
στο σχέδιο νόμου ^Κύρωση απόφασης για κλιμάκωση του ποσο
στού της Α.ΤΛ. στις συντάξεις και τα βοηθήματα του Δημοσίου 
από 1.1.1990»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με τις διατάξεις του ανωτέρω σχεδίου νόμου κυρώνεται και 
αποκτά ισχύ νόμου η υπ αριθ. 2003454/282/0022/22-1-1990 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών. Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Α
σφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οποία καθορίζεται η 
κλιμάκωση του ποσοστού της Α.Τ.Α. από 1 Ιανουάριου 1990 στις 
συντάξεις και τα Βοηθήματα που καταβάλλονται στους συνταξιού
χους του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων ν.π.δ.δ., όπως α
κριβώς ορίσθηκε για τους εργαζομένους στο δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα.

Τέλος ορίζεται η τυπική ισχύς του νομοσχεδίου, το οποίο εν ό· 
ψει του σκοπού και του περιεχομένου του παοακαλούμε νο περι
βάλλετε με την ψήφο σας.

Αθήνο 22 ΙανουαρΙου 1990 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΩΡ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΕΡΙΚΑΣ ΝΙΚ. ΠΑΠΠΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση απόφασης για κλιμάκωση του ποσοστού της Α.ΤΛ. στις 
συντάξεις και τα βοηθήματα του Δημοσίου από 11ανουάριου 1990

Άρθρο μόνο

1, Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η κοινή απόφαση των Υπουρ
γών Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και Εμπορικής Ναυτιλίας με αριθμ. 2003454/282/0022/22-1-1990 
«Κλιμάκωση του ποσοστού της Α.Τ.Α. στις συντάξεις και το βοη
θήματα του Δημοσίου από 1 Ιανουάριου 1990», που έχει ως εξής:

-οι υπουργοί

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

'Εχοντας υπόψη:
1. Την κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. Γ. 691Π 27/Μ 13/3-36/ 

25-1-1982, που κυρώθηκε με το άρθρο 9 του ν. 1282/1982 (ΦΕΚ 110), 
με την οποίο καθιερώθηκε το σύστημα της Αυτόματης Τιαμαριθ- 
μικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) στις συντάξεις κοι τα βοηθήματα 
του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που ακολουθούν 
δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.

2. Την κοινή απόφαση αριθ. Γ. 854/65/Μ 13/3-36/26-1-1984, που κυ
ρώθηκε με το άρθρο ιΟ του ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30).

3. Την κοινή απόφαση αριθ. οικ. 176/Μ 13/3-36/18-3-1987, πρυ κυ
ρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1803/1988 (ΦΕΚ 176).

4. Την κοινή απόφαση αριθ. πρωτ. 2007087/557/0022/23-1-1987, 
που κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1859/1989 (ΦΕΚ 153).

5. Την απόφαση αριθ. 1405/55/12 Ιανουάριου 1990 των Υπουρ
γών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας, που προβλέ

πει τον καθορισμό του ποσοστού της Αυτόματης Τιμαριθμικής 
Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) τετραμήνου ΙανουαρΙου-Απριλίου 1990 
σε 5,7% και διορθωτικό ποσοστό του τελευταίου τετοαμήνου 1989 
σε 0,1 %, που για καθαρά τεχνικούς λόγους το ποσοστό αυτό θα 
υπολογισθεί μαζί με το παραπάνω ποσοστό της Α.ΤΆ. στα νέα κλι
μάκια της Α.Τ.Α., καθώς και την κλιμάκωση του ποσοστού της 
Α.Τ.Α. από 1-1-1990 για τους εργαζομένους στο δημόσιο και ιδιω
τικό τομέα ανάλογα με το ύψος των αποδοχών.

6. Τη σχετική κυβερνητική εξαγγελία.
Αποφασίζουμε

1. Από 1 Ιανουάριου 1990, για τον υπολογισμό της αυτόματης 
τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) στις συντάξεις και τα βοη
θήματα του Δημοσίου, που καθιερώθηκε με την παραπάνω (1) α
πόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις 2. 3 και 4 όμοιες, το 
ποσοστό της Α.Τ.Α., που καθορίζεται κάθε φορά με αποφάσεις του 
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, θα κλιμακώνεται ανάλογα με το 
ύψος της μηνιαίας σύνταξης ή του βοηθήματος και των ποοών που 
ορίζοντοι στην παο.9 της ανωτέρω (1) απόφασης ως εξής:

α) Για ποσά ή τμήμα αυτών μέχρι 130.000 δρχ. θα υπολογίζεται 
ολόκληρο το ποσοστό της Α.Τ.Α..

β) Γ ια τμήμα ποσών από 130.001 δρχ. και άνω θα υπολογίζεται 
το 75% του ποσοστού της Α.Τ.Α.. αψαιρουμένου του εισαγόμενου 
πληθωρισμού.

2. Ειδικά για τεχνικούς λόγους στο ποσοστό της Α.Τ.Α. από 5,7% 
του τετράμηνου Ιανουαρίου-Απριλίου 1990 θα προστεθεί και το 
διορθωτικό ποσοστό του τελευταίου τετραμήνου του έτους 1989, 
που είναι 0,1 %.

3. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί νο ισχύει η παραπάνω (1) απόφα
σή μας.

4. Η απόφαση αυτή θο εφαρμοσθεί ανάλογα και γιο συντάξεις 
που δεν καταβάλλονται από το Δημόσιο, διέπονται όμως από τις 
ίδιες διατάξεις, είτε κατά παραπομπή σε όσο ισχύουν για τις συ
ντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων είτε με ιδιαίτερα νομοθετήμα- 
τα που περιλαμβάνουν παρόμοιες διατάξεις.

5. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από ι Ιανουάριου 1990, να δη- 
μοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θο κυρωθεί με 
νόμο».

2. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από 1 Ιανουάριου 1990.

Αθήνα 22 Ιανουάριου 1990 
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΗΣ 1ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕ- 
' ΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990

ΜΕΛΗ: Αναστάσιος Γκόνης, Πρόεδρος, Νικόλαος Κοντος, Νι
κήτας Νικητάκης, Αντιπρόεδροι. Ιωάννης Ντελάκης. Στυλιανός Χοι- 
στονάκης, Απόστολος Μπότσος, Χαράλαμπος Ψυρρής, Κωνστα
ντίνος Παπαδόπουλος και Πέτρος Δημητρακάπουλος, Σύμβουλοι.

Ο Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Αδοιονός απούσιασε δικαιολο
γημένα.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Ιωάννης Καρατζάς.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λεωνίδας Γιάτσης.
Με την έναρξη της Συνεδριάσεως, ο Σύμβουλος Ιωάννης Ντε

λάκης, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο Εισηγητής, εισάγει στην 
Ολομέλεια, προκειμένου νο προκληθεί η, από την παρΣ του άρ
θρου 73 του Συντάγματος, προβλεπόμενη γνωμοδότηση του Ελε
γκτικού Συνεδρίου, σχέδιο νόμου, με τον τίτλο «Κύρωση απόφασης


