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τεοτΨετη ατρχ/.ιτη των :
► ΐ,/.τ’.ωτη ts j ‘jt '.τταμενς·.
ΟΓΑ. αλλά ατετολματα: 
τε ολιστική τροττατία τεν

Ε··.7' γεγονός 'τ1. τα:3 τι; σημαντικές βελτιωθείς 7.α·. 
ετεκτοτεις ττε/ τειχέα των αγροτιν.ων κοινωνικών ααραλι- 
7των ατό τ·.; Κυβερνήσεις τη; Αλλαγής —αρκεί να μνη- 
με·ευΨει οτι. μόνο ει εατάνες για συντάξεις τεν ΟΓΑ ατε 
22.9 εις τ·. 1981. Ψα ξετεεάτενν τα 90 τις τε 198"— 

**ή ταρεχόμενη ατό τεν ΟΓΑ τννταξιεεοτιχή τροττατία uso- 
λείτεται αρκετά ατά την αντίστοιχη «ιροττατία τον έχουν 
ει άλλες εμάεες των εργαζομένων είτε ως μιτΨωτο! είτε 
ως ελεύΨερο: εταγγελματιες.

Η ειαρορ < ?.τη. ερείλεται -/.ατά τρώτε·/ και κύριε λτγο 
ττε ότι ε: εατάνες σννταξιατότητης των αγροτών όαρύνενν 
·/..ρ·.α τεν Κρατικό Π ροϋτελογιμό. οι ξυνατότητες τεν ο- 
τείον όμως τεριερίζενται λόγω τεν εξαιρετικά μεγάλου α- 
ριΨμού των συν/χων τον ΟΓΑ (τλητιάζευν τις 800.000

ΆρΨρο 1.

As-Soo 2.

και ν.ατά εεύτερο λόγε ότι. 2εν καταβάλλονται ατ^αλιττι- 
κές ιιτοερές ατό τονς ίϊιευς τους ατυαλιτμένευς. όιτως 
συμβαίνει με τενς άλλον; εργαζόμενους.

Έττι η ταρεχόμενη ατό τον ΟΓΑ τέντας η έχει μάλλον 
τρένο·.ακό χαρακτήρα και βρίσκεται ουτιαττικά έξω ατό τις 
αρχές της κοινωνικής ατοάλιτης. Γι’ χυτό και η τροοττι-

ειναι η εςεΛίςη τη:

2. Με τε τροτειν 
και εκσυγχρονίζεται

ιτάλιτη τεν Κλάεεν. ε

ετί μέρευα ειοταξ-εις τον αρψρευ αυτεύ ττην ατοα/.ιτη τε. 
Κλάεου υτται-στσ. όλα τα τρότωτα τεν ατοαλίζεντα: για τυ- 
ν'αξη ττον ΟΓΑ. ώττε να τυμεαείζου/ οι ουο τ./τας:ις_

II ατσάλινη αρχίζει ατό την 1η Ιανουάριου τεν ετεμε.ον 
έτους μετά .τ ινχτλήρωττ τεν 21 ευ έτους της ηλικίας και 
‘•ήγει ττε τέλος τεν ετενς τον ε ατςαλιτμενες ενχτληρω/ε: 
:ο 04ο έτες τη; ηλικίας τεν. αν τρόκειται για τύνταξη γή- 
εατος. ή τη' τελευταία ημέρα τον μήνα τρ:·< ατό τεν Ψαν ατε 
τε., ατοαλιτμένε., η τη σννταξιοεέτητη τον λόγω ανατηριας 

Η λειτευε—!α τον Κλάεεν τη; τρότψετης ατράλιτη; Ψ τ 
αρχιεει την 1η Ιανουάριου 1988.

ΆρΨρο 3.

Με τε άεύρε 3 καθορίζονται οι τόρει για τη χρηκατετό- 
τητη τον Κ .άί'ν. ε·. οτοίε: τννίττανται κυρίως α.ε·ο τις μηνι
αίες ατομικ.ς ειτεορές των ααοαλιτμένων. ετω; αναλυτικό
τερα αναρέρεντα: ττα ε τεμενά άρψρα 4 ν.α: 5. ατό τενς τε- 
ν.ενς των κεραλαΑον τεν Κλάεεν. ατό ■ νιτχντεις ατό τον Κρα
τικό Πρεντε/.εγιτμέ και ατό κάΨε άλλη ταρεχή ατό χαριττι- 
κή αιτία.

τικων κοινωνικών αερα/.ιεεων
ε Έλληνας α·

τη:2 τχ/τχξης tc*j ΟΓΑ. Ά
r*jvT2srr ' Γ 'Μι το xevct -* ςίΐζοντχ:
:::c. 2vxjlc5o<*)vet2: ριζικά tsv των jucxXt:
Τ'.χή tectt2t:2 των αγρε- τ.ρώτη 2Τ3 2λ:;τ χή τ,λχτη
jl6 ττην rC2r:2 των αγρο- τντς χ/νλις γ>ττ2/.:ττ:χ.!
; Χώρας μας. τ2 την ττρωττ ιζ2Ζ,2Ό*-τι τι

ν.Λ— ·0 --3 7] μ. ης ττερ 2 χ::ο τη τνντχςη 
τεν τροβλέτει η νομοΨετία τον ΟΓΑ και η οτοία Ψα εξα- 
κελννψήτει να τεν ταρέχετα: ατό κρατικούς και κοινωνι
κούς τόρους. Ψα εχει και τρότΨε τη τυνταξιεεοτική κάλυψη

την καταεο/.η μια; τρο-ιτης ευνατοτητες του ατο
μικής ειαροράς. ενώ ταράλληλα ειατηρείται και η τρόίλε- 
ψη των κρατικών ετιχειρήεεων της τρότψετης ααράλιαης.

Ο νέος ψ -τ·;_ς τιττεύουμε ότι εε Ψα όραεύνει να εξελιχ-ύεί 
τε κύριο τν-ταξιτεετικό κα-ύεττως τεν Εέ./.ηνα αγρότη εί- 
εεντας την ε.καιτια ακόμα και τριν τεράτευν τολΰ.ά χρόνια. 
·<α καλυρ-ύε. τημαντικό μέρες των αταράεεκτων ειαρερών 
τεν υταρχονν ςναμετα ττις τν.τάξεις των αγροτών 7.α·. εκεί
νες των αλ/.οεργαζομένων.

Με 7.7·5ιέρωτη για τους ατραλιτμέ-.ους του ΟΓΑ
της τρότίετης ε.νταξτεεετττ.ής κάλυψης, το ΠΑΣΟΚ ως 
Κ-ύέρνητη, έρχεται να εκτληρώτει την υτότχετη του ίεωτε 
ττον αγροτικέ ιιετΊε τάνω ττε Ψέμα αυτό, ικχ/οτοιώντας ένα 
" αλιό κ,α: έί/.αιε αίτημα των ανψρώτων της υταίΨρευ. ττενς 
εττιευς ολοένα τεριττότεεε τυνειεητετοιείτα: η τηματία και 
τε εικαίωμα της ατετελετματικής τυνταςιετοτικής τροττα- 
τιας. Πιττενεννε ότι. με τε νέε ψ-τεο της τρότΨετης ατράλι- 
της γίνεται ένα ακόμα και ιειαίτερης τηματίας όήμα ττην 
‘/.η Κυβερνητική ιερεττάΨεια για εε/.τίωτη. ετέκτατη και 
αναμερρωτη της κοινωνικεατραλιττικής τροττατία; των α- 
ζρυτών, με ττεχο η τροττατία αυτή να γίνει ότο είναι ευνατόν 
συντομότερα, ιτετύναχη με εκείνη των άλλων εργαζομένων.

Πιστεύουμε ετ·. η τραγματετοίητη αυτού του σημαντικού 
ετεχου Ψα ανεοατε: τε ετιτεεε ζωής 7Jri τροττατία; του Έλ- 
. ηνα αγρότη. £·/τχύοντάς τον να ταραμείνει ττον τοτο των 
αγροτικών τεν ατχολιών.

4 Ενοικε :ε:α με τε ταρατάνω τχέειο νόμον ρυΨμίζονσαι τα 
τορακάτω -ύήναεα:

κλατη εεν ιτερενν να νταχψούν οι ατοαλιτμένει τεν την 1η 
Ισ/cvapicv 1988 Ψα έχουν σνμτληρώτει τε 00: έτες της ηλι
κίας τονς, ϊ'ω στην τρίτη ατοαλιττική κ,λάτη εεν μτορεύν 
να νταχψούν ε: ατεαλιτμένο: του την 1η Ιανουάριου 198S Ψα 
εχευν τυμτληρωτει το 35ο έτος της ηλικίας τους.

Η μηνιαία ατταλιττική ειτρορά για την τρώτη ατραλιττι- 
7.ή κλάτη ορίζεται ατό την Ιη Ιανουάριου 1988 τε τοτεττό 
ίλ/ί· του ήμερειισόίου ανειείν.ευτεν εργάτη η.α.ε.) toj Ψα 
ιεχυει την τρώτη Ισ/ουαρίεν καΨε έτους. Ατό τη·/ 1η Ια
νουάριου 1989 7.0.· για κ.άΨε ετέμενε έτος μέχρι και το 1993 
τ: ταρατσ/ω τοτεττό Ψα αυξάνετε· 7.ατά 3 εκατεττιαίες μο- 
νάτες μέχρι -·α εΨάτει το 009 του η.α.ε. Έττι η μηνιαία 
α-.ρχική εισεερα γ·.7 κάψε χρόνε ειαμορτώνεται ως εξής:

1988 τετεττε 359 του η.α.ε. της 1ης Ιανεναρίευ 1988
1989
1990
1991 
■^992 
1993
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Ατό το 1924 και μετά, η μηνιαία ατομική ειτρορά Ψα ανέρ
χεται ζι τετεττε OO'c του η.α.ε. τεν Ψα ισχύει την τρώτη 1α- 
••ε.αρίευ κάψε -τους.

Η είττραξ ; της ατομικής ειτροράς Ψα γίνεται ατό την Λ 
γρετική Τροτέζα της -Ελλάεος ή τις Γεωργικές Σννεταιρι- 
ττικές Οργα·'-/■£:ς ή ατό τυχόν άλ’/.α όργανα τεν Ψα ορίτε: 
το Π. -1/γμ-· τον Ψα εγκρίνει το Καταττατικό τεν Κλάεεν.

ΆρΨρο ό.

Με το άελεε 5 καΨορίζονται οι ειτροεές για τις εύε τεε- 
αιρετικες αιεα».·ττικες ν.λατεις ττις ετοίες μτορούν να ντα- 
ί'Ψεύν ε· ατοαλιτμένει τεν Κ/.άεεν ύττερα ατό αίτητή τενς.



—a—
-?Mcεεμένου va δελτιώσουν τη σύνταξή tw:. O: εισφορές αυ
τό; υπολογίζονται ετισης ετι του η.α.ε. rov ιαχύί: την Ιξ Ια
νουάριου ν.ά-υε έτους v-a: ορίζοντα: για το 19*88 σε^τοϊο-τ^ 
52,5% για τη Itiιτερη ασφαλιστική κλάση. τροσαυξανόμενο 
aa-i την’ 1η Ιανουάριου 1989 κατά Τ.ό εκατοστιαίες μονάδες 
ν.οδε χρόνο μεχο: να φδασει το 90% του η.α,ε., και για τη* 
τρίτη ασφα/.·στ·.χή κλάση σε τοσοστό 70% για το 1988 rpo- 
ς αυξανόμενο ατό Ir, Ιανουάριου 1989 r.ara 10 εκατοστιαίες 
μονάδες κάδε χρόνο μέχρι va οδάσε: το 120% του η.2.ε. '£- 
τϊΐ η μην:a:a ϊλομική εισφορά των .δύο τροαιρετικών κλά- 

-:εων γκζ χάνε χρόνο, διαμορφώνεται ως εξής:

Έτη Β Γ

19SS τοζ. 52,5% 70% του τ4.2.ε. της ίη; Ιανουαρ ίου 1988
1989 » 69 % 80% ». » j) » )) 1989
1999 » 61,5% 90% .· » » » » "1990
1994 » ίο Sc 100% » » » )> 1991
1992 82,5% 110%^ » » >j )) >1 1992
1993 » 90 % 120% >> » » . » 1993

Με το άσδοο

Άσδσο 7.

ερι.ετα: της μηνιαίας σύ
κα; τ ενασατ r.a:

Έττ:: αν ενβς εχει 25 χρον:a ασφα/.ισης :ε μια μονο κ/.α- 
τη το τοσό της σύνταξής του δα oiva: ire με τ: γινόμενε: 

έτη ασφάλισης X συντελεστή X η.α.ε., δηλαδή

25X0.3 (ή 0.425 ή 0.55) X η.2.ε. της 1ης Ιανουάριου 
τοο έτους συνταξιοδότησης.

Arc το 1394 η μηνιαία ατομική εισφορά των δύο ειροαιρε- 
ττ,.ων κλάσεον δα ανέρχεται σε αεσοστό 90% y.a: 120% αντί
στοιχα, τκ> η.α.ε. σου δα ισχύει την 1η Ιανουάριου κάδε 
έτους.

Άρ-5ρο 6.

Με το άρδρο 6 ορίζονται οι εσροϋαοδόσεις rev αζαιτού- 
νται για τη δεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ατό 
τον κλάδο, οι οτοιες συνίστανται στη συνταξιοδέτηση arc τον 
ΟΓΑ, μετά τη λειτουργία του κλάδου, λόγω γήρατος ή ανα- 
τηρίαις y.a: την καταόολή της ατομικής εισφοράς για 5 
τουλάχιστον χρόνια. Ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης των Ο 
ετών αροσαυξάνεται ζροοδευτικά για τη δεμελίωση δικαιώ- 
ματος λόγω γήρατος από την 1η Ιανουάριου 1994 και μετά 
κατά ί χρόνο για κάδε ετόμενο έτος μέχρι va συμζληρωδε: 
ο χρονος ασφόαλισης σου αζαιτείτα: για τη δεμελίωση αντί
στοιχου ίικτ.ώματος ατό τον ΟΓΑ. κατ’ εξαίρεση όμως αν 
η συνταξιοδέτηση ατό τον ΟΓΑ οφείλεται σε ανατηρία ατό 
ατΰχηαα εργατικό ή εκτός εργασίας αρκεί η συμαλήρωση 
στον Κλάδο του χρόνου ασφάλισης του τροίλέτε: η νεκοδε- 
-ia του ΟΓΑ.

Σε τερίττωση δανατου του συνταξιούχου του Κλάδου ή 
ασραλισμένου αυτού, ο οτοίος κατά το χρόνο του -δανάτου του 
va έχε: συμτληρωσει τις τροϋαοδέσεις συνταξιοδότησης α
τό τον Κλάδο, δικαιούνται τριόσδετη σύνταξη τα ορφανά ή 
ανάαηρα τσαιίιά του δανόντσς, εφόσον και για όσο χρόνο δα 
δικαιούνται σύνταξη ατό τον ΟΓΑ. Τέλος με την ταράγρ. 
3 ορίζεται ρητά ότι σε τερίττωση του ασφαλισμένος του Κλά
δου σε δικαιούται σύνταξη ατό τον ΟΓΑ γιο το λόγο ότι 
λαμόάνε: σύνταξη ατό άλλη τηγή ως δικ.αιοδόχο μέλος οι
κογένειας. δα δικαιούται σύνταξη ατό τον Κλάδο εσόσον 
τ/,ηρο: τις Αοιτόο τροδτοδέσεις γιατί έχε: καταόάλλει ασφα
λιστικές εισφορές.

νταξης του δα χορηγεί ο Κλάδος καδώς 
λήξη καταίολής της σύνταξης, το τοσό της μηνιαίας σύ
νταξης τροσδιορίζετα: ατό το γινιόμενο των ετών ασσάλιτης 
σε κάδ-ε κλαση ετί το συντελεστή της κάδε κλάσης του υτο-
Λθγι^ετ3: 7Τ0 η.α.ε. zeu :ισχύει την 1η Ιανουαρ::c‘j y.aSi γζό- ζτ.τ;
νου. 0: τυντελεττες αυτε:ί. είναι: -Τ'

Για την 1η ασφαλισ: :κή κ/Αση 0.3 zzj η.α.ε. με τ

Για τγρ/ 1η ασφάλισε•ιχή κλάση 0.425 tvj η.α.ε. τηη'ΐ
Για την 1 η ασφάλισε ική κλάση 0.55 τοε η.α.ε.

f

Το τροκύττον αυτό τοσόν δα ανατροσαρμόζετα: κάδε χρό
νο σύμφωνα με το η,α.ε. του δα ισχύει την 1η Ιανουάριου κά
δε χρόνου. Αν ένας όμως έχε: 10 χρόνια ασφάλιση στη-/ τρώ
ση κλάση. 8 χρόνια στη δεύτερη κλάση και 7 χρόνια στην 
τρίτη κλάση. τότε η'σύνταξή του τροσδιορίζεται ως εξής:

[(10 X 0.3) -ί- (8X0.425) -ί- (7X0.35) · X η.α.ε.

Το συνολικό αυτό τοσό δα ανατροσαρμόζεται κάδε χρόνο, 
ότως αναφέρεται ταρατάνω.

Σε τεσίατωση δανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου 
του δικαιούται σύνταξη, το τοσό της λαμόανομένης σύντα
ξης μεταίιίάζετα: στα τέκνα του του δικαιούνται τη σύντα
ξη αν είναι ·τερ:σσότερα του ενός, κατανέμετα: μεταξύ των 
δικαιούχων κατά ίσα μερίδια, το μερίδιο όμως κάδε τέκνου 
δεν μτορεί να είναι μικρότερε του 50% του κατωτατευ cptov 
σύνταξης του Κλάδου και av-ββ-ρίκνα είναι ορφανα καπίατό» 
τους δύο γονείς, δεν μτορεί το μερίδιο του κάδε τέκνου να 
είναι κατώτερο του κατώτατου ορίου.

Ως κατώτα-ο όριο σΑταξ,ης ορίζεται το τοσό των 3.000 
δρχ.. το οτοίο μτορεί να αυξάνεται με ατόφαση του Ι’τουργου 
Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα ατο 
γνώμη του Δ.Σ. του ΟΓΑ. ανάλογα με τις οικονομικές δυνα
τότητες του Κλάδου.

Στους συνταξιούχους του Κλάδου δα καταβάλλονται και 
δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πασχα καδώς και ετίδομα 
δέρους με τις Ίδιες τροΰτοδέσεις και τοσοστά σου καταόα/,- 
λονται αυτά και ατό τον ΟΓΑ· Δεν καταβάλλεται ατό τον 
Κλάδο ετίδομα ατολύτου ανατηρίας. το εξωιδρυματικό ετι- 
δομα των τετρατληγικών και ταρατληγικών του Ν. 1140/ 
1981, καδώς τ.α: κάδε άλλη τρότδετη ταροχή του χορηγεί 
ο ΟΓΑ στους συνταξιούχους του.

Όσον αφορά την έναρξη και λήξη καταδολής της τύντα- 
ξης ατό τον Κλάδο εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της 
νομοδεσίας του ΟΓΑ.

Άρδρο 8.

Με το άρδρο 8 δεστίζοντα: μεταδοτικές διατάξεις για τη 
συνταξιοϊότηυη κατά την τρώτη τενσαετία των ατόμων του 
δε δα tyyji σ.μτληρώσε: τις τροΰτοδέσεις του άρδρου C. 
Έτσι μ: την ταρ. 1 ορίζεται ότι όσο: συνταξιοδοτηδούν ατό 
την 1η Ιανουάριου 1989 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992. έχουν 
δικαίωμα να αναγνωρίσουν με εξαγορά όσο χρονικό διάστημα 
υτολείτεται για τη συμτλήρωση των ελάχιστων χρονικών 
τροΰτοδέσεων της ταρ. \ του άρδρου 6. Έτσι αν ένας συντα- 
ξιοδοτηδε: το 1990 και έχε: 3 χρόνια ασφάλισης στον Κλάδε, 
μτορεί να αναγνωρίσει με εξαγορά άλλα 2 χρόνια ώστε ο 
συνολικός συντάξιμος χρόνος να γίνει δ έτη.

Η αναγνώριση γίνεται με την καταόολή ατό τον ασςαλισμέ- 
νο. για κάδε μήνα του οιναγνωρίζει. της ατομικής εισφοράς 
Γης τρώτης ασφαλιστικής κλάσης του δα ισχύει κατά το 
χρόνο έναρξης της συνταξιοδότησης τροσαυξημένης κατά 
50%. Έτσι αν την 1η Ιανουάριου 1990 η ατομική εισφορά 
είναι 800 δρχ. για την εξαγορά του χρόνου του δα αναγνωρί
σει ο ασφαλισμένος υτοχρεοότα: να τληρώσει για κάδε μόνα 
1.200 δρχ. το τοσό της εισφοράς για την εξαγορά μτορεί 
ο ασφαλισμένος είτε να το τληρώσει εφάταξ με έκττωση 
10% μέσα στο χρόνο του δα του ορίζει το Δ.Σ. του ΟΓΑ. εί
τε με την ταρακράτηση της σύνταξης του Κλάδου, μέχε· να 
εαοφληδε! ολόκληρο το τοσό της οφειλής.

Με την ταρ. 2 του ίδιου άρδρφυ ορίζεται ότι όσοι δα έχουν 
δοτηδε! ατό τον ΟΓΑ εεέχε: 31.12.8S. δα τάεουν ατό

ο ηπευ του δα χο- 
τάεουν και

του τοσου της κατωτατης σύνταξης 
βορά ο Κ/,άεος. Το τοσό αυτό, δα

ατό τον ΟΓΑ ατό 1.1.1989 μέχρι 
.ήσουν να εξαγοράσουν τον υτολοιτέ- 

μενο χεύνο μέχρι τη συμτλήρωση της οετΐας.
Πρόσδετη σύνταξη ατό τον Κλάδο δα δικαιωδούν ο: 

ασφαλισμένοι του ΟΓΑ αγρότες και όχ: και 0; συνταξιούχοι 
υτεσήλικες του ΟΓΑ. του τροίλέτε·. το άοδσο 3 του X. 
1296/82.
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J'. j χ-ty -in* ·Ατ της δαπάνης αχό τη τυνταδ-ώδότητη των 
:ao χαοαχάνω κατηγοριών. εγγράοετα·. y-34£ χρόνο =^E“-y.-r, 
- ατωση ττον Προϋπολογισμό εΞίτων του Υπουργείου Υγείας. 
11 οόνοιας χα: Κοινωνιχών Ασραλίσεων. Το ποσό χυτό γ:α το 
έτος 1989 ορίζεται σε 16.8 δισεκατομμύρια δραχμές. Γ:α 
r.-i-Si επόμενο έτος το ποτό της επιχορήγησης αυτής. ορί- 

με κοινή αχόραση των Υπουργών Οικονομικών χα: 
Υ-είχς. Π ράνοιχς ν.χ: Κοιν. Ασραλίσεων. ύττερα αχύ χρό- 
-αση του Λ;ο:χ·ητ;»ό ΣΙυαδουλί&υ του ΟΓΑ.

Άρ-3ρο 9.

Με το άρ-3ρο 9 χχρέχετα: εςουσιοοότητη όπως με Π.Α/ 
-αα ε“7.τ:νεται ή τροποποιείται το Κατχστχτιν.ό του Κλάδου 
άε το οποίο θέλουν χχ&οριστεί ορισμένα -3έμχτχ δευτερεύουτας 

► σημασίας απαραίτητα όμως για την ομαλή λειτουργ-ία του 
Κλάδου. Ειοιν.ότερχ με το Καταστατικό -3χ νχε-όοριστούν:

α) Ο τρόχος βεόχιωσης ν.χ: ε:οττοαχτρς των εισρορών του 
Κλάοου. η διχδιχζτίχ γτχ τη-/ τήρηση ν.α: ενημέρωση των 
ατοχιχών λογαριασμών των ασραλισμένων το αρμόδια γ:α 
την εάτχραςη των ατομικών εισρορών όργανα. εχτός τη; Α
γροτικής Τράπεζας χαι των Γεωργικών Συνετχιριπα/.ών 
Οργανώσεων χου χ/χρέροντχι στην χαρ. 4 του άο-S-po.i 4, \.α- 
-3ώς και ο τρόπο·; και το ύφος της αμοιόής χυτών.

ί) Τα αρμόδια όργτ/χ για την αχονομή των ουντάςεων.
--) Ο: εχιόαρύντεις των ααρχλισμίνων αχό την χαίυστέ- 

οητη ή μη χαταίολή των ατομ:χών εισρορών.
ο) Ο τρόχος ϊίχ/ε:ρ:αης των χάρων χα: της εδασράλισης 

των χερχλχίων του κλάδου. Βχισημαίνεται άτ: με αχόραση 
του Υχουογοό Υγείας, Πρόνοιας χα: Κο:νων;χών Ασρχλι- 
σεων χα: ύττερα αχό γνώμη του Δ.Σ. του ΟΓΑ, μχορε: τι 
έχταχτες χεοιχτώσε:;. τα χ,εοάλαια του Κλάδου να διατι- 
·>εντα: για την εχυχηρίτητη των χ;αγχών των άλλων Κλάδων 
του ΟΡΑ, ·5α χρέχε: όμως στην αχόραση να ορίζονται χα: ο: 
όοο: χα: ο: προϋποθέσεις χορήγησης χα: εχιστρορής των χε- 
ρχλαίων.

ε) Τέλος με το Π. Δ/γμα -3α καθοριστεί χα: χά-3ε άλλη 
λεχτομ&ρεοχ χου είναι αναγκαία για τη λε:τουργ:α χα: εκ
πλήρωση του αχοχοΰ του Κλάδου.

'Ar-Spo 10.

Με το άρ-3ρο 10 ορίζοντα: ο: χροϊσχύουσες ϊ:αταξ::ς χου 
χχταργούντα: με το παραπάνω σχέδιο νόμου.

'Αρ·3?ο 11.

Με το άρ-3ρο 11 ορίζετα: η ισχύ ς του νόμου χυτού

Α·3ήνα. 24 Α’υγούττου 19S7 

Όι Υπουργοί

&3νοχής Οεχχνομύας Οικονομικών
Κ. ΤΤΗλΙΙΤΗΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟ.ΑΑΣ

Γεωσ-νίχς Υγείας, Πρόν. χα: Kotv. Ασραλίσεων
ΙΩΑΝ. ΪΪΟΤΤΑΚΗΣ ' ΓΕΩΡΓ.-ΑΑΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

ΚΑ Γ.ΑΡΓΟΥΓΊΞένΞΖ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στο σχέδιο Σάμου «Σύσταση Κλάοου Προα-υετης Ατράλ:της 

Αγροτών».

1} Άρ-5?ο 2 Α.Ν. 29/1967 (ΦΕΚ 97).

1. Δ:α Β. Δ/τος. εχδιοομένου τη χροτάτε: των Υπουργών 
Οικονομικών χα: Γεωργίας, μετά γνώμτν του Α'.ο:χητ:ν.ου 
Συμδουλίου του ΟΓΑ. οότ/ατα: να —υττχάή χαρά τω Οργανι- 
ο>'ώ Γεω:γ:χών Ααραλίαεων λογαριατμός χροα:ρετ:χης χροα- 
νετου ατραλίτεως των χαρ’ χυτώ ητραλ:αμένων δια τον χλα-

£ον τυντάχεως γήρατος, οχοχός του οχοιου είναι η γορήγητ-.ς 
χυμχληρωματιχής αυνταδεως. άμα τη συμχληρώσε: του εν. 
της υχογρεωτ.χές ατοα/έαεως χα-3ο?;ζομέ·ίου ορίου ηλιχίας.

2. Δια Β. Λ/-ων οριτ-άήτονται ειδιχώτερον:

α) Ο: όρο: χα: α: αροΰχο-άέαεες ,γορηγήαεως της τυντάδε- 
ως ε:ς τα αερ: ων η χροηγουμένη χαράγραρος χρόαωχα.

ρ) Τα χαταολητεα ααράλιατρα, ο χρόνος χαι ο τρόχος χα- 
ταόολής αυτών.

γ) Ο τρόχος οχολογ:αμού χα: ρευττοχο:ήτεως της συντά- 
δ£ως λαμόχ/ςμενου υχ’ όψ:ν, αρ’ ενός μεν των χατα£λη-3έν- 
των ααααλίττρων χα: της ηλ:χίας του ατραλιαμένου χατά τον 
χρόνον χαταόολής αυτών, αρ’ ετέρου δε ερδιχών συντελεττών 
νο·ύορ:α·3ητοχεν·ι>ι υτό του Δ’.ατάγματος. £άαε: τχετ’χής χνα- 
λογ:ττ:χής μελέ-.ης.

ο) Τα χροτωχα. τα οχοία εν ττερ:χτώοε: φανάτου του ηαρα- 
λ.οχενου χρν της ρευττοχο'.ήαεως της χυντάδεως, ή του τυ- 
•ταά’-ούχοο. ϊ’χυχύντα: χαροχών. ως χαι α: χορηγητέα: ε:ς 
x-τά χαροχα:. χα·

ε) Πά-^ αυναρές. δ:α την εραρμογήν της υχό του χαρόντο; 
χροίλεχομέ·<ης χροα:ρ$τ:χής ααραλίτεως αυντάδεω-/ γήρατος 
•υέμχ.

ο. Δ:α Κα-Όνταού. εχδοόητομενου χατά την ϊ:αο:χαα:αν 
των άρ-3ρων 14 χαρ. 2 χα: 19 χαρ. 2 του Ν. 4169/1961 
ορ:ο·3ήαοντα< η ο:αϊ:χααία χα: τα αρυ.όοια δ:α τη·^ χορήγητ:ν 
των χερ: ών το χάρον αρ-3ρον χαροχών όργανα, τα υχοίλητέα 
;:αα:θλογητ:/.α. ως χαι χάαα λεχτομέρεια δ:α την εραρμο—τν 
του χαρόντος.

2) Ά?-3:ο :,Ι του ΝΔ. 1390/1973 (ΦΕΚ 103).

Αχό της 700 ολτγίας ενάρδχως της ιαχύος του χερ: ου η 
χαρχ-ραρος 3 τον άρ·3ρου 1 του χαρόντος Ν. Δ/το; Κανυ- 
ν:αμου. τυν:--άτα: χαρά τω ΟΓΑ Ε:δ:χό; Λογαριατμός υχό 
εο.ν τίτλον κΣδ:αωτ:χόν Κεράλα-.cv της Π ροα:ρετ:χ.ής Ατρα- 
λ:αεως» ε:ς χ:ττωα:ν του οχο:ου άγετα: 7.ατ’ έτος χοαοατόν
ο% της χροόλεχομένης υχό των άρ-όρων 3 χα: 4 του Ν. Δ/ 
τος 43:5/1966 «χερ: χατ αργή τέως της αμέχου ααραλιχτ1.- 
ο.ης ε:αρορας των αγροτών χα: τ?οχοχο:ήαεως χα: συμχληρώ- 
σεως του Nw.o.· 4169/1961 χα: άλλων τ:νων ϊ:αχάδεων» υ- 
.οερ ΟΓΑ ε:τροράς. Εχ του χεραλαίου τούτου δύνατα: να λαμ- 
•όάνωντα: τα χ/αγχα:ούντα εχάατοτε χοαά 2:α την εδ:αωτ:χή 
χαοΓμδατ:ν του ΟΓΑ εχί των χεχχ;ον:χμένων ααραλίττρων 
του υχό της χρομνητ-υεττης διατάδεως χρο£λ·εχομ«νου Λογα- 
ρ:ααμού χροα:ρετ:χής ααραλίαεως. Ο: όρο: χα: ο: χανόνες 
Λί'τουργ:ας ως τα: η χατανομή του χερί ου ανωτέρω χερα- 
λαιου. ρυίμΐ,οντα: ίια Κανονιτμού.

3) Η χαρ. 3α του άρόρου 17 του Ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 8) 
η οχοία χροΓτίΰην.ε με την χαρ. 2 του άο-όοου 14 του Ν.Δ.
ISriO/l^ (ΦΕΚ 103).

2. Εις το άρ-Spov 17 του Ν. 4169/1961 χροατί-3ετα: η
αχόλου-3ος υχ’ αρ:-3. 3α χαράγραρος.

«3α. Ο: χζοά τω ΟΓΑ αυν:ατώμενοι Λογαρ:ατμοί Προα:- 
ρετ:χής ααραλίτεως είνα: ε:3:χ.ο: λογάρι ατμοί αχοτελούντες 
ανεξάρτητα παραρτήματα του χρεϋχολογιαμού του ΟΓΑ, η 
ί:α-/ε:ρ:α:ς των οχοίων ενεργείτα: υχό του ΟΓΑ, χατά την 
οιέχουααν τον Οργανικό·; τούτον νομοθεσίαν, αι δε επενδύσεις 
των Κεραύ.αίων των αχορατίζονται, 7.ατ' εςαίρετιν χάτης 
αχυούαης α·;τι-3έτου γεν:7.ής ή ειδιχής διατάδεως, ελευ-3έρως 
χαρά του Διοιχητιχτύ Συμδουλίου του Οργανισμού, μετά γνώ
μην εχταμελούς Επιτροπής χυγχροτουμένης δια χοινής αχο- 
■ράαεως των Υχουργών Εόνιχής Οικονομίας. Οιχονομοοών χαι 
Κοινωνικ.ών Υχηρεαιών. εξ ενός ανωτάτου ή ανωτέρου υχχ·.- 
λήϋ.ου των Υπουργείων Ε-3νιχής Οιχονεμίας, Ονχονομιχών 
χα: Κυινωικών Υπηρεσιών, εξ ενός Δ/ντού της Τροτχέζης 
της Β/.λάοος, εν. δύο ανωτάτων ή ανωτέρων υπαλλήλων του 
ΟΓΑ χαι εδ ενός etiixcu Εχ~τήμονος».


