
Έπί Έχε δ ίου Νόμου «περί βελ.τιώσεως τής ύπό Ταμείου 
’Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΟΣΕ — αρεχομένης 'Υ
γειονομικής Περιθάλψεως εις τούς συνταξιούχους σιδη
ροδρομικούς κλ.π».

Πυός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Οί συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί. ύπήχθησαν εις την 
άσφάλισιν τού Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΣΕΚ 
(νύν ΟΣΕ), δυνάμει των διατάξεων τού Α.Ν. 1057/1045 
«περί συμμετοχής των έκ τού Προσωπικού των ΣΕΚ 
συνταξιούχων εις Ταμεϊον ’Αλληλοβοήθειας Προσωπικού 
ΣΕΚ καί συμπληρώσεως ένίων διατάξεων τού Κανονισμ.ϋ 
τού Ταμείου τούτου».

2. Ύπό των διατάξεων τού ώς άνω Νόμου καθωρίσθη- 
σαν σύν τοΐς άλλοις καί ή έκτασις των παροχών εις τά έν 
λόγω πρόσωπα καί τα μέλη οικογένειας των.

3. Λιά τού ύπ’ άριθ. 671/2.10.74 Π.Λ/τος (ΦΕΚ.291/ 
Α,7.10.74), έτροποποιήθη ό Κανονισμός τού Ταμείου 
’Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΟΣΕ καί παρεσχέθησαν, 
εις τούς έν ένεργεία ήσφαλισμένους τού Ταμείου τούτου 
ώς καί εις τα μέλη της οικογένειας αυτών, βελτιωμένα^ 
παροχαί περιθάλψεως' έναντι- "των "συνταξιούχων σιδηρο
δρομικών καί τών μελών οικογένειας των, τών όποιων ή 
περίθαλψις εξακολουθεί να διέπεται ΰπό τών προμνησθει- 
θών ώς άνω διατάξεων τού Α.Ν. 1057/1946, ώς έτροπο- 
ποιήθησαν καί συνεπληρώθησαν αύται μεταγενεστέρους, 
ΰπό τών διατάξεων τού Ν. 1648/51, τού Ν.Δ. 2529/53 
καί τού Ν.Δ. 1288/1972 καί νά υπολείπεται ώς έ,. τούτρυ, 
τής τοιαύτης τών έν ένεργεία κυρίως εις την ιατρικήν, φαρ
μακευτικήν καί νοσοκομειακήν περίθαλψιν. κλπ.

4. Διά τού, ύπό κρίσιν, νομοσχεδίου, όθεν, σκεπεϊται, ή 
έξομοίωσις άντιστοίχως, τής παρεχόμένης ΰπό τού ρηθέντος 
Ταμείου, υγειονομικής περιθάλψεως - δε’ άναλόγου βελ.τιώ- 
σεως τού επιπέδου ασφαλιστικής προστασίας - εις τούς 
συνταξιούχους σιδηροδρομικούς κμί τα μέλη οικογένειας 
των, προς την τοιαύτην, τών, ε(ς τό αυτό Ταμεϊον, έν 
ένεργεία ήσφαλισμένων σιδηροδρομικών καί τών μελών 
οικογένειας αυτών έπί τώ τέλει, όπως άρθή ή ύφισταμένη 
άνισος μεταχείρισις τών πρώτων (τών συνταξιούχων), 
έναντι τών, έν ένεργεία συναδέλφων των.

Ή βελτίωσις, αύτη, τής υγειονομικής Περιθάλψεως τών 
άνωτέρω προσώπων θέλει ικανοποιήσει σχετικόν αίτημα 
τής ένδιαφερομένης τάξεως.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Η εντεύθεν προκαλουμένη δαπάνη δύναται ν’ άντιμε- 
τωπισθή εύχερώς, διά τών προσόδων τού ώς είρηται Τα
μείου. έκ τού λόγου OTt, ή διαχείρισις αύτού. έτους 1975, 
και ή πρόβλεψις διά τό 1976, καταλείπουν, έπαρκή πλεονά
σματα.

5. Είδικώτερον :
α) Δια τού άρθρου 1 ορίζεται ότι οί συνταξιούχοι έκ 

τού Προσωπικού τού ’Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος 
(ΟΣΕ). τών Ταμείων ’Αλληλοβοήθειας καί Προνοίας ΟΣΕ 
καί τής Διεθνούς Εταιρείας Κλιναμαξών (Δ.Ε.Κ.), ώς 
και τα μέλη οικογένειας αυτών, δικαιούνται άντιστοίχως, 
τής αυτής πλήρους περιθάλψεως, ώς καί οί έν ένεργεία 
ησφαλ.ισμενοι και τά μέλη οικογένειας τούτων, βάσει τών 
διατάξεων τού Κανονισμού τού Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας 
Προσωπικού ΟΣΕ, ώς οΰτος ένεκρίθη καί ισχύει δυνάαει 
τού ύπ’ άριθ. 671/1974 Π.Δ/τος (ΦΕΚ. 291/Α/7-10-74).

Περαιτέρω, έν τώ αύτώ άρθρω 1 ορίζεται ότι αί διατά
ξεις τών άρθρων 19 παρ. 2, 20 καί 21 τού ώς άνω Κανονι
σμού τού Ταμείου Άλληλ.οβοηθείας Προσωπικού ΟΣΕ δεν 
έχουν έφαρμογήν διά τούς περί ών πρόκειται συνταξιού
χους καί τά μέλη οικογένειας αύτών καθ’ όσον αί έν λόγω 
διατάξεις ορίζουν τά τής χορηγήσεως άφ’ ενός μέν έπιδο- 
μάτων τοκετού καί άσθενείας, χορηγουμένων ώς έκ τής

__φύσεώς των μόνον εΐς τούς έν ένεργεία'ήσφαλισμένούς τοϋ
Ταμείου, άφ’ ετέρου δέ έξόδων κηδείας παρεχομένων εις 
τούς συνταξιούχους ύπό τού ’Οργανισμού, παρ’ ού συντα- 
ξιοδοτούνται. -

β) Διά τού άρθρου 2 παρέχεται έξουσιοδότησις εις τον 
Υπουργόν Κοινωνικών Υπηρεσιών όπως, διά Π.Δ/των 
ρυθμίζη πάν θέμα έν σχέσει μέ τό ύψος τών εισφορών καί 
τήν έκτασιν τής περιθάλψεως τών περί ών πρόκειται συν
ταξιούχων καί τών μελών οικογένειας τούτων.

γ) Διά τού άρθρου 3 τού νομοσχεδίου καταργοϋνται τά 
άρθρα 3 καί 18 τού Κανονισμού Περιθάλψεως τού- Τα
μείου ’Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΟΣΕ καθ’ όσον ταύτα 
άναφέρονται εις τήν παρεχομένην μέν σήμερον, πλήν περιο
ρισμένης έκτάσεως, περίθαλψιν τών συνταξιούχων καί τών 
μελών οικογένειας αύτών, καθιστάμενα πλέον άνευ άντι- 
κειμένου.

6. Κατ’ άκολουθίαν πάντων τών άνωτέρω, παρακαλού- 
μεν όπως τό, ύπό κρίσιν, σχέδιον Νόμου, περιβάλητε διά 
τής Ύμετέρας έγκρίσεως.

’Εν Άθήναις τή 6 Δεκεμβρίου 1976 
Ό έπί τών Κοινών. Υπηρεσιών Υπουργός

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΔΟΣ


