ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ώχι τού σχέδιου Νομού αχερι τής σβεροτς αρχαιότητες ύχαλ/.η/.ων *:»ων του 0.«<ιυ».
Ιΐρος τήν βουλήν τών ‘Ελλήνων
"Αχο της 1ης Ιανουάριου 1 θ71 μ* το ΛΑ. 6ι4/197ϋ
«.;ερι ιερυσεως Οργανισμόν Σιεηροερομων Ευν/ακος» εχαιυσε
να υχαρχη ο συγχο.νωνι.·.χες φορευς ο υχοιος Λειτουργούσε ως
ν-,υμιχο ιιροσωζο αημοσιου αιχαιου υχο την εχωνυμια «Σιδηρουρομοι υν«Ληνιχςυ ιχρατους» ^Σγ.'Κ ) χαι, α.το της αυτής
χρονυχογιας, αντ αυτου ιορυΐ»η νεο νκυμιχο .τράσωτο ιοιωτεχου
άιχαιου υτς την εχωνυμια υργχ-Ίσμυς Σοεηροορομων Ελ
λάδος (ΟΣΕ).

AU το ιίιο ώς άνω Ν. Δ/μα χροεβλέχετο ή μεταφορά τού
χρασωχιχου τών τέως ΣίΊΚ στον υΣΕ χαι ή ένταξη αυτού
(τού χροσωχιχού) σε οργανιχές δέσεις οτο νεο νομιχο χράσωχο χατοχιν άχοφασεως τού Διοιχητιχοϋ Λυτού Συμβουλίου.
At σχετιχαί διατάξεις τού ανωτέρω is. Α^τος (ηδη Β.
Δ/γμα Οοί2/72 «χέρι χωό.χοτοιησεως εις ενιαχον κείμενο,
των «χερ< υίρυσεως τού 'Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ΟΣΕ)
ισχυουσώ. όιαταςεων»), έχουν ώς αχολουνως:
ιιΆρ&ρον 14.
(Άρ-ύ-ρον 14 Ν.Δ. 674/1970}
1.
"Αμα τη εναρηει της λχιτουργιας του ΟΣΕ όζον
χροσωτιχον (ε/χηρετουν ή εν στρατευτεί) των' Σίτυϋ. μόνιμόν,
έκτακτον η εστι συμοασει, ως χαι το «χι οια*σοηχοτε σχίσει ερ
γασίας τελούν με.τα των ΣΕιν, μεταφερβται εις τον υΣίΕ,
■ο-εωρειται ως ιοιον αυτου χροσωστιχον χαι συνεχίζεται χαρεχον τας ύχηρεσιας <υχο τας αυτας ώς άνω διαχύσεις, μέχρι
της οριστιχης ρυομισεως της ενταςεως του εις τον ΟΣΕ.
Ζυομοασεις εργασίας ωρισμενου χρσνου του -χροσωχιχού μιετά
των Σωεχ χαρομενουν εν ισχυι μετά τού ΟΣΓ. μέχρι ληηεως
.«Αχρονου αυτών.

Σ-μφωνα μ£ τις ανωτέρω ίιαταξεις το χροσωχιχο το ό.-.οϊ.
μεταφερ-υηχε στον ΟΣΕ αχο τους τέως Σπκ ενταχ-υηχε
στις οεσεις τού νέου Ιχηρεσιαχον Οργανισμοο. χατοχιν
ιφασεως τού Διοιχητιχοϋ Συμ>οο«Λΐου, η όχοια ευνηφνη .α. μ*.·,
χατα τήν ελευνεερα χριση αυτου, ΟΛυ^ χατοχιν εχτ.^,,.υω,
.«*· .......ω'
-ω-ν χα-υε υχοψηφιου, του ^αόμου του.
τού χρσνου ύχηρεσιας σ' αύττν χαύώς χαι του χρυ.ο. .η,
συνολ,χης του υχηρεσίας.

»u* όαση τα ανωτέρω, χατα τις εντχξε.ς τού χροσωχιχού
«ίς τον νεον οργανισμόν (ΟΣΕ; το έτος 197ό, εχι συ/ολο.
12.000 χιλιάδων χεριχου όχαλλήλων το^ Οργανυτμου τουτου.
δεν ενταχύηχαν σέ οργχυιχες -λεσεις μώον lt)0 χέρια.υ. 1_>:
160 αυτοί όχάλληλοι διατηρήύτ/χαν ώς υχεραριιυμσι (έχτος
όργανιχών διέσεων^.
Γ:ά τήν εφαρμογή τής ανωτέρω διατάξεως, ή οχο.α οριξει ότι τό ύχεραρι·όμΛ χροσωχιχο (τό μή ένταχίΐεν) χατα
λαμόβνει τάς χρωτας χενω-όησομενας -λεσεις, χαί χρος συυιχλήρωση τών νέσεων χού έν τφ μεταχυ χενωΰήχανε, ν.ινι.■όηχε χαί χάλι ή διαίιχασία, χυρίως μεταδιχτατυ.ιχως.
νέα χρίση αυτών χοό δέν χριύήχανε1 άρχ χά ένταχτεοι. Πρά
γματι γιά 80 άχό τούς ανωτέρω 100 μη ένταχ-ωεντας το αρ
μόδιο όργανο «του ΟΣΕ (Δ'.οιχητιχό Συμί.ύλιο) έχρινε οτ:
είναι χατάλληλοι να χαταλάίουν όργανιχή ν>εση. Κατόχ <
τούτου οϊ 80 αυτοί όχάλληλοι ένταχ-όήχανε χαί χάλι σε ς-.γανιχές δέσεις, άλλα, σίμφωνα μέ τις ϊσχύουσες διατάξεις,
τοστό αριστερό τών, χατά τήν ημερομηνία τής έντάξεως αυτών,
ίσηρετουντων ομοιοόά’ύμων των. Ετσι οι έχανενταχύεντες
αυτοί όχάλληλοι τοΰ ΟΣΕ, στή έχετηρίδα τών όμοιοδάόμω·,
των, είναι εγγεγραμμένοι στό τέλος, ενώ στή χραγματιχοτητα χυτοί οί όχάλληλοι είναι χατά χολύ άρχα ότερο: τών χρυ
αυτών εγγεγραμμένων όμοιοόά-ύμων αυτών. Άχοτέλεσμα του-.αυ ε.._ι, ώς είναι φ'υσινοό, *νά εχη χαώυστερήσει χατά χολύ
ή χροαγωγιχή του εξέλιξη, ένψ νιώτεροί τους σε συν λιν.-.
χρόνο όχηρεσίας χαί με τά αύτά χροσόντα. ίχ:ο> χαταλάί:.
ήδη άνωτέροονς άχή αύτοϋς 6α-5μούς.

Ζ. α,ι αχοφβσεως τού Διοεχητιχου Συμβουλίου τού ΟΣΕ τό
μεταρερομενυν χρυσωχηων ύ-ελει ενταχ-υη συμφωνως χρος τάς
ίιαταςΐ'.ς των εν αρ->ρψ 12 του χαροντος χροολεχομενων Ίχηρεσιαχου 'Οργανισμού χαι 1 ενιχου Κανονισμού Ο ροσωχιχου. /νατά τήν ενταηιν ι^εΛουν ληφ-ύή όχ οψιν ώς χριτηρια,
εχτιμωμενα χατα την ελευ-Ρεραν xpurtv τού Διοιχητιχοϋ Συμ6ουλιου τού Ο.ΣΕ χυριως τα οόσεαστιχά χροσόντα εχβστου, ό
χεχτημενος υχ αυτου ΟαΌμος, ό χρόνος ειχηρεσιας εν αύτφ,
ώς χαι ό χρονσς της συνολιχης του ύχηρεσιας. ·

Αλλα, άν χαραμείνη ώς έχει ή σημερινή σε ρά άρχσιότητος, οί ανωτέρω άχανενταχ-λέ·/τες σέ όργανιπιές λέσεις. ·. α
έχουν άχόμη ώυσμενεστέρ α χροαγωγιχή εξέλιξη άχό τούς
σημερινούς όμοιοόά-ύμ.υς αυτών νεωτέρους των. Τό γεγονός
δέ τούτο έχει δημιουργήσει στήν χατηγορία αύτή τού χροσω.ΧΓχοΰ τού ΟΣΕ χολλά χροδλήματα (ψυχολογιχά. οίχονομιχά.
Ιεραρχίας χτλ) μέ άχοτέλεσμα αύτά τά χροίλήματα νά έχουν
δυσμενή έχίδραση στή διεξχ-'ωγή τής ύχηρεσιας χαι γενιχωτερα στήν ομαλή λειτουργία τού μεγάλου αυτού συγχοινω/ιιχοϋ φορέα τής χώρας. ’Εχτός τούτων στήη ίδια χατηγορία
4.
.............................................................................. ......................
ιεροσωχιχοϋ τού ΟΣΕ έχει δημιουργήσει xri ή χεχοί-ύηση χ.:τ
5.
' Προσωζιχόν μή χαταλαμόάνον χατά τήν έντχςιν άργα-α; χ.ας του ύχό τοΰ χαώεστώτος τής έχταετυχς ίιβ την μή,
'S-. 7. ,τ,< το άνωτερω. ένταξή του, αφού μετά τήν μεταχολίνιχας Ο-εσεις χαραμενει ως υχεραριώμον χαί χαταχαμ^ανει,
ττυση το χροσωχεχο αύτό χατέλαίε έχ νέου όργαν··/.ές ·ύέτε·.ς
χχίκροττε: του Δκχχητιχού Συμβουλίου, τας χρωτάς χενωιύησοστον όργηνισμά τής όχηρεσίας του.
μεν>ς -υ-εσεις. Δυναται ούχ: ηττσν:
α)' Οί «χ τού ώς άνω χροσωχτχοΰ, έχοντες συμχληρώσει
χατά την έναρήιν τής ισχύος τού χαροντος, εέχοσιχενταετή
ουντάςιμον χαρά τοίς ΣςΚ ύχηρεσιαν νά ύχο6άλλοον εντός
μηνιαίας άχό τής χο:ναχοιτρεως τής άχοράσεως τού Διοιχητιχού Συμόουλιου τού ΟΣΕ χέρι μη εντάςεως των άχοχλχι.τιχής χρο->οσμ·.ας, τήν χαραιτησίν -των έχ τού ΟΣΕ, τής
α;.οοοχης ταύτης ουσης ύχοχρεωτιχής ίι βχοράαεως τού Διοιχητιχου Συμβουλίου, ίημοσιευσμένης 2ιά τής Εοημερί2ος τής
Ινυόερνησεως. Η χαριιτησις ισχύει άχό τής ίημοσιεύσεως
../ς τερί αχαίοχής της άχοράσεως.
ρ; ιό Διο.χτ7τιχόν Συμ&ούλιον τού ΟΣΕ όχως, 2Γ αχοφα•σεως του, εχόιόομενης εντός εξαμήνου άχοχλ,ειστιχής χρούεσμίας άχό τού χερ-ατυς τής όιαόιχασίας τής έντάςεως αχο/.υη οίενόήχοτε έχ του αυτού ώς άνω χροσωχιχου, βφ όσον
ούτ«ς έχει συμχλτμώσει, μέχρι τής ένάρξεως τής ισχύος τού
χαροντος, τριαχονταετή τουλάχιστον συντάξιμον νχηρεσιαν
χ,.ρά τοι'ς ΣμΚ. Ή άχόφασίς του αϋτη δημοσιεύεται ϊιά τής
Εφηχερ τις τής Κυ6τρνήσεως, ή ϊε άχόλοσις ισχύει άχό τής
ο ημΛσ·.εόσεει>ς τούτης».

Αίτημα τών ανωτέρω 86 έχανενταχ-ύέντων όχαλλήλων :ου
ΟΣΕ είναι νά άναχτήσουν τή χανονιχή τους σειρά αρχαίο·
τητος μεταξύ τών όμοιοόάδμων αυτών χαι έτσι νά άτοχτήcij/ ού-νοΐχωτέρους όρους διά τήν χροαγωγιχή οους άξέλιξη
χ.ττά τή' χλήρωση χενω-ύτγσοίεένων ·&έσεων, χερχιτέρω δέ
άχόμη χαί νά άμίλυν-ύοϋν αϊ δνσμε**είς έχτχτώσιις χοό είχε
δι’ αύτοός ή μή ένταξή τους σέ όργανιχίς ·5έσε ς τής ϋχηρ:σίας όταν ό όργχ/ισμός τους μετέβαλε νοαιχή μ:ρφή.
Τό ότνωτέρω αίτημα τό ότοίο ύτοίλή^ημε χαί άχό τήν
.άνωτάτη συνδιχαύαστιχή τους οργάνωση μαζί μέ άλλα διάφο
ρα άρχετά αιτήματα τών όχαλλήλων τοΰ ΟΣΕ, τα; ζχέμφ-ύή
χε γιά έξέτταση χαί όχοβολή χροτάσεως σέ ομάδα εργασίας
χοό συστά-ύηχε άχό τήν Κυβέρνηση είδιχώς γιά τό σχοχό εϋ,το άχό όργανα τών αρμοδίων 'Τχουργείων. Τελιχώς. μέ βά
ση τις εισηγήσεις τής όμσΒος χύτης έργασίας, ή χροχάτ.χος
liEss τ ·η. στις iC Αύγουστου 1977, ϊέχύηχε νά ίχανοχοιήση το αίτημα τούτο.

