
. _·. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου: α) Για την κύρωση της Πράξης Χοαο- 
δετικού Περιεχομένου «Μέτρα τροστασίας της Εθνικής 
Οικονομία; ^ΦΕΙ\ 179 τεύχος Α' της 18.10.1985 κα: 
1 Προσθήκης 2ον άρθρου για την αλλαγή του συστήμα
τος της Α.Τ.Α. κ.λτ.

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. Η λήψη των. μέτρων του τε-οιλαμβάνονται στις διατά- 
ςε:ς τη; ταρατά/ω τράξης Χομοθετικού Περιεχομένου 
κσίθηκε αναγκαία,-για. την τροστασία κα: το συμφέρον της 
Εθνικής Οικονομίας.

Ο: διατάξ**ς ατοβλέτουν ττην ενίσχυση της -ανταγωνοστ:- 
κότητος των ελληνικών τοοϊόντων ττην αναχαίτηση του 
σληθ»ττσ_μρύ. ττην. τίριστολή_.μεσοτ:όθεσμα^ της ανεργίας 
ν.α: στον τ'εριορισμό του-ανοίγματος Τϊυ ισΓζυγίου πληρωμών, 
ϊνω τα.οάλλτλα ετιδιώκετα: .η ." 2 θ ε ροϊώηση */.α: η ισορ- 
ροτη χνάτσυξη όλων των_τομέων της εθνικής οικονομίας.

Πρόκειται για μέτρα του θα ιαχύσουν γ:α τεριορισμένο 
χρόνο -/.α'. μέτα στα τλαίσια του τρογραμματΐσμού -/.α'. συντο
νισμού της οικονομικής ϊραστηρτότητος, τούτων ο και με 
τ:ς ετ:ταγές της τα:. 1 του άρθρου 106 τον Συντάγματος, 
γ:α την αντιμετώτιση των κινδύνων του ατειλούν την εδνι- 
κή οικονομία.

2. Ειδικότεοα με τ:ς διατάξεις των τταραγράρων 1 κα: 2
της Πράξης Νομοθετικού Π εριεχομένου. δεν ετιτρέτετα: η 
χορήγηση αυξήσεων ττ:ς τάσης ρύσεως χρηματικές ατοδοχές 
των μισθωτών τέο σ; αυτών τον ετιτρέχι: η εισοδηματική
οοολιτική της Κυβέρνησης.

Με την ταρ. 3 της Πράξης καψερών ον τα: κύρωσε:; σε 
τερίττωοη τον ο: εργοδότες -λα χορηγήσουν ανξήσε:ς τέραν
των ετιτρετ^ένων. Η διαροοά των ‘/βρώσεων τε r/έττ; αε
τις κυρώσεις του τροέβλετε το άρθρο 27 του X. 1320/83
ετνα: ο: χζτρ.απγ^,ς τοινες. των εττίχε:ρήσεων τζζν
δη. του δα δώσουν xjhr.Ttz -ίζ2ν των ετίτ^εττο-'χενων.

Γ’.α την νταρξη συντονισμού κα: ομοιομορφίας στ:ς χορη
γούμενες αυξήσεις. τρος το τροσωτικό των Οργανισμών κα: 
δκμυσίων ετιχειρήσεων. καθιερώνεται σύμφωνα αε την τα- 
ράγραοο 5 της τράξης. η έγκρ-.ση της Γενική; Γοχααχτειας 
Δηαοσίων Ετιχειρήσεων κα: Οργανισμών τον ΤΠΈΘΟ.

Άρθρο 2.

Με την τα:ά~:. 1 διευκσινίζετα: η εισοδηματική τολιτική
“T2 Τ2 ετη 1986—1987.

Με
'----

ττρ/ ταεάγρ. 2 καθιερώνεται νέο σύστηια Α.Τ.Α. και
/νί... . —JL.£γ ε:ε ς για την εφαρμογή του.

Με ταράγρ. 3 αταγορεύετα: η χοσήγηττ Α.Τ.Α.. το
τρώτο τετράμηνο τον 1986 σε όσους λαμ&άνονν ατςοοχές τά- 
νω ατό 150.000 ορν. το μήνα. Με τη διάταξη ετ:τρέτετα: 
>7 λούουν αύξηση έστω κα: εάν έχουν ατοδοχές τάνω ατό 
150.000 ορχ. ο: εργαζόμενοι ερ’ όσον έχουν τέκνα. Η Β:άτα- 
ξη κρίδητ/.ε σκότ:μτ„ γ:α να τρΐστατευ-δούν στο μέτρο τον 
δυνατού ·ο: τολναελείς ο:κογένε:ες.

Με την ταράγρ. 4 ετ:::ώκεται υΨηλόμισθοι ή σννταΞ·- 
ουχο: με ετιτεδα συντάξεως ασκετά ικανοτοητσ/υά. τον ό
ζουν κα: δεύτερη ατασχόληση. να τάρ:υν Α.Τ.Α. μόνο 2τό 
;.ία τηγή.

Με την ταράγραρο 5 σ/τιαετωτίζετα: το δέαα τον τοοέ- 
'■υψε κατά την ερορμογή τον άρθρου 27 τον X. 1320/83 
".α τους εργοδότες του κατέβαλλσζ υψηλότερες ατοδοχές κα: 

οεν είχα; το δικαίωμα να μη συμψηφίσουν την ΑΤΑ με τ:ς 
τράγματ: καταβαλλόμενες ατοδοχές. διότι σύμφωνα με τη 
ομολογία είνα: νόμιμος ο συμψηφισμός 
ιιμων ατοοοχών με καταβαλλόμενες.

Ατοτέλεσμα αυτού είνα: να μην ταίονονν καθόλου ΑΤΑ όσο: 
εργαζόμενο: έτχιρναν κατ: τσρατάνω ατό Τ2 νόμιμα.

Με τκν ταραγρ. 6 διατηρούνται τα ’.τχύοντα κλιμάκια για 
τη χορήγηση της Α.Τ.Α.

Αθήνα. 25 Νοεμάί ■1985

Ο: Υτουργοί

Προεδρίας της Κυβέρνησης
Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΓΛΟΣ

Ο:κονοαοκών
Α. ΤΣΟΒΟΛΑΣ Ε.

Εθνικής Οικονομίας
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

Εργασίας
Γ1ΑΧΝΟΠ ΟΙΆΟΣ

ΣΧΕΛΙΟ ΝΟΜΟΤ

Γ:α την κύρωση της ατό 18 Οκτωβρίου 1985 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου του Π.ροέορον της Λημον.ρα-
τίας «Μέτρα τροστασίας της Εδν.κής Οικονομίας».

'Αρδ,ρο Πρώτο.

Κυρώνετα: η ατό 18 Οκτωβρίου 1985 Πράξη Χομοδε- 
τ:κού Περιεχομένου τον Πρτέίρου της Δημοκρασίας «Μέ
τρα τροστασίας της Εδν:κής Οικονομίας» τον οημοσ:εύδηκε 
στο Φ0Κ 179 της 18ης Οκτωβρίου 1985 τεύχος Α'. κα: 
έχε: ως ακολούδως:

ΠΡΑΖΗ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ·!*

«Μέτρα τροστασίας της Εδν.κής Οικονομίας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

' Έχοντας υτόψη:

1. Τις δ:ατάξε:ς τον άρδρον 44 ταρ. 1 του Συντάγμα- 
τος.

2. Την έκταση. εξα:ρετ:κά ετείγουσα κα: ατρόβλεττη
ανάγκη να ληςδεύν μέτρα τροστασίας της εδν.κής οικονο
μίας. ατοσατίζουμε:

Άρ-δρο μόνο.

1. Ατό την έναρξη της :σχύος της ταρούσα νομοδετ-.κής 
τράξεως κα: μέχρ: τΓλους τον έτσνς 1987 αταγορεύετα: 
η σννομολόγηση. ως κα: η χορήγηση ή καταβολή με οτο:ο- 
ίήτοτε τρότο κα: για στσντδήτετε λόγο ατυξήσεωτυ των κά
δε είδους, ρύσεως κα: ονοωασίας ατοοοχών των εργαζομέ
νων γ:α την ίδια χρον.κή τερίοδο, ερόσεν οεν ξρίσ/καζτα: 
μέσα στα τλαίσ:α της εισοδηματικής τολ:το/.ής της Κό
βε ρνήσεως.

2. Η αταγόρευση αυτή: α) καλύττε: κάδε σανομολόγηση 
αυξήσεων τον γίνεται με διάταξη, ρήτρα ή όρο συλλογικής 
συμβάσεως εργασίας. δ:α:τητ:κή; ατοσάσεως. υτουργ'.κής α- 
τοράσεως ή οτοιονδήτοτε είδους 2:οτκητ:κής τράξεως κάνω 
ν:στ:κού χαρακτήρα, ή με ατονική σύνόαση εργασίας ή συμ- 
οωνία. ό! .ισχύει γι·α όλους τους εργαζόμενους χωρίς εξαί
ρετη. τόσο στο δημόσιο τομέο. του συνδέονται είτε αε σχέση 
δημοσίου δικαίου, ότως συτο! οοίζνζται στην τα:. 1 του Κεο. 
I της ·νε αριδμό 9019/285/25.1.1982 ατοσάσεως του Υ- 
τονεγού Οικονυμινών. του κυρώδηκε με το X. 1249/1982. 
είτε με σύμβαση ή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όσο και 
τους εργαζόμενους στον Α ιοντικό τομέα, γ) καλύττε-, κάδε 
είδους αύξηση στις ατοδοχές των εργαζομένων, δηλαδή 
τους μισδούς. τα ημερομίσθια, τα ωροαίσδια. τα ετιϊόμοστα. 
τα βοηθήματα, ή τις οιεσδήτοτε άλλες ταροχές τρος αυ
τούς. κατά οτοιοδήτοτε τρότο και με οτοιαδήτοτε μορρή η 
ονομασία ετιχειρείτε, ειίτε με σύξηση υφισταμένων είτε με


