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Στο σχέδιο νόμου γιά τήν κύρωση της Πράξης Νομοθε
τικού Περιεχομένου γιά τήν αύξησή3 των κατωτάτων
ορίων καί των λοιπών συντάξεων του ΙΚΑ.

Προς τή Βουλή των 'Ελλήνων

Μέ τον. 825/1978 οί συντάξειςτοϋ ΙΚΑ αυξάνονταν μετά 
δίμηνο άπό τήν αύξηση τοϋ ημερομίσθιου άνειδίκευτου εργά
τη καί κατά τό ίδιο ποσοστο.

'Η ρύθμιση αυτή, όταν καθιερώθηκε, βασίστηκε στο 
γεγονός ότι τά ποσά των συντάξεων ήταν χαμηλά καί ότι 
δεν προβλεπόταν αύξηση στο. ημερομίσθιο ανειδίκευτου 
εργάτη στο ποσοστό πού έγινε σήμερα."

"Ηδη, έχουμε συντάξεις τοϋ ΙΚΑ'τής τάξης των 50.000 
καί 60.000 δρχ. ή δέ αύξηση τους κατά τό ποσοστό αύξησης 
τοϋ ήμερομίσθιου άνειδίκευτου εργάτη άπό 625 σέ 825 δρχ. 
(32,8 %) θά έδινε αύξηση συντάξεων διπλάσια άπό τά ΐσχύον- 
τα σήμερα κατώτατα όρια, τά όποια-καλύπτουν τήν πλειο- 
ψηφία των συνταξιούχων τοϋ IKAr ·

Επίσης, δεν είχε προβλεφθεΐ ή λειτουργία τοϋ συστή
ματος τής Αύτόματης Τιμαριθμικής ’Αναπροσαρμογής 
(ΑΤΑ) πού δίνει ικανοποιητική αύξηση σέ όλες τις συντά
ξεις. ... -

Γιά τήν άποφυγή τοϋ άτοπου αύτοϋ-άποφασίστηκε ή 
αύξηση των συντάξεων τοϋ ΙΚΑ νά γίνει-κατά τό πρότυπο 
αύξησης των αποδοχών τών μισθωτών, κατά φθίνουσα δηλα
δή κλίμακα άπό τά κατώτερα στά ανώτερα, καί παράλ
ληλα νά αυξηθούν τά κατώτατα όρια συντάξεων άπό 15 σέ 
18 ημερομίσθια άνειδίκευτου εργάτη γιά συντάξεις γήρατος 
καί άναπηρίας καί άπό 13,5 σέ 16 γιά συντάξεις λόγω θανά
του, σύμφωνα μέ τήν εισοδηματική πολιτική τής Κυβέρ
νησης γιά τήν ενίσχυση τών χαμηλόμισθων καί χάμηλο- 
συνταξιούχων. ' -' ■ ' · " 3· ■■'·■ *

Επειδή άπό τό ν. 825/1978 υπήρχε υποχρέωση νά.χορη- 
γηθοϋν άπό 1.3.1982 οί αυξήσεις στους συνταξιούχους, συνέ
τρεχε άμεση, εξαιρετική καί έκ τών πραγμάτων προκύψασα 
άνάγκη, νά έκδοθεΐ ή προβλεπόμενη άπό τό άρθρο 44 τοϋ 
Συντάγματος Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. 
Ειδικότερα:........... ’ ..............'*·

Μέ τό άρθρο 1 επιδιώκεται ή αύξηση τών συντάξεων τοϋ 
ΙΚΑ σύμφωνα μέ τήν εισοδηματική πολιτική της Κυβέρ
νησης. . -

Μέ τό άρθρο 2 αύξάνονται τά κατώτατα όρια συντάξεων 
άπό 15 σέ 18 ήμερομίσθια άνειδίκευτου έργάτη λόγω γήρα
τος καί άναπηρίας καί άπό 13,5 σέ 16 ήμερομίσθια λόγω 
θανάτου. ; ' ·. ·■: . ' ' -

Μέ τά άρθρα 3 καί 4 προβλέπεται ή αύξηση τών συντά
ξεων στό μέλλον σύμφωνα μέ τό σύστημα τής Αύτόματης 
Τιμαριθμικής ’Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ). - ■ ,·

Μέ τό άρθρο 5 προβλέπεται ό τρόπος αύξησης τών συν
τάξεων τών συνταξιούχων τών Ταμείων πού συγχωνεύ
τηκαν στό ΙΚΑ. 'Λ- **-' . - - ν' ··'

'Η Βουλή παρχκκλεΐται νά ψηφίσει τό σχέδιο νόμου μέσα 
στις προθεσμίες πού προβλέπονται άπό τό άρθρο 44 τοϋ Συν
τάγματος, ώστε ή έν λόγω Πράξη νά μή χάσει τήν ισχύ
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Γιά τήν κύρωση τής Πράξης Νομεθετικαύ Περιεχομένου
«γιά τήν αύξηση τών χατώτατων ορίων χαί τών λοιπών
συντάξεων τού Ι.Κ.Α.».

Άρθρο 1.

Κυρώνεται χαί ισχύει άπό τή δημοσίευσή της στήν ’Εφημε
ρίδα τής Κυβέρνησης (ΦΕΚ 40/31.3.82 τ. Α') ή άπό 31.3. 
1982 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «γιά τήν αύξηση 
τών χατώτατων ορίων χαί τών λοιπών συντάξεων τού ΙΚΑ», 
πού έχίόνηχε σέ εφαρμογή τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 44 τοϋ 
Συντάγματος. λόγω έξαιρετιχά επείγουσας χαί απρόβλεπτης 
Α άγχη ς. τής όποιας τό περιεχόμενο έχει ώς έξης:

πράξη:
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΙ* Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΓ

Αύξηση τών χχτωτατων όριων χαί τών λοιπών συντάξεων 
τοϋ ΙΚΑ.

... ... · Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

'Εχοντας ύπόψη:
1. Τό άρθρο· 44 παρ. 1 τοϋ Συντάγματος.
2. Τήν έκτακτη έξαιρετιχά επείγουσα χαί άπρέόλεπτη 

άνάγκη τού ανακαθορισμού τών χατώτατων ορίων χαί τής 
αύξησης τών συντάξεων τού ΙΚΑ προχειμένου οί -αυξήσεις 
αύτές πού θεμελιώνονται στήν αύξηση τού χατώτατου όριου 
τοϋ ημερομίσθιου ανειδίκευτου έργάτη νά καταβληθούν ανα
δρομικά άπό 1.3.1982, μέ πρόταση τοϋ 'Υπουργικού Συμίου- 
λίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο

Άπό 1.3.1982 τά όρια μισθών καί τά τεκμαρτά ημερομί
σθια τών ασφαλιστικών Κλάσεων τής παρ. 1 τού άρθρου 37 
τοϋ α.ν. 1846/1951 διαμορφώνονται ώς έξής: τ

Ημερήσιος μισθός ’Ασφαλιστική Τεκμαρτό
σέ δρχ. λ: τ κλάση ' ' · . ήμερ/σθ_ιο
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; :· Άρθρο 2.

Ή περίπτ. α τής παρ. 14 τοϋ άρθρου 29 τοϋ α.ν. 1846/ 
1951 πού έχει προστεθεί μέ τήν παρ. 6 τού άρθρου 5 τοϋ ν. 
.825/1978 αντικαθίσταται ώς εξής:’ V
ν «14, α) Άπό 1ης Ιανουάριου 1982 τό κατώτατο όριο τών


