
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί συμπληρώ σε ως τοϋ Α.Ν. 
1470/1938 «περί ’Οργανισμού τοϋ Ταμείου Λαϊκών 
’Αγορών ’Αθηνών - Πειραιώς καί Περιχώρων καί τρο- 
ποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών σχετικών περί 
τούτου Νόμων» καί ρυθμίσεοις συναφών θεμάτων.

Προς την Βονλην τών 'Ελλήνων

Ή έν γένει λειτουργία τοϋ Ταμείου Λαϊκών ’Αγορών, 
όπεο άποτελεϊ Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, υπα
γόμενου εις την αρμοδιότητα τοϋ 'Υπουργείου ’Εμπορίου 
καί τελοϋν υπό τάς άμέσους διαταγάς αύτοϋ, διέπεται υπό 
τών διατάξεων τοΰ Α.Ν. 1470/38, τροποποιηθέντος υπό τοϋ 
Ν. 4153/61, εις ότι άφορά την παρεχομένην εις τούς καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον έξερχομένους υπαλλήλους τοϋ εΐρημένου 
Ταμείου έφ’ άπαξ άποζημίωσιν ήτις κλιμακοϋται άναλόγως 
τών παρ’ αύτώ έτών υπηρεσίας τών υπαλλήλων τούτων καί 
έξικνεΐται έν πάση περιπτώσει, εις τό ύψος τών δέκα έννέα 
(19) έν συνόλω μηνιαίων άποδοχών των.

Τό προσωπικόν τοϋ εΐρημένου Ταμείου τυγχάνει μόνιμον 
υπαγόμενου άπό τοϋ έτους 1956 εις τάς διατάξεις τοϋ Δη
μοσιοϋπαλληλικού Κώδικος (Ν. 1811/51), συνταξιοδοτεί - 
ται δέ παρά τοϋ Ι.Κ.Α., μή εχον ούδεμίαν έτέραν έπικουρικήν 
άσφάλισιν ή έτερον τί βοήθημα παρ’ οίωδήποτε ’Ασφαλι
στικό) ’Οργανισμώ ή Ταμείω._____________________ ________

"Ή τοιαύτη κατάστασις τοϋ προσωπικού τοΰ Ταμείου μή 
έχοντος κατά την έξοδόν του έκ της υπηρεσίας ούδεμίαν 
ούσιαστικήν προστασίαν ύπήρξεν άναντιρρήτως σημαντικός 
παράγων όδηγήσας την Διοίκησιν εις την άπόφασιν τροπο- 
ποιήσεως τοϋ Α.Ν. 1470/38 διά τοϋ Ν. 4153/61 όστις
καθώρισεν ηΰξημένην διά τούς προαναφερομένους υπαλλή
λους, έφ’ άπαξ άποζημίωσιν, έναντι της χορηγουμένης 
τοιαύτης διά τοϋ Α.Ν. 1470/38 τών δύο μηνιαίων άποδοχών.

Εις εΐσέτι πρόσθετος λόγος της καθιερώσεως ηύξημένης 
έφ’ άπαξ άποζημιώσεως ύττηγορεύθη έκ τοϋ γεγονότος οτι 
ή είς τάς λαϊκάς άγοράς έργασία τών υπαλλήλων, τυγχάνει 
ιδιαζόντως σκληρά καί επίπονος ως διεξαγομένη κατά τον 
μακρόν χρόνον της ένεργοϋ υπηρεσίας των έν ύπαίθρω ήμέ- 
ραν τε καί νύκτα, ύπό τάς πλέον άντιξόους καιρικάς συνθή- 
κας, μέ φυσικόν έπακόλουθον'τόν κλ.ονισμόν της υγείας των, 
κατά τρόπον άποκλείοντα κατά τό μάλλον καί ήττον, μετά 
τήν άπομάκρυνσίν των έκ τής υπηρεσίας, υπέρ τής οποίας 
άναλίσκουσιν άπάσας τάς δυνάμεις των, τήν περαιτέρω άπα- 
σχόλησίν των είς βιοποριστικήν τινα έργασίαν.

Καί ένώ, βάσει τών άναλογιστικών μελετών, έφ’ ών έστη- 
ρίχθη ή έκδοσις τοϋ Ν. 4153/61, τό έκ τών κρατήσεων 

• 5 % έπί τών πάσης φύσεως άποδοχών τών υπαλλήλων τοϋ 
Ταμείου καί ή τυχόν συμμετοχή τοϋ Ταμείου οσάκις αί 
περιπτώσεις έπέβαλον τούτο κατά 50 % τοϋ έκ τών κρατή
σεων επί τών άποδοχών τών υπαλλήλων, προερχόμενου 
έσόδου, ώδήγησαν μέχρι τοϋ έτους 1968 τόν Ειδικόν Λογα
ριασμόν λόγω πλήρους έπαρκείας είς τήν έκπλήρωσιν τών 
έκ τοΰ Νόμου ΰποχρεώσεών του κατά τρόπον ασφαλή καί 
«πρόσκοπον, άπό τοϋ έτους όμως τούτου άνετράπησαν 
άρδην τά δεδομένα, έξ αφορμής τής έφαρμογής τών διατά
ξεων τοϋ άρθρου 125 τοΰ Συντάγματος τοϋ 1968, δΓ ών, 
ώς γνωστόν έμειώθη τό μέχρι τότε ίσχϋον διά τήν άποχώ- 
ρησιν τών υπαλλήλων όριον ήλικίας καί έν ταυτώ έπεξετάθη 
ό θεσμός τής τριακονταπενταετίας καί έπί τών υπαλλήλων 
τών Ν.Π.Δ.Δ. οίον καί τό είρημένον Ταμεϊον. Τοϋτο έσχεν 
ώς άμεσον άποτέλεσμα τήν ομαδικήν καί απρόβλεπτον 
έξοδον υπαλλήλων, οίτινες άλλως θά έξήρχοντο είς άπώτερον 
χρόνον καί έν πάση περιπτώσει τμηματικώς, ώστε νά μή 
έξαντληθοΰν τ’ άποθεματικά τοϋ Ειδικού Λογαριασμού καί 
δημιουργήσουν πρόβλημα είς οίαν μορφήν τοϋτο ένεφανίσθη 
τελευταίως. - .·'
γ Τώ δντι είς έλάχιστον χρονικόν διάστημα οί έκ τής προει
ρημένης Συνταγματικής διατάξεως άποχωρήσαντες τής 
‘Υπηρεσίας υπάλληλοι ύπερέβησαν τούς είκοσι (20), γεγο
νός οπερ κατέστησεν άνίσχυρον τόν Ειδικόν Λογαριασμόν

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ εις τήν άντιμετώπισιν τών δαπανών καταβολής τής έφ’ 
άπαϊξ άποζημιώσεως δΓ όν λόγον ούτοι έλαβον ποσοστόν 
μόνον τής ύπ’ αυτών δικαιουμένης έφ’ άπαξ άποζημιώσεως, 
/.αϊτοί κατά Νόμον ΰςίττατα; ή ύτοχρέωσ:; τής καταβολής 
ολοκλήρου τής οριζόμενης τοιαύτης. άνευ τ.νός όρ:υ ή τ:ο- 
ϋποόέσεως.

Τό ύποβαλλόμενον όθεν σχέδιον Νόμου άποβλέπει είς 
τήν συμπλήρωσιν τών διατάξεων τοϋ Ν.4153/61, είς τρό
πον ώστε ν’ άντιμετωπισθή όριστικώς τό όλον θέμα διά 
καταβολής ολοκλήρου τής οφειλής τοϋ Ταμείου έναντι τών 
έξελθόντων υπαλλήλων του καί έπιτευχθή ώς έκ τούτου ή 
έν τώ μέλλοντι παροχή άπροσκόπτως καί είς τό άκέραιον 
έφ’ άπαξ άποζημιώσεως είς τούς άποχωροϋντας, λόγω τρια- 
κονταπενταετοϋς υπηρεσίας ή συνεπεία γήρατος ή σωματικής 
άνικανότητος, υπαλλήλους ώς καί είς τούς νομίμους κλη
ρονόμους τών έν ένεργεία άποβιούντων τοιούτων.

’Εν προκειμένω κρίνεται άναγκαϊον νά ύπογραμμισθή 
ότι ή οικονομική έπιβάρυνσις τοΰ Ταμείου Λαϊκών ’Αγορών 
έκ τής τοιαύτης ρυθμίσεως τυγχάνει άνευ ουσιαστικής ση
μασίας, μή δυναμένη ούδέ κατ’ έλάχιστον νά διαταράξη 
τήν ισορροπίαν τούτου, δοθέντος ότι ή οικονομική κατάστα- 
σις τοϋ Ταμείου ήδη τυγχάνει λίαν άνθηρά μέ άποθεματικά 
κεφάλαια είς μετρητά, ύπερβαίνοντα τά τριάκοντα εκατομ
μύρια δραχμών καί μέ έτήσιον πλεόνασμα δι’ έκαστον οικο
νομικόν έτος άνω τών δύο εκατομμυρίων δραχμών, καίτοι 
ούδόλως έπιδιώκει φορολογικούς ή άποταμιευτικούς σκο
πούς άλλ’ έπιτελεΐ ώς γνωστόν κοινωνικήν άποστολήν ιδιαι
τέρου Κρατικού ένδιαφέροντος.

Πλέον συγκεκριμένους διά νά καταστή σαφής ή ύφισταμένη 
έκκρεμότης έπί τοΰ δλου θέματος δέον ν’ άναφεοθή ότι 
έκ τής μερικής καταβολής τής έφ’ άπαξ άποζημιώσεως 
είς τούς άπό τοϋ έτους 1968 καί έντεϋθεν έξελθόντας ύπαλλή- 
λους τοϋ Ταμείου Λαϊκών ’Αγορών προέκυψεν οφειλή προς 
αύτούς άνερχομένη είς τό ύψος τών δραχμών 1.152.000 
μειωθεΐσα κατά τό τρέχον έτος διά τής καταβολής είς τούς 
δικαιούχους ποσοστού εΐσέτι έκ τής δικαιούμενης άποζη- 
μιούσεως είς δραχμάς 831.280. ‘Η τοιαύτη οφειλή έκτος τοϋ 
οτι έδημιούργησε πολλαπλά ύπηρεσιακά προβλήματα, διότι 
έκτος τών δικαστικών περιπετειών, είς άς κατ’ έπανάληψαν 
ώδηγήθη τό Ταμεϊον Λαϊκών ’Αγορών έκ τών προσφυγόν- 
των είς τά Δικαστήρια τέως υπαλλήλων, άποτελεϊ καί έν 
ταυτώ μέτρον άνίσου μεταχειρίσεως τών έξελθόντων μέχρι 
τοϋ έτους 1968 καί λαβόντων είς τό άκέραιον τήν προβλε- 
πομένην ύπό τοϋ Νόμου 4153/61 έφ’ άπαξ άποζημίωσιν, 
έναντι ούδεμιάς κρατήσεως ή μικράς σχετικώς τοιαύτης, 
δι’ δσα έτη παρέμεινον άπό τής έφαρμογής τοϋ Νόμου 
τούτου έν υπηρεσία καί τών άπό τοϋ έτους 196S καί έντεϋθεν 
έξελθόντων υπαλλήλων καί καταβαλλόντων έκ κρατήσεων 
άσυγκρίτως μεγαλύτερα ποσά άποζημιωθέντων τελικώς, ώς 
προελ.έχθη, μόνον διά ποσοστού 60-70 % τής ύπ’ αύτών 
δικαιουμένης άποζημιώσεως.

Μετά τήν οριστικήν τακτοποίησιν τής προαναφερομένης 
όφειλής τυγχάνει άπολύτως βέβαιον δτι ό Ειδικός Λογα
ριασμός έκ μόνου τοΰ έσόδου τού προερχομένου έκ τών κρα
τήσεων έπί τών άποδοχών τών υπαλλήλων, θά δημιουργήση 
ικανόν άποθεματικόν, ώστε νά" άντιμετωπίση μελλοντικώς 
τάς σχετικάς έκ τής άποχωρήσεως υπαλλήλων προκυπτου- 
σας δαπάνας χωρίς νά παραστή άνάγκη συμμετοχής τοϋ 
Ταμείου, κατά 50 %, δοθέντος ότι ή έξοδος τών άποχω- 
ρούντων θά ένεργήται σταδιακώς καί φυσιολ.ογικώς καί 
έν πάση περιπτώσει είς τό άπώτερον μέλλον.

Διά τοϋ. άρθρου 1 σκοπεϊται ή τακτοποίησις ύπαλλήλων 
τοΰ Ταμείου Λαϊκών ’Αγορών, οίτινες ύπηρετήσαντες επι 
σειράν έτών είς τό Δημόσιον καί ιδίως είς τό Ύπουργειον 
’Εμπορίου ή είς έτερα Ν.Π.Δ.Δικαίου καί μεταταγέντες 
έν συνεχεία είς τό Ταμεϊον όχι μόνον δεν έτυχον συντάξεως 
τινός, άλλά καί συνεπεία τής έμφανιζομένης άτελ.είας τής 
κειμένης Νομοθεσίας, δ διανυθείς ώς άνωτέρω χρόνος ύπη- 
ρεσίας των δεν άναγνωρίζεται διά τήν άπονομήν τής έφ’
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άπαξ άποζημιώσεως, ής άπολαμβάνουσι πάντες οί λοιποί 
του Ταμείου υπάλληλοι.

Έν Άθήναις τη 22 ’Ιουλίου 1975

Οί Υπουργοί
Εμπορίου Κοιν. 'Υπηρεσιών

I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΟΣ ύπ’ άρι-S. 4)53.
Περί άντιν.σταστάτιως τής ταρ. 5 τοΰ ά:·$:ου 12 τού 

Α.Ν. 1470/1948 «περί Οργανισμού τοΰ Ταχ ε ίου Λαϊκών 
’Αγορών ’Αθηνών—Πειραιώς καί Περιχώρ-ων κλπ.».

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ψηφισάμενει όμοφώνως μετά τής-Βου/.ής 
ιάπορατίζεμεν καί ίιατάσσομεν.

11. Το έκ τών κρατήσεων έτί τών άτοϊοχών τών υπαλ
λήλων ποτον ώς καί το π:-ον τυχόν συμμετοχής τού Ταμείου 
εις την εκ τής έρ’ άπαξ άποζημιώσεως «ποίάρυνσιν -ΰέλει 
κατατίθεται εις είίικόν παρά τή Τραπ-εζη τής Έλλάοος λο- 
γ apt ατμόν ή διαχείρισις τόύ όποιου -ύά ένεργήτατ ίι’ εντολών 
τοΰ Ταμείου μετ’ άπόρατιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου αύτοΰ 
έγκρίνομένην ύπό τοΰ 'Υπουργού Εμπορίου. 

ψτ; Ό παρών Νόμος ιίηρισ-5είς υπό τής Βουλής καί 
παρ’ ήμών σήμερον κυρωθείς ίημοσιευ-ύητω ίιά τής Έρη- 
μερίϊος τής Κυίερνήτεως καί εν.τελετ-ύήτω ώς νόμος τοΰ 
Κράτους. — . ·>

Έν Άίήναις τή 10 Μαρτίου 1961
Έν Όνόματι τού Βασιλέως 

’■'· Ό Άντιί ασιλεύς
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ό επί τοϋ Έυποοίου ’Υπουργός 
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί συμπληρώτεως τού ΑιΝ. 1470/1938 «περί Όργαν:-
• σμού τού Ταμείου Λαϊκών Αγορών Ά·5ηνών — Πει-
• ραιώς καί Περιχώρων καί τροποποιήσεως καί συμπληρώ- 

σεως τών σχετικών περί τούτου Νόμων καί ρυ-ύμίτεως 
συναρών ·5εμάτων».

'Ap-Spovl.

Έ» τέλει ’ιής παριαγράτιυ Μ τού άρ-ύρου 12 τού Α.Ν. 
1470/1938. ώς τούτο ετροποπο:ή·5η ύπό τού άρ·5ρου μόνου 
τού Νόμου 41>ο3/19G1 «περί άντικαταστάσεως τής παραγρά
φου 5 τού άρθρου '12 τού Α.Ν. 1470/1938 «περί 'Οργα
νισμού τού Ταμείου Λαϊκών Αγορών Ά-5ηνών — Πειραιώς 
και περιχώρων κλπ.» προστίίεται παράγραρος 12. εχουσα. 
ούτω:

12. Χρόνος μονίμου ή εκτάκτου υπηρεσίας παρά τώ Δη- 
μοσιερ ή παρ’ έτεροις Οργανισμοί; Δημοσίου Δικαίου τακτ:- 
κών υπάλληλων τού Ταμείου Λαϊκών Αγοοών. έρ" όσον ίέ 
ύπελογ:σ·5η ::ά την λήψιν συντάξεως ή έρ’ άπαξ τινός άπο

μειω Λαϊκών ’Αγορών.
Άρ-ύρον 2.

, Τό Ταμεΐον Λαϊκών ’Αγορών ύποχρεούτα: όπως έκ τών 
άπούεματικών. αυτού προβή εις έξόρλησιν τών κατά, την δη
μοσίευση τού παρόντος, ύρισταμένων άξιώσεων, μετά τών

τόκων καί _τών_τυχόν όρειλόμένών" δικαστικών εξόδων, τών 
έ=ελ4όντων τής υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων αύτοΰ, περί 
καταβολής τής. λόγω άνεπαρκείας τού είϊικού παρά τή Τρα- 
πέζη τής Ελλάδος Λογαρ·: ατμού, όρειλομενης είτέτι αυτοίς 
ύπολοίποίυ έρ’ άπαξ άποζημιώσεως, ήν εδικαιούντο κατά την 
έξοδόν των. συμρώνως τή παραγράρω 5 τού άρ-ύρου 12 
τού Α.Ν. 1470/1938. ώς αΰτη άντικατεττά-ύη ύπό τού άρ
θρου μόνου τού Ν. 4153/61.

'Ap-Spov 3.

Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται ιάπό τής ϊημοσιεύσεώς 
του διά τής Έςημερίδος τής Κυίερνήτεως.

Έν Α-ύήτναις τή 22 Ιουλίου 1975 

Οί Υπουργοί
’Παποριού Κοιν. 'Υπηρεσιών

I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ_ΕΠΠνΡΑΤΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑ ΤΩ ΕΑΕΓΚΤΙΚΩ ΣΥΝΕΔΡΙΩ

■ Άριθ. Πρωτ. 251 
Άριθ. Διεχ. 173

Προς ^
Τό ' Υπουργεϊον ’Εμπορίου 

Γενικήν Δ/νσιν Τιμών 
Δ/νσιν ’Αγοράν.

Τμήμα II
Έχομεν τήν τιμήν νά έπιστρέψωμεν τό, διά τοΰ ύπ’ άριθ. 

162375/431/9-3-75 ύμετέρου εγγράφου, άποσταλέν σχέ- 
διον Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσει·»; τοΰ 
Ν. 4153/61», δΓ ού ρυθμίζονται θέματα σχέσιν Ιχοντα προς 
τήν δικαιουμένην έφ’ άπαξ άποζημίωσιν τών έξερχομένων 
υπαλλήλων τοΰ Ταμείου Λαϊκών ’Αγορών καί νά γνωρίσω- 
μεν ότι τό ’Ελεγκτικόν Συνέδριον δεν δύναται νά γνωμοδό
τηση έν προκειμένω, καθ’ όσον τοϋτο κατά τον όργανισμόν 
αύτοΰ (άρθρον 8 παρ. 9 τοΰ Δ/τος τής 29/31-12-1954 
«περί κωδικοποιήσεως κλπ.») γνωμοδοτεϊ συμφώνως τώ 
άρθρω 57 τοΰ ίσχύοντος Συντάγματος επί τών προτάσεων 
νόμων, δι* ών σκοπεϊται ή τροποποίησις τών περί συντά
ξεων Νόμων, ή άπονομή συντάξεως ή ή άναγνώρισις υπη
ρεσίας παρεχούσης δικαίωμα προς σύνταξιν, έφ’ όσον ή 
σύνταξις βαρύνει τό Δημόσιον Ταμεΐον ή τον Προϋπολογι
σμόν Ν.Π.Δ.Δ..

Έν Άθήναις τη 22 Μαρτίου 1975

Ό Γεν. ’Επίτροπος 
Τ.Σ.Υ.

’AiirS. 88/6/1975
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοΰ Γενικοΰ Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (αρθρον 57 παραγ. 
3 τοΰ Συντάγματος) έπί τοΰ σχεδίου Νόμου τοΰ Υπουργείου 
Εμπορίου «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών 
διατάξεων τοΰ Ν. 4153/61».

1. Διά τών διατάξεων τής παραγρ. 5 τοΰ άρθρου 12 τοΰ 
Α.Ν. 1470/1938 ώς συνεπληρώθη διά τοΰ άρθρου μόνου 
τοΰ Ν. 4153/61 ορίζεται ότι, εις τούς έξερχομένους τής υπη
ρεσίας υπαλλήλους τοΰ Ταμείου Λαϊκών ’Αγορών Άθηνών- 
Πειραιώς καί Περιχώρων, χορηγείται ύπό τοΰ Ταμείου, 
έφ’ όσον δεν δικαιοΰνται έφ’ άπαξ βοηθήματος παρ’ έτέρου 
’Οργανισμού κυρίας ή επικουρικής άσφαλίσεως, έφ’ άπαξ 
άποζημίωσις άναλόγως τών ετών τής παρ’ αύτώ υπηρεσίας.


