
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΗΕΣΠ

Εζ: του σχεδίου Κόμου «Καταβολή της σύνταξης των οημο- 
τικών y.at κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.ζ.:.ε, 
σκεΨώς %a: της χορηγίας 5η;χάρχων κα: σφροέδρων κοί'-.τι·- 
των αζό το Δημόσιο Ταμείο και άλλες διατάξεις».

Πηοζ τη Βονλή τοιν Ελ/.ι/ννιι

Σ/ετίν-ά με το νζοβαλλόμεν-ο νομοσχέδιο σας όέτουμε οτό
ψη τα εξής: ( ,

1. Ot συντάξεις των δημοτικών υζαλλήλων καόως κα: των 
υζαλλήλων ιδρυμάτων, συνδέσμων και ν.ζ.δΔ. αυτών, στο 
ζισσωζικέ των οποίων έχουν εζεκταψεί οι περί συντάξεων 
των τακτικών δημοτικών υζαλλήλων διατάξεις οζως αυτα 
διαλαμβάνονται στην ζερ. α της zap 1 του άρθρου 31 του ν.δ. 
1827/1942 όζως τροζοζοιήόηκε μεταγενέστερα και στην ζαρ. 
1 του άρθρου ι| του ν. 541/1977 καταβάλλονται αζό τον οι
κείο δήμο ή ν.ζ.δ.δ. αυτών.

Εζίσης. καΨένας Δήμος καταβάλει χορηγία σε ζρώην δή
μαρχό του ζου δικαιώθηκε τέτοιας χορηγίας.

Έτσι, δεν υζάρχει ενιαίος φορέας καταβολής των συντά
ξεων και χορηγίας, αλλά ο κάόε δήμος ή το ν.ζ.δ.δ. αυτου 
είναι ςορέας κ.αταίολής τους. Συμβαίνει όμως ζολλές φορές, 
μερικοί δήμοι να 'βρίσκονται σε τέτοια οικονομική αδυναμία, 
ώστε να μη μζοροΰν να καταβάλλουν έγκαιρα τις συντάξεις 
και χορηγίες. 'Εχουν μάλιστα ζαρατηρη-δε! ζεριζτώσεις ζου 
συνταξιούχοι υποχρεώθηκαν να ζροσφύγουν στα δικαστήρια, 
για να εισζράξουν τις συντάξεις τους.

Για την αντιμετώζιση της δαπάνης καταβολής των ανω
τέρω συντάξεων δεν γίνεται καμιά .κράτηση εζι των χζοδο- 
χών των υζαλλήλων εν ενεργεία. Κράτηση 10/γ γίνεται μο- 
νο εζ! των εξόδων ζαραστάσεων των εν ενεργεία δήμαρχων 
για την αντιμετώζιση καταβολής της χορηγίας.

2. Ο: συντάξεις των κοινοτικών υζαλλήλων. καλώς και η 
χορηγία των προέδρων κοινοτήτων καταβάλλεται αζό το Τα
μείο Συντάξεων Κοινοτικών Υζαλλήλων. ζου έχει συσταλει 
για το σκοζό αυτό.

Το Τχμείο αυτό καλύζτε: τη 
τιον κοινοτικών συντάξεων:

σ' Λζό ετήσια εισςορά 5% εζί των τακτικών εσόδων των 
κοινοτήτων (άρν. I X. 222/1975) ζου ανέρχεται σε δραχμ.
280.000.000 ζερίζου κά-S: χρόνο.

β^ Αζό εισςορά 85! εζί των αποδοχών των κοινοτικών υ
ζαλλήλων ζου καταβάλλουν σ’ αυτό ο: κοινότητες (άρ-λρο 2 
ζαρ. 2 Ν.Δ. 3896/1958 και άρ-Spo 2 Ν.Δ. 78/ΐ973) η 
οζοία ανέρχεται σε δραχ. 243.000.000.

γ) Αζό ενίσχυση του ΤΣΚΥ αζό το Υζουσγείο Εσωτεοι- 
κών (άρ-Spo 25 Ν. 1080/1960' με 50.000.000 δραχμ. ετη- 
σίως και

δ) Αζο ετήσια τακτική ενίσχυση του ταμείου αυτου αζο 
τον Κρατικό Π ροΰζολογισμό (άρ-Spo 1 ζαρ. 3 Ν. Μ 54/ 
1981) ζου ανέρχεται στο ζοσό των 270.000.000 δραχ.

Ύστερα αζό τις αυξήσεις ζου δό-ληκαν αζό 1ης Ιανουά
ριου 1982 στις συντάξεις αυτές, το ΤΣΚΥ βρέΨηκε σε αντι
κειμενική οικονομική αδυναμία να καλύψει αζό τα έσοδά του 
τη δαζάνη καταβολής των ανωτέοω συντάξεων, με αζοτέ/.ε- 
συ,α να συνάψει δάνειο 320.000.000 δραχμ. αζό το Ταμείο 
Π αρακατα-ύη-κών και Δανείων, ζροκειμένου ν’ αντιμετωπίσει 
ζροσωρινά το ζρόβλημά του.

Βέβαια τα έσοδα του Ταμείου αυτού κατά το τρέχον έτος 
·7α είναι αυστν.ένα. αλλά zx/τότε -λα υφιστατζ: εζιτακτικό 
το ζρόβλημά της κανονικής και έγκαιρης καταβολής των 
κοινοτικών συντάξεων

3. Αζό το Ταμείο Συντάξεων Κοινοτικών Υζαλλήλων 
καταβάλλεται εζίσης και η χορηγία των ζροέδρων κοινοτή
των. Με τη δαζάνη αυτή της χορηγίας, η οζοία ανέρχεται 
ετησίως ζερίζου σε δραχ. 756.000.000. εζιβαρύνεται ουσια
στικά ο Κρατικός Προύζολογισμός. αφού αζό την κράτηση 
107 εζί των εξόδων ζαραστάσεως των εν ενεργεία ζροέδρων

χετική δαζάνη καταβολής

κοινοτήτων \αρ·άρο fc zap. i X. 1205/81) εισζράττετα: ε
τησίως ζοσό μόνο 130.000.000 δραχ. ζερίζου.

4. Έτσι, έχε: αποδειχτεί ότι το όλο σύστημα, με το .οζοίο, 
καταβάλλονται οι συντάξεις των υζαλλήλων των ΟΤΑ και 
η χορηγία των Δημάρχων και Προέδρων κοινοτήτων, δεν εί
ναι ζλέον δυνατό να εξασφαλίσει την κανονική και αζ.ρόσκο- 
ζτη καταβολή τους, γεγονός το οζοίο έχει σαν συνέπεια τη δη
μιουργία ευλογών ζαραζόνων αζό μέρους των ενδιαφερομέ
νων.

5. Τα ανωτέρω γεγονότα και η ανομοιομορφία γενικά ζου 
ζαρατηρείται στον τρόζο καταόολής των υζόψη συντάξεων 
και χορηγίας καόιστούν επιτακτική την ανάγκη της ανάλη
ψης αζό το Κράτος της πληρωμής αυτών, ώστε η καταβολή 
τους να γίνεται έγκαιρα, πράγμα ζου ·5α έχει σαν συνέπεια, 
αφενός τη διαφύλαξη του κύρους των· ΟΤΑ—Οι οποίοι, άλλω
στε αποτελούν τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Πολιτείας 
—και. αφετέρου, την απαλλαγή των συνταξιούχων αζό το 
άγχος ζου τους δημιουργεί η καθυστέρηση καταβολής το>ν 
συντάξεών τους .

6. Ειδικότερα οι ρυόμίσεις ζου γίνονται για τις ζιο πάνω 
κατηγορίες προσώπων είναι οι εξής:

Λ:όγθ 1. Με την zap. 1 του άρ&ρου 1 ορίζεται ότι οι 
συντάξεις των δημοτικών — κοινοτικών υπαλλήλων και των 
υπαλλήλων ν.ζ.δ.δ.. Ιδρυμάτων και συνδέσμων Κοινοτήτων 
των άρόρων 31 του ν.δ. 1827/1S42 όζως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα και I του ν. 541/1977 ν.αόώς -/.αι ο: χορη
γίες των δηχάρχων και ζροέδρων Κοινοτήτων της χώρας βα
ρύνουν το Δημόσιο Ταμείο και καταβάλλονται αζό χυτό.

Με την ζαρ. 2 του ίδιου άρόρου καόο.ρίζεται ο τρόπος αύ
ξηση; των συντάξεων των χορηγιών της προηγούμενης πα- 
ρχ'ράφου. Εξυζακούετα: ότι οι διατάξεις ζου ορίζουν το κα- 
τιότατο όριο συντάξεων για τους συνταξιούχους του δημοσίου, 
•λα εφαρμόζονται και στις παραπάνω συντάξεις.

' ' :·ΰ 
β/,έπ ’
δα .ιόν Κοινοτήτων, στις αποδοχές των Κοινοτικών υζαλλή- 
λων ζου βαρύνουν τις Κοινότητες και στα έξοδα ζαραστάσε
ως των εν ενεργεία και Προέδρων Κοινοτήτων, αποδίδονται 
ατό την ισχύ του νόμου αυτού, στο Δημόσιο Τχμείο ώστε να 
αντίεεσωζισό εί ενα μέρος της δαπάνης πληρωμής των συν
τάξεων και των χορηγιών του άρψ.ρου.

Άρ-ύ-ρο 3. Με τις διατάξεις του άρ-όρου 3 καταργείται το 
Ταμείο Σ.ντάξεων Κοινοτικών Υζαλλήλων . Τ.Σ.Κ.Υ.). ρυν- 
μίζετζ: η τύχη του προσιοπικού ζου υπηρετεί σ' χυτό καόώς 
και η περιουσία του καταργούμενου Ταμείου η οζοία περιέρ
χεται στο Δημόσιο.

’Αρ-ύρο 4. Επειδή οι συντάξεις και ο: χορηγίες του άρ-όρου 
I όα καταβάλλονται αζό το Δημόσιο, με τις διατάξεις του άρ- 
•ύρο 4 του νομοσχέδιου ορίζεται αφενός ότι οι διατάξεις του 
α.ν. 599/1968 έχουν εφαρμογή και για τις συντάξεις .και τις 
χορηγίες αυτές, αφετέρου ότι ο: αρμοδιότητες του Υπουργού 
των Εσωτερικών ·; απονομή χυντάξεων. παραπομπή στη/ Α. 
Σ.Υ.Ε.. αναγνώριση προϋπηρεσιών κλπ.) ασκούνται αζο την 
ισχύ σου νόμου αυτού αζό τον Υπουργό των Οικονομικών.

Άρ-λρο 5. Οι διατάξεις του άρό-ρου 5 τθ; νομοσχεδίου ορί
ζουν ότι προβλετ.όμενη κράτηση για υγειονομική ζε,ρίόαλόη 
στις συντάξεις του άρόρου 1 -λα αποδίδεται αζό τη/ έναρξη 
καταβολής των συντάξεων αζό το Δημόσιο, στον οικείο σο- 
ρέα ζερίόαλψης ΤΥΔΚΥ ή ΙΚΑ) ο οποίος φορέας -λα κα- 
ταβιλλε; και τα ζροβλεζόμ'.να έξοδα κηδείας.

' τ-λοο 0. Με το ά:·λρο 6 ορίζεται ότι η καταβολή χορη
γία; των Δημάρχων κα: των Προέδρων Κοινοτήτων, για 
οσου; θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα μετά την ισχύ του 
νόμο/ αυτού αρχίζει από την πρώτη Ιανουάριου του επόμενου 
χρόνου που ·λα συμπληρώσουν το 55ο έτος της ηλικίας.

Κξαισεση γίνεται για όσους κατέστησχ/ χ;ικανοί σε πο
σοστό 675 και άνω πριν από τη συμπλήρωση του 55ου έτους 
ττσ τ.λικίας τους κα-λώς -Ία τις οικο-^ένειετ όσων πε-λαινουν.

2. Το άρλρο 2 του ζροτεινάμενου νομοσχέδιου ζρο- 
ότι ο: εισφορές ζου γίνονται σήμερα στα τακτικά έσο-



ΑρΔρο ,. Με το άρΔρο- > ορτζετα.ι -ότ: aso την -έναρξη 
ισχύος ~.<jj νόμου αυτού καταργειται κάΔε άλλη διάταξη που 
ρυΔμίζε: διαφορετικά τον τρόπο απονομής y.ai κα-τα-βολής των 
συντάξεων /.7: -χορηγιών του κρΔρου 1 too παρόντος νόμου.

’ΑρΔρο 8. Με τις διατάξεις του άρΔρου 8 ο: διατάξεις 
των παρ. 8 εως 13 του Ι\ωδ:·/.α των Πολιτικών και Στρατι
ωτικών Συντάξεων τι.δ. 1041/10' 79 έχουν εφαρμογή και 
για τις συντάξεις των ν.π.δ.δ. των Ο ΤΑ των Σιό/ικών που 
καταβάλλονται από το δημόσιό ταμείο βάσει ειδικών διατά
ξεων με συνέπεια να κρίνε τα: ομοιόμορφα για όλους τους συν
ταξιούχους του δημοσίου η κατα,βο'/.ή της σύνταξης.

Γ). Όπως είναι γνωστέ υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες πο- 
λ*μικών συνταξ ιούχων και βοηόηματούχων του Δημοσίου των 
οποίων η σύνταξη ή το βοήΔημα δεν υπολογίζεται βάσει μι- 
τΔού ενεργείας. Το ίδιο συμβαίνει και με ορισμένες άλλες 
τ,ατηγορίες συνταξιούχων που η σύνταξή τους -υπολογίζεται 
μ: βάση τις πολεμικές συντάξεις.

(I: παραπάνω συνταξιούχοι προβάλλουν έντονα το αίτημα 
της αύξηση; των συντάξεών τους με τα μέτρα που Δα λη- 
φΔούν για την ενίσχυση των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων, 
διότι με τι; αυξήσεις που Δα δοΔούν στους άλλους συνταξι
ούχους των οποίων η σύνταξη υπολογίζεται βάσει μισΔού ε
νεργείας αυτοί δεν λα πάρουν καμία αύξηση.

Στα πλαίσια λοιπόν της υπέρ των συνταξιούχων ακολου- 
Δουμένης υπό της Κυβερνήσεω: κοινωνικής πολιτικής και 
ύ.όγω του ιδιαίτερου κρατικού ενδιαφέροντος σε αυτούς που θυ
σιάστηκαν για την άμυνα της Πατρίδας κρίνεται απαραίτη- 
ττ υ; xjzrZT Τίον jjvτ2rstov tcj*.

Πιο ειδικά με το· άρΔρο 9 προτείνετα: η αύξηση από 1 
Σεπτεμβρίου 1984 των πολεμικών συντάξεων και βοηΔημάτω/ 
και των συν τάσεων που υπολογίζονται μ: βάσει αυτές ως

α) Κατά ποσοστό 1 27 για όσες ανέρχονται κατά μήνα μέ
χρι όραχ. 10.000.

£Ί Κοιτά ποσοστό 8% για όσες συ έρχονται κατά μήνα από 
δρ:-χ. -10.001 μέχρι 13.000 και

γ) Κατά ποσοστό 5% για όσες υπερβαίνουν κατά μήνα τις 
δ:αχ. 18.000.'

Έτσι αυξάνονται κατα μεγαλύτερο ποσοστό οι χαμηλές συν
τάξεις και καλύπτονται οι πάτον.ατω κατηγορίες:

α) Ο: ανάπηρο: πόλεμου οπλίτες.
ί) I ): ανάπηροι αγωνιστές τητ Ηύνίκης Αντίστασης.
γ) Ο: ανάπηρο: Ιυλληνες πολίτες του άμαχου πληθυσμού.
δ'ι Τμ -λύματα πολέμου, δηλαδή οι οικογένειες αυτών που 

έπεσαν στο·/ πόλεμο ή πέΔαναν μετά την ανικανότητά τους 
‘ οπλιτών, αγωνιστών ΕΔνικής Αντίσταση γ και βοη-λταστό
χων ' και

ε'' Ο: ανάπηρο: ειρηνικής περιόδου υπζξ/κοί και οπλίτες 
και ο: οικογένειές τους καΔώς και οι οικογένειες των στρα
τιωτικών που φσνεύΔηκαν σε διαταγμένη υπηρεσία.

Εκτός από τις συντάξεις και τα βοηδήματα αυξα-οντα.: με 
την :δ:α αναλογία και όλα τα προσωπικά και αμεταβίβαστα 
επιδόματα αυικαυότητας και οι προσαυξήσει; τους που χορη- 
νούυται βάσει των άοΔσων ' 101 μ έχει 107 του Π .Δ. 1285' 
1981 ι ΦΙ-ύΚ 314—Α'Υ

Π αράλληλσ λαμβάνετα: πρόνοια για την αύξηση του κα- 
τωτάτου ο:ιο. των παραπανω πολεμικών συντάξεων απο δραχ. 
8.560 σε δραχ. 9.000. Για τη σύγκριση προς το κατώτατ; 
όριο συνυπολογίζεται η σύιταξη y.a: το ε**ίδομα ανικανότητας 
που τυχόν καταβάλλεται. Εξυπακοΰετσ: ότι το ποσό αυτό απο
τελεί τη δασική σύνταξη και προσαυξάνετζ1 με τυχόν οικο
γενειακά επιδόματα και με την ΑΤΑ. Όλα τα ποσοστά αυ
ξήσεων της ΑΤΑ που έχουν χορηγηΔεί μέχρι σήμερα επανυ- 
πο).σνί”ο·/τα: βάσει των νέων αυξημένων συντάξεων από 1.9.
1984.'

7. Με το άρΔρο 10 κυρώνονται ο: εξή: Υπουργικές αποφά-

_αήΉ Κοινή απόφαση αριύ. 1 . 854 05 Μ 13 3— 36/20. 
1.1984 των Υπουργών Εσωτερικών. Οικονομικών. Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 56/7.2.1984 τεύχος ΓΙ' με την οποία ρυθμίστηκε ο 
τρόπος υπολογ:'μο·ύ της ΑΤΑ στα νέα διευ;υμένα κλιμοκια που 
ίσχυσαν από 1.1.1984 για τις συντάξεις και τα βοηόήματα σου 
δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των ά/.λων Ν.11 Δ.Δ. που ο-εσον- 
παι από διατάξεις όμοιες με αυτές που ισχύουν για τους δη
μοσίους υπαλλήλους ('για ποσό σύνταξης μένε: 50.001» δραχ. 
ολόκληρο το ποσοστό του δείκττ τιμώ· καταναλωτή. απο 
56.001 — 7^5.000 το 1/2 που δεέκτη και απο 75.001 
100.000 το 1/4 αυτού'- και

£'ι Η απόφαση αριΔ. Γ. 1316/108 Μ 13··'·1 -59/5.2. 
1984 που Υπουργού πων Οικονομικών σ:υ οτιοσιε τήκε στο 
ΦΕΚ 79/16.2.1984 (τεύχος Β'ί με την οποία ρ.Δυίζετα; 
ο αυτοτελής υπολογισμός της ΑΤΑ επί των τυντάίε: των
υπαλλήλων ειδικών Δέσεων και των βολευτώ·..

8. Με το άρΔρο 1 I ορίζεται η τυπική ισχύ; του νομοσχε
δίου.

Κατόπιν των ανωτέρω και εν ύψη του σκοπού και του περιε- 
χοαέναυ του νομοσχεδίου, παρακ-αλούμε γ.ζ την επιψήφισή του.

ΑΔήνα. 20 Δεκεμβρίου 

Ο: Υπουργοί

1984

ΕΔν. Οικο<νοαίας
Προεδο. Κυβεονήσεω:

Α Π ΛΑΖΑΡΗΣ
Εσωτεοικών

ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΠΩΡΓΑΣ

και Οικονομικών
J’EP. ΛΡΣΕΝΗΣ

Κοιν. Ασφαλίσεων 
Γ. ΓΕΝΝΗΜΛΤΑΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΗΣ 10ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕ
ΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 8rc 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1984
ΜΕΛΗ: Ιωανν. Κατσικάς, Προεδρεύω·/ Αντιπρόεδσος. Α· 

Δ αν. Αδριανός. Αντιπρόεδρος. Γεωργ. Καραχάλιος. Ιωάνν. 
ΛογοΔέτης. Ευάγγ. Καλλίτσης. Νικ. Π απαγ'αννίδης. Ιωάνν. 
Καρατζάς, Αναστ. Γκόνης. Νικήτ. Νικητάκης. Νικ. Κόντος. 
Λχιλλέας Γκατσόπουλος, Δημ. Ματσιώτας. Δηυ.. Ψαμέλης. 
Γεώργ. Νικολάου. Ιωάνν. Ντελάκης. Στυλ. Χριστονάκης και 
Λπόστ. Μπότσος. Σύμβουλοι.

Ο Π ΡΟΙύΔΡΟΣ: Νικ. θέαελης. απούσιασε ::κα:ολονηκένα. 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ’ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ:

Πλούτ. Ιναρράς.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Λέων. Γιάτσης.

Με την αρχή της Συνεδριάσεως ο Σύμβουλος Γεωργ. ΙΫα- 
ραχάλιος που ορίστηκε από τον Πρόεδρο Εισηγητής, εισάγει 
ττην Ολομέλεια σχέδιο νόμου «Για αύξηση των πολεμικών συν
τάξεων που δεν καΔορίζονται με βάση το μισΔό ενεργείας και 
κύρωση υπουργικών αποφάσεων» που στάλΔηκε προς το Γενι
κό Επίτροπο της Επικράτειας με το Γ. 773G/1223/Μ 13/ 
3—65/27.9.1984 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γε
νικό Λογιστήριο του Κράτους—Δ/νση 15η Νομοπαρασκευα
στική). για να γνωμοδοτήσε: σύμφωνα με τ: άρΔρο 73 παρ.
Ci V '.1 ~CJ Συντάγματος.

Το Σχέδιο αυτό έχει ως εξής:

ΆρΔρο 1.
Αύξηση πολεμικών συντάξεων.

1. Ο; πολεμικές συντάξεις που δεν καΔορίζονται με βάση 
το μισΔό ενεργεί ας καΔώς και οι συντάξεις και τα βοηΔήμα- 
τα που υπολογίζονται με βάση αυτές αυξάνοντα- από 1 Σε

πτεμβρίου 1984 ως Εξής:

α. Κατα ποσοστό 12% ο: συντάξεις y.a: τα βοηΔήν.ασζ που 
ανέρχονται κατά μήνα μέχρι δραχ. 10.000.
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β. Κατά χοσοστό 8T ο: συντάξεις και τα δοη-δήματα χου 
α/έρχονται κατά μήνα arc δραχ. 10.001 μέχρ· 13.000 και

γ. -/.ατά χοσοστό 5% ο: εντάξεις *2: τα σον-δήματα χου 
υχερβαίνουν κατά μήνα τις ·δραχ. 13.000. Ία χασαχάνω xo- 
τοστα αύξησης υχολογίιζοντα: itawo στα χοσα χου έχουν o:a- 
μορφωθεί ύστερα axe την Γ. 691/127/Μ 13/3 36-'2o.l .
1982 αχόεασή κα: τον κυσώ-δηκε με το Ν. 1282/1982 
■' ΦΕΚ 110 .V .

2. Με την ίδια κλίμακα χοσώ- και χοσοστων τη; προηγού
μενης παραγράφου και αχό την ίδια χσονολογια αυξάνονται 
•/.at όλα τα προσωπικά και αμεταβίβαστα επιδόματα ανικανό
τητα ς κα: ο: χοοσαυξήσειτ τους χου χορηγούνται βάσει των 
χσ-δρων 101 έως 10ό τον Π .Δ. 1285/1981 (ΦΕΚ 314—Λ .

3. Στους χαραχάνω συνταξιούχους *αι βοη-δηυ.ατούχους χου 
η σύνταξή τους κυμαίνεται μεταξύ των δραχ. 19.001 έως 
10.370 κα: 13.001 έως 13.370 χορηγείτο- ο.ξηση τόση 
ώστε μαζί με αυτή η σύνταξη να φτάνε: στο χσσο των όρα·/. 
11.200 κα: 14.040 αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει κα για τα επι
δόματα ανικανότητας χου κυμαινοντα: μετααν των πιο χά/ω 
ποσών.

Τα ποσά σύνταξης κα: επιδόματος ανικανότητα; χου προ
κύπτουν αχέ την εφαρμογή τον άρ-δρου αυτού αθροίζονται κα: 
στρσγγυλοποιούνται στην εχόμενη δεκάδα.

4. Το κατώτατο όρ:ο σύνταξης ή βοη-δήματος των χαρα
χάνω κατηγοριών προσώπων. ορίζεται, με συνυχολογισμό κα: 
του επιδόματος ανικανότητας, χον τυχόν καταβάλλεται, σε 
δραχ. εννέα χιλιάδες εχακόαιες (9.6001 αχέ I Σεχτεμόρίου 
1984.

5. Το συνολικό χοσοστό της Αυτόματης Τιμαριθμική; Λνα- 
χροσαρμογή; χου έχει χορηγηθεί μέχρι σήμερα εχανυχολογί- 
ζεται βάσει των νέων χοσών συντάξεων όχως ειαμορχώνονται 
με τις χαραχάνω χορηγούμενε; αυξήσει* εχίτη; axe I Σε
χτεμόρίου 1984.

ΑιΟ-δρΟ 2.
Κύρωση Τχουργικών Αποφάσεων.

Κυρ-ούνται κα: έχουν ισχύ νόμον αχό τότε χον εκδό-δηκον 
ο: εξή; Υπουργικές αποφάσεις:

al II αριν. 1/854'65/Μ 13/3 - - 36/26.1.1984 Κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικω-, Οικονομικών. Κοινωνι- 
κών Ασφαλίσεων κα: Εμπορικής Ναυτιλίας «Υπολογισμό;
της ΑΤΑ των συντάξεων κα: δοη-δημάτων του Δημοσίου σε 
νεα ειευρ,ημενα κλιμάκια» η οχοία δημοσιεύτηκε στο οσιδ. 
56. Β.2.1984 ΦΕΚ τεύχος Β' και 

βΐ η αρι-δ. Γ.1316/108/Μ 13/4 - 58/6.2.1984 αχό-
φαση τον Υπουργού των Οικονομικών χου ρυ-δμίζει τον τρόπο 
υπολογισμού τη; ΑΤΑ εχ! των συντάξεων των υπαλλήλων 
ειδικών -δέσεων κα: των Βουλευτών, η οχοία εηαοσιεύττκε 
στο α?:-δ. 79Ί6.2.1984 ΦΕΚ τεύχος Β'.

' Αμ-ύρο 3.
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει, όχου δεν ορίζεται διαφο

ρετικά. αχό τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα τη; Κυβεσ- 
νήσειος.

Α-δήνα. 27 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο Αναχλ. Τχουσγός Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΛ.Σ

J/a το χαραχά/ω σχέδιο νόμον, ο Γενικός Εχίτροχο; ττ.σ 
Ι.χικρατειας. έχε: τη γνώμη έτ: ο: διατάξεις τον είναι δι
καιολογημένες. axe την αιτιολογική εκ-δετη χον το συνόδευε-.

Ο Εισηγητής Σύμβουλος Γεώργιος Καραχάλιος. εισηγεί- 
τα: τα χιο κάτω :

Με το ·υχό συζήτηση σχέδιο νόμου, επιδιώκεται α) η αύ
ξηση των πολεμικών συντάξεων χου δεν καθορίζονται με ίσ 
ση το μισύό ενεργείας (άρ-δρο 11 και βΐ η κύρωση Υπουρ
γικών αχοφάσεων με τις οχοιες ρ-υ-δμίστηκαν -δέματα υχολο-

γισμού της ΑΤΑ στις συντάξεις και οοηδηκατα χον κατα
βάλλονται αχε το Δημόσιο. ΟΤΑ. ΝΠΔΔ. ως *βι των 
υπαλλήλων ειδικών δέσεων και Βουλευτών ι άρ-διρο 2).

Ειδικώτερα με τις διατάξεις τον άρ-δρου 1 τον σχεδίου 
νομού, ο: χολεμικες συντάξεις και τα έοη-δήματα τον Δήμο 
σιου χον δεν υχολογίζονται όάσει μισ-δού ενεργείας. ως και 
ο· συντάξεις χον υχολογίζονται με όάση τις πολεμικές συντά
ξεις αυξάνονται αχό 1ης Νοεμβρίου 1984 κατά χοσοστο 
12λ για όσες συντάξεις ανέρχονται κατά μήνα μέχρι δραχ. 
1(1.000. κατά χοσοστό 8% για όσες ανέρχονται κατά μήνα 
αχό 10.001 μέχρι 13.000. κατά 5/ για όσες υπερβαίνουν κα
τά μήνα τις δραχμές 13.000.

Με την ίδια αναλογία αυξάνονται και όλα τα προσωπικά 
και αμεταβίβαστα εχιδόματα ανικανότητος των ανωτέρω 
συνταξιούχων. II κλιμάκωση του χοσοστού αυξήσεως έχε-, 
χροφανώς ως σκοχό να ενισχύση τις χαμηλές εισοδηματικές 
τάξεις των συνταξιούχων.

Παράλληλα αυξάνεται το κατώτατο όριο των χαρ.αχά/ω 
χολεμικώ- συντάξεων αχό δρχ. 8.560 σε δραχμές 9.000. Η 
νέα δασική σύνταξη χροσαυξάνετα: χεραιτέρω με την ΑΤΑ κα: 
τα τ.χόν καταδαλλομενα εχιδόματα οικογενειακών βαρών.

Τέλος με τις διατάξεις του άρ-δρου 2 κυρούνται κα: έχουν 
ισχύ νόμου ο: Τχουργικές αχοφάσεις α) Γ. 854/65/Μ.13/ 
3— 30/26.1.84 «περί υπολογισμού ΑΤΑ συνταξιούχων και 
όοη-δηματονχων και Γ. 1316/1 08/Μ.13/4—<50/6.2.84 χε- 
ρί υπολογισμού ΑΊ Α εχ: τοιν συντάξεων των υχαλλήλων ει
δικών -δέσεων και των δουλευτών.

Με αυτό το χεριεχόμενο ο: διατάξεις του σχεδίου νόμου 
κ: ί ν ον τ ο ι δ: ·/. α ι ο λογ ημ ε ν ε ς.

Η Ολομέλεια, μετά αχό συζήτηση, αχοδέχ-δηκε ομόφωνα 
ττ.ν ανωτέρω εισήγηση.

Τελειώνοντας η συζήτηση, συντάχ-δηκε το χαράν Πρακτι
κό. τε οχοιο αφού -δεωρή-δηκε κα: εγκρί-δηκε αχό τον Π ρόε- 
δεο. υχογραεεται αχό τον ίδιο κα: το Γραμματέα.

(1 Πϊόεδρος Ο Γραμματέας
ΙΠΑΝΝ11Σ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΛΕΩΝ. ΓΙΑΤΣΠΣ

Ι ΛΕΓΚΊΊΚιι ΣΓΝΕΔΡΙΟ

Π ΡΛΚΤ1ΚΑ
ΤΙΙΣ Μη: ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΓΝΈΔΒΙΑΣίΕΩΣ ΤΙΙΣ ΟΛΟΜΕ
ΛΕΙΑΣ TOV ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΊ' ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΙΙΣ 21ης 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 19S4
ΜΕΛΗ: Ν:·/.. Οέμίλης. Π ρόεδρο;. Ιωάν. Κατσικάς. Α

ίαν. Αδριανός. Αντιχρόεδροι. Γεώργ. Καραχάλιος. Ιωάν. Λο- 
γο-δέτης. Ευάγ. Καλλίτσης. Ν:κ. Π αχαγιαννίδης. Ιωάν. 
Ιναρατζάς. Αναστ. Γκόνης. Ν'.κήτ. Νικητά/.ης. Νικ. Κόντος. 
Αχιλ. Ι'κατσόχουλος. Δημ. Αίατσιώτας. Δηtυ.. Φαμέλης. Γε
ώργ. Νικολάου. Ιωάν. Ντελά/.ης. Στυλ. Χριστονάκης κα: 
Αχόστ. Μχότσος. Σύμβουλο:.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΙΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: 
Πλούτ. Κασσάσ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λέων. Γιάτσης.

Με την αρχή της Συνεδριάσεως ο Σύμδου/.ος Γεώργ. Ι\α- 
ραχάλιος ορίστηκε αχό τον Πρόεδρο Εισηγητής, εισάγει στην 
Ολομέλεια σχέδιο νόμου «Καταβολή της σύνταξης των δημο
τικών και κοινοτικών υχαΐ/.λήλων και υχα/.λήλων ΝΠΔΔ 
καδώς κα: της χορηγίας των Δημ.άρχων και Προέδρων κοι
νοτήτων αχό το δημόσιο ταμείο κα: άλλες διατάξεις» χου 
στάλ-δηκε χεοε το Γενικό Εχίτροχο της Εχικρατειας μ: το
Γ. 8621 /1 425/Μ:1 3/4—72/30.10.1984 έγγραφο του Υ- 
χουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους — 
Δ,/νση 15η Χομοχαρασκευαστιν,ή). για να γνωμοδοτήισει σύμ
φωνα με το άρ·δρο 73 χαρ. 2 του Συντάγματος.

Το Σχέδιο αυτό έχει ως εξτ,ς:
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ΆρΔρο 1.
1 . Αστό την έναρξη ισχύες του νομο- αυτού και εσεξης ο: 

συντάξεις των δημοτικών κα: κοινοτικών υπαλλήλων κα: ο: 
συντάξεις των υταλλή/.ων των Ν Π ΔΔ. Ιδρυμάτων και Συν
δέσμων Κοινοτήτων τη: ταρ. 1 του άρΔρου 1 του Ν. 54! 
1977 (ΦΕΚ 42 του διέτσντα: ατό τις συνταξιοδοτικές Πα
τάξεις των δημοτικών κα: κοινοτικών υταλλήλων καΔω: 
και οι χορηγίες των ‘δημάρχων κα: τροέδρων κοινοτήτων της 
Χωράς βαρύνουν το δημόσιε ταμείο ν.α: καταβάλλονται ατό 
χυτό.

την εναρζη /.αταόο/.η: των συντασεων α..ι το Δημόσιο στον 
•οικείο οοοεα τερ.ίΔχλψης δηυ.οτ:κώ-. χα: ν.οινοτιχων υτα/.λη- 
λων ο οτοίος ατο την ίδια ημερομηνία Δα καταβάλει χα: τα 
τρο-λττάαενα έσοδα κηδείας

ΆρΔρο G.
Ατά την έναρξη ισχυος του νόμου αυτου κάΔε άλλη οιαταση 

του ρυΔ,μίζε: διαφορετικά τον τράτο ατονομής χα: καταβολής 
των αυντάξεων χα: χορηγιών το- α:Δρ:- i του ταροντος νομού. 
καΔώς χαι την αναγνώριση οιασδήτοτε υτηρ-σίας καταργειτα:.

2. Ο: διαιάξεις του ισχύουν κάΔε φορά. για αύξηση των 
συντάξεων των--σημασιών τολιτιχών υταλλήλων. εφαρμάζον- 
τα: ανάλογα χαι για. τις συντάξεις των υταλλή/.ων δήμων, 
χοινοτήτων. χα: Ν Π ΛΔ Ιδρ-μάτων χα: Συνδέσμων Κοινοτή
των της ταρ. 1 του άρΔρου 1 του Ν. 541/1977. ενώ η χο
ρηγία των δημάρχων και των τροέδρων των κοινοτήτων ανα- 
τροσαρμόίετα: κάΔε χρόνο ατό την αρμόδια δ/νση του ΓΛΚ 
με όαση τα καταβαλλόμενα έξοδα ταραστάσεως στον εν ενέρ
γεια δήμαρχο ή τρόεόρο του οικείου δήμου ή κοινότητας.

ΆρΔρΟ 2.
Για την αντιμετώτιση μέρους της οατάνης τληρωμής των 

συντάξεων της τροηγούμενης ταραγράρου ατοδίδοντα: στο
δημόσιο:

α) η ετήσια εισφορά 5Tr ετί των ταχτικών εσόδων των κοι
νοτήτων (άρΔρον 1 Ν. 222/19751 £Ί η εισφορά 8% ετ: των 
καταβαλλόμενων ατοοοχων των κοινοτικών υταλλήλων του 
βαρύνουν τις κοινότητες (άρΔρον 2 ταρ. 2 Ν.Δ. 3890/1958 
και Ν.Δ. 78/1973) και γ) η εισοορά 1 ()',< ετ: των εξόδων 
ταραστάσεως των εν ενεργεία οημαρχων και τροέόρων κοινο
τήτων (άσΔρο 2 ταρ. 3 και άσΔρο 8 τα:. 1 του Ν. 1203 του 
1981).'

ΆσΔρο 3.

1. Το Ταμείο Συντάξεων Κοινοτικών 1’ταλληλων /Γ.Σ. 
Κ.Γ.) καταργειτα: κα: το υταλλη/.ικό και με οτοιασήτοτε 
σχέση υτηρετικο τροσωτικό του καθίσταται τροσωτικό το- 
Ττουργείου Οικονομικών ίΓΑΚ). στο οτοίο μετατάσσεται κα: 
καταλαμβάνει υφιστάμενες κενές Δέσεις του αντίστοιχου δα- 
Δμού κα: κλάδου, σύμφωνα με τις κείμενες Πασάρεις. Σ: τε- 
ρίττωση το- δεν υτάρχουν κενές -Δέσεις καταλαμβάνουν αντί
στοιχες τροσωρινές οργανικές Δέσεις, του συνιστώντα: με το 
νόμο αυτό κα: καταργουντα: με τη/ τροαγωγή τους σε ανώτε
ρο βαΔμό ή με την έξοδό τους με οτειονδήτοτε τρότο ατό την 
υτηρεσ:α. II υτηρεσια του μετατασσόμενου τροσωτικού Δευ)- 
ρείτα: για κάΔε συνέτεια ότι οιανύΔη/.ε στη νέα του Δέση.

2. Ο: μετατασσόμενο: ετιλέγουν αν Δα εξακολουΔήσο-/ να 
υτάγοντα: στο Ταμείο Ασφαλίσεως Δημοτικών κα: Κοινοτι
κών Τταλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Γ.1 ή Δα υσαχΔούν στα αντί
στοιχα ταμεία της νέας ιυτηρεσίας του:.

3. Έσοδα του καταργούμενου ταμείου του υσάρχουν στον 
οικείο λογαριασμό του στην ΕΔνιχ.ή Ίοάτεζα της Ελλάδος, 
κατά τη/ έναρξη ισχύος χυτού του νόμου, ατοδίδοντα: στο δη
μόσιο. καΔώς κα: οτοιοσήτοτε τεριουσιακό στοιχείο τε.ρ·ό:χον- 
τα: στη/ κυριότητα του δημοσίου. Το δημόσιο αναλαμ.βάνε: την 
εξόφληση τυχόν χρεών του ταρατχ/ω ταμείου τρος τρίτους.

ΆρΔρο 4.

Οι Πατάξεις του Α.Ν. 599/1908 ίΦΕΚ 58 έχουν εοαρ- 
μογή κα: για τ:ς συντάξεις κα: τις χορηγίες του άρΔρου 1 
του τα,ράντα νόμου, ο: δε αρμοδιότητες το- Ττουργού τ<.»ν Κ- 
σωτδριχών του τοοβλέτονται ατό τ:: διατάσει- -ου Ν Δ 
1827/1942 (ΦΕΚ 319). ότως τσοτοτοιήΔηκαν κα: σ.μσλη- 
ρώΔηκαν μεταγενέστερα, ασκούντα: ατό τον Γτουσγό των Οι
κονομικών.

ΆρΔρο 5.
Η τρσβλετιμενη κράτηση για υγειονομική τερίΔα/.ότ, στις 

συνταρεις του ασΔρου 1 του νομού αυτου -ύα ατσοίοετα: ατό

Α μΔ ςο ι.

1. Το άρΔρο 4 του Ν. 91/1943 ΦΕΚ 129 Α) αντικα- 
Δίσταται ως έξης:

(/ΑρΔρο 4.

Η καταβολή της χορηγίας δημάρχου για όσους Δεμελιωνουν 
το σχετικά δικαίωμα μετά την ισχύ του νομού x-του αρχίζει 
<ατο την τρώτη του έτους του ετόμενου της συατλήρωσης του 
55ο- έτους της ηλικίας τους.

Α1· ο: ανωτέρω κατέστησαν ανίκανο: σε τοτοστό 57ΐέ κα: 
άνω τ::ν ατό την συμτλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας 
τους, η σύνταξη καταβάλλεται ατό την στ ό μεν η της ατοχώ- 
ρησής τους ατό την υτηρεσια. σε τεριττΜΤη του τ, ανικανότη
τα ετήλΔε κατά τη διάρκεια της υτη:όσιας τους, ή ατό την 
ετάμενη τη.ς ημερομηνίας του κατέστησα, ανίκανοι, στην τε- 
ρίττωση του η ανικανότητα ετήλΔε μετά την έξοδό τους ατο 
την υτηρεσια. Το τοσσστό χ/νκανότητας κα· η ημερομηνία του 
ετήλΔε αυτή βεβαιώνονται με γν(»μάτευση της Α.Σ.Γ.Κ.

Σε τερίττωση Δανάτου αυτών τριν ατό την έναρξτ τλη- 
,ρωμή,ς της χορηγίας, η χορηγία καταβάλλεται ττσ δικαιού
μενα μέλη της οικογένειας τους ατό την ετάμενη του Δα
νάτου».

• 2. Η ταρ. I του αρΔρου 5 του Ν. 1205/1981 ΦΕΚ 
249 Α') αντικαΔίστατα: ως εξής:

ι.Ι. Ο: διατάξεις του ισχύουν κάΔε ςορα για την έναρξη κα- 
ταβο/.τ,ς της χορηγίας δτ,μάρχων εφασμόξοντ::' κα: για την 
καταβο/.ή της χορηγίας Π ροέδρων Κοινοτήτων».

' ΑρΔρο 8.

11 ισχύς του v-υ.:- αυτου άρχιζε: ατο την τκερου.ηνια δημο
σίευσής του στην Εφη/υ.πρίδα της Κυίερ·η:-:ως.

ΑΔήνα. 30 ϋκτωβρίου 1 98 ι 

Ο: Ττουογοί

ίΐσοεδρ. Κυβεονησεω:
ΑΠ.' ΛΑΖΑΡΠΣ

Εσωτεοικών
ΑΓ. ΚΟη’ΣΟΠΩΡΙΆΣ

ΕΔν. Οικονομίας 
κα: Οικονουιν.ών

1ΈΡ. ΛΡΣΕΝΗΣ
Ko.iv. Ασσα'λισεων 

Γ. 1ΈΝΝΗ-ΜΛΤΑΣ

]"ια το ταρατχ/ω «χόόιο νόμου, ο '. ενικός Κτίτσοτος της 
Ετικρατείας. έχε: τη γνώμη ότ: ο: διατάξεις του είναι δικαιο
λογημένες. ατό την αιτιολογική έν.Δεση του τ: συνοδεύει.

(ι Εισηγητής Σύμβουλος Γεώργ. Καρχ/άλιος. εισηγείται 
τα τιο κάτω:

Με τις διατάξεις του τσος γνωμοδότηση, σχεδίου νόμου:

α; Ετιδιώκεται ότως ο: συντάξεις των δημοτικών υταλ
λή/.ων. των υταλλήλων των Ν.Π.ΔΆ.. στο τροσωτικό των 
οτοιων έχουν ετεκταΔε: ο: τερί συντάξεων των τακτικών δη
μοτικών υταλλή/.ων διατάξεις (Ν. 541/1977). κα: ο: χορη
γίες των δημάρχων, ο: οτοίες καταβάλλονται μέχρ: σήμερα 
ατό τους οικείους Δήμους και τα νομικά τροσωτα αυτών, κα- 
ταβάΐ./.ονται στο εξής «το το Δημόσιο Ταμείο.

β) Οι συντάξεις των κοινοτικών υταλλή/.ων κα: ο: χορη
γίες των Προέδρων των Κοινοτήτων, οι οτοίες μέχρι σήμερα 
καταβάλλονται ατό το Ταμείο Συντάξεων Κοινοτικών Τταλ-
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λήλων Τ.Σ.Κ.Υ. . στο έξης να ·/.: 
μόσιο Ταμείο.

Η αιτιολογία του ζιο ζάνω σχεδ:

κοινοτικών συντα/ςεων κ.α: τούτο γιατί ο: 
κα: του Κοινοτικού Ταμείο., 'Τ.Σ.Κ.Υ. 
την ζλητω/ή των -υ.τάσεων. με αζ~οτ:/.:- 
ται για το σκοζό αυτό αζό τον 1\:ατ:·/.'. I 
ίο ο: Δήυ.οι όσο κα: το Κοινοτικό Ταμείο.

διατελέσαντε: Π οοείοο
ιότΟν μεν διότι 
Κοινοτήτων τ

ο ενχρον;α κα: οευτερον ο: 
ταβολή της χορηγίας με αζοτ 
ηλικίας 3δ ετών. Ως ζόρος

έθετε ό::ο

:2: arc tc Δη- ττο εαής arc ' 
•Spcj c: ojvcar

έ^ω; avace::· Λ.Α. αοτών κα
(ρηματίΥ-η α.:^- κα: c: αοντάξί

ΣυντάΗϋον η αόΞητη των
sr/J-CTtxiiv y.a: rC/λθ μεγάλη.
ο: των Ατιμων τύν τ; r η τ;. r ·

srapy.cjv γ·.α νμοά roj ipiip
α μετά την ιτχ-*

;ΤΓθλθ*Μ.7υ.6. 70- τοο μ:?ν 
λογά με τα ϊτ:

, yra/v/.ήλων rc
ι: «rip: */cρτ- -S'a uroACY’^ov:
ω*/ */. α: άλλων 

την ] τ, έ*/.τα-
,μακιο^.

0: χορηγίες
tp:cj 1981. i*.-
Π ροέΒρων :£·/

ααν&ντα: κα>ε
του Γ.Λ.Κ μ

χορηγία ατ;-; εν ενεργεία Αϊ
925 κα: εντϊ^- γ:α τους Δήμο
τη των ir! 7.5 υΓαγωγή τους
ζ; γ:α την */α- ς: :^ατάξε:ς το
^ y07η:α νε::.

γ:α
/. 7· ο: rip:cp:c
να: τυντάτεως.

οο ιοιου αε

ί* ~· - V! 7 ’ VI

τηση 10Τ εζ: των εξόδιέ, ζαραστάσεως ζου δίδονται στους 
εν ενεργεί? Π ροέδρους Κοινοτήτων. Έτσι τα έσοδα του Τα
μείου ατό την εισφορά αυτή ανέρχονται οε 150.000.000 ειοα 
τομμύρια δραχμές το έτος, η δε ζληρωμή της -/ορηγίας αυ- 
τών υζερβαίνε: στο αυτό χρονικό διάστημα τα 750.000.000 
εκατομμύρια δραχμές.

Εζ! της Αρχής του Νομοσχεδίου: Έχω τη γνώμη ότι να
έζρεζε να διατηρηθεί ο ασφαλ
μένως γίνει αναλογιστ :κη μέλι
ζόρο: ζοο θα μζορεί ο οορέας
συντάξεις. Τούτο διότι: rp<070\
ξεων ζοο διέζοον τους οημοτίο

c :·/.ώ τ:ρ
τ:ς χορηγίες Δήμαρχων και Προέόρων είναι διαφορετικέ: 
αζο τις συνταςιο-δοτικές διατάξεις ζοο εφαρυ.όζοντα: :τ.ς 
κρατικές συντάξεις. (Κώδικα Πολιτικών και Στσατίωτικ '·,■> 
Συντάξεο) ·.. ΕΞ άλλον οι ζερισσότερο: αζό τους Κοινοτικούς 
υζαλλήλους εργάζονται λίγες ώρες ημερηοίως γιατί στις μι
κρές ιδίως κοινότητες δεν υζάρχε: εργασία για ζλήρη ατα- 
r/οληαη. ενώ ο: δημόσιο: υζάλληλοι. εργάζονται ζάντοτε με 
ζλήρες ωράριο.

1Γ συνταγή- των Κοινοτικών οζαλλήλων. έχε: ω: β άτη 
την ανταζοοοτική ειαρορά και κατά συνέζεια ο: αζο-δοχές τοος 
υζοκειντα: στις ασφαλιστικές κρατήτείς ενώ ο: σοντάσ :: ς 
των δημοσίων οζαλλήλων κ.ρατικές συ·ντάξε:ς οεν έχουν ως 
βάση το ασφάλιστρο αλλά δίδονται στου: δημοσίους υζαλλτ- 
λους σε ανταλλαγμα των οζηρεσιών ζου ζσοσοέσουν ζοοτ το 
Κράτος. Λεατερον διότι ουφάνετα: ο αριθμός των συνταξιούχων 
τοο Δημοσίου και το ζοσοστέ ζοο θα ζρέζε: να διατίθεται αζό 
τον ζρούζολογισμό για την ζληρωμή των συντάξεων θα είναι 
ζολό μεγαλύτερο αςού ττις κρατικές τον τάζεις ζροστίθ-εντα: 
δικαιούχο: μη δημότιοι υζάλληλοι. Άλλωττε όμοια ζροόλή- 
ματα αντιμετωζίζουν και άλλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί X. 
Π.Δ.Δ., των οζτ?(■)■■ ο· τυνταξιούχο: εύλογη είναι να διεκδική- 
τοον. με αφορμή το εζίμαχο νομοσχέδιο, ζαρόμιες ρυθμίσεις 
για λόγους ίτης μεταχειρίτεως. Π άντως ο: συντάξεις των 
Δημοτικών και Κοινοτικών οζαλλήλων και ο: χορηγίες Δη- 
χαρχων και Προέδρων Κοινοτήτων θα ζεέζε: να μη αναυ.ε·- 
γναοντα: με τις κρατικές τοντάΞεις /.α: να εμοανίζοντα: στον 
Κρατικό Προύζολογιτμό με ίδιο κωδικό αριθυό.

Ως ζρος τις κατά άρθρο ζαρατηρήσεις.

Άρθρο I : Με την ζαρ-άγραφο 1 του άσθρου ορίζεται ί-ι 
οι Τ-Γ.'ταςε:ς των δημοτικών υζα/.λη/.ων κ' των οζαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.. Ιδρυμάτων. συνδέσμων κοινοτήτων του ν. 541 / 
10//. ο: τοντας εις των κοινοτικών οζαλλήλων και ο: χορη- 
7:ίϊ Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων θα καταβάλλονται

υζηρεσια

οατει μισθού του 11 ου βαθμοί 
μεγαλύτερος μυθολογικού κλι-

Ιΐροέδρων Κοινοτήτων ένα αυ· 
ρα-ση της αρμόδιας Δ:εύθυνσης 
ζαραττάτεως ζοο δίδονται ττοο:

:: να εοασχο,οντα: ο/.ετ

δρων Κοινοτήτων ·2α ζρέζε: να αοΞάνοντα: /.τ,τόζιν αζοοάτεω: 
τοο Υζοοργοό των Οικονομικών, ύττερα αζό ειοήγητη της αρ
μόδιας Διεύ·3οντης τοο Γενικού Λογιττηρίοο τοο Κράτοος.

Άρ-άο 2: Με τη διάταξη τοο άρ-3ροο αοτού ορίζεται ότι 
μ εισφορές zoo γίνονται σήμερα στα έσοδα των Κοινοτήτων, 
στις αζοδοχές των Κοινοτικών οζαλλήλων και στα έξοδα ζα- 
ραστάσεως των εν ενεργεία Δημάρχων και Προέδρων Κοινο
τήτων. αζοδίδοντα: στο Δημόσιο Ταμείο για -·α αντιμετωζ- 
σ·3ε! ένα μέρος της δαζάνης ζληρωμή: των σονταξεων και 
των χορηγιών. Π διάταξη είναι δικαιολογημένη.

Άμ·άρο 3: Καταργείται το Ταμείο Σοντάξεων Κοινοτικω 
Τζαλλήλων (Τ.Σ.Κ.Υ.4 και ρο·3μ!ζετα: η μεταφορά το>ζρο 
σωζικού στο Γενικό Λογιστήριο τοο Κράτοος και η ζεριοοσια 
τοο ■/ατα:-,··../ένε.- Ταχείς·; ζεοιερχετα στο Δημόσιο. Ι'.χι 
τη γν/όμη ότι ·&α ζρέζε: να ζροστε·5ε! στο άρθρο αοτό ζαρά 
γραφος ως ακολούθως:

«Με κοινή αζόφαση των αρμοδίων Υζοοργων Προεδρία: 
ΚοΕερνήσεως. Οικονομικών. Εσωτερικών και Κοιν. Λσφαλί 
σεων. ροθμίζοντα: τα της αζοδοσεως των εισφορών, τα της με 
τάταξη,ς των οζαλλήλων τοο κατα,ργ/οομενοο 7 αμειοο (Τ.Σ 
Κ.Τ.). τα της ζεριοοσίας τοο Ταμείοο και κάθε λεζτομέρει. 
για τη·/ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 '/.α: 3 το. 
νόμου τούτου».

Άρθρο 4: Με τις διατάξεις τοο άρθρου αοτού ορίζεται οτ 
αφενός ο: διατάθεις too Α.Ν. 599/190S έχουν εφαρμογή κα 
για τις συντάξεις και τις χορηγίες zoo ζεοδλέζονται αζό ΤΟ 
οζό γνωμοδότηση σχέδιο νόμου, αφετέρου οτ· ο: αρμοδιστητε: 
του Υζουργού Εσωτερικών (αζονομή συντάξεων αναγ/ώρισ· 
ζροοζηρεσιών κ.λ.ζ.) ασκούνται εφεξής αζό το· Γζοοσγό Π: 
κονομικών.

Άρθρο 5: Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι ο: εισφορές γι: 
την ο-'ειον-οαική ζ®οίθαλθη των οζαλ/.ή/.ων α.οων. αζοσιοο"-· 
τα: στα Ταμεία Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και 7.Κ.Λ.. καθόσον ο: ζυντα 
ξιούχο: αοσο! διατηρούν την υγειονομική ζερίθαλχη ζοο είχα-

Γι διατάξεις το/ν άρ-θρων 4 κα: 5 κοίν.ντα. δικαιολογημένες
Άρθρο Γι: Ιναταργείται κάθε άλλη διάταξη ζοο ρύθμιζε 

•διαφορετικά τον τσόζο αζονμχής κα: καταβολής των συν τα 
ξεων κα: χειηγκυν. Έχω τη γνώμη οτ: ως ζ:ο: τους z:::c 
σισο.ούς καταβολής τη.ς σύνταξης ζρέζε·. όζω: ζεοαναοεσα 
να ισχύουν ο: διατάξεις του Κώδικα Πολίτικων Συντάσσω 

ΓΙ.Δ. 1041/19701 όζως σμχζληρωυηκ; μέχρι σήμερα γ: 
να κρίνοντα: εμοιόαμρφα όλοι ο: συνταξιούχο; ζοο λαυδάνου 
σύνταξη αζό το Δητχό~:·ο.

Άρθρο 7: Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορ.ίζετα 
ότι η καταβολή χο-ρηγ'ίας τον/ Δηυάσχων κα: Π ροέδρων Κοι
νοτήτων. για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα χορηγία: μετ: 
την ισχύ του νόμου τούτου θα αρχίσει να. καταβάλλεται αζ:
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ττν πτωττ \r*icj3sivj επόμενό, χρόνοo nco is σαμπλη- 
τώσοον to 55c έττ; mr; ηλικία; τω- εκτί; των περιπτώσεων 
v s'.άτ?.· κα a - α .ότητα·;. H ::ri;T, είναι 2:κα·.ολογημεντ. 
(-.5 όταν π?·οτ:μότε?ο to c?:c ηλ:ν.ία; vi εφαρμοστεί ν.σ: για 
τ:; καπαβαλλόχενi; χε-/:: σήμερα σονταρε;.;.

H ό'/ομέλε:α. μετά από τοζήτη-ση. απο:έχ·5ηκε ομόρων3 

'.τν ανωτέρω ε’.σηγηση.
Τελε:ώνοντα: η σοζήτηση. σονταχότ.κε το παρόν J],ρακτ:'/.ο. 
Ό οποί;. ατού ·!»«:·::τΐ>ηκε κα εγκρίόη-/.· από τον Προεερο. 
•οπογράρετα: ατ.ί το · κα: το Γραμχατέα.

U II τόεβεο; Ο Γρασ.ματεα;
Χ1Κ. ΘΕΜΕΛΗΣ ΛΕΩΝ. ΠΑΊΣ1ΙΣ

ΣΧΕΔΚ) ΝΟΜΟΥ
Καταβολή τη; σο/ταρη; των Λημοτ:κώ- κα: Κο:νοτ:κων Ε

παλλήλων ι·.α: οπαλλήλω. Χ.Π.Α.Α. κα·5ώ; κα: τη; χο
ρηγία; των Δημάρχων κα: Ιΐροέβρων Κοινοτήτων από το 
ίτμόσ:ο τχοείο :/.α: άλλες β'.ατάεε:;.

• !. Ο:
λων κα:

?ο 1.
σοντά-βε:; των Δημοτικών κα: Κοινοτικών οπαλλη- 
ο: στιντάξε:; των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Α.. (βρο

μάτων ■/.y: τονοετ«ον κο'νοτήτων ttj; πε;·.πΤ(,ση; or
1 T5-J ατό·:οο 31 too Ν.Δ. 1857/1942 ΦΕΚ 255Ί

τη; παρ. 
οπω; 2ν-

τιζατασταίιηκ: όε την τ?:. 1 τοό αρ-β :οο 15 τοο Λ.Χ. 790 / 
1948 (ΦΕΚ 247) ο srcicc κ-οεώ-όηφ.ι ο· το Ν.Λ. 1200/1949 
(ΦΕΚ 29Π κα: η παρ. \ τοο άρό/ροο I too X. 541/) 977
!ΦΕΚ 42 το, ί'έποντα: από τ:; σοντα: Όοοτικέ: ί'.ατά::::; 
γ:α τοο; Λημ.οτ:κοό; 7.3: Ι\ο:νοτ.κοό; Υπαλλήλου; καύώ; ν.2·. 
ο: χορηγίες τ(ον Αημαρχι·>ν κα: ΙΙροέίριο- ΚΟ'.νοτήτων. από
την έναστρη τη; :σχόο; τοο νόμο- αοτοό βαμόνοον το οταότ'.ο 
ταμείο κα: καταβάλλονται από α-τό.

2. Ο: β:ατά?ε:; ποο :σχνο.ν κάνε ρότα. γ:α αόίρηση των 
-ονταρίων των Ατμοσίω- 11 ο' :τ:κών Υπαλλήλων. εραρμόζ-. · 
τα: αν ολίγα κ2: γ:α τ:; σονταρε:; τ<·>· οπαλλήλω'· τη; προη
γούμενη; παραγεάροο. Π χορηγία των Δημάρχων κα: τω ■ 
11 ροοορων των Κοινοτήτων ανοπροσαρμόζετα: κά&ε έτος από 
την α:μό::α Α ντη τ;ν Γενικού Λο··:σ:η:ίου τοο Κράτοο; 
ΐΓ.Α.Κ. . με βάση τα καταβα/.λόο ί· 2 έροβο παρ αστάσεω; 
ττον εν ενεργε:α Δήμαρχο ή ΙΙρόεορο τοο ο·.ν.είοο Αή/χοο ή 
Κο'.νότητα;.

ΛρΆρο 2.
Γ:α ττν χ;τ:μ;τώττ:ϊη μεροο; τη; οατάνη; τοο ατα:τε:τα: 

γ:α την πληρωμή των τν,τά:εων τοο τροηγοόμ.ενοο αοόροο 
ατο5·:ϊοντα:·. ττο Αημόοτο: α’ Η ετήτ;2 ειτρορά 5% ετ! των 
Τ2·/Τ'.7.ων ετόοευν των κοινοτήτων τον τεοίλέτετα: 3τό το ά;-

15 τα:. 3 too Χ.Α. 4239 Ί 962 (*ΕΚ 1261 ότω; αντ·.- 
κατα:τα·ότ.7.ε με το άτ-όοο I too ν. 222/1975 ί<1ΊοΚ 265 . 
• ι II ε'.τρορα 89 ετί των ν.αταόα/./.αχίνων οττοοοχών των κο - 
<οτ:κών οταλλή'/.ων τοο ύαοόνοο·- τ:ο ν.ο'.νότητο: (2 τα:.
2 Χ.Α. 3896 1958 (ΦΒΚ 194 κα: άρΑρο 2 τα:.' 2 Χ.Α.
. 8 /1 973 <1>ΚΚ 1 ·)6 κα: γ' η ε:τοο·ρα ! 05 ετί των ιζ'Αι-κ
ταραττάτεω; τ<·κ εν ενεργε:α Ατ/ιάρχων κα: Π ροεορων Κο:- 
•οτττω · ια:ό>:ο 2 τα;. 3 κα: άρ·όρο 8 τα?. I too X. 1205 
1981 - ΦΚΚ 249 .

λ;·ο:ο ο.

ί· I i Or;.i:o Α..τα;εων Κο:νοτ:κ<··ν 4 τ:λλή/.ων ] ,Σ. 
.·'· /.ατα:γε:τα: κα: το οταλλτ(λ:κό κα: με οτο:αοήτοτε 
■/ετη οτη:ετ:κό τ:οτωτ:κό τοο καόίοτατα: τ?ο;ωτ:κί too V- 

το.ργε:οο (·:κονομ:κών (Γ.Λ.Κ. . ττο οτοίο μετα.ταττετα: κα: 
αταλα.μέάνε: ορ:;τάμ.ενε; κενε; ■> ε τ ε:; τοο 2?οτίττο:χοο τα- 

,μοό -/α: κλάοοο. τόμρωνα με τ:; κείεενε; Εΐατάίε:;. Αν ο;ν 
-τα:·/: ,ν κενε; Αετεις καταλαμόανοο-; τ/τίττοπ/ε; τ:οοωρ:νέ; 
οργχ/:κε; -όετε·;. τοο τονΌττώντα: μ.ε το νόμο αντό κα: κα- 
ταργοοντα: με την τροογιογή τοο; τε ανώτερο £α-ύμό ή αε την

ε=ο;ο τοο·; με οτο:ον:·ήτοτε τρότο ατ-ό την οτηρετ:α. II οτη- 
,:ετ:α τοο τ.::7ωτ:κοό αοτοό όεωρείτα: γ:α α.αόε. τονετεια οτ: 
::χ. ,ότ.κε ττη νεα το- ·ό·ετη.

2. ( ί: ν.εταταττίμενΌ: ετιλέγοον α· ·>α εμακολο,όηαοον
να οταροντα: ττο Ταμε:ο Ατοαλότεω; Αη.μοτ:κων κ~: Κο:- 
νοτ:κων Υπαλλήλων Γ.Α.Α.Κ.Υ. ή ·όα οτανόοον :τα αντ:- 
ττο:·/α Τϊΐο,εία τη;; νέα; ντηρετία; τοο;.

3. Τα «ιερά τοο καταργοόμενον ταβμείον τοο οτάρ/'.w ττον 
ο:κε:ΰ /.ογαρ:2τμό τοο ττη- Κ·ό /:κή Τρατε'α τη; Ιολ/.αεα; 
,κατα την εναρτη ιτχόο; τοο νομοο αοτ&ό ααοίΐίιντα: 3τ; Αη-

ττη·· ::τητα too οτο:όό τερ:ερ·/ετα: κα: οτο:ο;ητοτε 
άλλο τε::οοτ:ακ'ό ττοτ/είο τοο. Το Αηαοτιο αναλαμ&άνε: τη- 
ερορ/.ητη το/όν χρεών τοο ταραπανω τχαεΊοο τρο; τριτοος.

ΆρΑρο 4.

U: ;:αταςε:; too oV.X. 599/1968 ι’ΦΕΚ 258) ε/οον εοαρ-
μογή κα: γ:α τι; τοντάρε:; κα: τ:; χορηγίε; τοο άρ-i'-poo 1 
τ: νόμον αοτοό. Ό: α.αμο::ότητε; τοο Υποοργοό των Καωτε-
ρ:/ων τενο προό/.έποντα: ατ:·ό τ:; ::ατάΙε:ς τοο Χ.Α. 1827/' 
!9ι2 ΊΈΚ 319). όπωτ τροποπο:τ,·όηκαν κα: ο.μτ.ληρώΑη- 
yα-- μετα-ενε-τερα. ατκοόντα: απο τον 1 ποοργο Ο:κονομ:κων.

Άρ-όρο ο.
Από την εναιρΐ η τη; καταβολή:; των τονταρεων απο το 

Ατ ·ότ:0. η πτοέλεπόμ.ενη κράτηση γ:α ογ::θνομ:κή περίάαλ- 
■4η στ:; -οντά?··; τοο άρ-όροο I α.τχοίοετα: στον ο:κείο ρορέα 
πε:ί-όα/.ψη; Αγ;.·οτ:κών κα: Κοινοτικών Υπαλό.ήλων, Ο co- 
ρέα; αοτό;. από την ίσια ημερομηνία κατα&ά/.λε: κα: τα 
προόλεπόικενα έροοα ν.ηεεία;.

Α:·!>;ο 6.

1. Το άρ-όρο 4 τοο ν.91/1943 (ΦΙ2Ιν 129) αντπκαόίστο, 
τα: ω; ερή;:

ι/.-^ρ-άρο 4.
II καταβολή τη; -/ορη-;ία; εημάρχοο σε όσοο; ·όεμελ:ώνοον 

το σ·/:τ:κό ::καίωμα μετά την :σχό τοο νομοο αοτοό άρχιζε: 
απο τη·- πρώτη I αν ο. αρίοο το- έτοο; ποο ακολον-όεί μετά τη 
σ.μπ/.ήρωση τοο 55οο έτοο; τη; ηλ:κ:α; τοο;.

Λν ο: παραπάνω κατέστησαν ανίκανο: σε ποσοστό 67Ύ κα: 
πα-ω π;:ν απο τη σομπ/.ήρωση τοο 55οο ετοο; τη; ηό.:κ:α: 
τον;, η χορηγία καταέάλλετα: από τη- επομένη τη; αποχω- 
ρη:η; το.; από την οπηρεσία. ερόσο·- η αν:κχ-ότητα επήλόε 
κατά τη οιάρκ::α τη; οπηρεσία; τοο;. ή από την επονο.ένη τη; 
τμερομηνία: πο- κατέστησα·/ r-ίκ.α-ο:. εεόσον η ανικανότητα 
επήλνϊ μ.ετά την έροοό τοο; από την οπηρεσία.

Ί ο ποσοστό ττν; α-ικανότητας κα: η ημερομηνία ποο επή/.- 
•όε αοτή ίεόα:ώνθ'-τα: με γνωαατεοση τη; Ανώτατη; τοο 
Στρατού Υγε:ονομ:κή; Βπ:τροπής (ΑΣΥβ). Αν ο ο:·/.α:οόχος 
αποό:ώσε: πρ:ν από την έναρρη πληρωμή; τη; χορηγία;, αο- 
τη καταβά/./.ετα: στα ό:κα:οόμενα μέό.η τη; ο:κογένε:άς τοο 
από την επομένη τοο ·02·νάτοο>'.

2. 11 παρ. 1 τοο άρ-όροο 5 τοο ν. Ι205,,1981 αντ:κα6ίστα- 
τα: ω; ερή;:

«I. U: όιατάρε:; πο/ :σχόοον κά·άε ρορά γ:α την έναρρη 
καταβολή; τη; χορηγία; οημάρχων εραρμόζοντα: κα: για την 
καταβολή τη; χορηγία; προέερων κ·ο:νοπήτων».

.Αρ-όρο 7.

1\α·όε ά/./.τ ::άταρη ποο ρο-όμίζε: ε:αρορετ:κά τον τρόπο 
απονομή; κα: καταβολή; των σοντάρεων κα: χορηγ.ών τοο 
αρόροο I. κα·όω; κα: την αναγνωρ:αη οπο·:ασ:ήποτε οπηρε
σία;. καταργείτα: από την εναρατ τη; :σχόο; τοο ·τόμοο 
αοτοό.

ΆρΑρο 8.

Στο τέλο; τοο άρ.-όροο 58 τοο Π.Α. 1041/1679 προστ:άε- 
τα: παοάγραρος με αρ:-όμό 14 με το ακόλ-οο-όο περ:εχόμενο:

•-14. Ο: περ:ορ:σ;.·.οί των ::ατάρεω- των παρ. 8 έως 13 
τοο παρόντος έχοον εεαρμογή κα: γ:α τοο; λο’.ποό; σονταζ:-



I

ryj‘/^-jz των (!! A και των a/. /.ω v νομικών χροσωχων ςημοσιcj 
r ιδιωτικού δικαίου των -οχοίων οι συντάξεις καταβάλλονται 
: —<■ το Δημόσιε δασει ειδιν,ων διατάσεων.

Αύξηση χο/.εμικών συντάξεων.

1. U: χελεμικες συντάξεις του δεν καΔερίζονται με δάση 
το υ.'.σΔό ενεργεί»; καΔώς και c: συντάξεις και τα βοηθήμα
τα του υχολσγίζοντα: μ: χυτέ; αυξάνοντατ: αχό 1 Σεχτεμ- 
•ςρ·ο^ 1 984 ω; εξής :

2. Κατά χεσοστό 1 2Τ ο: συντάξεις και τ» όοηΔήματα του 
α.έρχονται χ»τά μήνα μέχρι δρχ. 10.000.

ρ. Κατά χεσοστό 8ν< ε: συντάξεις y.2i Τ2 δοηύήματα χου 
ανέρχο;τ»· /.ατά μήνσ αχό δρχ. 10.001 μέχρι 1 3.000 και

γ. Κ2τ2 χοσοστό 50- ο: συντάξεις και τσ όοηΔήματα χου 
υπερβαίνουν χ»τ2 μήν2 τις δρχ. 13.000. Τσ χαρετεάνω το- 
σοστά αύσησης υχολο*'!ζ·οντα: χάνω στ» χοσά χ&υ έχουν δια
μορφωθεί " ύστερα αχό' τη/ Γ. GC1/1 27/Μ.13/3—30/23.1. 
1982 αχόρατή υ.ας xoj κυσώΔηχε με το ν. 1282/1982 I ΦΕ 
Κ 110 Α ι.

2. Με την ίδια κλίμακα χοσών y.2i χοσ οστών τηε χροηγου-
μενης χαραγ'ράσου xai 2x0 την ίδια χρονο/Λγία αυξάνονται 
Χ2: όλα τ2 χροσωχιχα ν.2ΐ αμεταδίδαστα εχιδόματα ανιχχζνό- 
τητσς xa: ο: χροσαυξησεις τους χου χορηγούνται δάσε: των
αρΔρων ΙΟΙ εως 103 του χ.δ. 1285/1981 (ΦΕΚ 314—Α).

3. Στους χσρσχάνω συνταξιούχους xa: όοηΔηματούχους 
του η σύνταξή τους κυμαίνεται μεταξύ των ορχ. 10.001 έως 
10.370 xa; 13.001 έως 13.370 χορηγείται αύξηση τόση ώ
στε μαζί με αυτή η σύνταξη να ςτάνει στο χοσό των ορχ. 11. 
200 χαι 14.040 αντίστοιχα. Το ίσιο ισχύει χα· για τα εχιδό- 
ματα ανικανότητας χου χυμαίνονται μεταξύ των χιο χάνω 
τόσων.

Τα χοσά σύνταξης χαι επιδόματος ανικανότητας χου χρο- 
χύχτουν αχό την εσαρμογή του άρ-ύρου αυτού καΔορίζονται χαι 
στρογγυ/.οχοιούντα: στην εχόμενη δεκάδα.

4. Το χατώτατο όριο σύνταξης ή όοηΔήματος των Χ2ρα- 
xivco χατηγοριων χροσωχιον. ορίζεται. μ.ε συνυχολογισμό χαι 
του εχιοοματος ανιχανότητας. χου τυχόν καταβάλλεται σε 
or/, εννέα χιλιάδες εζαχόσιες (9.(>00λ αχό 1 Σεχτεμόσίου 
1984.

5. Το συνολιχό χοσοστό της Αυτόματης Τιμαρινμιχής Ανα
προσαρμογής χου έχει χοεηγηΔεί μέχρι σήμερα εχανυχολογί- 
ζετα: δασει των νέων χοσών συντάξεων όχως διαμορφώνονται 
με τις χαοαχάνω χορηγούμενες αυξήσεις εχίσης αχέ 1 Σ-ε- 
χτεμόρίου 1984.

'ΑρΔρο 10.
Κύρωση Γχουργικών Αχοφάσεων.

Κυρουνται χαι έχουν ισχύ νόμου αχό τότε χου εκδόΔηκαν 
ο: εξής Τχουργιχές αχοσάσεις:

α) Μ αρίν. Γ. S54 G3/M.I 3/3—30/20.1.1984 Κοινή
Άχόφαση των Τχουργών Εσωτερικών, Οικονομικών. Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων χαι Κμχοριχής Ναυτιλίας «Υπολογισμός 
της ΑΤΑ των συντάξεων χαι βοηΔημάτων του Δημοσίου σε 
νεα σιευσυμενα χλ:υ.άχ:2·ι η οχοία δημοσιεύτηκε στο ασιΔ. 50/ 
3.2.1984 ΦΕΚ τεύχος Β' και

3) Η αριΔ. Γ. 1310/108/Μ.13/4—58/0.2.1984 αχόσα-
ση του Υπουργού των Οικονομικών χου ρυΔμίζε: τον τρόχο 
υπολογισμού της ΑΤΑ εχί των συντάξεων των υχαλλήλων 
ειδικών Δέσεων χαι των βουλευτών. η οχοία δημοσιεύτηκε στο 
α::Δ. 79/10.2.1984 ΦΕΚ τεύχος Β'.

ΆρΔρο 11.

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει, όχου δεν ορίζεται όιασο-

σεττ/.α. αχό τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κχιβερντ- 
σεως.

ΑΔήνα. 20 Δεκεμβρίου 1984 
Οι Υπουργοί

ΕΔν. · ,'ιχοναυ.ίας
Πσοεδρ. Κυβεενήσεωτ χαι Οικονομικών

ΑΠ. ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Εσωτερικών
ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓ1ΩΡΓΑΣ

Κοιν. Αισσαλίσεων
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Κατ' ά?Δρο 75 χαρ. 3 του Συντάγματος)

Για τον τρόπο κάλυψης τη: δαπάνης χου χρονυαλείτα: αχό 
το Νομοσχέδιο «Καταβολή της σύνταξης των δημοτικών και 
κοινοτικών υχαλλήλων και υχαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καΔώς 
και της χορηγίας δήμαρχων και τυρού τρων κοινοτήτων αχό 
το Δημόσιο Ταμείο ν.α: άλλες διατάξεις:).

1 . Με τις διατάξει·; των άρΔρων 1 έως 8 χροκαλ:ίτσι η 
παρακάτω ετήσια ο αχό·/η σε δάσος του Κρατικού Π ρούχολο- 
γισμού:

α') Για τους δημοτικούς συ'/ταξιούχους ορχ. 1 .793.000.009 
ί ι 13α του: συνταζιούχουσ Ν.ΙΊ .Δ.Δ. δήμιον

Spy. ’ 82.000.000
γ) Για χορηγίες χρώην δήμαρχον/ δρχ. 05.000.000
δ) Για τους κοινοτικούς συνταξιούχους και 

συνταξιούχους Ν.Π.Δ.Δ. κοινοτήτων δρχ. 1.530:.000.000
ε ι Ι'ια χορηγίες -ρώην χφοέδρων κοινοτή- 

των δρχ. /5d.000.000
•στΙ Μισθοδοσία μετατασσόμενων υχαλλή

λων Τ.Σ.Κ.Γ. ίδσχ. 10.000.000

Σύύνο/χ. δρχ. 4.230.000.000
Τα χχασαχανω χοσα χεσχυχτουν αχ: την κατωτέρω σνα-

/υυση:
α) Συνταξιούχο: δήμων 4.702. με μέση μη

νιαία σύνταξη για τον καΔένα 27.238. Συνε- 
χώις. η ετήσια συνολική δαχά·/η είναι: 4.702Α 
27.238X14= 1.793.032.0-64 χου στσογγυλο- 
χοιείται στο χοσό των ορχ.

ί) Συνταξιούχο: Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων 242. 
,μιε μέση μηρ/ιαία σύνταξή για τον καΔένα δρχ. 
21.585 Συνεχώσ. η ετήσια συνολική δαχάνη 
είναι: '272X21.585X14 = 82.195.080 χου 
Γτρογγυλοτοιείται στο χοσό των δρχ.

γ'ι Χςρηγιούχο: δήμαρχοι 271, με μέση μη
νιαία χορηγία για τον καΔένα δρχ. 19.990. 
Συνεχώς η ετήσια συνολική δαχάνη είναι: 
271X19.990X12 = 05.026.992 χου στρσγγυ- 
λοχοιείται στο χοσό τιυν δρχ.

?) Συνταξιούχο: κοινοτήτων και Ν.Π.Δ.Δ. 
αυτών 4.404. με μέση μηνιαία σύνταξη -;:α 
τα/ καΔένα δρχ. 24.815. Συνεχώς, η ετήσια 
συνολική δαχάνη είναι: 4.404X24.815X14 =
1.529.993.054 χου στρογγυ/υσχοιείτα: στε χ·ν- 
οό των δρχ.

ε) Χμρηγιούχοι χρόεδρο: κοινοτήτων 4.500. 
/με μέση μηνιαία χορηγία για τον καΔένα δρχ.
I 4.000. Συνεχώς, η ετήσια συνολική δαχτάντ 
είναι: 4.500X14.000X12 = 750.022.500 χου
στρογγυλοσσο:είτα: στο χοσό των δρχ.

στ) ΜισΔοδοτούμενο: μετατασσόμενο: υχάλ- 
ληλο: Τ.Σ.Κ.Γ. 1 4 με μέσο μη/: α ή μισΔό δρχ. 
50.873 οχότε η ετήσια συνολική δαχώ/η είναι: 
14X50.873X14 = 9.971.108 δ|ρχ.

Για την αντιμετώχιση μέρους της χαραχάν 
αχοδίδοντα: στο Δημόσιο οι χαρακάτω εισφορές:

.793.OOU.OOU

82.000.000

05.000.000

.530.000.000

756.000.00

10.000.000
δαχάνης Δα
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Ν.Δ 18 1078 που ανέρχον-

α I ετήσια ε rye spa ·> 
r u. αεΔ.ρο 1 N. -- 

:j: στο - -o -ων 6&0.0OU.1 
c i : :.:ti 87 επί ?«·

Κοινοτικών υπαλλήλων no.
nap. 2 Ν.Δ. 3800 i95S

τα: 1088 · sts re®·; των 330.000.(101! δταχκων κα·.
γι 1 i εισςςσα 107 επι των εξόδων ,τ α p ay τ α σε ω ς των «·, 

νεργεία δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρΔρο 2 rap. 
και άρΔρο 8 π:·.:. 1 του N. 1203 108' 1 που ανέρχονται 

1083 στο tot1: των c: αχοιών 133.000.(100.
Σύνολο opy. 1.343.000.000.
To υπόλοιπο τη; δαπάνη; από δοαχ. 2.893.000.000 πεσίπον

4.236.000.000—1.343.000.000) Δα αντιμετωπεσ-Δεί από π
ιθώσεις του προϋπολογισμού εξόδων το; Υπουργείο; Μικονομι- 
,ιών.

Επίσης σταδιακή δαπάνη του Κρατικού 11 ροϋπολογισμου 
του Δα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου 
ί Ιικονομικών. vj npc'/.ληΔει από την εξόρλησι απο το Δημό- 
::ο των ‘/.ρεών του καταργούμενου Ταμείου Συντάξεων Κοινο
τικών Υπαλλήλων (εξόο/.ηση 2 δανείων από δοχ. 320.000. 
600 y.2 : 50.000.000).

2. Με τις διατάξεις του άρΔρου 9 αυξάνονται από 1 Σε
πτεμβρίου 1981 ο: πολεμικές συντάξεις που δεν καΔορίζοντα: 
ν.ε βάση το μισΔό ενεργείας. ο: συντάξεις και τα βοηΔήαατα 
που υπολογίζονται με δάση αυτές καΔώς και όλα τα προσωπικά 
και αμεταβίβαστα επιδόματα ανικανότητας κα· ο: προσαυξή
σεις αυτών που χοσηνούντα: βάσει των άρΔρων ΙΟΙ έω: 105
:ου π.δ. 1285/1981.'

λ 800.000.000 πε-

αποτατη την ο
ποία ρυθμίστηκε ο τρόπο; υπολογισμού της ΑΤΑ. ττα νέα 
οιευρυμένα κλιμάκια που ισχύ σαν από 1.1.1 984 για τις συντά
ξεις και τα οοτΔήυ.ασα του Δημοσίου, των ΟΤΛ κα· των άλ
λων ν.π.δ.δ. που οιεπονται απο δημοσιοϋπαλληλικές διστάσεις 
και

£4 η α:ιΔ. Γ. 131 6 Ί 88 "Μ 13 "·-5>ΥΓ,.2.198 1 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών με την οποία ρυΔμιζετα: αυτο
τελής τρόπος υπολογισμού της ΑΤΑ επί των συντάξεων των 
υπαλλήλοιν ειδικών Δέσεων και των Βουλευτών.

Από τις διστάξεις του άρΔρου αυτού πρόκα) είτα· δαπάνη 
της τάξης των δ:ay. 630.000.900 για το Δημόσιο δραχμών
50.000.000 για τους Ο.Τ.Α.. δραχμών 280.000.000 για τους 
εορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Κοινωνικών Λσοα- 
λίσεων και δ pay μ ιόν 15.000.000 για τους φορείς που εποπτεύο
νται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

4. Οι προκαλούμενες δαπάνες Δα αντιμετωπισΔούν από τα 
περιΔώρια των σχετικών πιστώσεοιν του Κρατικού Προΰπολο-

*7(0/ Τ ?./. T'.y.o*v iJSS(-)'· τ (•γ·' ντα: με basr τ: μισΔό ενεργείας και κύρωση υ" --ργ'.'/.ω'/
|Γ> -71. για το ανέ?χ£- 2τ:05ατεωνι>.
.TfJ.kx Μ: τ·.; £ΐ7ταςε: ; του παραπάνω σχεδίου νόαου Τ.ΖΖΖ /, ΐ τ: 7-

/ £ v co '· α γ. c soy ω ν toj/. ν τ α: τ 7 ε r r; c :
VX' ~: ; ν^.'/ί'Ύζιζ xZ'j pc 1. Ο: ττολΐμίχέ; συντάξεις που δεν καΔορίζοντα : 'J.i sasr,

Επίσης από την ίδια πιο πά·νω ημερι
/ατώ τατο opts σύνταξη; ή βοηΔήματο
tcu ε πεόμ.ατο; ανικανότητας.

Μϊ: τ:ς ras:ιιπάνω αυξήσεις πρόκα/.
sa:o; του Κ:α τικού Π ροϋπολ.ογισμού
sir ου.

3. Με το ά: Δσο 10 κυσιόνοντα:: α'
13/3-—36/2Γ,. 1.1984 Κοινή Υπουσ-ι

•ισαου και τροϋπολογισμών των ΟΤΑ και των άλλων

ΑΔήνα. 20 Δεκεμβρίου 1984 
0· Υπονο-οί

Πσοεδ:. Κυβεσνήσεω;
απ'λαζλρπς

Ε·σωτε: ικών
ΑΓ. Κ0ΥΤΣΠΓ1ΩΡΓΑΣ

]'Δν. Οικονομίας 
και Ο·.κ·οννυ.:·/.·όν

ΓΡΡ. ΑΡΣΕΝΙΙΣ

Κοιν. Ασοα/.ίσεων
Γ. ΓΕΝΝΗΜΛΤΛΣ 

ΑοιΔ 97/43/84

ΕΚΘΕΣΗ

'ενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρΔρο 75 παοαγρ. 1 του 
Συντάγματος) στο σχέδιο νόμου τθυ Υπουργείου Οικονομι
κών «Αύξηση των πολεμικών συντάξεων που δεν καΔορίζο-

το μισΔό ενεργείας καΔώς και ο: συντάξεις και τα βοηΔή.ισ
τα που υπολογίζονται αε βάση αυτέσ αυξάνονται από 1 Σε
πτεμβρίου 1984 ως εξής:

α Κατά ποσοστό 1270 οι συντάξεις και τα βοηΔήματα που 
ανέρχονται κατά μήνα μέχρι δρχ. 10.000.

β) Κατά ποσοστό 8% ο: συντάξεις και τα βοηΔήματα που 
ανέρχονται κατά μήνα από δρχ. 10.001 μέχρι 13.000 και

γ) Κατά ποσοστό 5% οι συντάξεις και τα βοηΔήματα που 
υπερβαίνουν κατά μήνα τις δρχ. 13.000. Τα παραπάνω ποσοστά 
αύξηστ.ς υπολογίζονται πάνω στα ποσά που έχουν διαν.οσοωΔε! 
ύστερα από τη^ Ρ. 691/127/Μ 13/3—36/25.1.1982' από- 
οασή μας που κυρώΔηκε με το ν. 1282/1982.

Με την ίδια κλίμακα ποσών και ποσοστών και οπτό την 
ίδια χρονολογία αυξάνονται και όλα τα προσωπικά και αμε
ταβίβαστα επιδόματα ανικανότητας και ο: προσαυξήσεις τους 
που χορηγούνται βάτε: των άοΔεων 101 έω; 105 του π.δ.
1285/1981.

Στους παραπάνω συνταξιούχους και βοηΔηματούχους που 
η σύνταξή τους κυμαίνεται μεταξύ των ιορχ. 10.001 έως 10. 
370 και 13.001 έως 13.370 χορηγείται αύξηση τάση ώστε 
μαζί με αυτή η σύνταξη να φτάνε: στο ποσό των δρχ. 11.200 
και 14.040 αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για τα επιδόματα 
ανικανότητας που κυμαίνονται μεταξύ των πιο πάνω ποσών.

Το κατώτατο έριο σύνταξης ή βοηΔήματος των παραπάνω 
κατηγοριών προσώπων, ορίζεται, με συνυπολογισμέ και του 
επιδόματος ανικανότητας, που τυχόν καταβά/./.ετα: σε δρχ. 
9.600 από 1 Σεπτεμβρίου 1984

Το συνολικό ποσοστό της Αυτόματης Τιμά: ιΔμικής Ανα
προσαρμογής που έχε: χορηγηΔεί μέχρι σήμερα επανυπολογί- 
ζετα: βάσει των νέων ποσών συντάξεων όπως διαμορφώνονται 
ν.ε τι; πασαπάνω χορη·'ούν.εν:; αυξήσει; επίσης από 1 Σε
πτεμβρίου '1984 ίάρΔρο Γ).

2. Κυρούνται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόΔηκαν 
οι επή: Υπουεγικέ; αποοάοε:;:

? Η αρ-.Δμ. r's54/65/ΑΓ. 13/3—36/26.1.1984 Κοινή 
σπόσαση των Υπουργών Εσωτερικών. Οικονομικών. Κοινωνι
κών Ασσαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας «Υπολογισμός της 
ΑΤΑ των συντάξεων και ίοηΔημάτων του Δην.οπίου σε νέα 
διενουαενα κλ.ιαχκιχ» και

54 II αριΔμ. Y.13IG/108/M 13/4—58/0.2.1984 από- 
σαση του Υπουργού τιον Οικονομικών -ου ρυΔμίζε: τον τροπο 
υπολογισμού της ΑΤΑ επί των συντάξεων των υπαλ./.ή/.ων 
ειδικών Δέσεων και των βου/.ευτιόν (άρΔρο 2).

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκχ/.ούνται τα παραπά
νω οικονομικά αποτελ.έσματα επί tcu Κρατικού Π ροϋπολο- 
γισμού:

α' Δαπάνη από την αύξηση, από 1.9.1984. των πολεμικών 
συντάξεων κ./.,π. που δεν καΔορίζονται με βάση το μισΔό ενερ
γείας. από δρχ. 800.000.000. περίπου, ετησίως (άρΔρο 1 .

β) Δαπάνη από τον υπολογισμό της ΑΤΑ των συντάξεων 
και βοηΔηαάτων του Δημοσίου σε νέα οιευρυμένα κλιμάκια, 
από 1.1.1984. κλπ. από δρχ. 630.000.000.' περίπου ετησίως 
'άρΔρο 2).

Από τον νπο/.ογ:σμό της ΑΤΑ σε νέα διευρυμένα κ/.ιμάκια 
για τις συντάξεις των ΟΤΛ και των άλλων ν.π.δ.δ. προκα- 
/.είτα: επίσης ετήσια δαπάνη εις βάρος σου προϋπολογισμού 
των ΟΤΑ από δρχ. o0.000.0Cl0. εις βάρος το. προϋπολογισμού 
των σορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Κοιν. Ασφα
λίσεων από opy. 280.000.000 και εις βάρος του προϋπολογι
σμού των ςορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ευ.πο- 
ρικής Ναυτιλίας από δρχ. 15.000.000. περίπου.
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Ο ΔιευΔυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ


