ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ -

α) Τά τάσης ρύσεως χροσωπχά χαί άμεταβίβαστα έχιδόαατα. άνιχανότητος, ώς χαί αί χροσαυξήσεις αυτών χεριλααβανομένων χαί τών έν άρθρω 54 τοΰ ΑΝ. 1854/5.1 έχιδυαάτων.
β) Αί, χατά τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 1342/1973 «σερ:
συνταξ ιοδοτήσεως τοΰ μεταφερααένου εις τόν Ο.Σ.Ε. σροτωχιχοϋ τών Σ£_Κ.», χαταβαλλόμεναι συντάξεις.

Έχί τοΰ σχεδίου νόμου «τερι αύξήσεως των συντάξεων τοΰ
Δημοσίου των μή χ αθορζc/μένων έχι τή βάσει μισθού ενερ
γεί ας».
Ζ7οός την Ε' ’Αναθεωρητικήν Βονλην των Ελλήνων
Δυνάμει ρητής συνταξ'.©δοτικής διατάξεως ή χορηγούμενη
έχόττοτε αυξησις τών μισθών των Δημοσίων έν γένει ύχαλλήλων αυτομάτως χορηγείται χαι εις τούς ήδη σννταξιού-

γ) Αί συντάξεις τών ύχαλΰ.ήλων τής Βουλής, σερί ών ή
παράγραφος 1 τού άρ3ρσυ 3 τοΰ ΑΝ. 377/1968 «σερί ρυθμίσεως τών συντάξεων χατότιν τοΰ ΑΝ. 274 τοΰ 1968
«σερί τών άτοοοχών τών δημοσίων ύταλλήλων τολιτιχών χα:
στίατιωτιχών, ώς χαί τών ύτταλλήλων τών Ν. ΠΑΑ.».

λ"ίΣυνεχώς δια τής αύξήσεως τών μισθών τών ύχαλλήλων
χατά χστοστόν 10% άχό 1.3.1975 αυτομάτως αυξάνονται ίσοχόσως χα! act αντίστοιχοι συντάξεις.
Ύχάρχσυν όμως κατηγορία.’. τινές συνταξ ιαύχων η βοηθημχτούχων τού Δημοσίου. ών ή σύνταξις ή τό βοήθημα δεν
ύτολογίζεται έχί τή βάσει μισθού ένεργείας καί συνεχώς,
άνευ ειδικού συνταξιοδοτιχού νόμου ϊεν θά τύχουν τής αύξή
σεως, ήν θά Xci6ow. .0? λ««οΑσυντ»£ιοσν<>ι.
Αί χνατηγορίαι αύται τών συνταξ ιούρων είναι κυρίως οι
χολεμιχοί συνταξιούχοι, ώς χαί τινες εέίιχαί χεριχτώσεις
συνταξ ιού-γων τού Δηεοσtoo ειρηνικής χεριόϊου χαι συνταξιού
χων τού OJS.E.
Τό αύτό μέτρον ίέον νά ισχύση καί διά τούς συνταξιού
χους, ών ή σύνταξις ίέν καταβάλλεται μεν έχ τού Δημοσίου,
ϊιεχετα.ι, όυως, ύτό τών ιδίων χρόςτάς συντάξεις τοΰ Δημο
σίου διατάξεων, είτε χατά χαραχομχήν χρός τα ίσχύοντα έτί
ϊηχοσίων ύχαλλήλων, είτε ϊι’ ιδίων διατάξεων έχαναλαμβαναυσών τάς σχετ.ιχάς χρός τούς δηχοσίους ύχαλλήλους δι«τάξεις.
Διά την τ-αύτότητα τοΰ λόγ-ου χοίνεται σχόχιμσν, όχως αύξηθή χαι το διά τοΰ ΝΑ. 67/1974, κανθοί ισθέν, ώς χατώταχαν όσιον συντάξεως ή βοηθήματος, χοσόν εις δραχμάς
1.180 άχό 1 Μαρτίου 1975.
Έχι στσαχώ. ό3»ν. ίσης μεταχειρίσεως χρατείνεΤαι το ύχ’
όψιν υμών σχεδίαν Νόμου, όχερ εχαμεν την τιμήν νά οοαριαχαλεσωμεν όχως ·3<ελήσητε χχαι χεριβάλητε διά τής ψήφου σ·ας.
Έν Άθήτναίις τή 26 Μαρτίου 1975
Οΐ Ύχουργοί
’Εσωτερικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ν
. Οίχονομιχών
Ε. ΔΕΒΛΕΓΟΓΛΟΓ

Κοινωνιχών ‘Υχηρεσιών
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Τό. διά τών διατάξεων τού ΝΑ 67/1974 Νομοθετικού
Διατάγματος, χαθορισθέν κχτώτατον xtwov ‘τών έχ. τοΰ Δη>μοσίου Ταμείου χκαταβαλλομένων συντάξεων ή βοηθημάτων,
συνυχαλογιζομένου χαι τού τυχόν χαταβαλλομένου έχιδόματος
άνιχοτ/ότητος, ορίζεται άχό 1ης Μαρτίου 1975 εις δρχχμάς
Ί ,180.
'Αρθρον 3.
γ

Δ·’ άχοφάτεων τοΰ 'ϊχουργοΰ Οίχονομιχών χαθορίζεταε ό
τρόχας άναγνωρίσεως χαι χληρωμής τοΰ νέου χοσού τής συν
τάξεως ή βοηθήματος ή έχιδόματος τών ήδη συνταξιούχων,
έχ τής εφαρμογής τοΰ χαρόντος χαί τού Ν. 15/1975 «χέρι
αύξήσεως τοΰ μισθοΰ τών δικαστικών λειτουργών, τών δημο
σίων ύχαλλήλων, χολιτιχών χαί στρατιωτιχών χαί τών ύχαλλήλων τών Ν.ΠΑΑ.».

Άρθρον A
Αί διατάξεις τοΰ χαρόντος ισχύουν καί χροχειμένου χερί συντάξεων μή χαταβαλλομένων έχ τοΰ Δηχοσίου Ταμείου, άλλ.ά
διεχομένων ύχό τών αύτών διατάξεων είτε χατά χαραχομχήν
χρός τά ίσχύοντα έχί συντάξεων τοΰ Δηχοσίου είτε ?·.’ ιδίων
νομοθετημάτων έχαναλαμβανόντων τάς σχετικός διατάξεις.
. .

Τά έχ τής εφαρμογής τοΰ χαρόντος χροχόχτοντα χοσά συν
τάξεων στρογγυλοχοιοΰνται είς τήν έχομένην τής μονάδος δε
κάδα.
·’■.·■-'

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟίΜΟϊ*
αύξήσεως τών συντάξεων τοΰ Δημοσίου τών
χαθουιζεμένων έχί τή βάσει μχσθοΰ ένεργείας.

Άρθρον 2.

Άρθρον 5.

I

Περί

δ) Τά έν χάρογράφω 2 τοΰ άρθρου 4 τοΰ ΑΝ. 377/68
χοσά συνταξίμου μισθού τών όχλιτών. ·
3.
Τό ώς άνω τοσοστόν αύξήσεως ύχολογίζεται, είς άχάσας τάς χεριχτώσεις, έχΐ τών τοσών τών διαμορφωθέντων
διά τών μέχρι τής ισχύος τοΰ ταρόντος χορηγηθεισών αύξή-

μή

Άρθρον 6.

·

'

Ή ισχύς τοΰ χαρόντος άρχεται άχό 1ης Μαρτίου 1975.
Άρθρον 1.
. ·1. ‘Αχό 1ης Μαρτίου 1975 άχοκται αί έχ τοΰ Δημοσίου
Ταμείου_ χοίταβαλλόμεναι χάσης ρύσεως συντάξεις χαι βοη
θήματα, αί μή καθοριζόμενοι όχι τή δάπει μισθού ένεργείας.
αυξάνονται χατά χοσοστόν 10%.
'
2. Κ-χτά το αύτό ώς άνω χοσοστόν χαί· άχό τής αύτής χρο
νολογίας αϋξάνονΤαε:

Ήν Άθήναις τή 26 Μαρτίου 1975
Οΐ Τχουργοι
·
’ Εσωτερικών
Οιχονεμιχών
Κ. ΣΓΓΒΦΑΝ Ο Π ΟΓΛΟΣ
Ε. ΑΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ
Κοινωνικών 'Τχηρεσιών
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΓΛΟΣ

