
Στην πρόταση Νόμου «Επέκταση και στους. συνταξιούχους 
του συστήματος υπολογισμού των συντάξεων σε τριακοστά 
πέμπτα».

Ποος τη Βουλή των Ε^/. ήνων
Όπως είναι γνωστό, με το Ν. 1202/1981 καθιερώθηκε, 

στη χώοα μας το αναλογικό σύστημα ,..λογ σμού των δημο
σιοϋπαλληλικών συντάξεων σε αντικατάσταση του μέχρι τότε 
ισχΰοντος προοδευτικού. Έγκειται δε το αναλογικό σύστημα 
στην αποτίμηση όλων των ετών της συντάξιμης υπηρεσίας με 
την αυτή συνταξιοδοτική αξία, σε τρόπο ώστε κάθε χρόνος 
υπηρεσίας να αποφέρει στον δικαιούχο συντάξεως το 1/35 
του συντάξιμου μισθού του (1 έτοςπαΙ/3'5). Πρόκειται, προ
φανώς, για το δικαιότερο σύστημα, το οποίο αποτελούσε το 
όνειρο και την προσδοκία όλων των δημοσίων υπάλληλων, γι’ 
αυτό και η καθιέρωση του αποτελεί ιστορικό σταθμό στα συν- 
ταξιοδοτικά χρονικά της χώρας μας. - . . . .;c =.

Μέχρι το Ν. 1202/1981 επικρατούσε το προοδευτικό σύ
στημα, σύμφωνα με το οποίο τα χρόνια της συντάξιμης υπη
ρεσίας είχαν διαφορετική αξία, η οποία εξαρτιόταν από το 
αν η υπηρεσία αυτή ήταν μικρής ή μεγάλης διάρκειας. Έτσι, 
για υπηρεσία 1—25 ετών, κάθε έτος υπηρεσίας απέφερε 
στον δικαιούχο συντάξεως υπάλληλο..το 1/50 του συντάξιμου 
μισθού-του,.για υπηρεσία 2ΰ—3·'> ετών τ.π 2/50 κα·ι για υπη
ρεσία 31—35 ετών τα 3/50. Το σύστημα αυτό ήταν άδικο 
και λειτουργούσε κυριολεκτικά σε βάρος των υπαλλήλων που 
για τον α' ή τον β' λόγο (όριο ηλικίας, νόσος κ.λ.π.) υπο
χρεώνονταν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία έχοντας λίγα 
συντάξιμα χρόνια. ' *' : ~ -· ' 1
·. Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η διαφορά μεταξύ των 

δύο αυτών συστημάτων αρκεί ένα μόνο παράδειγμα.' Έστω ότι 
υπάλληλος με 25 χρόνια υπηρεσίας και συντάξιμο μισθό 50. 
000 δρχ. αποχωρεί, από. την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας. Η 
σύνταξη που -Sa δικαιούται με το αναλογικό σύστημα θα α- 
νέλθει στις 28.550 δρχ., ενώ αν ίσχυε το προοδευτικό θα ανερ
χόταν στις 20.000 δρχ. Δημιουργείται, δηλαδή, μια διαφορά 
υπέρ του υπαλλήλου της τάξεως των 8.550 δρχ., η οποία 
οτντιστο'χεί σε ποσοστό 43% περίπου. Καταλαβαίνει, κανείς, , 
λοιπόν, γιατί το μέτρο αυτό, που θέσπισε η τότε Κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίστηκε, και δίκαια, ως κο- . 
ρυφαία κατάκτησα των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλ
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.................. ...................

Όπως, όμως, είναι αυτονόητο, ένα τέτοιο μέτρο είχε ως 
επακόλουθο τη στμαντική επιβάρυνση ταυ κρατικού προϋπο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ λογισμού. Έτσι, για να περιορισθεί η επιβάρυνση χυτή, κρί- 
θηκε εκ των πραγμάτων επιβεβλημένο να ισχύσει πρώτα, γι’ 
αυτούς που θα γίνονταν νέοι συνταξιούχοι και σύντομα να επε- 
κταθεί και στους παλαιούς συνταξιούχους. Στήν~μεθόδευση 
αυτή μας ανάγκασαν, άλλωστε, και τα άλλα μέτρα τα οποία 
λάβαμε με το Ν. 1202/1981 υπέρ των συνταξιούχων, τα ο
ποία επιβάρυναν επίσης σοβαρά τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το εκλογικό αποτέλεσμα του Οκτωβρίου 1981 δεν επέτρε- 
ψε στην τότε Κυβέρνηση να ολοκληρώσει το έργο που είχε α- 
ναλάβε: με επέκτασή του και στους άλλους συνταξιούχους. 
Πέρασε, Ομως, αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς να έχει γίνει 
τίποτε προς την κατεύθυνση της ολοκληρώσεως του έργου 
που άρχισε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά τα 
εύλογα παράπονα και τις διαμαρτυρίες των συνταξιούχων, 
των οποίων τα περιθώρια ζωής στενεύουν και η οικονομική 
κατάσταση ολονέν επιδεινώνεται, παρά τις ρητές διαβεβαιώ
σεις τη; τότε αξιωματική; αντιπολιτεύσεως και σημερινής 
Κυβερνήσεως. '

Το γεγονός χυτό μας υποχρεώνει, για λόγους που ανάγον
ται στην εκτίμηση την οποία τρέφουμε απέναντι στο πρόσωπο 
των απομάχων της ζωής και του υπηρεσιακού καθήκοντος, 
να προτείνουμε την επέκταση σ’ όλους τους συνταξιούχους του 
Δημοσίου κ.αι των Ν.Π.Δ.Δ. του αναλογικού συστιχιατος υπο
λογισμού των συντάξεων, του γνωστού ως συστήματος «των 
τριακοστών πέμπτων».

Προς τον σκοπό τούτο έχω την τι/μή να υποβάλλω στην 
κρίση της Βουλής την ακόλουθη πρόταση νόμου και να παρα-' 
καλέσω για την επιψήφισή της. )

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤ
Επέκταιση και στους συνταξιούχους του συστήματος υπολο

γισμού των συντάξεων σε τριακοστά πέμπτα.

Άρθρο μόνο.
Η διάταξη της περιπτ. δ' της παρ. 1 των άρθρων 15 και 

42 του Α.Ν. 1854/1951, όπως τα άρθρα χυτά ισχύουν μετά 
το Ν. 1202/1981, έχει εφαρμογή για όλους τους συνταξιού
χους του Δημοσίου και των Ν. Π ΛΑ., ανεξάρτητα από τον 
χρόνο εξόδου αυτών από την υπηρεσία. . . .1
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