
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΊ’
Στην — ρόταση νόμου «περί εφαρμογής του Ν. 1505/
S4, και στους πριν από τη 1.1.1984 συνταξιούχους».
Όταν η Κυβέρνηση της Ν. Δημοκρατίας ψήφισε το Ν. 

1202/81, με τον οποίο έγινε ένο μεγάλο βήμα για τη σταδιακή 
εφαρμογή του συστήματος υπολογισμού των συντάξεων 
του Δημοσίου σε 35α, το ΠΛΣΟΚ μας κατηγόρησε γιατί 
δεν το εφαρμόσαμε αμέσως σε όλους τους συνταξιούχους ■ 
και ότι τους χωρίσαμε σε κατηγορίες με 50ά, 45α, και 35α, 
υποσχόμενο πως όταν, εκείνο ελθει στην εςουσια, θα διαθεσει 
τα αναγκαία ποσά για την επέκταση των 35ων σε όλους τους 
συνταξιούχους.

Τι έκανε όμως σαν Κυβέρνηση σε όλους τους τομείς 
και ειδικώτερα για το ανωτέρω θέμα, είναι γνωστό σε όλους 
μας και περισσότερο στους συνταξιούχους που πίστεψαν στις ■ 
υποσχέσεις του.

Το ΠΑΣΟΚ δεν περιορίστηκε μόνο στην αθέτηση της 
υποσχέσεώς του αλλά δημιουργεί μία ακόμη κατηγορία συντα
ξιούχων, εκείνων για τους οποίους θα έχει εφαρμογή από 
1.1.S4 το πολυδιαφημισμένο σαν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΙΑΙΟ 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ( Ν. 1505/1984).

Τώρα, το πόσο πραγματικά ενιαίο είναι, φαίνεται από τις 
σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις διαφόρων κλάδων 
μισθωτών και συνταξιούχων, που διαμαρτύρονται για τις 
διακρίσεις που περιέχει.

Καλούμε και πάλι την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει' τη ' 
συνταξιοδοτική της πολιτική και να εφαρμόσει τις διατάξεις 
του Ν. 1505/S4 σε όλους τους συνταξιούχους, όπως πράξαμε 
εμείς το 1978, όταν με το Ν. 787 εφαρμόσαμε τους νόμους 
754 και 755 του 1978 για το ενιαίο μισθολόγιο, σε όλους τους 
συνταξιούχους, στου. οποίους μάλιστα δώσαμε, με σχετική 
απόφασή μας, και π; όκαταβολή έναντι της αύξησης που θα 
έπαιρναν με την αναπροσαρμογή της σύνταξής τους.

Γι’ αυτό είχαμε την τιμή να υποβάλουμε στην κρίση της 
βουλής την ακόλουθη πρόταση νόμου και να παρακαλέσουμε 
για την επιψήφισή της.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εφαρμογή του Ν. 1505/84, και-στους πριν από τη 1.1.84 
συνταξιούχους.

Άρθρο 1.

1. Οι διατάξεις του Ν. 1505/84 «Αναδιάρθρωση μισθο
λογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες 
συναφείς διατάξεις» και του νόμου που θα ρυθμίσει τα θέματα 
αναπροσαρμογής των συντάξεων όσων έφυγαν από την 
υπηρεσία από την ισχύ (1.1.84) του ανωτέρω νόμου και 
μετά εφαρμόζονται ανάλογα και για τις πριν από την ημερο
μηνία αυτή αναγνωρισθείσες συντάξεις του προσωπικού που 
υπάγεται στη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 1505/84.

2. Ο τρόπος αναπροσαρμογής των συντάξεων της προη
γούμενης παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υ
πουργού Οικονομικών.

3. Η σύνταξη που κανονίζεται με το νόμο αυτό δεν μπορεί 
σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από εκείνη που 
έπαιρνε, μαζί με τα επιδόματα, ο συνταξιούχος, σύμφωνα με 
τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από το νόμο αυτό.

Τυχόν επιπλέον διαφορά διατηρείται σαν προσωρινό επίδο-
μχ· ____________  . ___ _____

Άρθρο 2.

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από 1.1.1984. 

Αθήνα, 3 Φεβρουάριου 1985

Οι προτείνοντες Βουλευτές 

Κ. Στεφανόττουλος. Κ. Παπαρρηγόπουλος.


