
Τής πρότασης νόμου «γιά την Αυτόματη Τιμαριθμική
’Αναπροσαρμογή των αποδοχών των έργαζομένων μέ
σχέση έργασίας Ιδιωτικού δικαίου». - - .

Πρός τή Βονλή των 'Ελλήνων
Ή κυβέρνηση, με τις Ιδιες τις προγραμματικές δηλώσεις, 

καθώρισε σαν ένα άπό τα βασικά της μέτρα εισοδηματικής 
πολιτικής γιά τήν προστασία τοϋ εισοδήματος των έργαζο
μένων και των συνταξιούχων, τήν αύτόματη τιμαριθμική 
άναπροσαρμογή. Καί διαβεβαίωσε δτι θά τήν εφάρμοζε άπό 
τήν 1η ’Ιανουάριου 1982. -,

Ή υποχρέωση αυτή επιβεβαιώθηκε καί μεταγενέστερα 
έπανειλημμένα. ' Η άπόφαση τοΰ κ. 'Υπουργού των Οικονο
μικών, μέ τήν οποία εφαρμόστηκε ή αυτόματη τιμαριθμική 
άναπροσαρμογή στό δημόσιο τομέα καί καθορίστηκαν οί 
μισθοί σ’ αυτόν (ή ύπ’ άριθμόν 9019/295 τής 25.1.1982), 
στηριζόταν «στήν άνάγκη προστασίας τοΰ εισοδήματος 
τών έργαζομένων άπό τόν πληθωρισμό». *0 ίδιος κ. ' Υπουργόε 
τών Οικονομικών, πρόσφατα, πριν μόλις ένα μήνα, υποστή
ριζε στή Βουλή καί άπό τήν τηλ.εόραση, ότι ή άκρίβεια πού θά 
προκαλέσουν οί έμμεσοι φόροι πού επιβλήθηκαν, δέν θά θίξει 
τά εισοδήματα τών μισθωτών, γιατί αύτά θά τά προστατέψει 
ή εφαρμογή τής αυτόματης τιμαριθμικής άναπροσαρμογής. 
’Ακόμα ειδικότερα ό αρμόδιος κ. 'Υπουργός ’Εργασίας μέ τό 
ύπ’ άριθμό πρωτ. 5646 τής 29 ’Απρίλη 1982 έγγραφό του 
πρός τή Βουλή, σέ άπάντηση σχετικής άναφοράς έργατοΰπαλ,- 
ληλικών όργανώσεων, πού κατέθεσαν Βουλευτές τοΰ Κόμ
ματός *μας, · δήλωσε έπί λέξει «Τό θέμα’τής καθιέρωσης 
συστήματος τιμαριθμικής αύξησης "τών'μισθών καί ήμερο- 

: μισθίων θά άντίμετωπιστεϊ νομοθετικά». χαχφΑ ρτ λ ; ύτ "
-.vÎ-Â#-' -Υ*·» -λ - *\ - *.: ί *, f ··■>. · j ’ -]■
■ήνήόί εργαζόμενόν δμώς αυτές‘τις μέρες βλέπουν τίς ανει

λημμένες αυτές ύποχρεώσεις^'^ά ·μή' πραγματοποιούνται. 
ΐ- Στίς ' 28 ’Απρίλη 1982, πρινφτάσει τό έγγραφό του ’ στή 

Βουλή', ’ διακηρύχθηκε άπό τόν κ. 'Υπουργό’Εργασίας' πώς' ή 
^νομοθετική εφαρμογή τής αυτόματης τιμαριθμικής άναπρο- 

σαρμογής δέν είναι δυνατή. Καί δτι μόνο μέ τίς Συλλογικές 
■ Συμβάσεις'μπορεί νά καθιερωθεί. ζΕτσί' έκατόντάδες^χιλιάτ’
- δες έργαζομένων, πού στη ρίχθηκαν'στις κυβερνητικές επαγ
γελίες καί δέν έπιδίωξαν τήν καθιέρωσή της'μέ τίς Συλλογ
ή ικές Συμβάσεις πού υπόγραψαν τά Συνδικάτα τους, βλέπουν 
τό είσόδημά τους έκτεθειμένο στίς συνέπειες τοΰ πληθω
ρισμού,' πού σ’ ένα τουλάχιστο ποσοστό, προέκυψε άπό τά 
ίδια τά κυβερνητικά οικονομικά μέτρα. *Η κατάσταση 
πού έτσι, προέκυψε δέν μπορεί νά άντιμετώπισθεΐ ριζικά 
μέ τό ήμίμετρο τής νέας διαπραγμάτευσης. Γιατί δέν είναι 
βέβαιο πώς δταν τό θέμα καταλ.ήξει στή Διαιτησία θά γίνει 
δ~κτή ή άρχή τής άναπροσαρμογής καί μάλιστα άναδρομικά 
άπό 1 ’Ιανουάριου 1982."" ‘ / ’ " ' γ ;

Τά έπιχειρήματα, μέ τά όποια ό κ. 'Υπουργός Εργασίας 
στηρίζει τήν άποψή του, είναι άβάσιμα. (- ;
q Καί,'πρώτα, τό Σύνταγμα (άρθρο 22), άντίθετά μέ 6,τι 
φοβάται ό κ. 'Υπουργός, όρίζει πώς «ή έργασία. ’. /τελεί υπό 
τήν προστασίαν τοΰ Κράτους, μεριμνώντος.ζή' διά τήν ηθι
κήν καί υλικήν έξύψωσιν τοΰ έργαζομένου άγροτικοΰ καί 
αστικού πληθυσμοΰ». Καί άκόμα περισσότερο,'τό Σύνταγμα, 
ειδικεύοντας τήν παραπάνω άρχή, έπιβάλλει όπως «διά νόμου 
καθορίζονται οί γενικοί δροι έργασίας συμπληρούμενοι ύπό 
τών δι’ έλευθέρων διαπραγματεύσεων συναπτομένων συλ
λογικών συμβάσεων έργασίας καί, έν άποτυχία τούτων, ύπό 
τών διά διαιτησίας τιθεμένων κανόνων». ...
«τ Είναι σαφές καί άναμφισβήτητο δτι ή προστασία τοΰ εισο
δήματος τών έργαζομένων άπό τόν πληθωρισμό είναι άναγ- 
Χαία προϋπόθεση 6χι απλώς γιά τήν «υλική εξύψωση» τοΰ 
έργαζομένου, άλλα γιά τήν ίδια τήν συντήρηση τοΰ ύλικοΰ 
έπιπέδου τής ζωής του." Καί έπίσης είναι σαφές καί άναμ- 
φισβήτητο δτι τό ύψος τών άποδοχών τοΰ έργαζομένου άπο- 
,τελεϊ τό πρωταρχικό καί κύριο «γενικό δρο έργασίας». 
Συνεπώς,'καί γιά τούς δυό αυτούς λόγους, άπό τό Σύνταγμα 
ίπιβάλλεται, άντίθετά άπ’ δ,τι φοβάται ό κ. 'Υπουργός ή κατο-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ . χύρωση μέ νόμο τοΰ εισοδήματος τών μισθωτών άπό τόν 
πληθωρισμό, μέ τήν έφαρμογή τής αυτόματης τιμαριθμικής 
άναπροσαρμογής. Αύτό τό «γενικό δρο έργασίας», πού θά 
θεμελιωθεί μέ τό νόμο, οί Συλλογικές Συμβάσεις Έργασίας 
(ή οί άναγκαΐοι διαιτητικοί κανόνες) μπορούν άπλώς νά 
τόν συμπληρώσουν. ’Αλλά καί γιά νά είναι οί σχετικές δια
πραγματεύσεις, έστω καί στό μέτρο πού επιτρέπει ή συγκε
κριμένη κοινωνική συγκυρία, πού προκύπτει άπό τό ΐσχύον 
πολίτευμα, στοιχειώδικα «έλεύθερες», έπιβάλλεται ό προη
γούμενος καθορισμός άπό τό νόμο «τών γενικών δρων έργα
σίας», στούς οποίους θά θεμελιωθεί ή συμπλήρωση.

"Οσο γιά τήν άποψη πώς ή νομοθετική καθιέρωση τής 
αύτόματης τιμαριθμικής άναπροσαρμογής είναι άντίθετη 
μέ διεθνείς συμβάσεις, τό πρώτο πού έχουμε νά παρατηρή
σουμε είναι δτι οί συμβάσεις αυτές δέν άναφέρονται συγ
κεκριμένα. ’

"Αν πρόκειται πάντως γιά τήν άριθμ. 98 Διεθνή Σύμβαση, 
οί διατάξεις της καί ειδικά τό άρθρο 4, όχι μόνο δέν άπο- 
κλείουν άλλά άντίθετά έπιβάλλουν μέτρα «... δι’ ών νά 
ένισχύεται καί νά προωθείται... ή χρησιμοποίησις διαδι
κασιών, δι’ ών. .·.. οργανώσεις έργοδοτών καί έργαζομένων 
νά έρχονται έκουσίως εις διαπραγματεύσεις».- .'.λ ί ν' ;

Τέτοιο στοιχειώδες μέτρο, δπως' άναφέραμε παραπάνω 
καί μάλιστα στίς συγκεκριμένες συνθήκες τής ελληνικής πρα
γματικότητας, είναι ή νομοθετική καθιέρωση τής άναπρό- 
σαρμογής, γιά τή διατήρηση τουλάχιστον τής άγοραστικής 
δύναμης τοΰ είσοδήματος τών έργαζομένων, αυτής πού είχαν 
πρίν τίς διαπραγματεύσεις. /··.· ·? -.··.·* ,·.·τ·· . ίν

Τέλος, 'πιστεύουμε δτι.. είναι αδιανόητο νά ά. νεΐταί' ή 
κυβέρνηση νά έκπληρώ'σει'στοιχειώδη ανειλημμένη ποχρέω- 
σή τής,' μέ τό πρόσχημα" δτι αποτελεί επέμβασή γιά τό συν
δικαλιστικό κίνημα."' ' ’ Α~* ’ " •'ν0'-Λ··

Στήν ύλοποίηση, 'στόν Ιδιωτικό τομέα’ αύτής τής συγκε
κριμένης κυβερνητικής υποχρέωσης, · πού είναι συγχρόνως
συνταγματική έπιταγή καί μέτρο ,έπιβλημένο άπό. τήν. 98 
Διεθνή Σύμβαρη', αποβλέπει ή πρόταση νόμου, πού θέτουμε 
ύπό τήν κρίσή τής Βουλής.

Ή πρότασή μας, χωρίς νά δίνει στό πρόβλημα τήν ολο
κληρωμένη λύση πού ζητούν οί έργαζόμενοι, δέχεται, προ
σωρινά καί μόνο σάν βάση τήν ρύθμιση πού έγινε άπό τήν 
κυβέρνηση γιά τό δημόσιο τομέα, μέ μιά όρισμένη βελτίωση, 
δσο άφορά τόν υπολογισμό τής βάσης τής άναπροσαρμογής.

Ειδικότερα : "
1. Μέ τό άρθρο 1 καθιερώνεται ή άρχή τής ΑΤΑ καί καθο

ρίζεται δ βασικός τρόπος τής έφαρμογής τής, ό κύκλος .τών 
μισθωτών πού άφορά, καθώς καί οί. γενικές άρχές γιά τό 
είδος τών άποδοχών τίς όποιες καλύπτει. · ιό·'..?, - ί ·.·." ?

Ή ρύθμιση τών σχετικών ζητημάτων στίς δυό ειδικές 
περιπτώσεις, πού μνημονεύονται στό τρίτο έδάφιο τής παρα
γράφου 2 τοΰ άρθρου, άφήνεται νά γίνει μέ Προεδρικά 
Διατάγματα, πού όμως πρέπει νά έκδοθοΰν μέσα σέ τρεις 
τό άργότερο μήνες άπό τήν Ισχύ τοΰ Νόμου. 'Η ρύθμιση πού 
θά γίνει μέ τά Προεδρικά Διατάγματα θά μπορεί νά προσαρ
μόσει τίς διατάξεις τοΰ νόμου, στό μέτρο πού αύτό έπιβάλ- 
λεται, στίς ιδιομορφία τής σχέσης έργασίας στήν οποία άνα- 
φέρονται.' .?■.·;■ λ:.-,"λ.";/,' y - .ίΟ ' .α,’ΐ.ύ.ν.Α ήπεώ:·'.*
1 2. Μέ τό άρθρο 2 ειδικεύεται δ τρόπος έφαρμογής; τής
ΑΤΑ.'.:.·' ή ·. ; ■" · .-λ }- '■ - ’ Γ·· ή ·
' Τό ποσό τών άποδοχών πού άναπροσαρμόζεται πρόσδιο; 
ρίζεται μέ τρόπο πού νά καλύπτονται όλοι οί πολυποίκιλοι 
τρόποι άμοιβής τών μισθωτών στόν Ιδιωτικό τομέα. Πάντως 
σά βάση παίρνεται δ μέσος όρος τών πραγματικών'καί στα
θερών μηνιάτικων άποδοχών, ύπό καθεστώς πλήρους άπα: 
σχόλησης, τοΰ περασμένου τετράμηνου, λ νύ :τ'/ χχ-.:.νή
'■ Τά κλιμάκια καί τά ποσοστά άναπροσαρμογής είναι τά 
ίδια πού ή Κυβέρνηση καθιέρωσε γιά τό δημόσιο τομέα.

Είναι γνωστές, γιατί έχουμε έκθέσει στή Βουλή, οί έπΓ- 
φυλάξεις μας γιά τήν έκταση τής ΑΤΑ, πού καθιέρωσε ή Κυ-
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βέρνηση για τον Δημόσιο Τομέα. Τή θεωρούμε ανεπαρκή, γιατί 
δέν άποκαθιστά ολόκληρη τή μείωση πού τά εισοδήματα των 
εργαζομένων' παθαίνουν συνεχώς από' τόν πληθωρισμό. 
'Γιάν? ειτανε ολοκληρωμένη ή'αποκατάσταση τής με.ωσης

- 1*- «μ . y J- K'- » %* v > . · - . · ' J· - * ». »αυτής ua έπρεπε . '

μειωσης^τ 
τοϋ τετράμηνου από τόν πληθωρισμό καί
«·β)’ Ή "ΑΤΑ να υπολογίζεται στο σταθερό ποσό τών δρχ. 
45.000,'πού να πολλαπλασιάζεται μέ ολόκληρο τό ποσοστό 
μεταβολής τόϋ δείκτη τιμών καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.), τό δέ 
γινόμενο νά'προσαυξάνεί τίς αποδοχές των μισθωτών που θα 
έχουν, διαμορφωθεί στό τέλος τοϋ τετράμηνου άνεξάρτητα 
άπό" τό δψος τόυς; "' 7. ’ Γ. ' Τ " *’Γ ' .
7 Τις θέσεις μάς καί τίς έπιφυλ.άξεις μας αύτές'τίς^ διατη-

?°Τε· ·γ ·.’··· · ' ' · ' :·' . ν
. 3. Στά άρθρα 3 καί 4 καθιερώνονται κανόνες για τη γρή
γορη, άλλά μέσα στά άντικειμενικά άναγκαϊα χρονικά όρια, 
καταβολή τοϋ ποσοϋ τής ΑΤΑ στους μισθωτούς. Καθώς 
επίσης καί κανόνες για την αποτροπή τής καταδολίευσης τής 

’ ÀTA. άπό τούς Ιργοδότές.’ V , {" .’’7-7
7 ‘4.7Τέλος τό άρθρο 5 άποβλέπει νά κατοχυρώσει τίς ευνοϊ
κότερες ρυθμίσεις πού έχουν κατακτήσει οι έργαζόμενοι καί 
να τούς δώσει τή δυνατότητα να πετύχουν στό μέλλον καί 
νέες πιό ευνοϊκές, με όποιοδήποτε τρόπο, όπως π.χ. μέ Συλ
λογική Σύμβαση ή Διαιτητική ’Απόφασή. Ρητά προβλέπε- 
ται πώςεύνοϊκότερες ρυθμίσεις δέν θίγονται άπό τό νόμο, άλλα 
υπερισχύουν άπό τίς διατάξεις τοϋ νόμου. ν , ·' .77.7.7

jpr ;·ίτύΐ Αθήνα, 7 Μάη 1982 , .τν-ύ 7 
ΟΙ βουλευτές πού προτείνουν' τ$ νόμο ' ' · '

Ν. Καλούδης, Ά. Άμπατιέλος, Δ: Μαυροδόγλου, Δ. Σαχίνης, · 
λ ^ν*·!“ >ν · Κ. Κάππος, Αίμ. ’Υψήλάντη “ Ρ ; 7

~0fMt S'ÇT? Ζ·Χ·£ν,&:: 
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Γιά . τήν Αυτόματη Τιμαριθμική ’Αναπροσαρμογή τών 
άποδοχών τών εργαζομένων μέ σχέση έργασίας ιδιωτικού 
δικαίου. εε. .ι.ν;··.·’ ί

-.0—. L· ·: Λ'Ι / 'ΑΡΘ?° _\· - .. ; ,- ;. ·ιΤ Ιΐ{ ·
'·. 1. Άπό τήν 1η ’Ιανουάριου 1982 καθιερώνεται ή άρχή 
τής Αύτόματης Τιμαριθμικής ’Αναπροσαρμογής · (Α.Τ.Α. ) 
τών άποδοχών τών έργαζομένων μέ σχέση έργασίας ιδιω
τικού δικαίου.... ,......· _ .......
--•Ή Α.Τ.Α. γίνεται κάθε τέσσερις ημερολογιακούς μήνες, 
μέ άφετηρία τήν 1η ’Ιανουάριου 1982. V f ;s
Γ· 2; Ή Α.Τ.Α. άφορά τούς μισθωτούς πού άπασχολοϋνται 
στά όρια τής χώρας, μέ σχέση έργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
σέ όποιοδήποτε έργοδότη, άνεξάρτητα άπό τό είδος καί τή 
φύση τής νομικής του προσωπικότητας, Οπως τό Ελληνικό 
Δημόσιο,' τούς ’Οργανισμούς Τοπικής Αύτοδιοίκησης, ’Αλ
λοδαπά Δημόσια, ’Ελληνικά ή ’Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου ή ’Ιδιωτικού Δικαίου, Ελληνικές ή ’Αλλοδαπές 
Δημόσιες ’Επιχειρήσεις ή ’Εκμεταλλεύσεις, μή Προσωπικές 
Εταιρείες, Προσωπικές Εταιρείες, ’Αστικές Εταιρείες, 
“Ατυπες Κοινοπραξίες,. Ατομικές Επιχειρήσεις ή Εκμε
ταλλεύσεις καί ό,τιδήποτε άλλο.

Ή Α.Τ.Α. άφορά έπίσης τίς άποδοχές τών μισθωτών ’Αλ
λοδαπής. Υπηκοότητας, άλλά Ελληνικής Εθνικότητας, 
άκόμα καί αν δέν άπασχολοϋνται νόμιμα στά όρια τής χώρας 
καθώς καί τίς άποδοχές μισθωτών ’Αλλοδαπής ’Υπηκοότητας 
καί μή Ελληνικής Έθνικότητος, άλλά μόνο έφ’ όσον απα
σχολούνται νόμιμα στά όρια τής χώρας,
_,._Μέ. Προεδρικά Διατάγματα, πού θά έκδοθοϋν μέσα σέ 
τρεις τό όργότερο μήνες άπό τήν ισχύ τού νόμου, ή Α.Τ.Α. 
θά έπεκταθεϊ άπό τήν 1 Ίανουαρίου 1982 α ) στούς μισθωτούς 
’Ελληνικής Υπηκοότητας ή ’Αλλοδαπής 'Υπηκοότητας άλ

λα Ελληνικής Εθνικότητας πού άτ ασχολούνται ίςω άπό τά 
όρια τής χώρας ύπό τούς άλλ.ους όρους πού καθορίζονται 
στό πρώτο έδάφιο τής παραγράφου αύτής σέ έργοδότες πού 
έχουν τήν κύρια έδρα τούς στά όριά τής χώρας καί β) στούς 
ναυτεργάτες τών ποντοπόρων πλοίων μέ Ελληνική Σημαία. 
Μέ τά Προεδρικά αύτά Διατάγματα θά καθοριστούν οί 
ειδικοί όροι γιά τήν εφαρμογή τής Α.Τ.Α. πού επιβάλλονται 
άπό τήν ιδιομορφία τής σχέσης έργασίας. . '
Ή Α.Τ.Α. δέν ματαιώνεται άπό τό ότι ή σχέση εργασίας 

είναι τυχόν άκυρη άπό όποιοδήποτε λόγο, άκόμα καί άν 
ή απασχόληση είναι άπαγορευμένη, τό τελχυταϊο όμως αυτό 
μέ τήν επιφύλαξη τών άρθρων 178 καί 179 τοϋ ’Αστικού 
Κώδικα.. J -v-r.. /. . .. :

3, Ή Α.Τ.Α. δέν έπηρεάζεται άπό τόν τρόπο υπολογι
σμού τών άποδοχών τοΰ μισθωτού, όπως είναι ό μηνιάτικος 
μισθός, τό μεροκάματο, ή αμοιβή μέ τό κομμάτι, ή άμοιβή 
μέ ποσοστά στόν τζίρο πού πραγματοποεΐ ό μισθωτός και 
ό,τιδήποτε άλλο. .............

’Επίσης δεν επηρεάζεται άπό τόν τρόπο καθορισμού τών 
άποδοχών τού μισθωτού, είτε αύτός γίνεται μέ νόμο, διά
ταγμα, ’Υπουργική ’Απόφαση, Συλλογική Σύμβαση Ερ
γασίας, Διαιτητική ’Απόφαση, -’Εσωτερικό Κανονισμό, 
Έθιμο ή τήν άτομική Σύμβαση Έργασίας, είτε μέ όποιο- 
δήποτε άλλο τρόπο. . . '

ι “Αρθρο 2. J · .
7. 1. Βάση τής Α.Τ.Α. είναι τό ένα τέταρτο(1/4) τοϋ συνό
λου τών πραγματικών άποδοχών πού δικαιούνταν ό μισθω
τός στή διάρκεια τοϋ κάθε τετραμήνου, μέ άφετηρία τήν 1η 
Ίανουαρίου 1982,, ύπό καθεστώς πλήρους άπασχόλησης, 
πάνω στις όποιες υπολογίζονται οί προσαυξήσεις Κυριακής ή 
νυχτερινής έργασίας," η υπερεργασία, οί., υπερωρίες, τά 
επιδόματα εορτών Χριστουγέννων.καί Πάσχα, τό έπίδομα 
άδειας, καθώς καί ή άποζημίωση γιά τήν έκτός έδρας έργα η 
σία. r: ' ... ε . 7\ ..ν . . - ..·_ .7 77.

2. Γιά τήν έφαρμογή τής Α.Τ.Α. κάθε πέμπτο ήμερο- 
λογιακό μήνα μέ άφετηρία τήν 1η Ίανουαρίου 1982, ή βάσή 
τής προηγούμενης .."παραγράφου προσαυξάνεται κατά -τό 
ποσοστό ή τό τμήμα ποσοστού, πού άναφέρεται σέ συνέχεια, 
τής μεταβολής τοϋ δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) τού 
προηγούμενου τετραμήνου, πού νά καθορίζεται μέ κοινή 
’Απόφαση τών· 'Υπουργών , Συντονισμού, Οικονομικών καί 
Έργασίας, έπειτα άπό γνώμη Ειδικής Επιτροπής μέ άνά- 
λ.ογη έφαρμογή τής ΰπ’ άριθ. 9019/295 τής 25.1.19S2 από
φασης τού 'Υπουργού τών Οικονομικών, πού κυρώθηκε μέ τό 
άρθρο 55 περίπτωση I. τού νόμου 1249/1982 «γιά διαρρυ
θμίσεις στην άμεση καί έμμεση φορολογία, μισθολογικά 
θέματα καί άλλες διατάξεις. . _

Ειδικότερα : α) Βάση μέχρι δρχ. 35.000 θά προσαυξά
νεται κατά όλ,όκλ.ηρο τό ποσοστό μεταβολής τού Δ.Τ.Κ. β 
Τό τμήμα τής βάσης άπό δρχ. 35.000 μέχρι δρχ. 55.000 
θά προσαυξάνεται κατά τό μισό (1/2) τού ποσοστού μετα
βολής τοϋ Δ.Τ.Κ. καί γ) Τό τμήμα τής βάσης άπό δρχ. 
55.000 μέχρι 80.000 θά προσαυξάνεται κατά τό ένα τέταρτο 
(1/4) τού ποσοστού μεταβολής τοϋ Δ.Τ.Κ., ένώ γιά τό τμήμα 
τής βάσης άπό δρχ. 80.000 δέν θά γίνεται καμμιά προσαάύ- 
ξηση..,._ ........ ·

Τό άθροισμα τής βάσης καί τής συνολικής προσαύξησης 
πού θά προκύπτει, θά αποτελεί τίς νόμιμες μηνιάτικες, ύπό 
καθεστώς πλήρους άπασχόλησης, άποδοχές τών μισθωτών 
πού άναφέρονται στό προηγούμενο άρθρο τοϋ νόμου τούτου 
γιά τό τετράμηνο πού θά άρχίζει άπό τήν πρώτη μέρα κάθε 
πέμπτου ημερολογιακού μήνα, μέ άφετηρία τήν 1η Ίανουα
ρίου 1982.
-·■".■· ·: - · “Αρθρο 3. '

1. Ή 'Υπουργική άπόφαση, γιά τό ποσοστό μεταβολής 
τού Δ.Τ.Κ. πρέπει νά δημοσιεύεται στήν Εφημερίδα τής 
Κυβέρνησης τό άργότερο μέχρι τή δέκατη πέμπτη (15η) 
μέρα κάθε πέμπτου ημερολογιακού μήνα, μέ άφετηρία τήν 
1η Ίανουαρίου 1982.


