ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΗΕΣΙΙ
Στην πρόταση Νόμου «Καθιέρωση της Αυτόματης Τιμαρι
θμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ)».
Προ; τη Βουλή τα))· Ελλήνων
L. Η πρόταση νόμου που καταθέτει το ΚΚΕ Εσωτερικού
τη νομοθετική κατοχύρωση της Αυτόματης Τιμαριθμι
κής Αναπροσαρμογής αποσκοπεί στην κατοχύρωση μιας ση
μαντικής κατάχτησης των εργαζομένων που ουσιαστικά
καταργείται με τα αέτρα που εξαγγέλθηκαν στις 11.10.85 από
την Κυβέρνηση. Η νομοθετική κατοχύρωση της ΑΤΑ αποτε
λεί αίτημα της ΓΣΕΕ και της συντριπτικής πλειοψηφίας του
συνδικαλιστικού κινήματος, ενω αποτελεί συστατικό στοι
χείο της πρότασης του ΚΚΕ Εσωτερικού για τη διέξοδο της
χώρας από την οικονομική κρίση και τις κοινωνικές εντά
σεις που συγκλονίζουν τη χώρα. Το ΚΚΕ Εσωτερικού είχε
καταθέσει σχετική πρόταση νόμου στη Βουλή ήδη το 1978
αλλά η πρόταση αυτή είχε απορριφθεί από την τότε κοινοβου
λευτική πλειοψηφία της Ν.Λ., ενώ τήν είχαν υποστηρίξει το
1ΙΑΣΟΚ και η Π ΑΣΚΕ (δήλωση του γραμματέα της
IIΑΣΚΕ Γ. Ραυτόπουλου «Αυγή» 6.12.78).
-Ία

2. Η εισαγωγή του θεσμού της ΑΤΑ το 1982 και η εφαρ
μογή της ως και το 1985 αποτελεί - παρ’ όλα τα προβλήματα
και τις ελλείψεις που κατά καιρούς έχουν επισημανθεί από τα
συνδικάτα - σημαντική κατάκτηση των εργαζομένων, καθώς
διασφαλίζει σε αρκετό βαθμό την αγοραστική τους δύναμη
από τις επιπτώσεις του πληθωρισμού και εξουδετερώνει την
αυτόματη εξασθένιση της διαπραγματευτικής τους δύναμης
σαν αποτέλεσμα και μόνο της αύςησης των τιμών. Για το
εργατικό κίνημα της χώρας η ΑΤΑ αποτελεί μη διαπρα
γματεύσιμη κατάχτησή τους.
3. Η εισοδηματική πολιτική που εξαγγέλθηκε για το 19861987, οδηγεί στη μείωση του πραγματικού εισοδήματος
των εργαζομένων περισσότερο από 10% μόνο για το 1986
ενώ καταργεί στην ουσία τον θεσμό της ΑΤΑ. Συγκεκριμένα,
(α) αοαιρεί τον εισαγόμενο πληθωρισμό από το δείκτη
αναπροσαρμογής, ώστ; εξ ορισμού η αναπροσαρμογή των
αμοιβών θα υστερεί κατά 20 - 25 % από το ρυθμό του πλη
θωρισμού. (β) Με την αλλαγή του συστήματος υπολογισμού
της αναπροσαρμογής από απολογιστικό σε προγνοκττικό (δη/..
η ΑΤΑ θα καταβάλλεται με βάση τον προβλεπόμενο πληθω
ρισμό του επόμενου τετραμήνου αντί για τον πληθωρισμό
του προηγούμενου τετράμηνου) είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα
υπάρξει απόκλιση των προβλέψεων από την πραγματική αύ
ξηση των τιμούν. Η απόκλιση αυτή 0α οδηγεί σε απώλεια
εισοδήματος των εργαζομένων, ακόμη και στην περίπτωση
που όπως δηλώθηκε θα καταβάλλεται διορθωτικό ποσό στο
τέλος του χρόνου, αφού το διορθωτικό αυτό ποσό ετεροχρονίζεται για μεγ-άλο διάστημα, (γ) Επί πλέον η αλλαγή του
συστήματος από απολογιστικό σε προγνωστικό στις 1.1.86
συνεπάγεται απώλεια εισοδήματος πολλών εκατοστιαίων
μονάδων λόγω του ασυνήθιστα μεγάλου πληθωρισμού του
τετρααήνου Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 1985. σε σχέση, με
τον προβλεπόμενο πληθωρισμό του τετραμήνου Ιανουάριου·
Λεκεμβρίου 1986.
4. Το ΚΚΕ Εσωτερικού διαφωνεί ριζικά με την πολιτική
που βλέπει την ουσιαστική κατάργηση του θεσμού της ΑΤΑ
σαν μέτρο, και μάλιστα το κεντρικό για τη διέξοδο από την
οξεία οικονομική κρίση που βρίσκεται η χώρα. Θεωρεί ότι
η δύσκολη οικονομική συγκυρία πρεπει να αποτελέσει ση
μείο αφετηρίαςέγια μια νέα πολιτική και όχι γ-.α την επιστρο
φή σε μιά πολιτική μονόπλευρης λιτότητας και αυταρχισμού, ...... _
Ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι τα αίτια σης κρίσης
ανάγονται στις διαρθρωτικές αδυναμίεε της οικονομίας, το
ΚΚΕ Εσωτερικού τονίζει ότι η ; ριζική, αντιμετώπισή της
απαιτεί μέτρα μέσα και μακροπρόθεσμα που να Θίγουν ακρι
βώς τις δομές που γέννησαν την κρίση και που να οδηγούν
τη χώρα σε μιά νέα και 'υγιή ανάπτυξη. Κάθε προσπάθεια
αντιμετώπισης της κρίσης αποκλειστικά με βραχυπρόθεσμα
«πυροσβεστικά» μέτρα είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

ιδιαίτερα όταν αυτά καταλήγουν στο εύκολα αναγνωρίσιμο
και δυνάμενο να υποστει αυξομειώσεις μέγεθοε. δηλαδή στο
μισθό.
Παράλληλα το ΚΚΕ Εσωτερικού πιστεύει ότι η οξύτητα
της σημερινής κρίσης, ιδιαίτερα στον τομέα του ισοζυγίου
πληρωμών και των δημοσίων ε/λ,ειμμάτων, επιβάλλει τη
λήψη κα: μέτρων έραχ-υπροΨ’επλευ χαρακτήρα σου ωστίσι δεν
ερεεει να είναι μονόπλευρη τε έάρος των χαμη/,ότερα αμειέόμενωτν τάσεων και ομάδων. Η εισοδηματική τολ-ιτική που ιρα-'γε/.Ψη-/.· γ-.α το 1986 με την ουσιαστική κατάργηση της Λ-ΤΑ
αφαιρεί από τους εργαζομένους εισόδημα της τάξης των 209
διο. δρχ.. ενώ τα μέτρα που αφορούν τα κέρδη των επιχειρή
σεων και των επαγγ'ελ.ματιών υπολογίζεται ότι αποφέρουν
μό/.ις 27 - 30 δ ισ. δρχ. Πρόκειται συνεπώς για μιά πολιτική,
επιλογή, να πληγούν σχεδόν αποκλ.ειστικά οι μισθωτοί και οι
συνταξιούχοι, περιλ,αμβανομένων και των 600 - 650 χιλιάδων
μισθωτών που έχουν σήμερα ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές
κάτω από ή γύρω στις 50.000 σρχ.
1 ο ΚΚΕ Εσωτερικού πιστεύει ότι στα πλ.αίσια μιάς ανα
γκαίας λέγω της κρίσης, πολ,ιτικής συγκράτησης της κατανα
λωτικής ζήτησης και αύξησης των επενδύσεων θα πρέπει να
οιαφυλαχθεί η αγοραστική δύναμη των χαμηλ,ών και μεσαίων
μισθών και συντάξεων και να συγκρατηθεί το εισόδημα των
υψηλοτέρων εισοδηματικών τάξεων, μέσα από φορολογικά και
άλλ.α μέτρα. Η συμπίεση των αποδοχών των χαμηλόμι
σθων δεν είναι κοινωνικά αποδεκτή, ενώ δεν επιτυγχάνει και
τον διακηρυγμένο στόχο της μείωσης της συνολικής ζήτηση;
(κα: ειδικότερα της ζήτησης στα εισαγόμενα προϊόντα) αφο·ί
ο όγκος της ζήτησης δεν ποοέρχεται από αυτούς.
Οι εργαζόμενοι απορρίπτουν τη μονόπλευρη λιτότητα
που θα χειροτερεύσει την κοινωνική τους θέση με την αποξέ
νωση από την συσσώρευση, με τη διεύρυνση της σημερινής
ανισοκατανομής του πλούτου, με την ένταση της εκμετάλλευ
σης και την αύξηση της ανεργίας.
Οι εργαζόpis'/o', θα αγωνιστούν για την καταπολέμηση της
σπατάλ.ης του κοινωνικού πλούτου και τη συγκράτηση της
κατανάλωσης μέσα στη συνολική τους επιδίωξη για μιά
έξοδο από την κρίση που θα οδηγεί ταυτόχρονα στη διεύρυνση
του δικού τους ελέγ-χου στην παραγωγή, στις επενδύσεις,
στη διανομή του πλούτου, στην απασχόληση.
5. Η νομοθετική κατοχύρωση της ΑΤΑ δημιουργεί τις
προϋποθέσεις και το κλάμα για τη συνολική δημοκρατική
διαπραγμάτευση μιάς πολιτικής διεξόδου από την κρίση,
προστατεύοντας στοιχειωδώς την οικονομικά ασθενέστερη
κοινωνική κατηγορία. Μια τέτοια πολ.ιτική πρέπει να στη
ρίζεται στην συναίνεση των εργαζομένων.
Όταν, αντίθετα, τους αποξενώνει ολοκλ.ηρωτικά από την
προσπάθεια διεξόδου από την κρίση, δεν μπορεί παρά να
αποτύχει.
6. Η νομοθετική κατοχύρωση της ΑΤΑ δεν αντίκειται
στην ελευθερία των συλλ.ογικών διαπραγματεύσεων, αλ.λά
εναρμονίζεται με την διάταξη του άρθρου 22 πχυ. ε του Συ
ντάγματος που προβλέπει ότι «δια νόμου καθορίζονται οι γε
νικοί όροι εργασία; συμπλνηρούμενοι υπό των ελευθέρων δια
πραγματεύσεων συναπτομένων συλλογικών συμβάσεων ερ
γασίας........».
Η ΑΤΑ αποτελεί στοιχειώδη μηχανισμό προστασίας των
αποδοχών και των συντάξεων από τις επιπτώσεις .του φαι
νομένου του πλ,ηθωρ ισμσύ και δε-/ εμποδίζει την-ελεύθερη δια
πραγμάτευση άλλ.ων ρυθμίσεων για την αμοιβή της εργασίας
σε-συσχέτιση με την άνοδο της παραγωγικότητας-και τις
επιδιωκόμενες μεταβολές στην κατανομή του εισοδήματος.
Είναι επίσης φανερό ότι η ΑΤΑ δεν επηρεάζει τον ελεύ
θερο προσδιορισμό των επιδιώξεων της αμοιβής της εργασίας
σε σχέση με το είδος και την ποσότητα της παρεχόμενης ερ
γασίας, τα επαγ-/ελ.ματικ.ά προσόντα κ,λ.π. ..
Αντίθετα η ουσιαστική κατάργηση της ΑΤΑ και η ε-ιβολ.ή
μιάς σκλ.ηρής περιοριστικής πολ,ιτικής μισθών που επιχειρείται με αυταρχικά και συνταγματικά αμφισβητήσιμά μέτρα
(πράξη νομοθετικού περιεχομένου·) αποτελέί ταυτόχρονα και
κατάργηση της ελ,ευθερίας των συλλογικών διαπραγματεύ-
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της ΑΤΑ στο ύψος των 80.000 δρχ. από τις αρχές του 1986.
σεων και καταπάτηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων των
και στη συνέχεια να αναπροσαρμόζεται τιμαριθμικά κάθε
εργαζομένων, οξύνοντα: παράλληλα και το κοινωνικό και
χρόνο. (Ο προσδιορισμός των άλλων κλιμακίων αφήνεται
πολιτικό κλίμα.
7.
Στο διάστημα 1982 - 85 επισημάνθηκαν στον τρόποστη συλλογική διαπραγμάτευση).
εφαρμογή: του Θεσμού τη: ΑΤΑ ορισμένε: αδυναμίες. που
7.3. Η κυβέρνηση και η εργοδοσία αρνήθηκε να υπολογί
ποοτείνεται να διορθωθούν με τον παρόντα νόμο.
σει τα επιδόματα πάνω στο βασικό ημερομίσθιο /μισθό όπω:
7.1. Η εφαρμογή τη: ΑΤΑ στην περίοδο 1982 - 85 λει
διαμορφωνόταν με την ΑΤΑ κάθε φορά στο χρονικό διάστη
τούργησε διακριτικά σε βάρος των εργαζομένων του ιδιωτι
μα 1982-85.
κού τομέα. Συγκεκριμένα, ενώ στο δημόσιο τομέα η ΑΤΑ
Το υπολόγιζαν στο βασικό ημερομίσθιο μισθό της 31.12.
εφαρμόστηκε χωρίς εξαιρέσει: (με κάλυψη νόμου για τους
19S1 (ημερομίσθιο 625 δρχ. μισθός 13.580 δρχ.) και πάνω
δημόσιους υπαλλήλους, με συλλογικέ: συμβάσεις για τους
στο ποσό που προέκυπτε έδωσαν την ΑΤΑ ή αντίστοιχα στο
εργαζόμενους στις δημόσιες επιχειρήσεις) και υπολογιζόταν
δημόσιο στο μέγεθος των «συνολικών ακαθαρίστων αποδο
πάντοτε πάνω στις πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές (οι
χών» που λαμβανόταν ως βάση υπολογισμού της ΑΤΑ (ανε
οποίε: ταυτίζονταν στην —ερίπτωση αυτή με τις «νόμιμες»
ξαρτήτως κλιμακίων) δεν περιλαμβάνονταν όλα τα επιδόματα,
ή συμβατικ-έε» αποδοχές), στον ιδιωτικό τομέα δεν συνέβη
αλλά μόνο τα κυριότερα (χρονοεπίδομα, γάμου και οικο
το ίδιο.
γενειακών βαρών).
Συγκεκειοιένα : α) Ένα ποσοστό των εργαζομένων του
ιδιωτικού τομέα (μάλλον η μειοψηφία) αφενός δεν είχαν
Αυτό είχε σαν συνέπεια την απώλεια εισοδήματος για τους
ασφαλιστική κά/.υύη και αφετέρου δεν καλύπτονταν από
εργαζόμενους.
συλλογικές συμβάσεις ή (σε λίγες περιπτώσεις) από συλλο
γικέ: συμβάσεις που να προβλέπουν την ΑΤΑ. β) Για το σύ
Επί πλέον όλα τα επιδόματα εκτός από το επίδομα γάμου,
νολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, η νομική υπο
τριετιών και πτυχίου έχουν μετατραπεί σε δραχμικά αφού
χρέωση που προέκυψε για τους εργοδότες από την ισχύουσα
υπολογίζονται πάνω στο ημερομίσθιο/μισθό τη: 31.12.81
νομοθεσία (σε συνδυασμό με τις συλλογικές συμβάσεις) αφο
χωρίς καμιά αναπροσαρμογή. Για παράδειγμα ένα εισόδημα
ρούσε μόνο την καταβολή της ΑΤΑ με υπολογισμό πάνω στις
ανθυγιεινής εργασίας 10% είναι 63 δρχ. από τις 31.12.81
«νόμιμες» ή «συμβατικές» αποδοχές : Επί πλέον οι εργο
ενώ σήμερα που το ημερομίσθιο είναι 1548 έπρεπε να είναι
δότες είχαν τη «διακριτική ευχέρεια» να συμψηφίζουν την
155. Αποτέλεσμα είναι το επίδομα 10% να έχει σήμερα
ΑΤΑ με την τυχόν Ειαρορά μεταξύ πράγματι ααταεαλομένων
φτάσει να αποτελεί το 4 % συνεχώς μειούμενο.
και «νοιιίμων» αποδοχών, και συνεπώς να καταβάλλουν
Η παράλειψη αυτή διορθώνεται με την παρούσα πρόταση
μόνο ένα μέρος της ή και καθόλου. (Η «διακριτική ευχέρεια»
νόμου, που ρυθμίζει την απόδοση της ΑΤΑ πάνω στις πράγ
μεταβλήθηκε σε υποχρέωση ειδικά το 1983, κατά τη διάρκεια
ματι καταβαλλόμενε: αποδοχές.
ισχύος του άρθρου 27 του Ν. 1320/83 για το γνωστό «ετερο
7.4. Στο διάστημα 1982 - 85 η ΑΤΑ δίνονταν ανά 4μηνο
χρονισμό»), Σήμερα η υποχρέωση επαναλαμβάνεται με τη
και
ο υπολογισμός του ποσοστού τη: ΑΤΑ γινόταν με βάση
γνωστή: «πράξη νομοθετικού περιεχομένου».
την αύξηση του Δ.Τ.Κ. μεταξύ αρχή: και τέλους του προη
Συμπερασματικά : Στο διάστημα 1982-8θ. η απουσία
γουμένου 4 μήνου.
νομοθετική: κατοχύρωσης της ΑΤΑ είχε ως αποτέλεσμα να
παρέχεται λιγότερη προστασία από τον πληθωρισμό σ’ εκεί
νους τους εργαζόμενου: που είχαν περισσότερη ανάγκη προ
στασίας. Κατά συνέπεια, η νομοθετική κατοχύρωση της
ΑΤΑ όπως προτείνεται αποτελεί μέτρο κοινωνικής δικαιο
σύνης. εοόσον αποκαθιστά στοιχειώδη ισονομία στο σύστη
μα καθορισμού των μισθολογικών αυξήσεων.
7.2. Τα κλιμάκια της ΑΤΑ καθορίστηκαν αυθαίρετα σε
σχετικά χαμηλά επίπεδα το 19S2 (χορήγηση της πλήρους
αύξησης του Δ.Τ.Κ. σε αποδοχές ή τμήμα τους μέχρι 35.
000,50 β'(! σε τμήαα αποδοχών 35.001-55.000 δρχ.. 25%
σε τμήμ,σ αποδοχών 55.001-80.000 Ε.ρχ.) ν.α: αναπροσαρμό
στηκαν μόνο μετά από ίόο χρόνια (από 1.1.84'· τι 50.000 Ερχ.
- 75.000 δρχ. - 100.000 δρχ· Ένα: πιο δίκαιο: υπολογισμός
μπορεί να στηριχθεί στην ειδική έρευνα που έκανε η Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΤΕ : «Έρευνα Οικογενειακών
Προϋπολογισμών») το 1982 στα πλαίσια της διαδικασίας
καταρτίσεως του νέου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, μια αντιπροσωπευτική εργατοϋπαλληλική οικογένεια δαπανούσε το 19S2 για αγορές
καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών 56.010 δρχ. το μή
να : Με βάση την εκτιμούμενη άνοδο του τιμαρίθμου από το
19S2 έως το τέλος του 1985. η αντίστοιχη δαπάνη στο τέλος
του 19S5 (για την αγορά του ίδιου «καλαθιού» αγαθών και
υπηρεσιών) υπολογίζεται σε 106.000 δρχ. περισσού. Εάν.
επιπρόσθετα, ληφθούν υπόψη :
1 ) Το ποσοστό των ασφαλιστικών και φορολογικών κρα
τήσεων στις ακαθάριστες αποδοχές. 2) το γεγονός ότι οι
εργαζόμενοι εισπράττουν 14 μισθούς τον χρόνο και ο) το
μέσος αριθμό: εργαζομένων ανά οικογένεια, προκύπτει ότι οι
ακαθάριστε: μηνιαίες αποδοχές θα έπρεπε να είναι στο τέ
λος του 1985 λίγο πάνω από τις 80.000 δρχ. για να μπορούν
τα μέλη μιας αντιπροσωπευτικής εργατούσαλ/.ηλιν.ής οικογέ
νειας να καλύπτουν τις μηνιαίες καταναλωτικές εαπάνες
τους.
Με βάση τους συλλογισμούς αυτούς, η παρούσα πρόταση
νομού προβλέπει να ορισθεί νομοθετικά η πλήρης χορήγηση

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα : α) Μέσα στο 4μηνο η αγο
ραστική δύναμη του τελευταίου μήνα να υπολείπεται απ’
αυτήν του πρώτου (γιατί ενώ ο τιμάριθμος αυξάνεται κα
θημερινά, η αναπροσαρμογή γίνεται στην αρχή του επόμενου
4 μήνου).
Γι’ αυτό στην πρόταση νόμου προβλέπεται αύξηση του
αριθμού καταβολής των τιμαριθμικών αυξήσεων από 3 σε 4.
έτσι ώστε να μειώνεται το διάστημα μέσα στο οποίο υφισταται απώλεια της αγοραστικής δύναμης.
8. Η υιοθέτηση του προτεινόμενου συστήματος της ΑΤΑ
μπορεί να απαιτήσει περιορισμένης σημασία; μεταδατικές
ρυθμίσεις για μερικέ: κατηγορίες εργαζομένων; Επειδή οι
ρυθμίσεις αυτές δε-; είναι δυνατόν να περιληφθούν σε ένα νο
μοθετικά κείαενο. α~ήνονται στη συλλογική διαπεαγιεάτευση κατά κλάδο.
9. Ορισμένες ρυθμίσεις της παρούσας πρότασης νόμου
συνεπάγονται πρόσθετη επιβάρυνση των μισθολογικών δα
πανών για τη δημόσια και ιδιωτική εργοδοσία σε σχέση με
το σύστημα που ίσχυε ως το 1985. Πρόκειται συγκεκριμένα
για : α) Τον υπολογισμό της ΑΤΑ πάνω στις πράγματι
καταΒαλλόμενες αποδοχές των εργαζομένων του ιδιωτικού
τοαέα. β) τον υπολογισμό τη; ΑΤΑ και πάνω σε ορισμένα
δευτερεύοντα επιδόματα που μέχρι σήμερα δεν συμπεριλαμβάνονταν στο μέγεθος των «συνολικών ακαθαρίστων απο
δοχών». γ) στη διαμόρφωση νέου κατώτατου ορίου κατα
βολής του συνόλου της ΑΤΑ, και δ) στην αναπροσαρμογή
των μισθών κάθε τρίμηνο αντί για κάθε τετράμηνο.
Πρέπει όμως, να τονιστεί ότι και οι τέσσερεις αυτές ρυθ
μίσεις απλώς καθιστούν γνησιότερο το σύστημα της ΑΤΑ.
επιτρέπουν δηλαδή να προσεγγιστεί περισσότερο (από ότι
σήμερα) ο στόχος της διατήρηση: της αγοραστική; δύνα
μης των συντάξεων και αποδοχούν τουλάχιστον σε μεγάλη
μερίδα εργαζόμενων και συνταξιούχων. Σε
καμιά περί
πτωση οι προτεινόμενε; ρυθμίσεις δεν οδηγούν σε αύξηση
της αγοραστική: δύναμης. (Αντίθετα, οι ισχύουσε; σήμερα
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ευθμίσεις οδηγούν σε φχλ,κίόευση τη; ΑΤΑ. δηλ,κόη σε αυξήσεις χποδοχό)ν λόγω ΑΤΑ μικρότερε: ατό την αύξηση
των τιμών για αεγάλ,ες κατηγορίες εργαζομένων).
10. Περιληπτική Περιγραφή της Πρότασης Νόμου.
Με το άρθρο 1 —αρ. 2 η ΑΤΑ καθίσταται υποχρεωτική
-ία το σύνολο του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Με το άρθρο 1 παρ. 2 η συχνότητα της ΑΤΑ καθορίζεται
• ίμηνιαία.
Με το άρθρο 1 παρ. 4 καθορίζεται οτι η ΑΤΑ υπολογίζεται
πάνω στις πράγματι καταβαλλόμενες ακαθάριστες αποδοχές
και συντάξεις. Αυτό σημαίνει ότι : α) Καταργείται η διακειτική ευχέρεια των εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα να υπο
λογίζουν την ΑΤΑ πάνω στις «νόμιμες» ή «συμβατικές»
αποδοχές, β) από τη βάση υπολογισμού της ΑΤΑ δεν
εξαιρείται
(εοόσον κχιιιά εξαίρεση δεν αναοέρετχι στο
άρθρο 1 παρ. 4) κανένα επίδομα : Άρα λαμβάνονται υπόύη οι συνολικές ακαθάριστες αποδοχές.
Με το άρθρο 1 παρ. 5 αντιμετωπίζεται με πρακτικό τρό
πο το (μάλλον θεωρητικό) ενδεχόμενο πτώσεως του Λ.Τ.Κ.
σε κάποιο υμηνο.
Με το άρθρο 2 παρ. 1 διαμορφώνεται το κατώτατο όριο
το οποίο διασφαλίζεται ότι θα καταβάλλεται ολόκληρη η αύ ξηση του Δ.Τ.Κ. και προβλέπεται η αυτόματη αναπροσαρ
μογή του στο μέλλον (κάθε 1η Ιανουάριου).
Με το άρθρο 2 παρ. 2 προβλέπεται ότι η καταβολή μέρους
ή του συνόλου της ΑΤΑ θα καθορίζεται με τη διαδικασία
προσδιορισμού των ετήσιων μισθολογικών αυξήσεων (με
νόμο για τους δημοσίους υπαλλήλους, με την Εθνική Συλλο
γική Σύμβαση Εργασίας ΣΕΕ για τους άλλους εργαζόμε
νους).
Με το άρθρο 3 προσδιορίζεται η έναρξη εφαρμογής του
νόμου 1.1.86. Η ΑΤΑ της 1.1.86 θα πρέπει να καταβληθεί
σύμφωνα με το σημερινό σύστημα.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 1985
Ο προτείνουν βουλευτής
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΤΡΚΟΣ

τομέα το σύστημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαομογής (ΑΤΑ).
2. Κάθε 3 μήνες (την 1η Ιανουάριου, την 1η Ιουλίου, 1η
Οκτωβρίου) οι αποδοχές και οι συντάξεις αναπροσαρμόζοννται αυτόματα με βάση την άνοδο του Δείκτη Τιμών Κατα
ναλωτή (Δ.Τ.Κ. ) της ΕΣΥΕ.
υ. Το ποσοστό της ΛΤΛ είναι ίσο με το ποσοστό ανό
δου του Δ.Τ.Κ. μεταξύ αρχής και τέλους του αμέσως προη
γούμενου 3μήνου.
4. Κατά το ποσοστό αυτό αυξάνονται οι πράγματι κατα
βαλλόμενες ακαθάριστες αποδοχές και συντάξεις.
5. Εάν ο Δ.Τ.Κ. σε ένα ομηνο σημειώσει πτώση, οι απο
δοχές και οι συντάξεις διατηρούνται στα ίδια επίπεδα. Εαν
ο Δ.Τ.Κ. μετά την πτώση σημειώσει νέα άνοδο, το ποσοστό
της ΑΤΑ θα υπολογιστεί σε σύγκριση με το επίπεδο του
Δ.Τ.Κ. πριν από την πτώση.
Άρθρο 2.
1. Ολόκληρο το ποσοστό της ΑΤΑ του άρθρου 1 παρ. '■>
θα καταβάλλεται κατά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος
νόμου για πράγματι καταβαλλόμενε; ακαθάριστες αποδοχές
ή συντάξεις ή τμήμα αυτών μέχρι 90.000 δρχ. Το όριο αυτό
θα αναπροσαρμόζεται αυτόματα την 1η Ιανουάριου κάθε
έτους κατά το ποσοστό αυξήσεως του Δ.Τ.Κ. κατά το αμέ
σως προηγούμενο 12μηνο.
2. Για το τμήμα των ακαθάριστων αποδοχών ή συντάξεων
πέρα από το όριο της παρ. 1. η σχέση του ποσοστού της
ΑΤΑ με το ποσοστό της αυξήσεως του Δ.Τ.Κ. που ορίζεται
στο άρθρο 1 παρ. 3, θα καθορίζεται για μεν τους εργαζόμε
νους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και τους συντα
ξιούχους του Δημοσίου με νόμο ψηφιζόμενο μετά την πρό
ταση του ΥΠΕΘΟ και του Υπουργού Οικονομικών ύστερα
από γνώμη της πιό αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συν
δικαλιστικής οργάνωσης των δημοσίων υπαλλήλων για δε
τους εργαζόμενους με σχέση ιδιωτικού δικαίου και τους άλ
λους συνταξιούχους με την ετήσια Εθνική Συλλογική Σύμ
βαση Εργασίας και τις επί μέρους ΣΣΕ.
Άρθρο 3.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΌΜΟΥ
Κχθιέοωση τη: Αυτόαατης Τιααειθμική; Αναεποσαομογής
(ΑΤΑ)'
Άρθρο 1.
1. Για τη διασφάλιση της αγοραστικής δύναμης των
αποδοχών των εργατών και υπαλλήλων και των συντάξεων
των συνταξιούχων καθιερώνεται στο δημόσιο και ιδιωτικό

Η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από 1.1.86.
Το ποσοστό της ΑΤΑ της 1.1.86 είναι ίσο με το ποσοστό
ανόδου του Δ.Τ.Κ. μεταξύ Αυγούστου και Δεκεμβρίου 1985.
και θα καταβληθεί με το μέχ?- σήμερα, ισχύον σύστημα καταβολής τη; ΑΤΑ.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 19S5
Ο πεοτείνων βουλευτής
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΚΟΣ

