
στο σχέδιο νόμου "Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου 
καr άλλες διατάξεις''

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η εισοδηματική πολιτική που θα ακολουθήσει η Κυβέρνηση 
κατά το τρέχον έτος είναι εναρμονισμένη με τους γενικό
τερους στόχους σταθεροποίησης της οικονομίας, διασφά
λισης της ανταγωνιστικότητάς της και περιορισμού των 
δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Ήδη έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα που θα εφαρμοστούν 
στο χώρο των εργαζομένων στο Δημόσιο και τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τα οποία η αύξηση του 
διαθέσιμου εισοδήματος θα συνδυασθεί με τις φορολογικές 
ελαφρύνσεις που θα επέλθουν με την αναμόρφωση του 
φορολογικού συστήμτος καθώς και με τη σταδιακή χορή
γηση του ειδικού επιδόματος των 18.000 δρχ. στους 
υπαλλήλους του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., των ο.τ.α. κ.λπ. 
που δεν το ελάμβανον μέχρι σήμερα.

Με τις διατάξεις του παρόντος υλοποιείται η κυβερνητική 
πολιτική στον τομέα των συντάξεων, η οποία περιλαμβάνει, 
πέρα από τις γενικές φορολογικές ελαφρύνσεις, και τη 
χορήγηση ποσοστιαίας αύξησης κατά 3% από 1ης Ιανουά
ριου και άλλο 3% από 1ης Ιουλίου 1992 σε αντιστάθμισμα 
της χορήγησης του ειδικού επιδόματος, που παρέχεται 
στους δημοσίους υπαλλήλους και των αυξήσεων από την 
ωρίμανυη.

Παράλληλα, με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται και ορισμένα 
συνταξιοδοτικά θέματα που έχουν μάλλον διευκρινιστικό και 
διαδικαστικό χαρακτήρα, χωρίς να επιφέρουν ουσιαστικές 
μεταβολές στο ισχύον συνταξιοδοτικό σύστημα και χωρίς 
να προκαλούν δημοσιονομική επιβάρυνση (ανώτατο όριο 
σύνταξης, επιλογή φορέα από μετατασσομένους. διατήρηση 
δικαιώματος συντάξεως υπαλλήλου).

Ειδικότερα:

Άρθρο 1

Με την παρ. 1 χορηγείται αύξηση σε όλες τις συντάξεις 
και τα βοηθήματα του Δημοσίου κατά ποσοστό 3% από 1ης 
Ιανουάριου 1992 και κατά άλλο 3% από 1ης Ιουλίου 1992 
και μέχρι του ακαθάριστου ποσού των διακοσίων χιλιάδων 
(200.000) δραχμών. Βάση για τον υπολογισμό της αύξησης 
αποτελεί το ποσό της σύνταξης όπως έχει διαμορφωθεί 
κατά την 31η Δεκεμβρίου 1991 και την 30ή Ιουνίου 1992, 
αντίστοιχα. Τα ποσά που λαμβάνονται υπόψη για τον 
προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης των παραπάνω 
ημερομηνιών είναι τα ίδια με εκείνα που λαμβάνονταν υπόψη 
για τη χορήγηση της Α.Τ.Α., δηλαδή η βασική σύνταξη και 
η τυχόν προσαύξηση της. τα επιδόματα ανικανότητας, τα 
επιδόματα οικογενειακών βαρών, η Α.Τ.Α., το τυχόν ειδικό 
προσωρινό επίδομα του άρθρου 10 παρ. 10 του ν.1694/1987 
και παρ. 3 άρθρου 5 του ν. 1777/1988, η αύξηση του έτους 
1991 και, προκειμένου για τη δεύτερη αύξηση του 3% από 
1.7.1992 το ποσό της αύξησης του προηγούμενου εξαμή
νου. Για το τμήμα της σύνταξης άνω του ακαθάριστου 
ποσού των 200.000 δραχμών, δεν χορηγείται αύξηση.

Οι αυξήσεις θα χορηγηθούν σε όλες τις συντάξεις που 
καταβάλλει το Δημόσιο (πολιτικές, στρατιωτικές, Ο.Σ.Ε., 
ΕΛ.ΤΑ., πολεμικές, βοηθήματα α.ν. 1512/1950, βουλευτικές, 
υπαλλήλων ο.τ.α. και των άλλων ν.π.δ.δ. που ακολουθούν 
δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις) καθώς και στα κατώτατα 
όρια

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι οι αυξήσεις θα χορηγηθούν 
και στους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι θα καταστούν

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ συνταξιούχοι από 1.1.92 και εφεξής. Το μέτρο αυτό 
λαμβάνεται γ<α την ίση μεταχείριση των συνταξιούχων, 
δοθέντος μάλιστα ότι οι υπάλληλοι με την έξοδό τους από 
την υπηρεσία στερούνται διαφόρων επιδομάτων που ελάμ- 
βάνον όταν ήταν στην ενέργεια (επίδομα εξομάλυνσης, 
ειδικό 18.000 δρχ. κ.λπ.).

Με την παρ. 3 ρυθμίζεται το θέμα του ανακαθορισμού 
του ποσού της αύξησης σε περίπτωση που θα μεταβληθούν, 
για οποιαδήποτε αιτία, οι συντελεστές που καθορίζουν τη 
σύνταξη (μείωση μεριδίου, ενηλικίωση τέκνου και διακοπή 
επιδόματος οικογενειακών βαρών κλπ). 0 ανακαθορισμός 
αυτός προβλέπεται ήδη και στην περίπτωση της Α.Τ.Α., 
επιβάλλεται δε από λόγους αρχής, αφού είναι γνωστό πως 
οι εκάστοτε αυξήσεις πρέπε να συναρτώνται και να 
ακολουθούν την τύχη της κύριας σύνταξης.

Με την παρ. 4 επαναλαμβάνεται και για την παρούσα 
αύξηση η ρύθμιση που ισχύει μέχρι σήμερα για'την Α.ΤΆ. 
σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους που απασχολούνται και 
ως μισθωτοί. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που στο 
ίδιο πρόσωπο καταβάλλονται περισσότερες από μία συντά
ξεις από το Δημόσιο δεν ισχύουν, όπως και με την Α.Τ.Α., 
περιορισμοί, εκτός βέβαια από το ανώτατο 0pto που θέτουν 
οι διατάξεις του άρθρου 2.

Με την παρ. 5 χορηγούνται, για την ταυτότητα του λόγου, 
οι αυξήσεις που ορίζονται στην παρ. 1 και στους συντα
ξιούχους οι οποίοι δεν συνταξιοδοτούνται μεν από το 
Δημόσιο, ακολουθούν όμως παρόμοιο συνταξιοδοτικό κα
θεστώς.

Με την παρ. 6 προβλέπεται η αύξηση κατά το έτος 1992 
των κατωτάτων ορίων και των συντάξεων του Ι.Κ.Α., 
Ι.Κ.Α.-ΤΕΑΜ και Ι.Κ.Α.-ΕΤΕΑΜ καθώς και των Ειδικών 
Ταμείων Συντάξεων (κυρίας και επικουρικής σύνταξης) του 
άρθρου 9 του ν. 1976/1991 (Ταμεία Συνταξιοδότησης 
Προσωπικού Τραπεζών, Δ.Ε.Η., Η.Σ.Α.Π., Ο.Τ.Ε. κ.λπ). κατά 
το Ιδιο ποσοστό με την αύξηση των συντάξεων του 
Δημοσίου που χορηγείται με την παρ. 1. Η ρύθμιση αυτή 
είναι αναγκαία γιατί με τις διατάξεις του ν. 1902/1990 
προβλέπεται η σύνδεση των αυξήσεων των συντάξεων των 
παραπάνω ταμείων με την αύξηση των αποδοχών των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, στις οποίες δεν θα χορηγηθεί 
αύξηση κατά το έτος 1992, αλλά θα χορηγηθεί άλλου είδους 
οικονομική ενίσχυση. Η αύξηση αυτή χορηγείται για ακα
θόριστο ποσό συντάξεων μέχρι 200.000 δρχ. για κάθε 
περίπτωση συνταξιοδότησης (κυρία ή επικουρική) και για 
τυχόν επί πλέον ποσό δεν χορηγείται αύξηση.

Με την παρ. 7 παρέχεται η ίδια αύξηση και στις συντάξεις 
που χορηγούν τα επικουρικά ταμεία ή κλάδοι δημοσίων 
υπαλλήλων ή υπαλλήλων ν.π.δ.δ. στα οποία από τις οικείες 
διατάξεις προβλέπεται αυτόματα αναπροσαρμογή των συ
ντάξεων βάσει της αναπροσαρμογής των αποδοχών των 
εν ενεργεία υπαλλήλων. Με το άρθρο 39 του ν. 1469/1984 
η αναπροσαρμογή των συντάξεων των παραπάνω ταμείων 
γίνεται με το σύστημα της Α.Τ.Α. Επειδή όμως Α.Τ.Α. δεν 
χορηγείται, και προκειμένου να μην καθηλωθούν στο ίδιο 
ποσό κατά το τρέχον έτος, προτείνεται να ακολουθήσουν, 
ως προς την αύξησή τους, τους συνταξιούχους του 
Δημοσίου.

Με την παρ. 8 δίδεται εξουσιοδότηση για αύξηση των 
εισφορών και συντάξεων των Ασφαλιστικών Οργανισμών 
αυτοτελώς ή ανεξάρτητα απασχολούμενων προσώπων με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου.

α.Σε ορισμένους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, για την 
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών απαιτείται χρονοβόρα 
διαδικασία (έκδοση π.δ/τος) ή δεν υπάρχει σαφής εξου- 
σιοδοτική διάταξη για την αύξηση αυτή με υπουργική 
απόφαση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει
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δυνατότητα ταυτόχρονης αύξησης των εισφορών και των 
συντάξεων με δυσμενή επίδραση στα οικονομικό των 
ταμείων, εφόσον δεν παρέχεται ευχέρεια για αναδρομική 
αύξηση των εισφορών, σε αντίθεση με την αύξηση των 
συντάξεων.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού κατά το 
παρελθόν εκδόθηκον υπουργικές αποφάσεις (π.χ. ΤΣΑΥ 
Φ42/202/9.1.89 υπουργική απόφαση κ.λπ) που κυρώθηκαν 
μεταγενέστερα με διάταξη νόμου.

Όπως είναι όμως γνωστό το Ι.τ.Ε. με απόφαση της 
Ολομέλειάς του (3597/91) έκρινε ως ανίσχυρη τη διάταξη, 
με την οποία κυρώνεται υπουργική απόφαση, που εκ δόθηκε 
χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση ή καθυπέρβασή της κατά 
το μέρος που ισχυροποιεί αναδρομικό την απόφαση αυτή, 
διατηρουμένης της ισχύος της μόνο για το μέλλον.

β. Επίσης σε ορισμένους ασφαλιστικούς οργανισμούς η 
αύξηση των συντάξεων και των εισφορών γίνεται μεν με 
την έκδοση υπουργικής απόφασης συνδέεται όμως η 
αύξηση αυτή με ορισμένες αποδοχές (π.χ. βασικός μισθός 
του εφέτη για το Ταμ. Νομικών) και ως εκ τούτου δεν είναι 
δυνατή εφόσον δεν προηγηθεί αύξηση των αποδοχών 
αυτών ή αν γίνει αύξηση των ποσοστών που προβλέπονται 
για τις εισφορές σύμφωνα με τη νομοθεσία του δεν 
παρέχεται η δυνατότητα για ανάλογη αύξηση και των 
συντάξεων.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να παραμένουν στα ίδια επίπεδο 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα οι εισφορές και κυρίως οι 
συντάξεις, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερο πρόβλημα στους 
συνταξιούχους των ασφαλιστικών αυτών οργανισμών, με 
την παραμονή των συντάξεων για πολύ χρόνο στα ίδια 
επίπεδα.

Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε κατά το παρελθόν 
με την έκδοση επίσης σχετικών υπουργικών αποφάσεων 
που κυρώθηκαν με νόμο (Φ4/1402/9.5.85 και Φ4/64/8.2.90 
αποφάσεις του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για την αύξηση των συντάξεων του Ταμείου 
Νομικών).

Κατόπιν όμως της απόφασης της Ολομέλειας του Ι.τ.Ε. 
και προκειμένου να εξαλεκρθούν γενικά τα προβλήματα που 
δημιούργησε στο παρελθόν η έλλειψη ανάλογης νομοθε
τικής εξουσιοδότησης στις περιπτώσεις αυτές θεσπίζεται 
η διάταξη της παρ. 8.

Διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής 
παρέχεται η δυνατότητα υπέρβασης του ισχύοντος νομο
θετικού πλαισίου για την αύξηση των εισφορών και των 
συντάξεων και στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τις υγιείς 
ασφαλιστικές αρχές η αύξηση των συντάξεων και των 
εισφορών γίνεται με το ίδιο ποσοστό ή όπου απαιτείται και 
με μεγαλύτερο ποσοστό για τις εισφορές.

γ. Επίσης εφόσον μετά από ποσοστιαία αύξηση των 
εισφορών επακολουθήσει αύξηση των αποδοχών με οποιο- 
δήποτε τρόπο πάνω στις οποίες υπολογίζονται οι ασφα
λιστικές εισφορές σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις 
των ταμείων, ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται κατε- 
ψαρμογή των καταστατικών αυτών διατάξεων, εκτός αν ήδη 
οι εισφορές που καταβάλλονται είναι ανώτερες, οπότε 
καταβάλλονται οι ανώτερες αυτές εισφορές.

Άρθρο 2

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τίθεται ανώτατο όριο 
σύνταξης που καταβάλλεται από το Δημόσιο, τα νομικό 
πρόσωπα δημοσίου δίκαιου (ν.π.δ.δ.) ή οιονδηποτε ασφο- 
λισπκό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης το 50πλάσιο 
του τεκμαρτού ημερομίσθιου της 22ας ασφαλιστικής κλάσης.

Το ίδιο όριο θα ισχύει και επί συρροής στο αυτό πρόσωπο 
δύο ή περισσότερων κύριων ή επικουρικών συντάξεων.

Το ανώτατο τούτο όριο, που αντιστοιχεί, με τα σημερινά 
δεδομένα, στο ποσό των δραχμών 507.000, αφενός 
εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση στους απόμαχους της 
εργασίας και στα προστατευομενο μέλη της οικογένειας 
τους και αφετέρου κινείται στα πλαίσια της κοινωνικής 
αποδοχής.

Η παρέμβαση της Πολιτείας στον καθορισμό ανώτατου 
ορίου όχι μόνον είναι δυνατή, αλλά κρίνεται και επιβεβλη
μένη, δοθέντος ότι οι συντάξεις βαρύνουν άμεσα ή έμμεσα 
το κοινωνικό σύνολο, αφού αυτές είτε καταβάλλοντα. 
απευθείας από το Δημόσιο είτε επιχορηγούνται από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό είτε τέλος έχει θεσπιστεί κοινω
νικός πόρος υπέρ των ταμείων ασφάλισης

Διευκρινίζεται ότι η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 4 του 
ν.1976/1991 στην οποία γίνεται παρέμβαση, δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί, αφού κατά τη ψήφισή της απαλείφθηκε μεν η 
20στή ασφαλιστική κλάση την οποία έθετε το σχέδιο που 
είχε κατατεθεί, δεν ανπκαταστάθηκε όμως από άλλη 
συγκεκριμένη ασφαλιστική κλάση

Άρθρο 3

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιδιώκεται η ρύθμιση 
συνταξιοδοτικών θεμάτων του προσωπικού, που μεταφέρ
θηκε ή εντάχθηκε στο Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας 
(ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και το οποίο είχε, μέχρι το χρόνο της ένταξης 
ή μεταφοράς του, τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.

Ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 
1845/1989 εντάχθηκε ή μεταφέρθηκε στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. προ
σωπικό, που υπηρετούσε στην κεντρική ή τις περιφερειακές 
υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας καθώς και το Μπε- 
νάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Το προσωπικό αυτό 
έφερε μέχρι την ένταξη ή μεταφορά του τη δημοσιοϋπαλ
ληλική ιδιότητα και υπάγονταν τόσο για την κύρια σύνταξη 
όσο και για την επικουρική του ασφάλιση και την υγειονομική 
περίθαλψη στο ισχύον για τους δημοσίους υπαλλήλους 
ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς. Από την ένταξη 
ή τη μεταφορά του το προσωπικό αυτό παύει να έχει την 
δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα και υπάγεται στην κοινή ασφά
λιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού το 
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. είναι ν.π.ι.δ., με αποτέλεσμα να καθίσταται 
επαχθέστερη η θέση του ανωτέρω προσωπικού και να 
δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην οσφάλιση και 
συνταξιοδότησή του, επειδή υπάγεται σε εντελώς διαφο- 
ρεπκό καθεστώς από εκείνο με το οποίο προσλήφθηκε.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρέχεται, το δικαιώμο 
στο εντασσόμενο η μεταφερομενο από το Υπουργείο 
Γεωργίας στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. προσωπικό να διατηρήσει τη 
συνταξιοδότησή του από το Δημόσιο καθώς και τα ταμεία 
επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και την υγειονομική 
περίθαλψη του Δημοσίου που είχε πριν τη μεταφορά ή 
ένταξή του, και όλος ο χρόνος υπηρεσίας του στο 
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. από τότε που μεταφέρθηκαν ή εντάχθηκαν σε 
αυτό και μετά, λογίζεται ότι παρασχέθηκε στο Δημόσιο για 
κάθε συνέπεια. Το εφεξής διοριζόμενο προσωπικό υπάγεται 
στην κοινή ασφάλιση του Ι.Κ.Α., ως προσωπικό ν.π.ι.δ.

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να 
καθορισθεί το συνταξιοδοτικό καθεστώς του παραπάνω 
προσωπικού, ούτως ώστε να μπορέσει να επιδοθει απερί
σπαστο στο δύσκολο έργο της ανάπτυξης και αξιοποίησης 
της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας.

Άρθρο 4

Με τις διατάξεις του άρθρ. 34 του ν. 1876/1990, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρ. 56 του ν. 
1943/1991, επετράπη η μετάταξη-μεταφορά τακτικών υ-
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παλληλων από υπουργεία ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία σε 
όλλο υπουργείο ή άλλη αυτοτελή δημόσιο υπηρεσία ή σε 
ν.π.δ.δ. και από ν.π.δ.δ. σε υπουργείο ή αυτοτελή δημόσια 
υπηρεσία ή σε άλλο ν.π.δ.δ. ύστερα από απόφαση του 
οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου εφόσον κρινεται ότι πλεο
νάζουν στην υπηρεσία που ανήκουν οργανικά.

Επειδή από τις μετατάξεις αυτές υπάρχουν κατηγορίες 
υπαλλήλων που θίγονται ασφαλιστικά, λόγω υπαγωγής τους 
σε δυσμενέστερο ασφαλιστικό καθεστώς, όπως συμβαίνει 
σε μετατασσομένους από το Δημόσιο σε ν.π.δ.δ. το 
προσωπικό των οποίων υπάγεται σε καθεστώς κοινής 
ασφάλισης π.χ. Ι.Κ.Α., ή σε μετατασσομένους από ν.π.δ.δ. 
στο Δημόσιο ή σε ο.τ.α. ή άλλα ν.π.δ.δ. το προσωπικό των 
οποίων διέπεται από δημοσιοϋπαλληλικό συνταξιοδοτικό 
καθεστώς και η αυτοδίκαιη υπαγωγή τους σε αυτό δεν είναι 
συμφέρουσα λόγω προϋπηρεσιών του^ στον ιδιωτικό τομέα 
οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη για θεμελίωση δικαιώμα
τος σύνταξης, κρινεται σκόπιμο όπως, παρασχεθεί δικαίωμα 
επιλογής του προηγούμενου ασφαλιστικού καθεστώτος, 
προς αποτροπή δυσμενών συνεπειών για τους υπαλλήλους 
και ενθάρρυνση των επιθυμούντων τη μετάταξη.

Το σκοπό αυτόν εξυπηρετούν οι διατάξεις του άρθρου 
αυτού που ορίζουν ειδικότερα τα εξής:

Στους τακτικούς υπαλλήλους οι οποίοι μετατάσσονται ή 
μεταφέρονται από το Δημόσιο στους ο.τ.α. ή σε άλλα 
ν.π.δ.δ. ή από τους ο.τ.α. ή από άλλα ν.π.δ.δ. στο Δημόσιο 
ή σε άλλο ν.π.δ.δ., παρέχεται το δικαίωμα να επιλέξουν το 
συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας ασφάλισης που είχαν μέχρι 
τη μετάταξη ή μεταφορά τους, αντί του καθεστώτος που 
ισχύει, για τους τακτικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας στην 
οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται και όλη η υπηρεσία 
τους από το χρόνο μετάταξης ή μεταφοράς λογίζεται ότι 
παρασχέθηκε στο Δημόσιο για κάθε συνέπεια.

Διευκρινίζεται ότι το μέτρο ισχύει μόνο για τακτικό 
προσωπικό, διότι το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτι
κού δίκαιου, υπάγεται σε καθεστώς κοινής ασφάλισης 
(Ι.Κ.Α., Τ.ΣΆ. κ.λπ.) το οποίο διατηρεί και μετά τη μετάταξή 
του. Εξαίρεση αποτελεί μόνο το επί συυβάσει προσωπικό 
του Δημοσίου το οποίο, μέχρι τη μετάταξη-μεταφορά του 
είχε υπαχθεί στις διατάξεις του ν.δ. 874/1971 δηλ. είχε 
υπαχθεί στη συνταξιοδότηση του Δημοσίου την οποίο 
δικαιούται να επιλέξει και μετά τη μετάταξη του (παρ. 1).

Ακόμα ορίζεται ότι όποιος από τους μετατασσομένους- 
μεταφερομένους διατηρήσει το συνταξιοδοτικό καθεστώς 
κυρίας ασφάλισης που είχε μέχρι τη μετάταξη-μεταφορά 
του, θα διατηρήσει υποχρεωτικά και τα αντίστοιχα ταμεία 
επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περί
θαλψης, ενώ αν υπαχθεί στο συναξιοδοπκό καθεστώς των 
τακτικών υπαλλήλων της υπηρεσίας στην οποία μετατάσ
σεται ή μεταφέρεται θα υπαχθεί και στο αντίστοιχο 
καθεστώς των επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων και της 
υγειονομικής περίθαλψης, στο οποίο υπάγονται οι τακτικοί 
υπάλληλοι της νέας υπηρεσίας του.

Τούτο υπαγορεύεται από τις αρχές της κάθετης ασφά
λισης κατα τις οποίες η επικουρική ασφάλιση, η πρόνοια 
και η υγειονομική περίθαλψη συμβαδίζουν με την κύρια 
ασφάλιση (παρ. 2).

Ακόμα ορίζεται ο τρόπος επιλογής του συνταξιοδοτικού 
καθεστώτος και η προθεσμία μέσα στην οποία ο ενδιαφε
ρόμενοι οφείλουν να ασκήσουν το δικαίωμα της επιλογήο 
(παρ. 3). .

Επίσης ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού 
εφαρμόζονται και γιο τους υπαλλήλους οι οποίοι αποσπώ- 
ντα; στο Δημόσιο ή σε ν.π.δ.δ., σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 58 του ν. 1943/91 και στη συνέχεια μετατάσ- 
°°νται στις υπηρεσίες που αποσπώνται (παρ. 4).

Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 5 αντιμετωπίζεται το 
εξής θέμα:

Με πς παραγράφους 7 και 8 του (άρθρου 9 του ν. 1902/90 
ανπκαταστάθηκαν τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρ. 7 
του άρθρου 84 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων και επεκτάθηκε το δικαίωμα επιλογής συνταξιο- 
δοτικού φορέα σε όσους μονιμοποιήθηκαν με πς διατάξεις 
του ν. 1476/84 και 1540/85 ή άλλου νόμου που παραπέμπει 
σαυτούς, με την προϋπόθεση όμως όπ η μονιμοποίηση 
έγινε μέχρι 31.12.1990.

Το ίδιο δικαίωμα δόθηκε και στους υπαλλήλους των ο.τ.α. 
και άλλων ν.π.δ.δ. που μονιμοποιήθηκαν μέχρι 31.12.90.

Η σχετική έγγραφη δήλωση επιλογής έπρεπε να υπο
βληθεί μέσα σε προθεσμία έξι μηνών γιο όσους είχαν ήδη 
μονιμοποιηθεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού 
(17.10.90) η οποία έληξε την 17.4.1991 και τριών μηνών 
για όσους επρόκειτο να μονιμοποιηθούν μετά.

Παρουσιάστηκαν όμως ορισμένες περιπτώσεις μονιμο- 
ποιηθέντων που δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα με αποτέλεσμα 
να απολέσουν το διχαιώμα επιλογής χωρίς να τους βαρύνει 
κάποια υπαιπότητα και να βρίσκονται σήμερα σε δυσμενή 
θέση σε σχέση με άλλους συναδέλφους τους που είχαν 
έγκαιρα ενημερωθεί.

Στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης στοχεύουν οι 
διατάξεις της παρ. 5 με πς οποίες παρατείνονται για τρεις 
μήνες οι παραπάνω προθεσμίες και έτσι θα δοθεί η 
δυνατότητα και στους υπαλλήλους αυτούς νο ασκήσουν το 
δικαίωμα της επιλογής του φορέα συνταξιοδότησής τους.

Άρθρο 5

Με πς διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται η τυπική 
ισχύς του νόμου.

Αυτός είναι ο σκοπός και το περιεχόμενο του νομοσχε
δίου και παρακαλουμε να το περιβάλλετε με την ψήφο σας.

Αθήνα, 7 Φεβρουάριου 1992 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Δημήτριος Σιούψας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση αριθμός 85 της 28 Φεβρουάριου 1992, ώρα
6.00 μ.μ.

Συνεδρίασε το τμήμα Γ της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής και παρευρέθηκαν οι Α. Τσούτσος, 
Επίτιμος Ανππρόεδρος ΣτΕ, Ν. Παπαθανασίου, αρεοπαγί
της, Κ. Τράκας και I. Ταμβισκος (εισηγητής), σύμβουλοι Ε.Σ., 
Α. Κομισόπουλος, νομικός σύμβουλος του Κράτους και Ν. 
Αγγελάρας, εφέτης Δ.Δ. και επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου 
του Υπουργείου Οικονομικών με πτλο:

'Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατά
ξεις'.

Γραμματέας ο Σ. Κοτσιώνης.
Παρευρέθηκε η εκπρόσωπος του υπουργού Δ. Τζαβάρα.
Η Επιτροπή επεξεργάστηκε το σχέδιο νόμου και διατύ

πωσε τις εξής παρατηρήσεις:
1. Όπου αναφέροντα νόμοι, διαττάγματα και απόφαση να 

γράφεται μόνο, κατά την πρώτη μνεία, ο αριθμός του 
φύλλου της Εφ. Κυβ. λχ ν. 1947/1991 (Α. 70).
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2. Ο τίτλος του νομοσχεδίου να διατυπωθεί ως εξής: 
'αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις.

3. Στο άρθρο 1:
α) Στην παρ. 1, δεύτερο στίχο, προ της λέξης: 'αυξά

νονται' να προστεθεί η λέξη: 'μηνιαιως'.
β) Στην παρ. 3, τέταρτο στίχο, να απαλειφθεί η λέξη: 

'και'.
γ) Στην παρ. 5, έβδομο στίχο, να απαλειφθεί η λέξη: 

'ήδη'.
δ) Στην παρ. 6, στίχοι 5-6, να απαλειφθεί το κείμενο: 

'και μέχρι του ... δραχμών'.
ε) Στην παρ. 8,περ. α, η παρεχόμενη εξουσιοδότηση είναι 

ουνταγμαπκά ανεκτή γιατί αφορά ειδικό και τεχνικό θέμα.
4. Στο άρθρο 3 στον έβδομο στίχο αντί της λέξης: 'έφερε' 

να τεθεί η λέξη: 'είχε' και οι λέξεις: 'συνταξιοδοπκα του 
δικαιώματα' του έννατου στίχου να προταχθούν της λέξης: 
'ένανε' στον όγδοο στίχο.

5. Στο άρθρο 4 :
α) Στην παρ. 1 και στην παρ. 10, που προστίθεται, στο 

άρθρο 84 του π.δ. 1041/197S, στο στίχο 17 αντί της λέξης: 
'αναλαμβάνονται' να τεθεί η λέξη: ’βαρύνουν' και στο στίχο 
18 να απαλειφθεί η λέξη ’από' κατά την πρώτη αναφορά.

β) Στην παρ. 2, στίχο 11, αντί των λέξεων: 'αναλαμβά
νονται από' να τεθούν οι λέξεις: "βαρύνουν εφεξής'.

γ) Στην παρ. 3, δεύτερο εδάφιο, πρώτο στίχο, αντί των 
λέξεων: 'ορίζεται τρίμηνη' να τεθούν οι λέξεις: ’είναι τριών 
(3) μηνών’.

δ) Στην παρ. 4, τρίτο στίχο, μετά τον νόμο 1943/1991 
να προστεθεί η φράση: 'από οποιοδήποτε φορέα της παρ. 
1 του άρθρου αυτού και αν προέρχονται,'.

Αθήνα 28 Φεβρουάριου 1992 

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Α. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Σ. ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 19ης ΦΕΒΡΟΥΑ

ΡΙΟΥ 1992

ΜΕΛΗ : Αναστάσιος Γκόνης, Πρόεδρος, Ιωάννης Ντε- 
λόκης, Στυλιανός Χοιστονάκης, Απόστολος Μπότσος, Α
ντιπρόεδροι, Πέτρος Δημητρακόπουλος, Γεράσιμος Μπου- 
κογιάννης, Γεώργιος Λαζάρου, Μιχαήλ Σπηλιωτακάρας, 
Κων/νος Μπουκουβάλας, Σταύρος Μαρινόπουλος. Γεώρ
γιος Κοκολοκης, Ηλίας Κουτρουμττής. Κων/νος Τράκας. 
Δημήτριος Μαυρουδέας, Ευάγγελος Τούντας. Ιωάννης 
Ταμβίσκος. Γεώργιος Γεωργούλιας. Αθανάσιος Μπαλκίζας, 
Σταύρος Μανγανάς, Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, 
Κων/νος Ρίζος και Παντελής Κωσταρας. Σύμβουλοι.

Ο Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Αδριανός απούσιασε.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗς ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : Ιωάννης 

Καροτδας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ "εώργιος Μαρκόπουλος, Υπογραυμα- 

τεας
Με την αρχή της Συνεδριασεως ο Σύμβουλος Πέτρος 

Δημητρακόπουλος. που ορίστηκε εισηνητης απο τον Πρόε
δρο, φέρει προς συζήτηση το οχέδιο νόμου 'Αύξηση των 
συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις', που στάλ
θηκε στο Γ ενικά Επίτροπο της Επικράτειας στο Ελεγκπκό 
Συνέδριο με τον αριθμ. 2010155/96/7.2.1992 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ. Δ/νση 47η Νομοπαρα

σκευαστική) για να γνωμοδοτήσει η Ολομέλεια, σύμφωνα 
με το άρθρο 73 παρ.2 του Συντάγματος. Το περιεχόμενο 
του ανωτέρω σχεδίου έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

'Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατό- 
ξεις'

Άρθρο 1
Αύξηση Συντάξεων

1. Ot συντάξεις και τα βοηθήματα που καταβάλλει το 
Δημόσιο και μέχρι του ακαθάριστου ποσού των διακοσιων 
χιλιάδων δραχμών (203.000) αυξάνονται κατά ποσοστό τρία 
της εκατό (3%) από της 1ης Ιανουάριου 1992 και κατά 
ποσοστά από τρία ακόμη της εκατό (3%) από 1ης Ιουλίου 
1992 επί του ποσού αυτών όπως έχει διαμορφωθεί την 31η 
Δεκεμβρίου 1991 και όπως θα διαμορφωθεί την 30η Ιουνίου 
1992, αντίστοιχα. Για το τμήμο σύνταξης άνω του ακαθό
ριστου ποσού των διακοσιων χιλιάδων (200.000) δραχμών 
δεν χορηγείται αύξηση.

Ως συντάξεις ή βοηθήματα νοούνται το ποοό που 
λαμβάνονταν υπόψη για τη χορήγηση της Α.Τ.Α. καθώς και 
το ποοό που αντιστοιχούν στις αυξήσεις που προβλέπει η 
αρίθ. 64117/2589/24.12.90 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργασίας, η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 3 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α'). Από 1ης 
Ιουλίου 1992 και εφεξής, λαμβάνεται υπόψη και το ποσό 
που αντιστοιχεί στην κατά 3% αύξηση του προηγούμενου 
εξαμήνου.

2. Οι αυξήσεις της προηγούμενης παραγράφου χορηγού
νται και σε εκείνους που θα καταστούν συνταξιούχοι μετά 
την ΐη Ιανουάριου 1992. Η καταβολή τους αρχίζει από την 
ημερομηνία που αρχίζει και η σύνταξη.

3. Εάν για οποιοδήποτε αιτία επέλεθει μεταβολή στο 
ποσό της σύνταξης ή του βοηθήματος όπως αυτά οοίζονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μεταβάλλεται κα: το 
ποσό της αύξησης με βάση τη νέα σύνταξη ή το βοή^ημο, 
από τη χρονολογία που επέρχεται κα; η μεταβολή.

4. Για την καταβολή της αύξησης της παραγοαφου 1 του 
παρόντος άρθρου οε συνταξιούχους που απασχολούντο: 
ως μισθωτοί, εφαρμόζονται ανάλογο οι αντίστοιχες δια .'Ο
ξείς οι οποίες διέπουν τη χορήγηση ττ,ς Α.Τ.Α..

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη 
εφαρμογή και γ-ιο πς συντάξεις των υπαλλήλων που δεν 
συνταξιοδοτούνται μεν από το Δημόσιο, διέπονται όμως 
οπό το ίδιο νομοθετικό καθεστϋκ; βάσει ιδιοίτεοων νομο- 
θετηυατων που είτε παραπέμπουν στις διατάύεις των 
δημόσιων υπαλλήλων είτε επαναλαμβάνουν κατά βάση τιγ 
διατάξεις αυτές καθώς κα: γιο τις συντάξεις των σιδηρο
δρομικών που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 
3395/1955 (ΦΕΚ 276 Α') όπως ήδη ισχύει

6. Ειδικό για το έτος 1922, το κατώτστα οοια συντάξεων 
καθώς και οι συντάξεις του Ι.Κ.Α., Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. και Ι.Κ.Α 
- Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και των Ειδικών Ταμείων Συντάξεων της παρ.
1 του άρθρου Ρ του ν. 1975/1ΡΡ1 (Α. 1841 ουΕάνονται κατε 
τα οριζόμενα στην παρ, 1 του άρθρου αυτού κα: μέχρι του 
ακαθάοιστου ποοού των διακοσιων χιλιάδων (200.000) δρχ. 
Για το τμήμα σύνταξης άνω του οκαθαριστου ποοου των 
διακοσιων χιλιάδων (200.000) δρχ. δεν χορηγείται αύξηση

7. Οι αυξήσεις της παρ.1 του άρθρου αυτού χορηγούντο; 
και στους συνταξιούχους των Ταμείων ή Κλάδων επικου
ρικής Ασφάλισης γιο το οποία προβλέπετα; αύξηση των


