
Στο σχέδιο νόμου «Επέκταση διατάξεων του ν. 1505/1984
σε σιδηροδρομικούς συνταξιούχους και άλλες διατάξεις».

Προς τη Βουλή· των Ελλήνων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1342/1973 το Δημό
σιο ανέλαβε την υποχρέωση καταβολής των συντάξεων των 
άδη συνταξιούχων, καθώς και των υπαλλήλων των τέως 
ΣΕΚ. ήδη ΟΣΕ. που είχαν κατά την 31.12.1970 Ιδετή 
πεανματική συντάξιμη υπηρεσία στα δίκτυα. Όσοι υπάλλη
λοι του ϋΣΕ δεν είχαν Ιδετή συντάξιμη υπηρεσία και υπη- 
εετούσαν κατά την 31.12.1970 συνταξιοδοτούνται με τις 
ίδιες διατάξεις του ν. 3395/1955 από τε ΤΑΠΟΤΕ ενώ 
όσοι διορίζονται μετά την 1.1.1971 συνταξιοδοτούνται από 
το ίδιο Ταμείο αλλά με τις καταστατικές του διατάξεις. 

'Έτσι το Δημόσιο. 6α συνταξιοδοτεί· νέους σιδηροδρομικούς 
υπαλλήλους μέχρι το 1990·.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3395/1955 οι συντά
ξεις των σιδηροδρομικών υπαλλήλων κανονίζονται με βάση 
το συντάξιμο μισθό του βαΟ’μού'που φέρουν και μισθοδο
τούνται κατά την έξοδό τους από τήν υπηρεσία του Ο.Σ.Ε.

Ο συντάξιμος μισθός του προσωπικού του Ο.Σ.Ε., που 
συνταξιοδοτούνται με τις παραπάνω διατάξεις, υπολογί
ζεται στο σύνο/.ο του .βασικού μισθού του βαθμού, του 
ποσοστού χρονοεπιδόματος και του ποσοστού των δευτε- 
ρευουσών απολ.αυών που αντιστοιχεί στον κλ.άδο και στο 
Ξαθμό που φέρει ο σιδηροδρομικός υπάλληλ.ος κατά το χρόνο 
εξόδου του..

Οι ισχύοντες μέχρι σήμερα κλάδοι καί βαθμοί, ανέρχονται, 
σε 35 οι κλάδοι και σε 300 περίπου οι βαθμοί, οι οποίοι 
όαως εντάσσονται μισυολογικά σε 18 βασικά μισθολογικά 
κλιμάκια διαμορφούμενα αντίστοιχα και για το ημερομί
σθιο προσωπικό και ισχύουν από 1.1.1981 (ν. 1202/1981).

Ήδη στον ΟΣΕ. με την απόφαση του Δ.Σ. του αριθμ. 
4566/15.2.1985, εφαρμόζεται νέο μισθολόγιο από 1.1.85 
με πλήρη ολοκλήρωσή του την 1.1.19SG.

Το παραπάνω νέο μισθολόγιο του ΟΣΕ έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά:

ί. Το προσωπικό του ΟΣΕ εντάσσεται σε 10 μισθολο- 
γικούς κλάδους ανάλογα με την ειδικότητα και τα τυπικά 
του προσόντα.

2. Κάθε μισθολογικός κλάδος διακρίνεται σε 13 μισθο- 
λ.ογικά κλιμάκια με διαφορετικούς μισθούς.

3. Η εξέ/.ιξη των υπαλλήλων από κλιμάκιο σε κλ.ιμάκιο 
γίνεται αφού διανύσουν 2 έτη υπηρεσίας σε κάθε μισθολο- 
γικό κλ.ιμάκιο για τα οκτώ (8) πρώτα Μ.Κ., ενώ για τα 
επόμενα 5 {9 - 13) αφού διανύσουν τρία (3) έτη υπηρεσίας 
σε κάθε κλ.ιμάκιο.

4. Καταργείται το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και ενο
ποιούνται όλοι τα επιδόματα στο βασικό μισθό, χωρίς να 
ίιααοεοώνεται επιδοιια εξοαάλ.υνστε αντίστοιχο του ν.
1505/1984.

Μετά ααί τα παραπάνω προέκνψι η ανάγκη τροποποίησης 
του έααικού αυνταξιοοοτικού νόμου που ί'.ίπε: τις αιίηροϊρο- 
μιν.ίς συντάξεις (ν.τ. 3395/1955), ο: ίιατάξεις τυο οποίου 
είναι ίίιε; με τις Πατάξεις που οιέποον τις συντάξεις των 
οημοείων υπαλ.λ.ήλ.ων αα-λόαον το προσωπικό των τέως ΣΕΙΚ 
(ν.π.ο.ο.) είχε τε ίοια μισ-άολ.ογικά και ία-ύμολογικα ίεΖο- 
μενα με τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους.

Επειδή η τυχόν επέκταση του νέου μισθολογίου του προ
σωπικού του ΟΣΕ και στους συνταξιούχους:

α) Ανατρέπει τη θεμελιώδη συνταξιοδοτική αρχή, η 
οποία καθορίζει το συντάξιμο μισθό (βασικός μιεύός -τ- 
χρονοεπίδομα) λ.όγω της κατάργησης του χρονοεπιδόματος, 
β) διευρύνει ακόμη περισσότερο το άνοιγμα των καταβαλλό
μενων συντάξεων μεταξύ σιδηροδρομικών και λοιπών κατη
γοριών συνταξιούχων του δημοσίου, γ) δε-; βοηθάει στην 
χαραξη όσο το δυνατό κοινής πολ,ιτικής στις καταβαλλόμενες 
απο το Δημόσιο συ·/τάξεις, τα Υπουργεία Οικονομικών και

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Υγείας Ιΐρόνοιας και _ Κοινωνικών Ασφαλίσεων επέλεξαν 
τη λυύση της επέκτασης του μισθολογίου του ν. 1505/1984

Με τη λύση που επλέχθηκε εναρμονίζεται και το συ ντα
ριού οτικό καθεστώς των σιδηροδρομικών υπαλλήλων με το 
μισθολόγιο των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, όπως 
αυτό θα ισχύει κάθε φορά, οπότε σε όλ,ους τους πολιτικούς 
συνταξιούχους θα εφαρμόζεται το ίδιο συνταξιοδοτικό μι
σθολόγιο και δεν θα απαιτείται, κάθε φορά που αλλάζουν 
τα μισθολογικά δεδομένα, νέα ρύθμιση της συνταξιοδοτικής 
νομοθεσίας των σιδηροδρομικών συνταξιούχων, οι οποίοι 
άλλωστε για το Δημόσιο (νέοι συνταξιούχοι) θα εκλείνουν 
από το 1990.

Συνέπεια των ρυθμίσεων του προτεινόμενου νομοσχε
δίου είναι επίσης η αποκατάσταση όλων των βαθμολογικών 
και μισθολογικών αδικιών που έγιναν στο παρελθόν στους 
σιδηροδρομικούς υπαλλήλους καθόσον η μισθολ.ογική εξέ
λιξη συναρτάται πλέον από τα έτη υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου κατ’ άρθρο 
είναι οι έξης:

Άρθρο 1.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνονται οι αναγκαίες 
συμπληρώσεις και επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις 
στο αρ. 4 του Κώδικα Συντάξεων Προσωπικού Σιδηρο
δρόμων. Ορίζεται έτσι νέος συντάξιμος μισθός-—που- αντι
στοιχεί στα μισθολογικά δεδομένα των δημοσίων πολι
τικών υπαλλήλων μζ κατάταξη των σιδηροδρομικών υπαλ
λήλων σ’ αυτά ανάλογα με τα τυπικά προσόντα, τα έτη υπη-_ 
ρεσίαε και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στον Ο.Σ.Ε.

Η κ,ατάταξη αυτή γίνεται αναλ.υτικά κατά κλάδο και 
βαθμό που προβλ,έπονται από 1.1.1981 στον ΟΣΕ (παρ. 1 
και 2).

Με την παρ. 3 προσδιορίζονται οι υπηρεσίες, που θα 
λ.αμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των σιδηροδρομικοί·/ 
υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια.

Με τις παρ. 4, 5 και 6 διατηρείται η προσαύξηση λόγιο 
δευτερευουσών απολ.ζβών, κατά κλάδο και βαθμό, προσδιο
ρίζεται το ποσοστό, με βάση το οποίο κανονίζεται η σύνταξη, 
στο 80% του συντάξιμου μισθού και ορίζεται, ότι γενικές 
αυξήσεις μισθών των δημοσίων πολ.ιτικών υπαλλήλων θα 
λαμβάνονται υπόψη και για τον κανονισμό ή την αναπροσαρ
μογή των σιδηροδρομικοί·/ συντάξεων. Καταργείται η μέχρι 
σήμερα υπάρχουσα διάκριση μεταξύ προσωπικού που αμεί
βονται με μηνιαίο μισθό και ημερομίσθιο ώστε να εξομοιω
θεί το προσωπικό αυτό με το εν ενεργεία, ως προς τον τρόπο 
αμοιβής, μετά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου του 
ΟΣΕ, που ισχύει από 1.1.19S5, και να τύχουν ενιαίας αντι
μετώπισης.

Άρθρο 2.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ο συντάξιμος 
μισθός των σιδηροδρομικών, που φέρουν βαθμό που δεν 
περιλαμβάνεται στα βαθμολογικά δεδομένα της 1.1.1981.

Άρθρο 3.

Με το άρθρο αυτό γίνεται νέα αντιστοιχία των βαθμών 
της Διεθνούς Εταιρείας Κλιναμαξών (ΔΕΚ.) με τους βαθ
μούς του ΟΣΕ. Η ισχύουσα μέχρι σήμερα αντιστοιχία των 
βαθμών των υπαλλήλων της ΔΕΚ προς τους βαθμούς των 
σιδηροδρομικών στηριζομένη σε βαθμούς του κλάδου προ
σωπικού σταθμών και κλάδου διοικητικού, μετά τη μισθο- 
λ.ογική αναβάθμιση του κλάδου προσωπικού σταθμών σε 
σχέση με τον κλάδο διοικητικού προσωπικού, που έγινε 
με τις διατάξεις του ν. 1292/1981, δημιούργησε μισθολ.ο- 
γτκή σύγχυση στους κατ' αντιστοιχία βαθμούς της ΔΕΚ, 
με συνέπεια η σύνταξη του ανώτερου βαθμού να είναι μι
κρότερη από εκείνη του κατώτερου βαθμού. Με την προτει- 
νόμενη αντιστοιχία το προσωπικό του κλ.αδου πρακτορείων 
της ΔΕΚ κατατάσσεται στους αντίστοιχους βαθμούς του 
κλάδου σταθμών του ΟΣΕ.
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Άρθρο 4.

Με τις διατάξει του άρθρου αυτού προσδιορίζεται ο 
συντχξιαο; μισθός του προσωπικού του Ταμείου Ποονοίας 
και τού Ταμείου Αλληλ.οβοηΟείχς προσωπικού του τέως 
ΣΕΚ και ήδη ΟΣΕ (ν.π.δ.δ.), που υπάγεται στις συνταξιο- 
δοτικές διατάξεις του ν.δ. 3395/1955 και παίρνει σύνταξη 
α—ο το δημόσιο ή από το ΤΑΐίΟΤΕ.

Άρθρο 5.

Με το άρθρο αυτό επεκτείνονται οι διατάξεις των άρθρων 
1-4 και στους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς, που η σύν- 
ταξτ τους έχει κανονιστεί μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού 
και ανέρχονται περίπου σε 14.800, ώστε να αναπροσαρμο
στούν οίκοθεν οι συντάξεις τους, επίσης ορίζεται ο τρόπος 
καταβολής των διαφορών που προκύπτουν από την ανα
προσαρμογή και διασφαλίζεται, ότι δε'/ θα καταβληθεί 
σε καμιά περίπτωση μικρότερη σύνταξη από εκείνη, που 
ήδη καταβάλλεται.

Άρθρο 6.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται το κατώτατο 
όριο των σιδηροδρομικών συντάξεων κατά όμοιο τρόπο με 
τους πολιτικούς συνταξιούχους.

Άρθρο 7.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι το επί

δομα οικογενειακών βαρών που προβλέπεται από το άρθρο 11 
του μισθολογικού νόμου 1505/1984 για τους εν ενεργεία 
δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους, θα χορηγηθεί και στους 
σιδηροδρομικούς υπαλλήλους που εξέρχονται ή έχουν εξέλ- 
θει της υπηρεσίας και υπάγονται στο ν.δ. 3395/1955, 
καθώς και στο προσωπικό του Ταμείου Αλληλοβοήθειας 
Προσωπικυύ τέως ΣΕΚ ήδη ΟΣΕ, που συνταξιοδοτείται 
από το δημόσιο. Ακόμα ορίζεται, ότι για την καταβολή 
του επιδόματος αυτού ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις και οι 
ίδιοι περιορισμοί που προβλέπονται και για τους εν ενερ
γεία · δημοσίους υπαλλήλους (κλιμάκιο υπολογισμού, πρό
σωπα δικαιούχα, ποσοστά υπολογισμού, όρια ηλικίας παι
διών, απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.λπ.).

Αν ο συνταξιούχος είναι και υπάλληλος του λοιπού δημό- 
σ.ου τομέα, δικαιούται το επίδομα μόνο από μα πηγή που 
θα διαλέξει ο ίδιος.

Τέλος καθορίζεται ο τρόπος καταβολής της διαφοράς που 
προκύπτει από την αύξηση του οικογενειακού επιδόματος 
κατά κατηγορία συνταξιούχων, ανάλογα με το χρόνο εξό
δου.

Άρθρο S.

Με το άρθρο αυτό ορίζεται η ημερομηνία ισχύος του νόμου 
αυτού.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1987 

Οι Υπουργοί
Ίνείας. Ποόνοιχ: και Κοιν. Ασοαλίσεων Οικονοαικών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ' Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ Ιηε ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡ1ΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕ
ΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 3η; 

ΙΟΥΝΙΟΥ 1937

ΜΕΛΗ : Νικόλαος Θέμελης Πρόεδρος. Αθανάσιος Ανδριχ- 
νός Αντιπρόεδρος. Ευάγγελος Καλλίτσης, Νικόλαο; Παπα- 
γιαννίδης. Ιωάννης Καρατζάς. Αναστάσιος Γκόνης. Νικόλαος 
Κοντές, Αχιλλέας Γκατσόπουλος, Δημήτριος Ματσιώτας, 
Ιωάννης Λτελάκης. Στυλιανός Χρίστονάκης. Απόστολος Μπό- 
τσος, Χαράλαμπο: Ί'υρρής, Σπυρίδων Παπαδήμας, Κωνστα
ντίνος Παπαδόπουλος. και Πέτρος Δημητρακόπουλος, Σύμ
βουλοι.

Ο Αντιπρόεδρος Ιωάν. Κατσικάς και οι Σύμβουλοι Νικητ. 
Νικητάκης και Δημ. Φαμέλης απούσιασαν δικαιολογημένα.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ :
Ιωάν. Σταμοβλάσης, ΑΝΤΕΠΙΤΡΟΠΟΣ, νόμιμος αναπλη
ρωτής του Γενικού Επιτρόπου της Επικράτειας, Π λούε. 
Καρρκ, που απούσιασε δικαιολογημένα.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Λέων. Γιάτσης.

Με την αρχή της Συνεδριάσεως ο Σύμβουλος Χαρ. Ί’υρ- 
ρής που ορίστηκε από τον Πρόεδρο Εισηγητής, εισάγει στην 
Ολομέλεια σχέδιο νόμου «Επέκταση διατάξεων του Ν. 1505/ 
1984 σε σιδηροδρομικούς συνταξιούχους και άλλες διατάξεις», 
που στάλθηκε προς το Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας 
με το 606/413/4-S2/4.5.1987 έγγραφο του Υπουργείου Οικο
νομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους-Δ/νση 15η Νομο
παρασκευαστική}, για να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρ
θρο 73 παρ. 2 του Συντάγματος, το περιεχόμενο του οποίου 
σχεδίου έχει ως εξής :

Άρθρο 1.
1. Το άρθρο 4 του Ν.Δ. 3395/1955 (ΦΕΚ 276 Α) όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 479/1976 (ΦΕΚ 
318 Α), με το άρθρο 2 του Ν. 1002/1979 (ΦΕΚ 294 Α) μ; 
τα άρθρα 1 και 5 του Ν.Δ. 829/71, (ΦΕΚ 28 Α), με το άρ- 
θοο 34 του Ν 1204/1981 (ΦΕΚ 247 Α) ιεε το άρθρο 1 του 
Ν. 1209/1981 (ΦΕΚ 278 Α) (άρθρο 4 του Π.Δ. 850/19S0 
ΦΕΚ 211) αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Ως μισθός με βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη 
λαμβάνεται ποσοστό του μηνιαίου μισθού ενεργείας του 
μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που ισχύει κάθε φορά 
για τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους κατά την παρακά
τω προς αυτούς αντιστοιχία ανάλογα με το βαθμό που έφερε 
ή τον κλάδο που ανήκε ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από 
την υπηρεσία ως εξής :

α) Υπάλληλοι του κλάδου διπλωματούχων μηχανικών 
εξομοιούνται με υπαλλήλους κλάδου ΠΕ με εισαγωγικό το 
15ο Μ.Κ. και καταληκτικό τον Ιο.

β) Υπάλληλοι κλάδου χημικών :
αα) με πέντε έτη. σπουδών εξομοιούνται μ.ε υπαλλήλους 

κλάδου ΠΕ με εισαγωγικό το 15ο Μ.Κ. και καταληκτικό 
τον Ιο.

ββ) με τέσσερα έτη σπουδών εξομοιούνται με υπαλλήλ.ους 
κλάδου ΠΕ με εισαγωνικό το 16ο Μ.Κ. και καταληκτικό τον 
Ιο.

γ) Υπάλληλ.οι κλάδου τεχνολ.όγων εξομοιούνται με υπαλ- 
λ.ήλ.ους κλάδου ΤΕ με εισαγωγικό το 18ο Μ.Κ. και καταλη
κτικό τον 3ο.

δ) Υπάλληλοι κλάδου τεχνικών βοηθών εξομοιούνται με 
υπαλλήλους κλάδου ΔΕ με εισαγωγικό το 24ο Μ.Κ. και 
καταληκτικό το 9ο.

ε) Υπάλληλ.οι κλάδου σχεδιαστών εξομοιούνται με υπαλ- 
λ.ήλ.ους κλάδου ΔΕ με εισαγωγικό το 24ο Μ.Κ. και κατα
ληκτικό το 9ο.

στ) Υπάλληλ.οι κλάδου διοικητικού - οικονομικού :
αα) με πτυχίο ανωτάτης σχολής τεσσάρων ετών σπουδών 

εξομοιούνται με υπαλλήλ.ους κλάδου ΠΕ με εισαγωγικό το 
16ο Μ.Κ. και καταληκτικό το Ιο.

ββ) με απολ.υτήριο λ.υκείου ή εξαταξίου γυμνασίου εξο- 
μοιούνται με υπαλλήλ.ους κλάδου ΔΕ με εισαγωγικό το 24ο 
Μ.Κ. και καταληκτικό το 9ο.

γγ) όσοι έχουν βαθμό υποπροϊσταμένου υπηρεσία: και 
δεν έχουν πτυχίο ανωτάτης σχολής εξομοιούνται με υπαλλή
λ.ους κλάδου ΤΕ με εισαγωγικό το 22ο Μ.Κ. και καταλη
κτικό το 7ο.

δδ) όσοι έχουν βαθμό προϊσταμένου υπηρεσίας, διευθυντή 
και δεν έχουν πτυχίο ανωτάτης σχολής, εξομοιούνται με 
υπαλλήλ.ους κλάδου ΤΕ με εισαγωγικό το 19ο Μ.Κ. και κατα
ληκτικό το 4ο.

ζ) Υπάλληλοι κλάδου μεταφραστών :
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αα) με πτυχίο ανώτατης σχολής τεσσάρων ετών, σπουδών 

εξομοιούνται με υπαλλήλους κλάδου ΠΕ με εισαγωγικό το 
i6o Μ.Κ. και καταληκτικό το Ιο.

,33) με απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου εξο- 
μοιούνται με υπαλλήλους κλάδου ΑΕ με εισαγωγικό το 24ο 
Μ.Κ. και καταληκτικό το 9ο.

η) Υπάλληλοι κλάδου χειριστών ηλεκτρονικών μηχανών :

αα) με πτυχίο ανώτατης σχολής τεσσάρων ετών σπουδών 
εξομοιούνται με υπαλλήλους κλάδου ΠΕ με εισαγωγικό το 
16ο Μ.Κ. και καταληκτικό το Ιο.

ββ) Με απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου εξο- 
μοιούνται με υπαλλήλους κλάδου ΑΕ με εισαγωγικό το 24ο 
Μ.Κ. και καταληκτικό το 9ο.

γγ) όσοι έχουν βαθμό Αναλυτή και Προϊσταμένου Μηχα
νογραφικού κέντρου και δεν έχουν πτυχίο ανωτάτης σχολής 
εξομοιούνται με υπαλλήλου; κλάδου ΤΕ με εισαγωγικό το 
19ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 4ο.

Θ) Υπάλληλοι κλάδου χειριστών διατρητικών μηχανών 
εξομοιούνται με υπαλλήλους κλάδου ΑΕ με εισαγωγικό το 
24ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 9ο.

ι) Υπάλληλοι κλάδου ιατρών :
αα) οι με βαθμό ιατρού Α'Β'Γ' και Α' ,επιθεωρητή ιατρού 

και αρχιάτρου εξομοιούνται με υπαλλήλους κλάδου ΠΕ με 
εισαγωγικό το 14ο Μ.Κ. και καταληκτικό το Ιο.

ββ) οι με βαθμό ιατρού 1Υ Γ' και Δ' περιορισμένης όμως 
απασχόλησης εξομοιούνται με υπαλλήλους κλάδου ΠΕ με 
εισαγωγικό το 14ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 9ο.

ια) Υπάλληλοι κλάδου νοσοκόμων εξομοιούνται με υπαλ
λήλους κλάδου ΥΕ με εισαγωγικό το 28ο Μ.Κ. και καταλη
κτικό το 16ο.

ιβ) Υπάλληλοι κλάδου απολ.υμαντών εξομοιούνται με υπαλ.- 
λ.ήλους κλάδου ΥΕ με εισαγωγικό το 28ο Μ.Κ. και καταλη
κτικό το 16ο.

ιγ) Υπάλληλοι κλάδου διαβιβαστών :

αα) οι με βαθμό διαβιβαστή A' Β' Γ' και Δ' εξομοιούνται 
με υπαλλήλους κλάδου ΥΕ με εισαγωγικό το 28ο Μ.Κ. και 
καταληκτικό το 16ο.

ββ) οι με βαθμό διαβιβαστή I' και προϊστάμενου γραφείου 
διαβιβάσεων εξομοιούνται με υπαλλήλους κλάδου ΑΕ με 
εισαγωγικό το 26ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 11ο.

ιδ) Υπάλληλ.οι κλάδου κλητήρων εξομοιούνται με υπαλ
λήλους κλάδου ΥΕ με εισαγωγικό το 28ο και καταληκτικό 
το 16ο.

ιε) Υπάλληλοι κλάδου φυλάκων εγκαταστάσεων εξομοιού- 
νται με υπαλλήλους κλάδου ΥΕ με εισαγωγικό το 28ο Μ.Κ. 
και καταληκτικό το 16ο.

ιστ) Υπάλληλοι κλάδου Σταθμαρχών :

αα) με πτυχίο ανωτάτης σχολής τεσσάρων ετών σπουδών 
εξομοιούνται με υπαλλήλους κλάδου ΠΕ με εισαγωγικό το 16ο 
Μ.Κ. και καταληκτικό το Ιο.

ββ) με απολυτήριο λ,υκείου ή εξαταξίου γυμνασίου εξο- 
μοιούνται με υπαλλήλ.ους κλάδου ΑΕ με εισαγωγικό το 24ο 
Μ.Κ. και καταληκτικό το 9ο.

γγ) όσοι έχουν βαθμό επιθεωρητή και δεν. έχουν πτυχίο 
ανώτατης σχολής εξομοιούνται με υπαλλήλους κλάδου ΤΕ 
με εισαγωγικό βαθμό το 22ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 7ο.

δό) όσοι έχουν βαθμό αρχ'.επιθεωρητή, διευθυντή και δεν 
τ/ουν πτυχίο ανωτάτης σχολής εξομοιούνται με υπαλλήλ.ους 
κλάδου ΤΕ με εισανωγικό το 19ο Μ.Κ. και καταληκτικό 
το 4ο.

'--) 1 πάλλ.ηλ.οι κλάδου στασιαρχών εξομοιούνται με υπαλ.- 
λήλ.ους κλάδου ΥΕ με εισαγωγικό το 28ο Μ.Κ. και καταλη
κτικό το 16ο.

_ ρ"0) Υπάλληλοι προσωπικού ελιγμών εξομοιούνται με υπαλ. 
λ.ηλ.ους κλάδου ΥΕ με εισαγωγικό το 28ο Μ.Κ. και καταλη
κτικό το 16ο.

ιθ) Υπάλληλοι προσωπικού αποθηκών σταθμού εξομοιού- 
νται με υπαλλήλ.ους κλάδου ΙΈ με εισαγωγικό το 28ο Μ.Κ. 
και καταληκτικό το 16ο.

κ) Υπάλληλοι κλάδου προσωπικού αμαξοστοιχιών : 
αα) οι με βαθμό αρχιελεγκτή και προϊσταμένου κεντρικού 

Κ. Γρ. Λ μα; χιών εξομοιούνται με υπαλλήλους κλάδου ΑΕ 
με εισαγωγικό το 24ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 9ο.

ββ) οι με βαθμό προϊσταμένου αμαξοστοιχιών Α' και 
ελεγκτή εξομοιούνται με υπαλλήλ.ους κλάδου ΑΕ με εισα
γωγικό το 26ο .Μ.Κ. και καταληκτικό το 11ο.

γγ) Οι με βαθμό τροχοπεδητή, συνοδού Β', συνοδού Α' 
και προϊστάμενου αμαξοστοιχιών Β' εξομοιούνται με υπκλ.- 
λήλ.ους ΥΕ με εισαγωγικό το 28 Μ.Κ. και καταληκτικό το 
16ο.

κα) Υπάλληλ.οι του κλάδου προσωπικού μηχανοστασίων : 
αα) οι με βαθαό μηχανοστασιάρχη Α' εξομοιούνται με 

υπαλλήλ.ους κλάδου ΤΕ με εισαγωγικό το 19ο Μ.Κ. και 
καταληκτικό το 4ο.

ββ) οι με βαθμό μηχανοστασιάρχη Β και μηχανοδηγού Α' 
εξομοιούνται με υπαλλήλους κλάδου ΑΕ με εισαγωγικό το 
24ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 9ο.

γγ) οι με βαθμό μηχανοδηγού Β' και θερμαστή Α' και Β' 
εξομοιούνται με υπαλλήλ.ους κλάδου ΑΕ με εισαγωγικό το 
26ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 11ο.

κβ) Υπάλληλ.οι κλάδου τεχνιτών μηχανοστασίων εργο
στασίων :

αα) οι με βαθμό εργοστασιάρχη εξομοιούνται με υπαλλή
λ.ους κλάδου ΤΕ με εισαγωγικό το 22ο Μ.Κ. και καταλη
κτικό το 7ο.

ββ) οι με βαθμό υπεργοστασιάρχη και εργοδηγού εξο- 
μοιούνται με υτελ.λήλ.ους κλ.εθου ΑΕ .με εισαγωγικό το 24ο 
Μ.Κ. και καταληκτικό το 9.

γγ) οι με βαθμό αρχιτεχνίτη Γ. αρχιτεχνίτη, τεχνίτη Α', 
Β' και Γ' εξομοιούνται με υπαλλήλους κλάδου ΔΕ με εισα
γωγικό το 26ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 11ο.

κγ) Υπάλληλοι κλάδου οδηγών αυτοκινήτων εςομοιούνται 
με υπαλλήλους κλάδου ΔΕ με εισαγωγικό το 26ο Μ.Κ. και 
καταληκτικό το 11ο.

κδ) Υπάλληλ.οι κλάδου συνοδών αυτοκινήτων εξομοιού- 
νται με υπαλλήλ.ους κλάδου ΥΕ με εισαγωγικό το 28 Μ.Κ. 
και καταληκτικό το 16ο.

κε) Υπάλληλ.οι κλάδου σημειωτών εξομοιούνται με υπαλ.- 
λήλ.ους κλάδου ΥΕ με εισαγωγικό το 2So Μ.Κ. και καταλη
κτικό το 16ο.

κστ) Υαάλλ.η/.Ο! κλ.άεοο εργατών μηχανοστασίων εργοστα
σίων εξομοιούνται με υσαλλήλ,ους αλάϊοο ΥΕ με εισαγωγικό 
το 28 Μ.Κ. κα: καταληκτικό το 16.

κζ) Υπάλληλοι κλάδου προσωπικού συντήρησης γραμμής : 
αα) με βαθμό εργοδηγού γραμμής και εργοδηγού γραμ

μής I εξομοιούνται με υπαλλήλους κλάδου ΑΕ με εισαγωγικό 
το 26ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 11ο.

ββ) οι με βαθμό εργάτη γραμμής Β' ή Α', υπζρχιεργάτη 
γραμμής και αρχιεργάτη γραμμής εξομοιούνται με υπαλ 
λήλους κλάδου ΥΕ με εισαγωγικό το 28ο Μ.Κ. και καταλη
κτικό το 16ο.

κη) Υπάλληλ.οι φυλάκων γραμμής εξομοιούνται με υπαλ.- 
λήλους κλάδου ΥΕ με εισαγωγικό το 28ο Μ.Κ. και καταληκτι 
κό το 16ο.

κθ) Υπάλληλοι κλάδου φυλάκων ισόπεδων διαβάσεων 
εξομοιούνται με υπαλλήλους κλάδου ΥΕ με εισαγωγικό το 
28ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 16ο.

λ.) Υπάλληλ.οι κλάδου τεχνιτών γραμμής :
αα) οι με βαθμό εργοστασιάρχη, εξομοιούνται με υπαλ.- 

λήλους κλάδου ΤΕ με εισαγωγικό το 22ο Μ.Κ. και κατα
ληκτικό το 7ο,

ββ) οι με βαθμό υπεργοστασιάρχη και εργοδηγού, εξο- 
μοιούνται με υπαλλήλους κλάδου ΔΕ με εισαγωγικό το 
24ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 9ο.
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-rr) οι με βαθμό αρχιτεχνίτη I, αρχ-.τεχνίτη xoc: τεχνίτη 
A ‘B. Γ εξομοιούνται με υπάλληλους κλάδου ΔΕ με εισα
γωγικό το 26ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 11ο.

- ν ν-άλϋτλε· κλάδου διαχειριστών υλικού εξομοιούνται 
Jlαλλέως κλάδου ΔΕ με εισαγωγικό το 26ο Μ.Κ. και 
καταληκτικό το 11ο.

?ο) Υπάλληλοι κλάδου τεχνικών αποθηκών υλικού εξο- 
μοιούνταί με 'υπαλλήλου; κλάδου ΔΕ με εισαγωγικό το 
26ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 11ο.

Υπάλληλοι κλάδου εργατών αποθηκών υλικού εξο- 
μοιούνται μ: υπαλληλους κλάδου ΥΕ με εισαγωγικό το 
26ο" Μ.Κ. και καταληκτικό το 16ο.

λδ) Υπάλληλοι κλάδου καθαριστριών εξομοιούνται με 
υπαλλήλους κλάδου ΥΕ με εισαγωγικό το 28ο Μ.Κ. και
καταληκτικό το 16ο.

2 Για την κατάταξη των σιδηροδρομικών συνταξιούχοι 
era μισθολογικά κλιμάκια, σε εφαρμογή της προηγούμενης 
ααιαγράφου. απαιτείται για τους υπαλλήλους που αντι
στοιχούν σε κλάδο ΥΕ δημοσίων υπαλλήλων υπηρεσία 
δυόαισυ ετών από κλιμάκιο σε κλιμάκιο και για τους υπαλ
λήλους που αντιστοιχούν σε κλάδο ΠΕ. ΤΕ και ΔΕ υπηρεσία 
δύο ετών σε κάθε μισθολογικά κλιμάκιο.

3. Ως υπηοεσίες για την κατάταξη στα μισθολογικά 
κλιυάκια λ.αμβάνονται υπόψη εκείνες που αναγνωρίζονται ως 
συντάξιμες από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του πα
ρόντος όπως οι διατάξεις αυτές έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν σήμερα, εκτός :

α) της στρατιωτικής υπηρεσίας κληρωτού και εφέδρου 
εφόσον δε συμπίπτει με σιδηροδρομική ή πολιτική υπηρεσία.

β) του χρόνου φοίτησης σε σχολές ανεξάρτητα αν είναι 
ή όχι συντάξιμος.

γ) του χρόνου άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος πριν 
το διορισμό του ιατρού στα δίκτυα,

δ) της απασχόλ.ησης στον ιδιωτικό τομέα, που αναγνω
ρίζεται συντάξιμη από τις διατάζεις του άοθρου 1 του Ν. 
1405/1983 και

ε) του χρόνου που υπολογίζεται στο διπλάσιο κατά τη 
διάρκεια των ετών κατοχής και του εμφυλίου πολέμου.

4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος, 
ως μισθός νοείται ο βασικός μισθός ενεργείας με την τυχόν 
προσαύξηση λόγιο επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, όπως 
αυτά ισχύουν κάθε φορά για τους δημοσίους πολιτικούς 
υπαλλήλους.

Εάν μέχρι την έναρξη της ισχύος της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Συντονισμού. Οικονομικών και Συγκοινω
νιών αριθμ. Φ.2/δ745/237/26.2.1981 «περί εγκρίσεως με
λέτης τροποποιήσεων και βελτιώσεων μισθολογίου-βαθμο- 
λογίου δια το προσωπικόν του ΟΣΕ». για τον κανονισμό 
της σύνταξη;, ελαμβάνετο υπόψη ο βασικός μισθός ενεργείας. 
και μόνο η προσαύξηση πολυετούς συνολικής υπηρεσίας ή 
ο Βασικός μισθός ενεργείας και η προσαύξηση ευδόκιμης 
παραμονής στον ίδιο βαθμό, το αναλογούν επίδομα χρόνου 
υπηρεσίας του προηγούμενου εδαφίου υπο/.ογίζεται μειωμένο 
κατά 2/3 ή 1/3, αντίστοιχα. Περαιτέρω ο μισθός προσαυξά
νεται κατά τα ακόλουθα ποσοστά λόγω δευτερευουσών 
απολαβών :

α) Για το μετακινούμενο προσωπικό έλξης και κίνησης 
(αρχιμηχανοδηγοί, μηχανοδηγοί, θερμαστάς, αρχιελεγκτές, 
ελεγκτές, προϊστάμενοι, λιπαντές, οδηγοί αμαξοστοιχιών 
και τροχοπεδητές) κατά 40%.

β) Για τους μηχανικούς διπλωματούχους ανωτέρων 
σχολών, μηχανοστασιάρχες, υπομηχανοστασιάρχες, αρχιερ
γάτες και υπαρχιεργάτες γραμμής, φύλακες γραμμής, 
εργοστασιάρχες, υπεργοστασιάρχες. εργοδηγούς κάθε κατη
γορίας, όλο το προσωπικό των σταθμών, ως και τους οδη
γούς και τους Βοηθούς εισπεάκτορες αυτοκινήτων κατά
22,5%.

Για τους οδηγούς και βοηθούς εισπράκτορες αυτοκινήτων 
η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την ισχύ 
του Ν. 479/1976. Σε όσου; από αυτούς εξήλθαν της υπηρε
σίας μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 479/1976 χορηγείται 
προσαύξηση 15% λόγω δευτερευουσών απολαβών.

γ) Για το εργατοτεχνικό προσωπικό κατά 15%.

δ) Για το υπόλοιπο προσωπικό κατά. 12%,.

Σε περίπτωση μετάταξης μόνο και όχι μετάθεσης ή 
προαγωγής από ένα κλάδο σε άλλο, υπολογίζονται ως δεύτε- 
ρεύουσες απολαβές, για τον καθορισμό της σύνταξης, ο 
μέσος όρο; των παραπάνω δευτερευουσών απολαβών, 
ανάλογα με τα έτη υπηρεσία; του; σε κάθε κλάδο. Κ,ατεξαί- 
ρεση, σε περίπτοιση προαγωγή; με βαθμό για το οποίο 
προβλέπεται μικρότερο ποσοστό δευτερευουσών απολαβών, 
υπολογίζεται για τον καθορισμό τη; σύνταξη; ο μέσο; 
όρος τους, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας σε κάθε, βαθμό.

5. Το ποσοστό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, με βάση 
το οποίο κανονίζεται η σύνταξη, καθορίζεται στα 80% του 
συνόλου των αναφερομένων απολαβών στην παρ. 4 του 
παρόντος.

6. Γενικές αυξήσεις μισθών, με οποιονδήποτε τύπο και 
αν χορηγούνται, λαμβάνονται υπόψη για τον κανονισμό 
κάθε φορά των συν.άξεων που απονέμονται για πρώτη 
φορά και την αναπροσαρμογή αυτών που έχουν ήδη απο- 
νεμηθεί.

Για όσους συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο, εφαρμό
ζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για αυτούς».

Άρθρο 2.

1. Η παρ. 1 του άρθρου 31 του Π.Δ. 850/19S9 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. ο του άρθρου 34 του Ν. 1202/ 
1981 και την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 1342/1973 
όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από την παρ. 3 
του άρθρου 34 του Ν. 1202/1931 (παρ. 1 και 2 του άρθρου 
31 του Π .Δ. 850/1980) αντικαθίστανται ως εξής :

■«1. Η σύνταξη του προσωπικού των σιδηροδρόμων που 
συνταξιοδοτείται από το Δημόσιο, υπολογίζεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και με βάση τα βαθμολογικά 
δεδομένα που ισχύουν κατά την 1η Ιανουάριου 1981.

2. Γ La όσους έχουν βαθμό που δεν περιλαμβάνεται στα 
βαθμολογικά δεδομένα τη; 1 Ιανουάριου 1981, ως μισθός 
για τον κανονισμό της σύνταξης τους λαμβάνεται υπόψη ο 
μισθός του βαθμού ή μισθολογικού κλιμακίου που αντι
στοιχεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4. στο βαθμό του 
κλάδου που μάλλον προσεγγίζει ο μισθός του βαθμού που 
έφερε κατά το χρόνο εξόδου του από την υπηρεσία και προ- 
κειμένου για όσους εξήλθαν της υπηρεσίας πριν την ανωτέρω 
ημερομηνία, ο μισθός καθορίζεται από τις ίδιες διατάξεις, 
ο οποίος μάλ,λον προσεγγίζει με το μισθό του βαθμού του 
κλάδου του οποίου η σύνταξη έχει δικαιωθεί. Σε κάθε περί
πτωση, ο μάλλον προσεγγίζων μισθός δεν μπορεί να είναι 
μεγαλ.ύτερος από το μισθό του βαθμού του αμέσως προϊστα
μένου του ή από το μισθό του ανώτατου βαθμού ή κλάδου 
του».

Άρθρο 3.

Το πρώτο εδάφιο και οι περιπτώσεις α’ μέχρι και η' της 
παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4295/1963 σε συνδυασμό με το 
άρθρο 2 παρ. 5 του Ν.Δ. 1342/1973 όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 955/1979 και όποις 
ήδη ισχύει μετά την παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 1202/1981 
(εδ. πρώτο περιπτ. α—η της παρ. 1 του άρθρου 32 του Π.Δ. 
850/1980) αντικαθίσταται ως εξής :

«Ο κανονισμός της σύνταξης του προσωπικού της Διεθνούς 
Εταιρείας Κλιναμαξών (ΔΕΚ) που. συνταξιοδοτείται από 
το Δημόσιο, γίνεται με βάση την παρακάτω αντιστοιχία 
με τους βαθμούς των υπαλλήλων των σιδηροδρομικών 
δικτύων, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της διάταξη; του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, ω:



ο

—:ο: τις ισχύουσε: την 1 Ιανουάριου 1981 συντχξιοδοτικές. 
υιαθ&λ.σ'ΐκές και βχθμο/Λγικές διατάξεις για το π:οσ<ιπικό 

ν σιδηροδρόμων.
α) Ο Διευθυντή: του τμήματος της ΔΕΙί στην Ελλάδα 

;Ιο·ιν.ουτ:-'. με Διευθυντή σταθμών των δικτύων.
ύ) Ο Προϊστάμενος Ελληνικών πρακτορείων με Αρχι-

-·) Ο Επιθεωρητής και Προϊστάμενος πρακτορείου Α.Λ. 
με Επιθεωρητή.

δ) Ο Υποεπιθεωρητής. Προϊστάμενος πρακτορείου Α.Β., 
Υποπροϊσταμενος πρακτορείου Α.Α. και Προϊστάμενος 
πρακτορείου με Σταθμάρχη .V τάξεως.

ε) Ο κεντρικός Ελεγκτής. Εργοδηγός, δ ποπροίσταμένος 
π-.ακτορείου και Προϊστάμενος γραφείου τουρισμού με 
Σταθμάρχη Π' τάξεως.

στ) Ο Ελ.εγκτής και Λογιστή; -V με Σταθμάρχη Γ' 
τάεεως.
I) <ύ Λρχιπωλ.ητής Α.Α. και ΑποΟηκάριος με Σταθμάρχη 

ν) 0 Λρχιπωλ.ητή: Λ.Π. με Σταθμάρχη D' ταςεως.

Άρθρο 4.
Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3S του Χ.Δ. 

3395/1955 (παρ. 2 και 3) του άρθρου 34 του Π.Λ. 850/ 
1 989 αντικαθίστανται ως εξής :

«2. Για το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου, 
καθώς και το προσωπικό του Ταμείου Αλληλοβοήθειας 
προσωπικού πρώην ΣΕΚ ήδη ΟΣΕ, που υπάγεται στις 
διατάξεις του παρόντος, ως μισθός με βάση τον οποίο 
κανονίζεται η. σύνταξη, λαμβάνεται ποσοστό του μηνιαίου 
μισθού ενεργειας του μισΟολογικού κλιμακίου ή του βαθμού 
που έτερε και εμισθοδοτείτο ο υπάλληλος, κατά την έξοδό 
του από την υπηρεσία, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις 
που ισχύουν κάθε φορά.

3. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, 
ως μισθός νοείται ο βασικός μισθός ενεργείας του μισθολ.ο- 
γικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε κατά την έξοδό του 
από την υπηρεσία, μαζί με την προσαύξηση του επιδόματος 
χρόνου υπηρεσίας, και δευτερευουσών απο/αυών. που προ- 
βλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4, καθώς 
και της τυχόν παρεχομένης προσαύξησης λόγω ευδόκιμης 
παραμονής, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά».

Άρθρο 5.
Αναπροσαρμογή συντάξεων.

1. Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων έχουν εφαρμο
γή και για την αναπροσαρμογή των συντάξεων που έχουν ήδη 
κανσνισθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, η οποία 
γίνεται οίκοθεν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

-- II Α.Τ.Λ. των συντάξεων τον προηγούμενων παρα
γραφών που αναπροσαρμόζονται αρχίζει να δίνεται κανονικά 
ζπο 1 Μαΐου 1984 σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις αριθμ. 
ι ‘υ9ΐι12//Μ 13/3-06/23.1.1982 που κυρώθηκε ιιε το άεΟεο 
° του X. 1282/1982 (ΦΕΚ 119) και Γ854/65/Μ10/3-36/ 
-6. 1.1984 (ΦΕΚ 56) Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ευποεική: Ναυτιλία:. που
κυρ ώθηκε με το'άρθρο 10 του Ν'. 1518/1985 (ΦΕΚ'30). 
i ιι τον υπολογισμό της ΑΤΑ από 1 Μαΐου 1984 και εοεξής 
/ αμρανονται υπόξη η αναπροσαρμοζόμενη σύνταξη,τα επι- 
οοματα ανικανότητας ή νόσου, τα οικογενειακά επιδόματα 
κ% οα τυχόν προσωπικά και αμεταβίβαστα επιδόματα της 
επόμενης παραγράφου. .Υπό 1 Σεπτεμβρίου 1984 και εφεξής 
Λαμβχνονται υπόψη και τα ποσά της προηγούμενης ΑΤΑ.

ο. Εφ’ όσον κατά την εκτέλεση της πράξης αναπροσαρμογής 
το συνολικό ποσό της σύνταξης μαζί με το δικαιούμενο 
~'το της ΑΤΑ από 1 Λ. 1984 και μετά, είναι μικρότερο από 
το συνολικό ποσό που καταβάλλεται για σύνταξη, διορθωτικό 
~'σο και ΑΤΑ το επιπλέον ποσό διατηρείται αμετάβλητο 
ως προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα.

4. Οι διατάξει: τηρ με αριθμ. 1691 Π27All3/3-36’ 
25.1.19S2 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσουτερικών. 
Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, που κυρώθηκε 
με το άρθρο 9 του X. 1282 1982 (ΦΕΚ 110). κατά το αέρος 
που προβλέπουν την καταβολή διορθωτικού ποσού και ΑΤΑ 
μέχρι 30 Απριλίου 1984 στις συντάξεις, δεν έχουν εφαραογή 
για όσους συνταξιοδοτούνται με αισθολογικα κλιμάκια του 
X. 1505 1984 όπως αυτά θα ισχύουν κάθε φορά.

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν 
εφαρμογή και για τις οικογένειες όσων από αυτού; έχουν 
πεθάνει.

6. Η διαφορά της κανονιζομένης σύνταξης σύαοωνα με 
τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων και του 
συνολικού ποσού που καταβάλλεται για σύνταξη, διορθω
τικό ποσό και Α.Τ.Α. την 30.4.1984 : ί) για όσους εξήλθαν 
από 1.1.1985 και μέχρι την ισχύ του παεόντος καταβάλ
λεται σταδιακά α) το 50% της διαφοράς αυτής από 1.1.1985 
ή από την ημερομηνία έναρξης καταβολής τη; σύνταξη: 
τους και β) το υπόλοιπο της διαφοράς από i.i. 1986 και 
εφεξής. 2) Για όσου: έχουν εξέλθε. μέχρι 31.12.1984 
καταβάλλεται σταδιακά α) το 30% από 1.1.198$. β) το άλλο 
30% από 1.1.1989 και γ) το υπόλοιπο 40% της διαεοοά: 
από 1.7.1989.

Άρθρο 6.

Το κατώτατο όριο σύνταξης ή βοηθήματος των σιδηρο
δρομικών συνταξιούχο,'/ των οποίων οι συντάξεις αναπρο
σαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξει: των προηγούμενων 
άρΟρο/ν του παρόντος, νόμου, ορίζεται με συνυπολογισμό 
και του επιδόματος ανικανότητας που τυχόν καταβάλλεται, 
σε δραχαές δώδεκα χιλιάδες διακόσιες σαράντα (12.240) 
από 30 Απριλίου 1984.

Ο υπολογισμός τη; ΑΤΑ του παραπάνω κατωτάτου ορίου 
σύνταξης ή βοηθήματος, από ί. Μαΐου 1984 και εφεξής, 
γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξει: του προ
ηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 7.
Επίδομα οικογενειακών βαρών.

1. Το επίδομα οικογενειακών βαρών που προ βλέπεται 
από το άρθρο 11 του X. 1505/1984 για τους ενενεργεία 
δημόσιου; πολιτικούς υπαλλήλους, παρέχεται και στους 
σιδηροδρομικού: υπαλλήλους που εξέρχονται ή έχουν εξέλθει 
-της υπηρεσίας και συνταξιοδοτούνται από το δημόσιο.

2. Για την καταβολή του επιδόματος αυτού ισχύουν οι 
ίδιες "προϋποθέσεις και περιορισμοί που προ βλέπονται για 
τους ενενεργεία δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. Ειδικά 
στη-/ περίπτωση που ο συνταξιούχος είναι και υπάλληλ.ος ή 
συνταξιούχος του δημοσίου τοριέα όπως αυτός καθορίστηκε 
με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 1 του X. i256'19S2 
(ΦΕΚ 65). το επίδομα οικογενειακών βαρών καταβάλλεται 
από μία μόνο πηγή κατ’ επιλογή του.

3. Η διαφορά που προκύπτει από την αύξηση του παρα
πάνω επιδόματος :

1) Για όσους εξήλ.θαν από 1.1.1985 και μέχρι την ισχύ 
του παρόντος καταβάλλεται σταδιακά: α) το 50% της δια
φοράς αυτής από 1.1.1985 ή από την ημερομηνία ένταξης 
καταβολής της σύνταξης και 5) το υπόλοιπο της διαφοράς 
από 1.1.1986 και εφεξής.

2) Για όσους έχουν εξέλ.θει μέχρι 31.12.19S4 καταβάλ
λεται σταδιακά α) το 30% από 1.1.19SS. β) το άλλο 30% 
από 1.1.1989 και γ) το υπόλοιπο 40% της διαοοεάς από 
1.7.1989.

Άρθρο 8.

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για το παραπάνω σχέδιο νόμου ο Γενικός Επίτροπος της 
Επικράτειας, έχει τη γνώμη ότι οι διατάξεις αυτού είναι 
δικαιολογημένες από τη με .ημερομηνία 4 Μαΐου 1987, 
αιτιολ.ογική έκθεση του Υπουργού Οικονομικών, ..που το 
συν οδεύει.
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Ο Ειοηγητής Σύμβουλος Χαράλαμπος Τυρρής εισηγείτα·.
τα ακόλ.νυθ* : , _

Μ- ΤΟ υπό κρίση νοαοσχέδιο εκτείνονται οι διαταςεις
του X. 1505/1984 στους σιδηροδρομικού: συνταςιουχους.

Το δημόσιο όπω: είναι γνωστό με το Ν.Δ. 1342/73 έχει
αναλ,ά&ιί την υποχεέωση καταβολής των συντάξεων των 
-α/ακύν συνταξιούχων σιδηροδρομικών, καθώς και των
υπαλλλλων των ΣΕΚ (ΟΣΕ) που είχαν κατά την 31.12. 
197κ 15ετή συντάΐιυη -υπηρεσία. Οι υπάλληλοι που δεν 
είνα·.· ττν 31.12.1870 13επί υπηρεσία συνταξιοδοτούνται με 
τι: διατάεει: του Ν.Δ. 3395/1955 από το ΤΑΠΟΣΕ, 
όσοι δε διορίζονται μετά την 1-1-1971 συνταξιοδοτούνται 
από το ίδιο Τκοιείο αλλά με τις καταστατικές του διατά-

Όπω: αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, με την επέ
κταση των διατάξεων του Ν.1505/84 στους σιδηροδρομικού: 
συνταξιούχους, εναρμονίζεται το συνταξιοδοτικό καθεστώς 
των σιδηροδρομικών υπαλλήλων με το μισθολόγιο των δημο
σίων υπαλλήλων και αίρονται όλες οι βαθμολογικές και μι- 
σθολονικέ: αδικίες, που έγιναν κατά το παρελθόν στους σιδη
ροδρομικούς υπαλλήλους, αφού η μισθολογική εξέλιξή τους 
εξαετάτκι ιιόνο από τα έτη υπηρεσίας.

Ειδικότερα σημειώνω τα εξής :
Με το άοθρο 1 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται το άρθρο 

4 του Ν.Δ. 3395/55 όπως τώρα ισχύει (άρθρο 4 Π.Δ. 850/ 
80). Ο νέος συντάξιμος μισθός είναι ποσοστό του μισθού 
ενεεγείας του μιοΟολυγικού κλιμακίου ή του βαθμού που 
ισχύει κάθε φορά για τους δημοσίους υπαλλήλους.ανάλογα 
με το βαθμό που έφερε ή τον κλάδο που ανήκε ο υπάλληλος 
κατά την έξοδό του από την υπηρεσία. Η αντιστοιχία αυτή 
των σιδηροδρομικών υπαλλήλων γίνεται ανάλογα με τα 
παπικά προσόντα του Κλάδου στον οποίο ανήκουν, τα έτη 
υπηρεσίας τους και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν 
στον ΟΣΕ (παρ. 1 και 2). Οι διατάξεις αυτές είναι σαφείς 
και δεν έρχονται σε αντίθεση με βασικές συνταξιοδοτικές 
*?λές.

Με την παρ. ο καθορίζονται οι υπηρεσίες που λαμβάνονται 
υπόψη για την κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά 
κλιμάκια.

Με τις επόμενες 4,5 και ‘6 παραγράφου: του ίδιου άρθρου 
διατηρείται η προσαύξηση λόγω δευτερευουσών απολαβών 
κατά κλάδο και βαθμό, προσδιορίζεται το ποσοστό με βάση 
το οποίο κανονίζεται η σύνταξη στο 80 % του συνταξίμου 
μισθού και ορίζεται ότι γενικές αυξήσεις των μισθών των 
δημοσίων υπαλλήλων λαμβάνονται υπόψη και για τον κα
νονισμό ή την αναπροσαρμογή των συντάξεων των σιδηρο
δρομικών συνταξιούχων. Με τις διατάξεις αυτές γίνονται 
θ', αναγκαίες συμπληρώσεις στο άρθρο 4 του Π.Δ. 850/80 
και είναι δικαιολογημένες.

Με το άρθρο 2 αντικαθίστανται οι παραγρ. 1 και 2 του 
άρθρου 31 του Π.Δ. 850/80. Με τη νέα διάταξη ορίζεται 
ο συντάξιμος μισθό: για όσους είχαν βαθμό που δεν περι- 
λαμβάνεται στα βαθμολογικά δεδομένα της 1.1.1981. Για 
όσους έχουν βαθμέ που δεν περιλαμβάνεται στα βαθμολογικά 
δεδομένα της 1.1.1981, λαμβάνεται υπόψη ο μισθός του 
βαθμού ή μισθολογικού κλιμακίου που αντιστοιχεί στο βαθμό 
του κλάδου που ορίζεται στο άρθρο 4 και που μάλλον προσεγ
γίζει ο μισθό: του βαθμού που έτερε κατά την έξοδό του 
από την υπηρεσία και για εκείνου: που εξήλθαν από την 
υπηρεσία πριν από την 1.1.1981 ο μισθός καθορίζεται από 
τις ίδιες διατάξεις ο οποίος μάλλον προσεγγίζει με το μισθό 
του βαθμού του κλάδου του οποίου τη σύνταξη έχει δικαιω
θεί.

Με το άρθρο 3 αντικαθίστανται διατάξεις του άρθρου 
32 του Π.Δ. S50/S0. Με τη νέα διάταξη ορίζεται νέα 
αντιστοιχία του προσωπικού της Διεθνούς Εταιρείας Κλι
ναμαξών (Δ.Ε.Κ.) με τους βαθμού: των υπαλλήλων των 
σιδηροδρομικών δικτύων. Το προσωπικό αυτό κατατάσ
σεται στου: αντίστοιχου: βαθυ,ού: του Κλάδου σταθαών 
του ΟΣΕ.

Με το άρθρο 4 αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 34 του Π.Δ. 850/80. Με τη νέα διάταξη ορίζε
ται ο συντάξιμος μισθός του προσωπικού του ΤΑΠΟΣΕ, 
που υπάγεται στις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Ν.Δ. 
3395/55 και συνταξιοδοτείται από το δημόσιο ή από το 
Ταμείο αυτό.

Με το άρθρο 5 ορίζεται ότι οι διατάξεις των προηγού
μενων άρθρων έχουν εφαρμογή και για την αναπροσαρμο
γή των συντάξεων που έχουν κανονισθεί μέχρι να δημο- 
σιευθεί ο νέο: νόειος που θα ψηφισθεί απύ τη Βουλή. II 
αναπροσαρμογή γίνεται οίκοθεν από τις αρμόδιες διευ
θύνσεις του Γενικού .λογιστηρίου του Κράτους. Στη συ
νέχεια ρυθμίζεται ο χρόνο: που θα αρχίσει να δίνεται η 
ΑΤΑ στις αναπροσαρμοζόμενες συντάξεις, (παρ. 2), με 
την επόμενη παρ. 3 ορίζεται ότι σε περίπτωση που η σύ
νταξη είναι μεγαλύτερη από την αναπροσαρμοζόμενη, το 
επί πλέον ποσό διατηρείται αμετάβλητο ως προσωπικό 
και αμεταβίβαστο επίδομα. Με την παρ. 5 ορίζεται ότι 
οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων έχουν εφαρ
μογή και για τις οικογένειες όσων έχουν πεθάνει.

Με την παρ. G ορίζεται ότι η διαφορά της κανονίζομε - 
νης σύνταξης με τις νέες διατάξεις και του συνολικού πο
σού που καταβάλλεται για σύνταξη διορθωτική ή κ.αι ΑΤΑ 
στις 30.4.1984 καταβάλλεται τμηματικά για όσους εξήλ
θαν από 1.1.1985 μέχρι την ισχύ των νέων διατάξεων 
κατά 50 %, από 1.1.1985 και από 1.1.1986 και για όσους 
έχουν εξέλθει αέχρι 31.12.19S4 σε τεεις δόσεις 30 % από 
1.1.1986, 30% από 1.1.19S9 και 40 % από 1.7.1989. 
Παρατηρείται ότι οι συνταξιούχοι που έχουν εξέλθει από 
την υπηρεσία πριν από τις 31.12.1984 τυγχάνουν δυσμε- 
νέστερης μεταχείρισης από αυτούς που εξήλθαν μετά τη 
χρονολογία αυτή. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού κατά 
τα λοιπά ικανοποιούν πάγιο αίτημα 14.800 συνταξιούχων 
και αιτιολογούνται πλήρως με την εισηγητική έκθεση.

Με το άρθρο 6 ορίζεται το κατώτατο όριο σύνταξης, 
με το άρθρο 7 παρέχεται και στους σιδηροδρομικούς συ
νταξιούχους το επίδομα οικογενειακών βαρών του άρθρου 
11 του Ν. 1505/84 και με το τελευταίο άρθρο S ορίζεται 
η έναρξη ισχύος του νέου νόμου η δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Ινυβερνήσεως.

Η Ολομέλεια μετά διαλογική συζήτηση αποδέχ-θηκε ο
μόφωνα την εισήγηση του Συμβούλου Χαρ. Ίυρρή.

Μετά το τέλος της συζήτησης, συντάχθηκε το παρόν 
Πρακτικό, το οποίο αφού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από 
τον Πρόεδρο υπογράφεται από τον ίδιο και το Γραμμα
τέα.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
ΝΙΚ. ΘΕΜΕΑΗΣ ΛΕΩΝ. ΓΙΑΤΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Διατάξει: του π.δ. 850/80 (ΦΕΚ 211 ) που αντικαθίστανται.

(Άρθρον 3 παρ. 3 ν.δ. 3395/55)

3. Εις περίπτωσιν καθ’ ην ο πατήρ, θανούσης της συ
ζύγου του, ήλθεν εις νέο ν γάμον δικαιούνται τη: συντάξεως 
αι άγαμοι αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς ομομήτριοι αδελ.φαί του 
θανόντος αν έζων κεχωρισμένω: και ο θανών συνετήριι 
αυτά: προ τον θανάτου του.

Άρθρον 3 παρ. 4 ν.δ. 3395 55

4. Εν πάση περιπτώσει τα πρόσωπα τη: πατρικής οικο
γένειας δικαιούνται συντάξεως μόνον εφ’ όσον συνετή ρούντο 
κυρίως υπό του θανόντος.

Άρθρον 20 ν. 1202'81
5. Τα κατά το παρόν και το προηγούμενου άρθρον πρό

σωπα της πατρικήε οικογένειας των ευ υπηρεσία δολ,οφο-



ντθέντων π αρά τρομοκρατών ή άλλων ατόμων, λόγω της 
νπαλλτ-λικτ.ς των ιόιότητος ή της ενασκήσεως των καθη
κόντων των δικαιούνται συντάξεως ή συμμετοχής εις ταύ- 
ττν και αν έτι οε συντρέχουν αι υπό των άρθρων τούτων 
οειζόαεναι χρονικοί προϋπιύέσεις, ως και αι προϋποθέσεις 
αποείας. ηλικίας. συντηρήσεκς ή ανικανύτητος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 13'

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

Άρθρον 4.

Συντάξιμος μισθός.

Άοθρον 4 παρ. 1 ν.δ. 3393/55, ως αντικατ. δι’ άρθρου 2 
-χ- 1 ν. 479/76 και εν συνδυασμώ προ; το άοθοον 2 παρ.

3 V. 1002/79.

]. Ω; μισθός, επί τη βάσει του οποίου κανονίζεται η 
σύνταξις, λαμβάνεται ποσοστόν επί του μηνιαίου μισθού 
ενεογείας, του οριζομένου υπό των εκάστοτε οργανικών δια
τάσεων και ανήκοντος εις τον βαθμόν ον έφερεν, άμα δε και 
•jZ,' ον -μισθοδοτείτο ο σιδηροδρομικός κατά την έξοδόν 
του εκ της υπηρεσίας, επιφυλασσομένων των διατάςεων 
του άρθρου 31 του παρόντος.
Άρθρον 4 παρ. 2 εδάφ. πρώτον ν.δ. 3395/55, ως ήδη ισχύει 
κατόπιν του άρθρου 34 παρ. 1 ν. 1202/1981.

2. Λια την εφαρμογήν της προηγούμενης παραγράφου, 
ως μισθός νοείται ο εκάστοτε βασικός μισθός ενεργείας 
μετά της τυχόν προσαυξήσεως δια του επιδόματος χρόνου 
υπηρεσίας.

Εάν μέχρι της ενάρξεως της ισχύος της υπ’ αριθ. Φ.2/ 
S745/237/26.2.1981 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συν
τονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών «περί εγκρίσεως 
μελέτης τροποποιήσεων και βελτιώσεων μισθολογίου — 
βαθμολογίου δια το προσωπικόν του ΟΣΕ», δια τον κανο
νισμόν της συντάξεως ελαμβάνετο υπ’ όψιν ο βασικός μισθός 
ενεργείας και η προσαύξησις πολυετούς συνολικής υπηρε
σίας ή ο βασικός μισθός ενεργείας και η προσαύξησις ευδό
κιμου παραμονής εν τω αυτώ βαθμό) το κατά το προηγού
μενο·) εδάφιον αναλογούν επίδομα χρόνου υπηρεσίας υπολο
γίζεται μειωμένον κατά 2/3 ή 1/3 αντιστοίχως.

Περαιτέρω ο μισθός ούτος προσαυξάνεται κατά τα ακό
λουθα ποσοστά λόγω δευτερευουσών απολαυών :

Άρθρον 4 παρ. 2 περίπτ. a’ ν.δ. 3395/55.
α) Αια το μετακινούμενο·) προσωπικόν έλξεως και κι- 

νήσεως (αρχιμηχανοδηγοί, μηχανοδηγοί, θερμασταί, αρχι- 
ελεγκταί, ελεγκταί, προϊστάμενοι, λιπανταί και οδηγοί 
τμαςοστοιχιών και τροχοπέδησα!). κατά 40 %.

Αρθρον 4 παρ. 2 περί—, β' ν.δ. 3395/55 ως αντικατ. δι’ 
άρθρου 2 παρ. 3 ν. 479/76.

β) Αια τους μηχανικούς διπλωματούχους Ανώτερων
—Χ'-λων, μηχανοστασιάρχας, υπομηχανοστασιάρχας, αρχι-
εργατας και υπαρχιεργάτας γραμμής, φύλακας γραμμής,
εργοστασιάρχας. υπεργο στασιάρχας. εργοδηγούς πάσης κα-
"ηγοριας, άπαν το προσωπικόν των σταθμών, ως και τους
υοηγους και τους βοηθού: εισπτάκτοσα: αυτοκινήτων, κατά 
υυ ο ' · ■ '- Ο*

Αιευκριν.στική διάταξις κατόπιν των άρθρων 2 παρ. 3 και 
4 ν. 4/9//G.

Αια τους οδηγούς και βοηθούς εισπράκτορας αυτοκινήτων 
7 '-'ν'.'υς του προηγουμένου εδαφίου άρχεται από της ενάρξεως 
Ά' ισχύος του ν. 479/1976. Δια τους εκ τούτων εξελθόντας 
Jr<; υπηρεσίας μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του ν. 479/ 

παρέχεται προσαύξησις 15 % λόγω δευτερευουσών 
ππολαυών.

Άρθρον 4 παρ. 2 περίπτ. γ' ν.δ. 3395’55.
γ) Δια το εργατοτεχνικόν προσωπικόν, κατά 15 %.

Άρθρον 4 παρ. 2 περίπτ. δ' ν.δ. 3395/55.
δ) Δια το λοιπόν προσωπικόν, κατά 12 %

(Άρθρον 4 παρ. 2 εόάφ. έκτον ν.δ. 3395/55, ως ήδη ισχύει 
κατόπιν του άρθρον 1 ν. 1209/81)

Εις περίπτωσιν μετατάξεως μόνον και ουχί μεταθέσεως 
ή προαγωγής ες ενός κλάδου εις έτερον, υπολογίζονται ως 
δευτερεύουσαι απολαυαί δια τον καθορισμόν της συντάξεως, 
ο μέσος όρος των ως άνω καθοριζόμενων δευτερευουσών 
απολαυών. αναλόγως των ετών υπηρεσίας εις έκαστον κλά
δο·). Κατ’ εξαίρεσιν. εις περίπτωσιν προαγωγής εις βαθμόν 
δι’ ον προβλέπεται μικρότερο·) ποσοστόν δευτερευουσόιν 
απολαυών, υπολογίζεται δια τον καθορισμόν της συντάξεως 
ο μέσος όρος αυτών, αναλόγως των ετών υπηρεσίας εις έκα
στον βαθμόν.

(Άρθρον 4 παρ. 2 εδάφ. έβδομον και όγδοον ν.δ. 3395/55 ως 
ήδη ισχύουν κατόπιν του άρθρου 34 παρ. 2 ν. 1202/81 )

Αια το ημερομίσθιον προσωπικόν, ως μηνιαίος μισθός επί 
τη βάσει του οποίου κανονίζεται η σύνταξις νοείται το εκά
στοτε ημερομίσθιον πολλαπλασίαζαμενον επί 28. Επί του 
ούτως εξευρισκομένου ποσού υπολογίζετα, η προσαύξησις 
λόγω επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και δευτερευουσών 
απολαυών.
Άρθρον 4 παρ. 3 ν.δ. 3395/55. εν συνδυασμώ προς τα 

άρθρα 1 παρ. 1 και 5 περίπτ. β' ν.δ. S20/71.
3. Το κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου ποσοστόν, 

επί τη βάσει του οποίου κανονίζεται η σύνταξις καθορίζεται 
εις τα 80 % του συνόλου των εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου 
αναφερομένων απολαυών.

Άρθρον 4 παρ. 4 ν.δ. 3395/55.

4. Γενικαί αυξήσεις των μισθών, υφ’ οιονδήποτε τύπον 
χορηγούμενα.'., λαμβάνονται υπ’ όψιν δια τον έκαστοτε κανο
νισμόν των το πρώτον απονεμομένων συντάξεων και την 
αναπροσαρμογήν των απονεμηθεισών τοιούτων.

(Διευκρινιστική διάταξι; κατόπιν των ν.δ. 1342/73 και ν.
' 1002/79).

Δια τους εκ του Δημοσίου συνταξιοδοτουμένους εφαρμό
ζονται αι εκάστοτε περί αυτών ισχύουσαι διατάξεις.

(Άρθρον 7 ν.δ. 1342/73).
4. Το από 1ης Ιανουάριου 1971 προσληφθέν και εφεξής 

προσλαμβανόμενο·) προσωπικόν υπό του ΟΣΕ υπάγεται 
εις την ασφάλισιν του Κλάδου Συντάξεων του ΤΑΠΟΤΕ, 
εφαρμοζόμενων των διατάξεων της διεπούσης αυτό νομο
θεσία;.

Άρθρο 6 παρ. 2 εδάφ. τρίτο ν. 1405/83.
Για την αναγνώριση προϋπηρεσιών του ανωτέρω προ

σωπικού ισχύουν οι διατάξει; του ν.δ. 4202/1961 και του 
άρθρου 11 του Ν. S25/197S (ΦΕΚ Α’ 189).

Άρθρον 31.

Συντάξιμος μισθός του μεταφερθέντος εις τον ΟΣΕ 
προσωπικού των τέως ΣΕΚ.

Άρθρο 31 παρ. 1 π.δ. 850/80 όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 34 παρ. 3 εδάφ. πρώτον ν. 1202/81.

1. II σύνταξις του προσωπικού των σιδηροδρόμων του 
συνταξιοδοτουμένου εκ του Δημοσίου, υπολογίζεται συμ
φώνους προς τα εν άρθρω 4 οριζόμενα, βάσει του καθο- 
ριζομένου υπό των ισχυουσών την 1 Ιανουάριου 1981 
συνταξιοδοτικών, μισθολογικών και βαθμολογικών δια
τάξεων συνταξίμου μισθού και ανήκοντος εις τον βαθμόν, 
ον τούτο έφερε κατά την έξοδόν του εκ της υπηρεσίας, 
αυξανομένου κατά τα ποσοστά αυξήσεως του μισθού των 
δημοσίων υπαλλήλων από της ως άνω χρονολογίας και 
εφεξής.
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Άρθρο 2 παρ. 2 ν.δ. 1342/73, ως ήδη ισχύει κατόπιν του 
άρθρ. 34 παρ. 3 (εδαφ. δεύτερον και τρίτον) ν. 1202/81.

2. Δια τους κεκτημένους βαθμόν μη περιλ,αμβανόμενον 
etc τας ανωτέρω διατάξεις, ως μισθός δια τον κανονισμόν 
της συντάξεως των λαμβάνεται ο υπ’ αυτών καθοριζόμενος 
ο μάλλον προσεγγίζουν προς τον καταβαλλόμενον αυτοί: 
κατά τον χρόνον της εξόδου των και προκειμένου περί 
των προ της ως άνω ημερομηνία; εξελθόντων τη; υπηρε- 
σία:. ο καθοριζόμενος υπό των αυτών διατάξεων όσης 
μάλλον προσεγγίζει προς τον μισθόν του βαθμού ούτινος 
την σύνταξιν εδικαιώθησαν. Εις πάσαν περίπτωσιν ο μάλλον 
προσεγγίζουν μισθός δε δύναται να υπερβή τον υπό των 
ανωτέρω διατάξεων προβλεπόμενον δια τον βαθμόν του 
ααέσως προϊσταμένου tgjv ή δια την ανωτάτην βαθμίδα 
του Κλάδου των.

Άρθρον 2 παρ. 4 ν.δ. 1342/73.

3. Η σύνταξις των εμμίσθων δικηγόρων και του Προϊ
σταμένου Δικαστικής Υπηρεσίας των τέως ΣΕΙί. των μη 
αμειβομένων κατά τας μισθολογικάς διατάξεις του προ
σωπικού αυτών, υπολογίζεται βάσει των κατά την 31.12.1970
καταβαλλόμενων αποδοχών των, προσαυξανόμενων κατά 
το ποσοστόν μεταγενέστερα; αυξήσεως του νομίμου ελά
χιστου ορίου παγίας αμοιβής ή των νομίμων προσαυξή- 
σεων αυτής δια τους δικηγόρους της κατηγορίας, εις ην 
υπάγονται οι δικηγόροι των τέως ΣΕΚ.

Άρθρον 5 παρ. 2 ν.δ. 1342/73.

4. At εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί αυξήσεως κατά 
ποσοστόν των συντάξεων των δημοσίων πολιτικών υπαλ
λήλων έχουν ανάλονον εφαρμογήν και επί των κατά τ’ 
ανωτέρω συντάξεων.

Άρθρον 3 παρ. 4 ν.δ. 1342/73.

5. Δια τον υπολογισμόν των προς το ΤΑΠΟΤΕ εισφο
ρών και των υπό τούτου καταβαλλόμενων συντάξεων εις 
το ασφαλιζόμενον εις το Ταμείον τούτο προσωπικόν, ως 
κ.αι δια τον συνυπολογισμάν υπό του ΤΑΠΟΤΕ του ανα
γνωριζόμενου ως συνταξίμου χρόνου, κατά την παρ. 4 
του άρθρου 39, ως μισθός νοείται ο τοιούτος βάσει του 
οποίου κανονίζεται η σύνταξις κατά τας διατάξεις του 
παρόντος.

Δια τον προσδιορισμόν του ποσού των συντάξεων του 
προσωπικού, περί ου το προηγούμενου εδάφιον (εις ποσοστά 
επί των συνταξίμων αποδοχών κατά έτη συνταξίμου υπη
ρεσίας), έχουν εφαρμογήν οι διατάξεις του άρθρου 8 του 
παρόντος.

Άρθρον 32.

Συντάξιμος μισθός προσωπικού ΔΕΚ.
Άρθρον 4 ν. 4295/63, εν συνδυασμού προς το άρθρον 2 
παρ. 5 ν.δ. 1342/73, ως αντικατ. δι’ άρθρου 24 παρ. 1 
ν. 955/79 και ω; ήδη ισχύει κατόπιν του άοθρου 34 παρ. 4 

του' ν. 1202/S1.

1. Ο κανονισμός της συντάξεως του συνταξιοδοτουμένου 
από το Δημόσιον προσωπικού της Διεθνούς Εταιρείας 
Κλιναμαξών (ΔΕΚ) ενεργείται επί τη βάσει της κάτωθι 
αντιστοιχίας προς τους βαθμούς των υπ αλλήλων των 
σδηροδρομικών δικτύων, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά 
της διατάξεως του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του προη
γουμένου άρθρου, ως προς τας ισχυούσας την 1 Ιανουάριου 
1981 συνταξιοδοτικάς, μισθολογικάς και βαθμολογικά: δια
τάζεις δια το προσωπικόν των σιδηροδρόμων.

α) ο Διευθυντής του εν Ελλάδι τμήματος της ΔΕΚ 
εςομοιούται προς τεχνικόν Διευθυντή των δικτύων,

β) ο Προϊστάμενος Ελληνικών Πρακτορείιυν προς Προϊ
στάμενον Υπηρεσίας,

γ) οι Επιθεωρητής και Προϊστάμενος Πρακτορείου Α.Α. 
προς Υποπροίστάμενον Υπηρεσίας,

δ) οι Υποεπιθεωρητής, Προϊστάμενος Πρακτορείου Α.Β., 
Υποπροιστάμενος Πρακτορείου Α.Α. και Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου Πρακτορείου προς Αρχιεπ'.θεωρητήν,

ε) οι Κεντρικός Ελεγκτής, Εργοδηγός, Υποπροϊστά- 
μενος Πρακτορείου και Προϊστάμενος Γραφείου Τουρισμού 
προς Επιθεωρητήν.

στ) οι Ελεγκτή: και Λογιστής Α’ προ: Σταθμάρχην 
Α' τάξεως,

στ) οι Ελεγκτή: και Λογιστής Α' προ: Σταθμάρχην Α' 
τάξεως,

ζ) οι Αρχιπω/.ητής Α.Α. και Αποθηκάριο: προς Σταθ
μάρχην Β' τάξεως,

η) ο Αρχιπωλητής Α.Β. προς Σταθμάρχην Γ' τάξεως,

θ) οι Μάγειρος εστιατορίων και Προϊστά.μενος Κυλι
κείου προς Οδηγόν αμαξοστοιχιών,

ι) οι Οδηγός Κλιναμάξης. Συνοδός κλινοΟεσίου και Προϊ
στάμενο: οχήματος εστιατορίου (σερβιτόρο:) προ: Προϊ
στάμενον αμαξοστοιχιών.

ια) οι Βοηθό: Μαγείρου Κυλικείου και Βοηθός Μαγείρου 
εστιατορίου (λαντζέρης) προς Τροχοπεδητήν,

ιβ) οι Δακτυλογράφος Λ.Α., Γραφεύς Α.Α., Λογιστής 
Β, Βοηθός πωλητού και Διερμηνέας προς Γραμματέα Β, 

ιγ) οι Δακτυλογράφος Α.Β., Γραφεύς Α.Β.-και βοηθός 
Λογιστού προς Γραφέα,

ιδ) οι Αρχικλητήρ και Βοηθός σερβιτόρος προ: Λρχικλη-
Φ*,

ιε) ο Κλητήρ προ: Κλητήρα,
ιστ) ο Τεχνίτης συντηρήσεως προς Τεχνίτης Β' τάξεως 

και
ιζ) ο Καθαριστής οχημάτων Α' και Β' π/τος Εργάτην.
Εάν ο υπάλληλο: δεν έχει συμπληρώσει κατά την έξοδόν 

του εκ της υπηρεσίας 3ετή τουλάχιστον υπηρεσίαν εις τον 
τελευταίον βαθμόν, η σύνταξις του κανονίζεται βάσει του 
αμέσως προηγουμένου βαθμού.

(Άοθοον 4 παε. 3 ν. 1002/79. ω: αντικατ. δι’ άρθε. 34 παρ. 
5 ν. 1202/1981).

2. Επί του βασικού μισθού ενεργείας των βαθμών των 
υπαλλήλων των σιδηροδρομικών δικτύων, προς ους υπαλ
λήλους αντιστοιχούν, κατά τ’ ανωτέρω οι υπάλληλοι της 
ΔΕΚ, υπολογίζεται και η προσαύξησις λ.όγω επιδόματος 
χρόνου υπηρεσίας.

(Άρθρον 24 παε. 2 ν. 955/79).

3. Τα ποσοστά δευτερεουσών απολ.αυών του προσωπικού 
της ΔΕΚ ορίζονται ως κάτωθι.

α) δια το προσωπικόν Γραφείων εις 12%, 
β) δια τους Εργοδηγούς, Τεχνίτα: συντηρήσεως οχηαά- 

των, Εργάτα: αποθήκης και οχημάτων εις 15%,

γ) δια τον Προϊστάμενον οχήματος εστιατορίου (σερβι- 
τόρον), Προϊστάμενον οδηγόν κλ.ιναμάξης, Προϊστάμενον 
συνοδόν κλ.ινοθεσίου, Σερβιτόρον Κυλ.ικείου, Μάγειρον 
εστιατορίου, Βοηθόν Μαγείρου Κυλ.ικείου αυτ/ξών, Βοηθόν 
Σερβιτόρου και Βοηθόν Μαγείρου εις 40 % και

δ) δια τους Επιθεωρητάς, ΥποεπιΟεωρητάς, Κεντρικόν 
Ελεγκτήν, Ελεγκτήν και Βοηθόν Ελεγκτήν 22.5%.

Άρθρον 34 παε. 3 ν. 955/79.

4. Εν ουδεμιά πεειπτώσει. η κατά τας διατάξεις των προη
γουμένων παραγράφουν κανονίζομενη σύνταξις δύναται να 
είναι κατώτερα της συντάξεως ην ελάμβανεν ο συνταξιού
χος, κατά τας προ της ενάρξεως τη: ισχύος του ν. 955/1979 
«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της κείμενης συν- 
ταξιοδοτικής νομοθεσίας» (21.8.1979) διατάξεις, το επί 
πλέον όμως της ανηκούοης αυτώ κατά το παεόν άρθρον 
συντάξεως ποσόν, αριθμητικούς καθοριζόμενον εν τη σχε
τική πράςει ή απόφασει. θεωρείται προσωρινόν επίδομα 
μη μεταβιβαζόμενο;.
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Άρθρον 34.

Π εοσωπικόν Ταμείον Προνοία: και Αλληλοβοήθειας 
πεοσωπικού ΣΕΚ.

Αρθσον 38 — αρ. 1 εδάφ. πρώτον ν.δ. 3395 ή5

1. Τα Ταμεία Προνοίχς. top και οι κλάδοι Προνοίας των 
διαλυόμενων Ταμείων Συντάξεων του προσωπικού ατμηλά
των σιδηροδρόμων συγχωνεύονται από της δημοσιεύσεως 
του ν.δ. 3395/1955. κατά το άρθρον 38 παρ. 1 αυτού, εις 
το Ταμείον Πρόνοιας Προσωπικού ΣΕΚ, όπερ υπεισέρχεται 
εις τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συγχωνευομένων 
Ταμείων και Κλάδοι Πρόνοιας, βάσει των ισχυουσών κατα
στατικών διατάξεων του Ταμείου Π ρονοίας ΣΕΚ.
Άοθρον 38 παρ. 2 ν.δ. 3395 '53

2. Το προσωπικόν του κατά την προηγούμενη·/ παράγρα
φον νέου Ταυείου Ποονοίας προσλαμβάνεται, σταδιοδρομεί 
και Μισθοδοτείται συαοώνωε πεοε τα ισχύοντα ειε τους
ΣΕΚ.

Οι βαθμοί του προσωπικού του Ταμείου αντιστοιχούν 
πέος τους ομωνύμους βαθμούς των ΣΕΚ.

Διευκρινιστική διάταξις κατόπιν της υπ' αριθμ. 950/1253/ 
8.9.69 κοινής αποοάσεως Υπουργών Προεδρίας Κυβερ- 
νήσεως και Κοιν. Υπηρεσιών

Τα-ιείο
νοσωττικου Αντίστοιχοι βαθμοί
V λληλοβοη hzixz προσωπικού ΣΕΚ
2ο: Προϊστάμενος ' Ι'πηρεσία
• ίο: Ιποπρ.μενος Υπηρεσία:
4ος Τμηματαρχης α'
5ος Τμηματάρχης β'

Μεταξύ Γραμματέως α'
και Τμηματάρχου β'

7 ος Γ ραμματεύς %
8ος Γραμματεύς β'
11ος 1 πογραμματεύς

10ος Γ ραφευς
11ος Δόκιαος Γοατει

Διά το επι βαθμοί: 12ω και 13ω προσωπικόν του Ταμείου 
.Αλληλοβοήθειας, διά το οποίον δεν υτίσταται μισθολογική 
αντιστοιχία έναντι του προσωπικού των ΣΕΚ. παραμένει 
ο βασικός μισθός της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας.

Εις αε περιπτώσεις το προσωπικόν του Ταμείου Αλληλο
βοήθεια; λαμβάνει βασικόν μισθόν ανώτερον -.ου βάσει της 
ανωτέρω αντιστοιχίας οριζομένου, διατηρεί τούτον, μέχρι 
καλύφεως της διαφοράς διά προαγωγής.

Άρθρον 35.

Συντάξιμοι υπηρεσία1, παλαιών συνταξιούχων.

Άοθρον 31 παε. 1 ν.δ. -3395/55

Διά το, κατά την δημοσίευσιν της υπ' αριθμ. 950/1253/S. 
! 1.1969 κοινής αποοάσεο/ς των Υπουργών Προεδρίας Κυ- 
βερνήσεως και Κοινωνικών Υπηρεσιών «περί διαρθρώσεως 
των τακτικών θέσεων υπαλλήλων του Ταμείου Ποονοίας 
Προσωπικού Ελληνικών Σιδηροδρόμων» (ΦΕΚ 596 Β" 
29.9.1969), υπηρετούν προσωπικόν εις το Ταμείον Πρόνοιας 
Προσωπικού Ελληνικών Σιδηροδρόμων, ως και διά το. 
από της χρονολογίας ταύτης, προσληφθέν και εφεξής προσ- 
λαμβανόμενον τοιούτον, ισχύουν τα διά της αποφάσεως 
ταύτης περί διαρθρώσεως των τακτικών θέσεων των υπαλ
λήλων του εν λόγω Ταμείου οριζόμενα.

Κατ’ εξαίρεσιν, λογίζεται ως συντάξιμος υπηρεσία διά 
τους κοιτά την έναρξιν της ισχύος του ν.δ. 3395/1955 υπη- 
ρετούντας και τους συνταξιούχους.

α) η σιδηροδρομική υπηρεσία εις λίικράν Ασίαν και Θρά
κην ή εις ξένα σιδηροδρομικά δίκτυα.

β) ο χρόνος διακοπής των απεργιών 1921 και 1925. 
εφόσον δεν είναι μείζων των 2 ετών και

γ) ο χρόνος διακοπής λόγω αργίας μέχρις 6 μηνών εν 
συνόλω.

Άρθρον 36.
Εξαγορά προϋπηρεσιών.

Άρθρον 8 παρ. 1 εδαφ. δεύτερον ν.δ.4246/62. εν συνδυασμώ 
προς το άρθρον 6 β.δ. 749/63

3. Αι διατάξεις των πρώτου και δευτέρου εδαφίων της 
προηγούμενης παραγράφου επεκτείνονται από 1ης Ιανουά
ριου 1964 και εις το προσωπικόν του, κ.ατά τας διατάξεις 
του β.δ. 749/1963 «περί συγχωνεύσεως του Ταμείου Αλλη
λοβοήθειας προσωπικού ΣΠΑΠ εις το Ταμείον Αλληλοβοή
θειας προσωπικού ΣΕΚ». ενοποιηθέντος Ταμείου Αλληλο
βοήθειας προσωπικού ΣΕΚ μόνον όσον αφορά τον καθορι
σμόν του βασικού μισθού και των επ' αυτού παγίων επιδο
μάτων του αντιστοίχου Κλάδου, ως και την δι' υπεοωριακήν 
εργασίαν αποζημίωσιν.

Οι βασικοί μισθοί του προσωπικού του ανωτέρω Ταμείου 
καθορίζονται, κατά το άρθρον 6 του β.δ. 749/1963, κατά 
~ην ακόλουθον αντιστοιχίαν μεταξύ των βαθμών του προ
σωπικού τούτου προς βαθμούς του προσωπικού των ΣΕΚ.

Άρθρον 31 παρ. 2 ν.δ. 3395/55

1. Αι μέχρι της δημοσιεύσεως του ν.δ. 3395/1955 εξα- 
γορασθείσαι προϋπηρεσία; λογίζονται ως συντάξιμοι, εφόσο·. 
ποοβλέπονται και υπό του νομοθετικού τούτου δ/τος, χωρίς 
να απαιτήται νέα εξαγορά αυτών, μη εφαρμοζόμενου εν 
προκειμένιο του περιορισμού της παρ. 8 του άρθρου 6 του 
παρόντος.

(Άρθρον 6 παρ. 1 περίπτ. δ' ν.δ. 3395/55)

2. Αι διατάξεις της περιπτ. γ' της παρ. 1 ίου άρθρου 6 
του ν.δ. 3395/1955 εφαρμόζονται και διά τους κατά την 
δημοσίευσιν του νομοθετικού τούτου δ/τος συνταξιοδοτου- 
μένους, οίτινες δύνανται να εξαγοράσουν τον μετά την συντα
ξιοδότησαν των χρόνον υπηρεσίας προσμετρούμενον εις '.ον 
συντάξιμον χρόνον, εφόσον δεν έτυχόν άλλης κυρίας συντά
ξεως διά τον χρόνον τούτον, επί τη καταβολή των κεκανο- 
νισμένων εισφορών εργοδότου και εσφαλισμένου επί του 
μισθού του βαθμού, βάσει του οποίου εσυνταξιοδοτήθησαν.


