
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου ‘Κύρωση της αριθμ. 1A05I5SI12 Ιανουάριου 
1990 ‘Καθιέρωση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής 
(ΑΤΑ) στις αποδοχές των εργαζομένων, ποσοστό ΑΤΑ Α' τετρά- 
μήνου 1990 και κλιμάκιο καταβολής της·

Προς τη Βουλή των Ελλήνων,

Με την κύρωση της αριθμ. 1405/55/12 ΙανουαρΙου 1990 απόφα- 
σης «Καθιέρωση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής 
(ΑΤΑ) στις αποδοχές των εργαζομένων, ποσοστό ΑΤΑ Α τετρά- 
μήνου 1990 και κλιμάκια καταβολής της», που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 11 τεύχος Β' της 12.1.90. η παρούσα Κυβέρνηση εκπληρώ
νει jigy προγραμματική δέσμευση, την οποία είχαν αναλάβει οι πο
λιτικοί αρχηγοί των κομματικών σχημάτων που την στηρίζουν 
αναγνωρίζονται ότι η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή α 
ποτελεί αμυντικό παράγοντα για την προστασία του πραγματικού 
εισοδήματος των εργαζομένων, το οποίο βρίσκεται σε άμεση σχέ
ση εξάρτησης από τις μεταβολές του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 
Η διασφάλιση, συνεπώς, της υφισταμένης αγοοαστικης δύναμης 
των εργαζομένων αποτελεί και δέσυευετη και κοινωνική επιταγή 
σε περιόδους μάλιστα που το εισόδημα των εργαζομένων υφίστα- 
ται μείωση λόγω αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Αθήνα! 12 Ιανουάριου 1990 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
Κύρωση Υπουργικής Απόφασης

Άρθρο μόνο

Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε η πιο κάτω Υπουργική Απόφα
ση: «Αριθμ. 1405/55/12-1-90 «Καθιέρωση της Αυτόματης Τιμαριθ
μικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) στις αποδοχές των εργαζομένων, 
ποσοστό Α' τετραμήνου 1990 και κλιμάκια καταβολής της», που 
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 11 τεύχος 
Β' της 12.1.90).

«ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο! ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
α) Την αρ. 9019/295/25 Ιανουάριου 1982 απόφαση του Υπ. Οικο

νομικών που κυρώθηκε με το άρθρο 55 του ν. 1249/1982 και με την 
οποία καθιερώθηκε η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή στις 
αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, των τακτικών υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των 
ΟΤΑ, των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των σωμάτων 
ασφαλείας και του λιμενικού σώματος, καθώς και των υπαλλήλων 
που εξομοιώνονται προς τους παραπάνω, βαθμολογικά ή μισθο- 
λσγικά.

β) Την αρ. 8418/231/25-1-1984 απόφαση του Υπουργού Οικονο
μικών που κυρώθηκε με το άρθρο 25 του ν. 1505/84.

γ) Την με αριθμ. 119595/3511/37 απόφασή μας που κυρώθηκε με 
το άρθρο 16 του ν. 1810/88 (ΦΕΚ 223 τ. Α' της 5-10-88).

δ) Την αρ. 8210/185/281-1987 απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας.

ι:) Τη- αριθμ. 1811/Δ50/19-Τ-1989 απόοαο. ι_. πουρνών Εθνι
κής Οικονομίας, Οικονομικώ κα: Εργατιάς που κυρώθηκε με τον 
ν. 1836/198°
στ) Την αρ. 21854/110/0022 " ι-89 αποοαση των Υπουργών Εθνι
κής Οικονομίας και Οικονομικών και

ζ) Τη σχετική κυβερνητικέ εξαγγελία.
Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε το ποσοστά της Αυτόματης Τιμαριθμικής Ανα
προσαρμογής (ΑΤΑ) τετράμηνου Ιανουαοιου-Απριλίου 1990 σε πο
σοστό 5.7%. Το διορθωτικό ποσοστό του τελευταίου τετραμήνου 
1989 είναι 0,1%.

Για καθαρά τεχνικού; λόγους το ποσοστό αυτό θα υπολογισθεί 
μαζί με το napcr άνω ποσόοτο της ΑΤΑ στα νέα κλιμάκια της Α
ΤΑ όπως προσί ορίζονται κατωτέρω.

2. Σε όλομς τι „ς εογαζόμενους. τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο 
και στο δημόσιε τομέά. ΝΓ122 · ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένου και 
του ευρύτερου f ημόσισυ τσ :εα (όπω; αυτός προσδιορίζεται με 
τις διατάξεις tol άρθρου 1 παο. 6 του ν. 1256/1982), με σχέση ε- 
ξηρτημενης εογσοίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στους δικαστι
κούς λειτουργούς, στους τοκτικούς υπαλλήλους του δημοσίου. 
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. στους στρατί ωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας, του Λι ιενικού Σώματος και στους υπαλλή
λους που εξομοιώνονται προς τους παραπάνω βαθμολογικά ή μι- 
σθολογικά, χορηγείται για το έτος 1990 και μόνο η Αυτόματη 
Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), όπως αυτή προσδιορίζεται με 
την αρ. 9019/295,281-82 οπόςαση Υπουργού Οικονομικών (που κυ
ρώθηκε μ; τ. άρθρο 55 του ν 1249/1982), η οποία έχει τροποποιη
θεί μέχρι σήμερα με την αριθμ. 21854/110/0022/10-1-1989 απόφαση 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και με την αριθμ 
Α 1821/Δ50/19-1-1989 απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οι
κονομικών και Εργασίας (που κυρώθηκε με το άρθρο 35 του ν. 
1836/1939).

3. Οι αποδοχές των εργαζομένων του προηγούμενου άρθρου 
που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της Αυτόματης Τι
μαριθμικής Αναπροσαρμογής, σύμφωνα με τους Νόμους, Νομο
θετικά Διατάγμιιτα, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, Υπουργικές 
Αποφάσεις, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Διαιτητικές Αποφά
σεις, αυξάνονται την 1-1-1990, την 1-5-1990 και την 1-9-1990 με το 
διορθωτικό nooc ττό της ΑΤΑ (διαφορά μεταξύ προβλεφθέντος 
και πραγματικού πληθωρισμέ ύ προηγουμένου τετραμήνου) και το 
ποσοστό της ΑΤΑ τετραμήνου, ανάλογα με το ύψος των μηνιαίων 
αποδοχών τους, ως εξής.

α) Για αποδοχές ή τμήμα αποδοχών μέχρι 130.000 δρχ. θα υπο
λογίζεται ολόκληρο το ποοι ατό της ΑΤΑ.

β) Γιο τμήμα αποδοχών από 130.001 δρχ. και άνω θα υπολογί
ζεται το 75% του ποσοστού της ΑΤΑ, μείον τον εισαγόμενο πλη
θωρισμό.

Γ ια το πρώτο ' .:τράυηνο τε j 1990 η επίπτωση του εισαγόμενου 
πληθωρισμού υπολογίζεται c 0,7% και συνεπώς γιε το τμήμα των 
αποδοχών από 130.001 δρχ. και άνω θσ χορηγηθεί αύξηση 3,8%.

4. - Οι οριστικές ρυθμίσεις των εργαζομένων με σχέση εξηρτη- 
μένης εργασίας για το έτος '990 μπορούν να προσδιοριστούν με 
το καθεστώς τα / ελεύθερω διαπραγματεύσεων.

Σε τυχόν ρυθι ίσεις ^ου θο /ίνουν με Συλλογικές Συμβάσεις Ερ
γασίας ή Διαιτη-.κές Αποφάσεις ή Υπουργικές Αποφάσεις με τις 
οποίες tια προβ,.επονται χορηγήσεις για το ίδιο χρονικό διάστη
μα. η Α"Ά που r ροβλέπεται από την παρούσα απόφαση συμψη
φίζεται.

5. - Κοτά τα λι :πά και κατά το μέροσ που δεν τροποποιούνται 
με την παρούσα απόφαση εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις 
των Νόμων και /υτοφάσεων που αναφέοονται στην παρ. 2 αυτής, 
οι διατάξεις των άρθρων 54 του ν. 1249/1982 και του άρθρου 5 του 
ν. 1284/1982 με *:ς οποίες συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της αρ. 
9019/29! /281-1S .2 απροασης. καθώς και οι ευνοϊκότεροι όροι των 
Νόμων, Συλλογι ών Συμβάσεων Εργαο.ας, Διαιτητικών Αποφάσε
ων. Υπουργικών λποφασεων. Οργανισμών ή Κανονισμών Εργα
σίας και Ατομική.j Συμβάσεων, ως προς τον τρόπο υπολογισμού 
τηε ΑΤΑ .


