ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ
Στην χρόταση νομού «Επέκταση και στους συνταξιούχους
του συστήματος υπολογισμού των συντάςεων σε οριακέ:τα
πέμπτα και εράσμιο γη tw X. 1S05/84 κ2: στους ~ρτν
από την 1.1.1984 συνσαξιούχουζ».
Όπως είναι γ/ωστό. με το X. 1202. 1981 χα ν:ερω·.-η,·/.ε
;τη χώρ·α μα; το χ/αλβγιχό σύστημα -ιτον-ογ" σια ο- των εημοσ:ο υπαλληλικών συντάμεων σε αντ ικατασταν η του υ . χ ρ:
:ότε -.αχνοντος προοδευτικού. Εγκειται οι το avx/%0"ixo -υστημια ττην αποτίμηση όλων των ετών ττ ; σονταςιμης υπηυεσίατ με την αυτή συνταξιοδοτικη αςια. σε τρόπο ώστε χά
λι χρόνος υπηρεσίας vs απορέρει στο δικαιούχο ^τιντάΐεως
το 1/35 του συνταπίμσυ μισ-Sou του pi έτος 1/οο}. Πρό
κειται. πρπρχ/ώς. για το : ι ν. α: σ τ ε ρ ο σύστημα. το οποίο α,.οτελούσε το όνειρο χα: την προσδοκία όλων των δημοσίων
ντααλλήλω/ν. γι’ αοτό και η κκ31 ε ρ ωση τοο αποτεκϊΐ :ττοσικό στα-ύμό στα συνταξιοδοτικά χρονικά τη: χώσα; μας.
Λχε/σ: το .·*. x2U~ 1'.61 επικρατούσε το προεορικο ο*αστημα, σύμφωνα με το οποίο τα χρονιά τη; συνταξ.μης υπη
ρεσία; είχαν διαφορετική αξία, η οποία εξαρτιότιαν απο το
αν η υπηρεσία αυ-τη ήταν μικρής ή μεγάλης ό:άτ7.ειας. Ήτοι,
χάνε έτος, υπηρεσία; απερερε στο δικαιούχο οοντάξεως
υπάλληλο το 1/59 τοο συντάξιμου μισύού τοο, γ:2 υπηρε
σία 26—30 ετών τα 2/50 χαι για υπηρεσία 31—35 ετών
τα 3/50. Το σύστημα χυτό ητχ/ άδικο χα; λειτουργούσε
κυρ ιολεχτιχα σε βάρος των υπαλλήλων που για τον α η
το β' λόγο (όριο ηλικία;, -νόσος χ.λπ.) υποχρεώνονταν ν,α
αποχωρήσουν 2πό την υπηρεσία έχοντας λίγα συντάξιμα χρο
νιά.
Για να γίνει περτσσάτερΌ κατανοητή η διαφορά μεταξύ
των σας χυτών συστημάτων, άρχει ένα χάνο παράδειγμα.
Εστω ότι υπάλληλος με 25 χρόνια υπηρεσίας -/.α: συντά
ξιμο μ:σ3ό 50.0000 CC·/. αποχωρεί από. τη/ υπηρεσία λόγω
ορίου ηλιαίας. Η σύνταξη που 3α ϊιν.αιούται με τ; αναλό
γιού σύστημα -λα χ/έλ3ει στις 28.550. δρχ.. ενώ χ/ ίσχυε
το πσο/οδεατικό -λα ανερχόταν στις 20.000 σρχ. Δημιουργεί
τε:, δηλαδή. μια διαφορά υπεσ του υπαλλήλου τη; ταςεως
των 8.550 Βρχ., η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστο 43ίό περί
που. Καταλαβαίνει. κανείς, λοιπά/, γιατί το μέτρο 'χυτό, που
-S-έσπισε η τότε Κυβέρνηση τη; Νέας Δημοκρατίας χαραχττοίστηχε χαι Βίχαια ως χοσυσαία χατάχτηση των δημο
σίων υπαλλήλων -χαι των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
Όπως, όμως, είναι αυτονόητο, ένα τέτοιο αετοί είχε ως
:πακόλοο3ο τη σημχ/τική επιβάρυνση του κρατικού προϋπο
λογισμού. Έτσι, για να πεσιο-ρισ-λε! 'η επιίάρυ/ση αυτή χσιώηχε εχ των πραγμάτων επιβεβλημένο να ισ/ύσει πρώτα γ:
χυτούς που να γίνοντχ/ νέο; συνταξιούχο: χία: σύντομα ν
επεκτα-ύε: χαι στους παλαιούς συνταξιούχους. Σ Hr. με'όδευ
ση. ’χυτή μας χ/άγνυασχ/. άλλωστε, χαι τα άλλα χέτρα τα
ιποία λάβαμε με το X. 1202/1981 ,περ των συνταξιούχων,
•τα οποία επιάασύνουν επίσης σοίαρά τεν χρατιχό πσεϋπολογισμό.
Το εχλογιχό αποτέ/εσμα του Οχτωτριυυ 1981 Βεν επέτρεΟε -στη/ τότε ΚνΒέρνηση να ολοχληρώσει το έργο που είχε
Γ/αλάίει με επέχτασή του xai στσυς άλλους συνταξιούχους.
Πέρασε, άμως. άσχετό χρονιχό σιάττηαα χωρίς να έχει γί
νει τίποτε προς την χατεύώυνση της ολοχληρώσεω: του έεγου, που άρχισε η Κυβέρνηση της Χ'έα; Ληεοπρατία;. παρά
••α εύλογα παράπονα χα: τις Βιαμαστυσίετ των συνταξιτύνων. των οποίων τα πεσιίώρια ξωής στενεύουν χα: η οιχενομιχή χατάσταση ολονέν επιϊεινώ'/εται. παρά τι; ρητές
’διαβεβαιώσεις της τότε αξιωματιχής χ/τ:πολ:τεύσεως χα:
σημερινής Κυίερνήσεως.
Το γεγονός χυτέ ρέας υποχρεώνει, για λόγους που χ/ά
γονται στη/ εχτίμηση τη/ οποία τρύσουμε απέναντι στο
πρόσωπο των απομάχων της ξωής χα: του υπηρεσιχ/.εύ χ’α:5ήχο·/τος, να προτείνουμε τη/ επέχτασή σ’ όλους τους συ
νταξιούχους του Δημοχίου χαι των Ν.Π.Δ.Δ. ταυ χ/αλογι-

χού συστήματος υπολογισμού των συντάξεων το. γ/ωστ:
ως συστήματος «των τριαχοστων πέμπτων».
Εξ άλλου, όταν η Κυάέσνησν της X. Λη.οχρατίας ·ι/ησισ:
το X. 1202/81. με τον οποίο εγινε ένα με-ίλο βήμα για τι
σταόιαχη εεαρμογή του συστήματος υπολογισμού των συντα
ξεων του Δηχοσιου σε ουα το ΠΑΣΟΚ μας χαττ-ρόσησε *·ια
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τους συνταξιούχους.
Τ; εχανε ομω: σαν Κυβέρνηση σε όλους τους τομείς χα.
ειδικότερα για το ανωτέρω 3έμα. είναι γνωστό σε όλου:
μας χαι περισσότερο στους συνταξιούχους που πίστεώαν στις
υποσχέσεις του.
Τε ΠΑΣΟΚ δεν περιορίστηκε μόνο στην α-όέτηση τη; .
μια ακόμη κατηγεαία
π;γ· εσεωςτε.. αλλά δημιουργεί
νταξιούχων, εκείνων για τους οποίους 3α έχε: εσασασρτ 2~·_
1.1.64 το πολυδιαοηχίΓχένο σαν ΠΡΑΓλΙΑΤΙΚΑ ΕΧ'ΙΑΙΓ
ΛΐΙΣθΟΛΟΓΙϋ (Ν. 1505/1984).
Τώρα, το πόσο πραγματικά ενιαίο είναι, ραίνεται οπέ του:
τόσσυ; κλάδων μυ3ωτών χαι συνταξιούχων, που διαμαρτύ
ρονται για τις διακρίσεις που περιέχει.
Καλούμε και πάλι την Κυβέρνηση να ανα·3εωρήσει ττ
συνταξιοδετικτ της πολιτική χα: να εραρμόσει τις διατά
σεις του X'. 1505/84 σε όλους τευ; συνταξιούχους, όπωε
πράξχμε εμείς το 1978. όταν με το Ν. 787 εραρμόσαμε του:
νόμους 754 χαι 755 του 1978 για το ενιαίο μΐσ3ολόγιο. σι
όλους τους συνταξιούχους, στους οποίου; μάλιστα δώσαμ:.
με σχετιχή απορασή μας, χαι προκαταβολή ένχ/τ: της αύ
ξησης που 3α έπαιρναν με την αναπροσαρμογή της σύντσ
ξή; τους.
Π ρος το σχ'πό τούτο έχω
την τιμή να υποβάλω σττ ·
κρίση της Βουλής την χ/.όλου3η πρόταση νόμου χα: να παρακαλέσω για την επιψήφισή της.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤ
«ΕΙπέχταση χαι στους συνταξιούχους του συστήματος υπολο-ρισαού των συντάξεων σε τριαχοστά πέμπτα χαι εσαρμογή του Ν. 1505/84 χαι στους πριν από την 1.1.84 συνταξι
ούχους»
Ά?3ρε

1.

Η διάταξη της περιπτ. δ' της πασ. 1 των άρ3ρων 15 χα
42 του Α.Ν. 1854/1951, όπως τα άρ3ρα χυτά ισχύουν με*α το ν. 1202/1984. έχει εφαρμογή -·α όλους τους συντα
ξιούχους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. x/εξάστητα απ:
το χρόνο εξόδου χυτών από την υπηρεσία.
Ά?3ρο 2.
1. Ο: διατάξεις του Ν. 1505/84 «Αναδ:άρ3ρωττ μ::3ο
λσριου πσοσωπιχσύ της Δημόσιας Διοίκησης χα: άλλε; σ
ναρεϊς διατάξεις» χαι τευ -/όμου που 3α ρυνμίσει τα 3έμσ
τα χ/απροσασμογής των σσ/τάξεων. όσων εσυγαν α-ό ττ
υπηρεσία απε την ισ/ύ (1.1.84) του χ/ωτέρω νάμου χαι με
τά εφαρμόζονται ανάλογα χα: για τι; πσιν από την ήμερο
μηνία χυτή χ/χ-/ω:ισ3ε:σες συντάξεις του προσωπικού που
υκά-εται στη διάταξη του άρ3σου 1 του Ν. i505/84
2. Ο τρόπος χ/ακροσαρμο-ής των συντάξεων της κ:σγουμένης πασχγράοου χα3ορ:ζετα: με απόσατη του Υπου:
γού Οικονομικών.
3. Η σύνταξη που χσ/ονίζεται με το νάμο αυτό, δε·/ μ το
σε! τε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από εκείνη το.
έπαιρνε, μαζί με τα επιδόματα, ο συνταξιούχε;, σύυ ο ι·»/;
με τις διατάξεις που ίσχυτι πριν από το Νόμο αυτό.
Τυχόν επιπ/.έ'ν δισσοσά διαττσειτα: τχ/ πσοσωεινό επ’
οομα.
Ά:3όο 3.
Η ισχύς του νάμου χυτού, αρχίζει από 1.1.1984.
Α3ήνα. 12 Ιουνίου 1986
Ο Προτείνων Βουλευτής
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