαλίσεων καί αί οΐκογένειαι αυτών έκ τοϋ 'Ιδρύματος 
τούτου.: . —

2. Αί διατάξεις τοϋ Ν. 3163/55 «περί συνταξιοδοτήσεως 
τοϋ προσωπικοϋ τού Ιδρύματος Κοινωνικών’Ασφαλίσεων», 
ώς έκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται άναλόγως καί επί τών

" περί ών ή προηγούμενη παράγραφος προσώπων, πλήν άν 
άλλ.ως ορίζεται διά τοϋ παρόντος.

"Αρθρον 2. . ν
1. 'Υπηρεσία παρέχουσα δικαίωμα είς σύνταξιν είναι ή

παρά τώ ΟΓΑ παρασχεθεΐσα έν ίδιότητι τακτικοΰ ύπαλλή- 
λου τοιαύτη. r ’ ’7 ·

2. Αιτήσει τοϋ υπαλλήλου αναγνωρίζεται ώς συντάξιμος 
υπηρεσία, προσμετρουμένη εις την κατά τήν προηγουμένην 
παράγραφον τοιαύτην καί πάσα προϋπηρεσία υπαλλήλου τοϋ 
Ο.Γ.Α., έφ’ όσον αναγνωρίζεται ώς συντάξιμος κατά τάς 
διεπούσας έκάστοτε τήν συνταξιοδότησιν τών τακτικών 
υπαλλήλων τοϋ Ι.Κ.Α. διατάξεις άναλόγως έφαρμοζομένας.

- ·. ~ · - · - ■- ■ "Αρθρον 3. · -_ i . -
1. Ή άπονομή τών κατά τον παρόντα Νόμον συντάξεων 

ώς καί ή άναγνώρισις προϋπηρεσιών ώς συνταξίμων ένερ- 
γεϊται δι’ άποφάσεως τού Διοικητικ. Συμβουλίου τοϋ Ο.Γ.Α'., 
είς δ.άνήκει καί ή κρίσις περί της άπορίας όπου απαιτείται 
αυτή διά τήν θεμελίωσιν τοϋ δικ'‘.ώματος.

2. Κατά της άποφάσεως τοϋ Διοιάήτικοΰ Συμβουλίουπερ^
άπονομής ή μη συντάξεως επιτρέπεται ή κατά τάς διατάξεις 
τοϋ Ν. -3163/55, ώς ούτος έτροποποιήθη καί συνέπληρώθη, 
άσκησις τών' έν αύτώ προβλεπομένων ενδίκων μέσων υπό 
παντός έχοντος έννομον συμφέρον. 'Υ ': ' ,->’/>* ' 1· ·7 7

- * Ύ ή "Αρθρον 4. - - . . ~ "

'1. Ή διαπίστωσις νόσου ή σωματικής βλάβης έξ ών γεν- 
νάταί τό είς σύνταξιν δικαίωμα καί ή σχέσις ταύτης προς τήν 
ύπηρεσίαν ώς καί ό καθορισμός τοϋ ποσοστοϋ τής άνικανό- 
τητος ένεργεΐται ύπό τής 'Υγειονομικής Επιτροπής τοϋ προ
σωπικού τοϋ Ο.Γ.Α. τής προβλεπομένης ύπό τών'διατάξεων 
τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 42 τοϋ Κανονισμού" καταστάσεως 
Δίοικητικοΰ προσωπικού Ο.Γ.Α. . '

2. Την κατά τά ανωτέρω γνωμάτευσιν δύναται καί ό 
αίτών τήν σύνταξιν υπάλληλος καί ό Ο.Γ.Α. νά προσβάλλουν 
έντός προθεσμίας ένός μηνός άπό τής κοινοποιήσεως αυτής 
ένώπιον τής Υγειονομικής ’Επιτροπής τής προβλεπομένης 
υπο τής παρ. 6 τοϋ άρθρου 42 τοϋ κατά τήν προηγουμένην 
παράγραφον Κανονισμού.

3. Αί γνωματεύσεις τών 'Υγειονομικών, Επιτροπών," 
είναι ύποχρεωτικαί διά τό Διοικητικόν Συμβούλ.ιον έφ’ όσον 
είναι ομόφωνοι.

"Αρθρον 5. *

1. Δεν αναγνωρίζεται ώς συντάξιμος δ χρόνος οίασδήποτε

Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων ή έξ οίουδήποτε ’Οργανισμού 
Δημοσίου Δικαίου ή Άσφαλ.ιστ. ’Οργανισμού ή αν διά τον

"Αρθρον 6. * ·-*π
1. 'Η άναγνώρισις τών περί ών ή παράγραφοί: 2 τοϋ άρθρου 

2 τοϋ παρόντος προϋπηρεσιών ένεργεΐται διά καταβολής 
εισφοράς υπέρ τοϋ Ο.Γ.Α: συνισταμένης είς δ ποσοστόν καθο
ρίζεται αύτη ύπό τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 4277/62 έξ ής έκπί- 
πτεται ή τυχόν καταβλ,ηθεΐσα εισφορά είς τον κλ.άδον συντά
ξεων τοϋ 'Ιδρύματος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων ή ετέρου ’Ορ
γανισμού κυρίας Άσφαλίσεως.

2. 'II εισφορά ήσφαλ.ισμένου κλ.άδου συντάξεως ή κατα- 
βαλλ.ομένη είς τό Ι.Κ.Α. ύπό τοϋ προσωπικού τοϋ Ο.Γ.Α. 
τοϋ διεπομένου ύπό τών διατάξεων τοϋ παρόντος, άνερχομένη 
είς 4,25 % έπί τών άποδοχών, καταβάλλεται άπό τής 
ισχύος τοϋ παρόντος είς τον ΟΓΑ παρακρατουμένη έκ τών 
καταβαλλ.ομένων είς τό προσωπικόν τούτο άποδοχών. _

"Αρθρον 7. r
1. 'Ως άποδοχαί τοϋ ύπαλλ.ήλόυ διά τον ύπολογισμόν τών 

καταβλητέων εισφορών νοούνται ό έκάστοτε μηνιαίος βασι
κός μισθός ό οριζόμενος ύπό τών έκάστοτε ίσχυουσών δια
τάξεων καί άνήκων είς τόν βαθμόν όν φέρει, άμα δέ ύφ’ δν 
μισθοδοτείται ό ύπά/ληλ,ος μετά τών τυχόν προσαυξήσεων 
λ.όγω πολυετούς ύπηρεσίας καί εύδοκίμου παραμονής έν τώ 
αύτώ βαθμώ.

2. 'Ως μιτύος τοϋ ύπαλλήλ.ου ο;ά τον κανονισμόν τής 'συντά
ξεως νοείται ό έκάστοτε μηνιαίος βασικός μισ·ύός ένεργείας ό 
όριζόμενος ύπό τών έκάστοτε ίσχυουσών-διατάξεων καί άνή- 
κων είς τόν βαθμόν δν έφερε, άμα δέ καί ύφ’ δν έμισθοδοτεΐτο 
δ ύπάλλ.ηλος, κατά τον τελευταΐον μήνα τής ύπηρεσίας του 
μετά τών τυχόν προσαυξήσεων λ.όγω πολυετούς ύπηρεσίας 
καί εύδοκίμου παραμονής έν τώ αύτώ βαθμώ. 1. " ·

3. Διά τόν ύπολ.ογισμόν τών καταβαλλ.ομένων εισφορών 
καί τόν ηανονισμδν τής συντάξεως, περί ών αί προηγούμεναι 
παράγραφοι τοϋ παρόντος άρθρου δεν λ.αμβάνονται ύπ’ όψιν 
άποδοχαί τών ύπαλλήλων τοϋ ΟΓΑ τυχόν άνώτεραι τοϋ έ- 
κάστοτε βασικού μισθού τών δημοσίων πολ.ιτικών ύπαλλ.ήλ.ων 
προσηυξημένου κατά τό ποσοστόν τών χορηγουμένων ύπό τοϋ 
Ο.Γ.Α. έπιδομάτων άτινα συνυπολ.ογίζονται είς τόν συντάξι
μον μισθόν τών δημοσίων πολιτικών ύπαλλ.ήλ.ων ύπό τήν 
κάτωθι κατά βαθμούς άντιστοιχίαν μεταξύ τών βαθμών τής 
ιεραρχίας τών δημοσίων πολ.ιτικών ύπαλλ.ήλ.ων πρός τούς 
βαθμούς τής ιεραρχίας τών ύπαλλήλ.ων τοϋ Ο.Γ.Α.:

α) ’Επί βαθμώ 1ω τοϋ Δημοσίου διά τόν Γενικόν Δ/ντήν 
τοϋ Ο.Γ.Α. * , .

β) Έπί βαθμώ άναπλ.ηρωτοϋ Γεν. Δ/ντοΰ τοϋ Δημοσι-' 
ου διά τούς έπί βαθμώ ΑΙ ύπαλλήλους τοϋ Ο.Γ.Α.

γ) Έπί βαθμώ 2ω τοϋ Δηαόσίου διά τούς έπί βαθμοΐς 
Α2, A3, Α4 Δ1 καί' Δ2 ύπ. τοϋ Ο.Γ.Α.

δ) Έπί βαθμώ 3ω τοϋ Δηιαοσίου διά τούς έπί βαθμοΐς 
Α5, Α6, Β1 καί Β2 ύπ. τοϋ' ΟΓΑ.

ε) Έπί βαθμώ 4ω τοϋ Δημοσίου διά τούς έπί βαθμοΐς 
A7 καί Β3 ύπ. τοϋ ΟΓΑ.

στ) Έπί βαθμώ 5ω τοϋ Δημοσίου διά τούς έπί βαθμοΐς 
Α8 καί Β4 ύπ. τοϋ ΟΓΑ.

ζ) Έπί βαθμώ 6ω τοϋ Δημοσίου διά τούς έπί βαθμοΐς 
Α9 καί Β5 ύπ. του 0ΓΑ

η) Έπί βαθμώ 7ω τοϋ Δημοσίου διά τούς έπί βαθμοΐς 
Β6 ύπ: τοϋ ΟΓΑ.

θ) Έπί βαθμώ 8ω τοϋ.Δημοσίου διά τούς έπί βαθμοΐς 
Β7 ύπ. τοϋ ΟΓΑ.
. ι) Έπί βαθμώ 9ω τοϋ Δημοσίου διά τούς έπί βαθμοΐς BS 
ύπ. τοϋ ΟΓΑ.

"Αρθρον S.
Οί έξερχόμενοι τής ύπηρεσίας ’υπάλληλοι τοϋ Ο.Γ.Α

διαδοχικών προϋπηρεσιών δημοσίων ύπαλλ.ήλ.ων καί ύπαλλή- 
λων Ν.Π.Δ.Δ. ώς συνταξίμων καί άλλ.ων τινών διατάξεων» 
έχουν έφαρμογήν καί έπί τοϋ διεπομένου ύπό τοϋ παρόντος 
προσωπικού τοϋ Ο.Γ.Α.

νούς ήσφαλισμένους τοϋ Ι.Κ.Α., έφ’ όσον πληροϋν τάς άπαι- 
τουμένας νομίμους προϋποθέσεις λογιζομένου έν τή περιπτώ- 

. σει ταύτη ώς χρόνου άσφαλ.ίσεως άπαντος τοϋ ύπό τοϋ πα-
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εόντος νόμου λογιζομένου ά; συνταξίμο"υ χρόνου παρά τώ
Ο.Γ.Λ.

Άρύρον 9.
Άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος διακόπτεται ή άσφάλ.ισις 

τών τακτικών ύπαλλήλων τοϋ Ο.Γ.Α. εις τον κλάδον συντά
ξεων τοϋ Ιδρύματος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων, τό Ταμεΐον 
Συντάξεων Αύτοκινητ ιστών. ή εις είδικάς συντχξιοδοτικχς 
διατάξεις.

Οί διεττόμενοι ΰττό τών διχτάςεων τοϋ παρόντος υπάλληλο1 
τοϋ Ο.Γ.Α. δύναντχι εντός διμήνου άπό τής ισχύος χύτου να 
αΐτήσωντχι έγγράφως τήν διατήρηση/ της άσφαλίσεως τήν 
όποιαν κέκτηνται.

Άρθρον ίο:
1. Αί διατάξεις τοϋ παρόντος εφαρμόζονται καί έπί τών 

μελών οικογένειας τών άποβιωσάντων ώς καί επι τών οπωσ
δήποτε έξελ.θόντων τής ύπηρεσίας τοϋ Ο.Γ.Α. μέχρι τής ισχύ
ος τοϋ παρόντος, έφ’ όσον κατά τον χρόνον τοϋ θανάτου ή τής 
εξόδου έκ τής υπηρεσίας έπλήρουν τάς υπό τοϋ παρόντος προ- 
βλεπομένας προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως. ,

2. Τά οικονομικά άποτελέσματα τών βάσει τής προηγόυ- 
μένης παραγράφου αΐτουμένων συντάξεως, άρχονται από τής 
πρώτης τοϋ μηνός τοϋ επομένου τής υποβολής τής σχετικής 
αΐτήσεως.

Άρθρον 11.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής πρώτης τοϋ μεθε

πομένου τής δημοσιεύσεώς του μηνός διά τής Έφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως. .

Έν Άθήναις τή 1975 ·
- ;λ · Οί Υπουργοί

Οικονομικών - Κοινωνικών Υπηρεσιών
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΤ · Κ.Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π Ο ΥΑΟΣ

Καί έφ’ ού ό Γενικός ’Επίτροπος τής Επικράτειας φρονεί 
ότι αί διατάξεις αύτοϋ είναι δεδικαιολόγημέναι κατά τά έν τή 
αΐτιολογική έκθέσει αύτοϋ είδικώτερον έκτιθέμενα. "'·/

Ό εΐσηγητής Πρόεδρος τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου Γεωργ. 
Κουνουπιώτης είσηγεήται ώς άκολούθως :> ' τ; · ,-

Τό προσωπικόν τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι
καίου, άτινα λειτουργούν μέν αύτοτελώς κρατικούς όμως σκο
πούς εξυπηρετούν καί τελούν υπό την άμεσον έποπτείαν τού 
Κράτους δίκαιον είναι νά έχωσι λόγω τής ΰττηρεσίας των τάς 
αύτάς μέ τούς δημοσίους υπαλλήλους υποχρεώσεις καί νά 
απολαμβάνωσι τών αυτών ώς καί ούτοι δικαιωμάτων. _ -

'Η πρός τούς δημοσίους υπαλλήλους έξομοίωσις τού έν 
λογω προσωπικού έπήλθεν άπό μισθολογικής πλευράς διά 
τοϋ Α.Ν. 1538 τοϋ 1950 καί τών έν συνεχεία τούτου έκδοθέν- 
των νομοθετημάτων, ή δέ ύπηρεσιακή των κατάστασις έρ- 
ρυθμίσθη διά τού Δ/τος τής 23/31 Δεκεμβρίου 1955 «περί 
εφαρμογής τού υπαλληλικού κώδικος έπί τών υπαλλήλων 
τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου)», συμφώνως 
πρός τά οριζόμενα καί διά τούς δημοσίους υπαλλήλους διά 
τοϋ Νόμου 1811 τού 1951 έπιτευχθείσης οότω καί άπό τής 
πλευράς ταύτης τής έξομοιώσεώς. .

Ώς πρός τό εις σύνταξιν δικαίωμα τού προσωπικού τών 
Νομικών Προσώπων Δημοσ;ου Δικαίου ώρισμένα έξ αύτών 
άπό μακροϋ χρόνου έρρύθμισαν τούτο συμφώνως πρός τάς 
ισχυούσας διά τούς δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικάς 
όιατάξεις μέ τάς άναγκαίχς ύπό τούτω·^ παρεκκλίσεις έκεί- 
νας άς οι ειδικοί όροι έργασίας τού άνω προσωπικού έπέβαλ- 
λ.ον. Τοιαϋτα Νομικά Πρόσωπα άπασχολοϋντα πολυάριθμον 
προσωπικόν είναι ό ’Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, οί Δήμοι 
καί Κοινότητες καί τό Μετοχικόν Ταμεΐον Στρατού.

’Ακολ.ούθως διά τοϋ Νόμου 3163 τού 1955 ύπήχθη είς τό 
αύτό συνταξιοδοτικον καθεστώς τό προσωπικόν τοϋ ‘Ιδρύ
ματος Κοινωνικών Άσφαλέσεων καί μετά ταΰτα έπεξετάθη 
τούτο είς τό προσωπικόν πολλών Νομικών Προσώπων Δη
μοσίου Δικαίου διά τού άρθρου II τού Ν. Δ/τος 4277 τού

1962 ώς καί δι’ ετέρων νομοθετημάτων δι’ ών ώς ασφαλιστι
κός φορεύς ορίζεται ώς έπί τό πλεϊστον τό “Ιδρυμα Κοινω
νικών ’Ασφαλίσεων έπί τή καταβολή είς αύτό συνταξιοδοτι- 
κής εισφοράς ή ό ’Οργανισμός είς δν παρέχεται ή υπηρεσία.

Διά τού πρός γνωμοδότησιν διαβιβασθέντος σχεδίου νόμου 
προβλεπεται ή παρά τοϋ ’Οργανισμού Γεωργικών ’Ασφα
λίσεων συνταξιοδότησις τού προσωπικού του συμφώνως 
πρός τάς περί συντάξεων τοϋ προσωπικού τοϋ ΙΚΑ διατάξεις, 
αΐτινες κατά βάσιν άκολουθοϋν τό καθεστώς συνταξιοδοτή- 
σεως τών δημοσίων ύπαλλήλων, είς τοιοϋτον δέ σκοπόν άπο- 
βλέπον τούτο δεδικαιολογημένον τυγχάνει καί τό μόνον θέμα 
οπερ δημιουργεϊται είναι ή οικονομική έπιβάρυνσις τού έν 
λόγω ’Οργανισμού, τούτο όμως έκφεύγει τής άρμοδιότητος 
τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου άναγόμενον είς τον τομέα τής 
κοινωνικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως.

’Από άπόψεως περιεχομένου αί διατάξεις τού νομοσχεδίου 
είναι έν πολλοϊς ταυτόσημοι πρός έκείνας ύποβληθέντων πρός 
γνωμοδότησιν -είς τό ’Ελεγκτικόν Συνέδριον νομοσχεδίων, 
τινά τών οποίων κατέστησαν νόμοι τοϋ Κράτους (Νόμος 
80/1975) «περί συνταξιοδοτικοϋ δικαιώματος τού τακτικού 
προσωπικού τού Ταμείου Άσφαλίσεως τυπογράφων καί 
μισθωτών γραφικών τεχνών» Νόμος 241/1975 «περί τού 
συνταξιοδοτικοϋ δικαιώματος τοϋ τακτικού προσωπικού 
τού Ταμείου Άσφαλ.ίσεως έργατών τύπου ’Αθηνών»).

Ώρισμέναι διατάξεις τοϋ νομοσχεδίου όρθώς έχουν διατυ- 
πωθή, έπί τών λοιπών δέ παρατηροϋμεν τά ακόλουθα :

r Άρθρον 2.
Διά τής παραγράφου 2 προβλέπεται ή προσμέτρησις ώς 

συνταξίμου καί πάσης προϋπηρεσίας τών ύπαλλήλων τού 
ΟΓΑ έφ’ όσον λογίζεται ώς τοιαύτη ύπό τών διεπουσών τήν 
συνταξιοδότησιν τού προσωπικού τού ΙΚΑ διατάξεων. 
Τούτο όρθώς μέν ορίζεται πλήν ή προσμέτρησις θά πρέπει νά 

. χωρή ύπό τούς αύτούς καί διά τό ανωτέρω' προσωπικόν 
τασσομέ/ους όρους καί περιορισμούς τουτέστιν ύπό την προϋ
πόθεση/ τής συμπληρώσεως πενταετούς παρά τώ ΟΓΑ έν 
θέσει τακτικού ύπαλλήλου ύπη'ρεσίας καί τόν περιορισμόν 

■ .καθ’ 6ν ή προσμέτρησις ώρισμένων προϋπηρεσιών δέν δύναται 
νά ύπερβή τόν παρά τώ ΟΓΑ διανυθέντα καί ώς συντάξιμον 
λογιζόμενον χρόνον ΰττηρεσίας τιθεμένης έν τέλ.ει τής διατά- 
ξεως τής είρημένης παραγράφου μετά την λέξιν «έφαρμοζο- 
μένας» τής φ^άσεως «ύφ’ οΰς όρους καί περιορισμούς χωρεΐ ή 
προσμέτρησις αύτη καί διά τούς ύπαλλήλους τούτους».

/ ■". . “Αρθρον 4. _ .
Διά τής διατάξεως ταύτης ορίζεται ώς γνωμοδοτικόν όρ- 

γανον διά την άναγνώρισιν δικαιώματος συντάξεως παθόντος 
έξ αιτίας τής ύπηρεσίας ή διά την κρίση/ τής άνικανότητος 
τών ένηλίκων τέκνων ή τού πατρός όταν αότη άποτελή προϋ
πόθεση/ διά την στήριξιν τοιούτου δικαιώματος τήν παρά τώ 
ΟΓΑ ‘Υγειονομικήν ’Επιτροπήν. . -

‘Η ’Επιτροπή αότη, έξ ιδιωτών ιατρών άποτελ.ουμένη, θά 
πρέπει καθ’ ημάς νά άντικατασταθή διά τής ‘Υγειονομικής 
Επιτροπής τού ‘Ιδρύματος Κοινωνικών Άσφαλάσεών, ήτις 
χρησιμοποιουμένη διά τήν'συνταξιοδότησιν τού προσωπικού 
αύτοϋ ώς καί τών ύπαλλήλων τών Νομικών Προσώπων Δη
μοσίου Δικαίου, είς οΰς έπεκτείνονται αί περί συντάξεων τού 
προσωπικού τού άνωτέρω 'Ιδρύματος διατάξεις, παρέχει μεί- 
ζονας εγγυήσεις ώς έκ τής πείρας άλλ.ά καί ίνα ενιαία είναι ή 
κρίσις διά πάντας τούς είς τάς άνωτέρω διατάξεις ύπαγομέ- 
νους, δοθέντος ότι είναι καί ύποχρεωτική ή έκδιδομένη γνωμά- 
τευσις. '

’Επί τούτοις ώς άκολ.ούθως θά πρέπει ή διάταξις τού άνω
τέρω άρθρου νά διατυπωθή.

1. Ή διαπίστώσις τής νόσου ή σωματικής βλ.άβης έξ ών 
γεννάται τό είς σύ'/ταξιν δικαίωμα καί ή σχέσις ταύτης πρός 
τήν ύπηρεσίαν ώς καί ό καθορισμός τού ποσοστού τής άνικα
νότητος ένεργεΐται ύπό τής Πρωτοβαθμίου ‘Υγειονομικής 
Επιτροπής τού ‘Ιδρύματος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων. -



2. Ί ήν κατά τά ανωτέρω γνωμάτευσιν δύναται καί ο
αϊτών την σύνταξιν ύπάλληλοςκαί σ’Οργανισμός Γεωργικών 
’Ασφαλίσεων νά προσβάλουν έντος προθεσμίας ένός μηνός άπο' 
της κοινοποιήσεως αύτής ενώπιον της Δευτεροβαθμίου 'Υ
γειονομικής Επιτροπής τοϋ ΙΚΑ. ____

3. Αί γνωματεύσεις των 'Υγειονομικών Επιτροπών είναι
ύποχρεωτικαί διά τδ Διοικητικόν Συμβούλων έφ’ όσον είναι 
ομόφωνοι. ,
' '. ■ ■ . "Αρθρον 7. f .

Δ1 καί Δ2, - - 3οντ- ν
Β1 4ον'
Β2 μέ ύτΓΓ.ρεσίαν άνω τών τριών

έτών έν τώ αύτώ βαθμώ 4ον
Β2 μέ ύττηρεσίαν κατωτέραν τών

τριών έτών 5ον
Β3 6ον
Β4 - - 7 ον
Β5 ■ δον

To περί ου τό νομοσχέδιον προσωπικόν φέρει βαθμούς ή 
ορολογία τών οποίων δεν συμπίπτει προς τούς τοιούτους τών 
δημοσίων υπαλλήλων, κατόπιν δέ τούτου άναγκαΐος παρίστα- 

' ται ό καθορισμός τής αντιστοιχίας τών βαθμών τοϋ έν λόγω 
προσωπικού προς την βαθμολογικήν κλίμακα τής ιεραρχίας 
τών δημοσίων ύπαλλήλων μόνον διά τον κανονισμόν βάσει 
ταύτης τής συντάξεως. ' ,
V Ή προτεινομένη διαβάθμισις εις βαθμούς τής ιεραρχίας 
τών δημοσίων ύπαλλήλων είναι λίαν εύνοϊκή μη δικαιολογου- 
μένη ώς έκ τής θέσεως ήν οί υπάλληλοι τοϋ ΟΓΑ κατέχουν, 
οίτινες βάσει τής διαβαθμίσεως ταύτης θά άπολαμβάνουν ηύ- 
ξημένης συντάξεως S'/αντι τών κατεχόντων άντιστοίχους θέ
σεις έν τή δημοσία υπηρεσία.

Προβλέπεται διαβάθμισις 1) ύπαλλήλων τοϋ επιστημονι
κού προσωπικού κατεχόντων θέσεις προϊσταμένων τμημά
των είς βαθμούς διευθυντοϋ καί ούχί ώς θά έδει τμηματάρχου, 
2) ύπαλλήλων μη κέκτημένων πτυχίου Άνωτάτης Σχολής 
μέχρι καί τού βαθμού 2ου ένώ ή άντίστοιχος κατηγορία τών 
δημοσίων ύπαλλήλων εξελίσσεται μέχρι τού βαθμού 4ου 
(τμηματάρχου α') 3) κλητήρων καί νυκτοφυλάκων μέχρι 
τού βαθμού 4ου (τμηματάρχου α') ένώ οί έν τώ Δημοσία) 
ύπηρετοϋντες εξελίσσονται μέχρι τοϋ βαθμού 7ου (γραμ- 
ματέώς α'). - ,

"Ενεκα τών λόγων τούτων ή διαβάθμισις τοϋ έν λόγω προ
σωπικού έπί τή βάσει τών τυπικών προσόντων διορισμού καί 
προαγωγής άτινα τούτο κέκτηται καί τής φύσεως τής έκτέ- 
λουμένης ύπηρεσίας θά πρέπει νά γίνη εις αντιστοίχους βα
θμούς τής ιεραρχίας τών δημοσίων ύπαλλήλων εντός τών 
πλαισίων άτινα προβλέπει ό Νόμος 1811/1951 «περί κωδι
κός καταστάσεως τών δημοσίων διοικητικών ύπαλλήλων», 
πρός τούτο δέ ώς άκολούθως καθ’ ήμας θά πρέπει νά ένεργηθή 
ή διαβάθμισις ήτις καί πάλιν είναι πλεονεκτική έναντι τών 
ύπό τάς αύτάς συνθήκας τελούντων ύπαλλήλων τού Δημοσίου 
καί τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αλλά είς 
έλάσσονα βαθμόν τής διά τού νομοσχεδίου προβλεπομένης.

. . Βαθμοί κλίμακος ίεραρ-
ΒαθμοίΟΓΑ ■■-' · χίας δημοσίων ύπαλλήλων

8ον
9ον

"9ον

ΙΟον

Τ' ενικός Διευθυντής
Α1
Α2 καί A3 
Α4
Α5 .
Α6 κεκτημένος ύπερτριετή ύπηρε- 

σίαν είς τον αύτόν βαθμόν 
Α6 μέ έλ.άσσονα τών τριών ετών ύ

πηρεσίαν έν τώ αύτώ βαθμώ
Α7
Α8
Α9 .

Ιον
Άναπλ.ηρ. Γενικού Δ/ντοϋ 

2ον 
3ον 
4ον

4ον

δον
6ον
7ον
8ον

Β6 κεκτημένος ύπερτριετή ύπηρε- 
σίαν εις τον αύτόν βαθμόν 

Β6 μέ ύπηρεσίαν μέχρι τριών ετών 
Β7 μέ ύπηρεσίαν άνω τών τριών ε

τών έν τώ αύτώ βαθμώ 
Β7 μέ'ύπηρεσίαν έλάσσονα τών τριών 

έτών καί
Β8

"Αρθρον 8

Δέν εύρίσκομεν δικαιολογημένην τήν ύπαρζιν δύο παρά 
λήλων δικαιωμάτων συντάξεως, ώς προβλέπει ή διάταξ 
τού άνωτέρω άρθρου, φρονοϋντες ότι πάντες οί υπαλλ.ηλ, 
θά πρέπει νά ύπαχθώσιν εις τό αύτό συνταξιοδοτικόν καθ 
στώς δπερ διά τοϋ νρμοσχεδίου καθορίζεται καί μόνον άν βι 
σει τούτου δέν θεμελΛούται ^δικαίωμα συντάξεως" τότε J 
έφαρμοσθοϋν αί διατάξεις τών κοινών ήσφαλ.ισμένων τι 
ΙΚΑ ώς τοΰτό προβλέπεται καί διά τούς δημοσίους ύπαλλι 
λους διά τών διατάξεων τών άρθρων 85 τοϋ Α.Ν. 1854 τι 
1951 καί μόνον παράγραφος 4 τοϋ Νόμου 3691 τού 1957,

' : C3 . . ...
· . .g. "Αρθρον 10. 3 ■

Έν τώ άρθρω τούτώ προσδίδεται άναδρομική ισχύς το 
διατάξεων τοϋ νομοσχεδίου ής πρόκειται νά ώφελ,ηθώσι και 
παρασχεθεΐσαν παρά τού ΟΓΑ πληροφορίαν εις άποχωρήσο 
καί ή οίκογένεια έτέρου θανόντος ύπαλλήλου.

Μολ.ονότι τό πρώτον έπί τών όμοιου περιεχομένου νομ< 
θετημάτων έπεκτάσεως τών περί τοϋ προσωπικού τού ΙΚ 
συνταξιοδοτικών διατάξεων προβλέπεται ή έφαρμογή τούτο 
καί εις άποχωρήσαντας τής ύπηρεσίας θά ήδύνατο ίσως, ώς μ 
έπερχομένης λόγω τοϋ μικρού άριθμοΰ τών συμφώνως πρέ 
ταύτην τιθεμένων ύπό συνταξιοδότησιν οικονομικής έπιβο 
ρύνσεως τού ΟΓΑ, νά δικαιολογηθή έκ τού λ.όγου τούτόυ 
έξαίρεσις. . ;.. _ _

Ή 'Ολομέλεια, μετά συζήτησιν, άπεδέχθη όμοφώνως τή 
άνωτέρω είσήγησιν τοϋ Προέδρου, τού συμβούλ.ου Κω' 
Σαραντοπούλ,ου έν σχέσει πρός τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 
διατυπώσαντος τήν γνώμην ότι θά πρέπει νά άντικατασταθ 
διά διατάξεως μεταβατικής ισχύος,' δΓ ής νά παρέχεται τ 
δικαίωμα εις τούς ύπηρετοϋντας όπως έντός προθεσμία 
τριών μηνών άπό τής ισχύος του, δηλώσουν έάν έπιθυμοϋ 
τήν έξαίρεσίν των έκ τών διατάξεων αύτοϋ.

Έφ’ ω συνετάγη τό παρόν πρακτικόν, όπερ θεωρηθέν κο 
έγκριθέν ύπό τοϋ Προέδρου, ύπογράφεται ύπό τούτου καί το 
Γραμματέως.

Ό Πρόεδρος 
Γ. ΚΟ ΥΝ ΟΥ ΠIΩΤ Η Σ

*0 Γραμματεύς
Γ. ΜΠΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗ:


