
Έ : τ:ϋ τνε:::υ νόμου »«ttsc· τροχοχο :ή τέως τής χχρ. 2 τοό 
άρ-ϋρου 8 τού Ν.Α. 3395/1955 «χερ: τυντχςιοοοτήχεως

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

TOO XpW(i>X:yOj 

ϊίόιων·».
τών έν Έλλάί: Ατμηλάτων Τ’ »^τ

Ποός ;>/>■ Boi/.ijy τών Ελλήνων 

ί. Ύχό τής κε·.μενης. χερ: τυντχς:οϊοτήχεως τών χ:ϊη-
ροϊρομ’-:κών ύχχλλήλων. νομοόετίχς. χροβλέχετχ: ή χορήγητ'.ς 
ΐ.μοχχνςήτεως έχ: τοϋ τυντχςίμου μ:χ-5οϋ ώρ:χμε·.ων κχτη-Ό- 
ι:ών ύχχλλήλων. ε!ς άντ:ττά·5μ:τμχ τών έκ τής ρυχεως τής 
έιγχτίχς των χροκχλουμένων ί.τμενών β:ολογ:κών εχ:χτω- 
«ων.

2. Ούτως ύχό τοϋ έϊ. χ' το: χχ:. 2 τοό x:S:o·· 8 τοϋ 
Ν.Δ. 3395/1955 δοίζοντχ: τά έςίς: «Δ:χ το ίχρεως έε-
■νχζόμενον χ;οτωχ:κόν τών άτυχμχχών κχ: άνχτο·χτο:·/:ών
( ά ρ y: μ ηχ χν ο ϊ ηγ Ο!. ύχομτ/χνο-τιτ'. x:y::. μη·/χνθϊτγο:. 3ε:μχ- 
-τχί. άον.ελεγκτχί. έλεγκτχί. χοοϊχτάυενο:. όϊηγο: καί λ:χχν- 
τχ: 2·χχ=Μτο·.·/:ών κχ: τίο-χοχεϊητχ:) κχ: το χ:ετωτ:κόν τοϋ 
Κλάϊου μτχχνοττχτίιον. έ£υγ:χντ:κών έργων κχ: υετ~λλ:κών 
γερυρών το χροερχόμενον ές έργχτοτεχντών τών Κλάϊωί τού
τον/ χ:ο-τ!-5ε·. τι: 15/50 τού *ν.τχ-Γνον .·: χ-3ο*. ί·> "τν·
έ£ε:·/ετχ: τής ϋχηρεχίχς μετά τήν τυμχλήρωτιν 20:τοός ϋχη- 
-ρεοίχς-εΤς -τένις τών ανωτέρω είϊ.κών ύχητεχ-ώνι—.-----~—

3. 'Ωχχυτως ύχό τοϋ έϊ. £' τής χύττς ώς άνω χχ:χγ:ά- 
ρ-ου όρίζετχ: ότι: «'Ομοίως ϊ:’ χχχν τό χ::τωχν/.όν έτω-εο:- 
κών ύχηρεχ:ών (χροτωχικον έκυετχλλεύτεως. έλςεος .κχ: ύλ:- 
κοϋ. -τοντηοή,χεως γοχυχή: κχ: αυτοκινήτων) χρο:τ:-5εντχ·. 
6/50 is’ οτον έ=έ:χετχ: τής ·ϋχηϊ£.ϊ?χς μετά την τυμχλήρω- 
χ·ν 20ετοός ϋχηρεχίχς εις εξωτερικήν ύχη:εχίχν».

4. 'Ως χροκΰχτε: εκ τών ώς άνω ϊ·.χτά=εων ύχίχτατχ: 
δ:χτο:οττοίητ'.ς ε:ς ττ,ν χο:ήγηχ:ν τής χιοοχυχτττεω: τοϋ τυν- 
τχιξίμου .μ.·:-·3οϋ μετχχο τών άνζοεοομένων εις το έϊ. χ κχ: 
τών το:ούτων τον έϊ. β'. ήτ:τ χχτίττχτχ: ώε «ή ένϊεϊετγμενη. 
Τούτο ϊέ, ϊ:ότ: κχ: ο: εν τό έϊ. 6' άναρερόμενο: τελοόν έν 
τοίς -ϊάγυχτ:ν ύχό τχς χΰτχς -ν'.·3τ·/.χτ *χ:κ·*3:'νι>υ κχ: £χ- 
οείχς έργχτίχς, όρ’ σς τελοόν κχ: ο: τοό εϊ. χ'. Λόγο:. ό·5εν. 
5τητ μετχνεΉτεως έπβάλλοον. ότωτ τόχοον κχ: ουτο: τοό 
χύτοό εΰετγετήνχτοτ. ήτο: τής χροτχυςή.τεως τής τοντχτεώς 
το>ν κχτά 15/50 ά-/τ: τής ;ι.εχτ: τήμορον εντγ-ωρ-ζομε-.τς 
?.£ 6/50 το’.χότης.

5. Τχότχ -τ:·£λέτε: τό όττϊχλλόνενΓ/ τ-/ε?:ον Νό-ι-,ν. τό 
oroto-j ενονεν την τ:·χτ.ν νχ ·3ετωμεν ότ’ όψ:ν τής Έ-3ν:κής 
Άντ:χρτ-ωχείχς ττρός ψήρ:τ:ν.

Έν Ά·3ήνχ:ς τή 19 Ιουνίου 1975 

Ο: Τχουργο:
Έϊ: τών Οϊκχ/οχ'.κών Έτ: τών Κο:ν. Τ*τττετ:ών
Ε. ΛΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ Κ. ΧΡΓΣ.νΧΘΟΠΟΓΛΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΤΝΕΛΡΙΟΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Τής 8ης εκτάκτου Ε:ϊ:κής Συνεϊρ:χτεως τής Όλομε/.είχς 
τ-οΰ ’Εί),εγκτ:κο·ΰ Συνεϊρίςν τής 24ης Ίΐ-'χ/έοο 1975.

Πρόείρος: Γεώργιος Κοχ;ουτ:ώτης
Μέλη: Αντ. Π χττχϊάτος. ;ΑνΤ:τρόείρος. ΠεΤρ. Πιτρίίης. 

Ν:κολ. Στυράκος, Κων. Σχρχντότουλος, Κων. Πχρχχκευό- 
τουλος. Λημ. Κχμβΰτης. Δημ. Μχμχλης. Ήλ. ΚάμΤχ:ος. 
Ίωχν. Κχτ":κχς. Γεώργ. Β:τάλης, Βχχ. Π χχιττ·υλ:χνός. 
Ν:κελ. θέμελης κχ: Κων. Σμυρλής. ιχυμίουλο:.
Ο: Γεώργ. Βχτ:λόχουλος. Άντ:χρόεϊρος. Γεώργ. Δημότου- 

λος κχ: Κων. Χουοίχκτς, χυμίουλο:. κωλυόχενο: ϊέν ττοτήλ- 
•Sov.
Γεν:κός Έτίτροχος τής Ε.τ:κρχτε:χς: Πχν. Φωτότουλος. 
Γρχκμχτεΰς: Γερ. Μττοοκογιχννης.

Δ-Χό
Άρχομένης τής τυνεϊρ'.χτεως ό Πρόεϊρος εέτχγε: εις τήν 

Όλ&μέλε’χν τό ϊ:χ τού ΰχ' xp:-S. ΕΔΙΠ. 193/1010/Μ7/ 
4—2/20-6.1975 έ-ργράτ<χυ τοό Τχ:τ:γε·:υ 0!κχ.:π:κών ίΓε- 
ν:κόν Λογ:ττήρ:ον τοό Κράτους—Ύττηρετίχ Συντάςεων) 
ττρος τον Γεν.κόν Ετίτροτον τής Έτ:κρχτε!χς χτοχτχλέν 
τ-/έϊ·ον νόπ'υ τίοττ·:1··:ήτε(ο·τ -f; ττ·;. 2 τ-ϋ i-S-c" 8
τοό Ν.Δ. 3395/1955 «τεο! χυντχς:οίοτή:εως τοό —ρο-ωτ:κοό
τών εν Έλλάϊ: Ατμηλάτων Σ:ϊη:οϊ:όυων». ό~ως -ρ~/.λη-5ή 
ή γνώμη τχότης χυχτώνως χρος τό ap-Soov 73 τχτ. 3 του 
Συντάγματος, εχον ώς έςής:

ΣΧΕΔ10Ν NOMCT
Πετ: τοοτοτο'.ήσεως τής ττχρ. 2 τοό xj-Spoo 8 τού Ν.Δ.

3.395/195ο «ττε=: τυντχτΌΪοτί.τεως τοό τρ-τοτ ν.··> τών έν
Έ).λά:: Άτμη/,άτων Σεϊηροϊρόμων».

Άρ-Spov 1.
Ή ϊ:άτχς;ς τής τχτ. 2 τοό άρ-3ρου 8 τοό Ν.Δ. 3395/ 

1955 τροττοτοιείτι: ώς άκολοΰ-3ως:
«2. Δ:χ τό 6χ:έως. έογ^όονενον -οοτωχικόν τών χτμχμχ- 

ςών κχ: άμχςοττο;·/:ών (χρ·/:υτ*/χνοϊηγο:. ϋτομηγχνοχτχ 
Γ'.χτνχι. μη ζν-.-ίϊ-γ /, ·3εο·ιχτττ:. ά-ν ε'< εγκτχ·. έέεγκτχ:, 
-ροΐττάμενο!. όϊηγο: κχ: λ:ρτρτ<τχ] χχχςΓττο.:ν:ώ'·_ v.xL τρονο- 
ττεϊττχΠ. τό τροτωτ:κον τού κλάϊου αηνχ/οττχοίων. έςυγιχν- 
τ:κών εογων κχ: μεταλλικών γερυοών τό τοοε-γόμενον έξ 
εργατοτεχ-ζιτών τών Κλάϊων τούτων, ώς κχ: ϊ:’ χχχ·; τό λο> 
“όν τ:ο-ωζ:κόν έ£ωτεοικών ύτηοεχ:ών (ττροτωτ:κόν έκμε- 
τχλλενσεως. ελςεω; κχ: ΰλ:κοΰ. χυντηοήτεως γραμμής κχ: 
χύτον.'νττωνί ττ;οττ'·3εντχ· 15/50 τοό· χ.-’-χτ’υου μ:τ?ο”, έο’ 
ότον έ£έρ-/ετχ: τής ύτη;ετ:χς μετά τήν Γχχ-λήρωτ:ν 20ετοός 
ΰτητετίχς ε!ς τχς χ·;ωτέρω ΰτηοεχίχς.

Ά?·3ρον 2.
Ή ΐχ·/ός τοό τταντόντος χ:-/ετχ: χτό τής ϊτ;·οτ:εΰτεώς του 

ϊ:χ τής Έρημε::ϊος τής Κυίερνήσεως.
Έν Ά-3ήνχ:ς τή 19 Ίουν'ου 1975 

Ο: 'Τττουργοί
ΙΕττ: τών Ο:κο·'νο·χ:κών Έτ: τών Κο:ν. Ττη-ετΆν
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ ■ Κ. ΧΡΓΣΑΝΘΟΠΟΤΛΟΣ

Κχ: έρ’ ου δ Γενικός Έτίτροττος τής Έτ:κρχτείχς έχε: 
τήν γνώμην ότ: ή ϊ:’ τϋτοΰ έτεϊγοοιένη τροχοχο:ητ:ς tt.c ϊια- 
τάςεως τής χχρχγράρ>:·υ 2 τοϋ xp-Spcrj 8 τοό ΝΑ. 3-395/ 
1955 ε:νχ: ϊεϊ:κχ:ολογημένη. ώς οκοχοό-χ τήν αχό χυντχς:ο- 
ϊοτ:κτς άχό^εως Ιση·; υετχ·/ε!?:χ:ν τοό χροχωχ:κ:ϋ έχωτε::- 
κών ΰχη:εχ:ών χρός τό ίχρίως εργαζόμενον χροτωχ:κόν τών 
χτμχμχςών κχ: άμχςοττο:χ:ών.

Ό εΐτηγητής έχ: τοό νομοτχεϊίου Πρόεδρος Γεώργ:ος Κου- 
νουχ:ώτης εί.τηγεΐτχ: τχ έςής:

Α:τ:ολογ:χ χχροχής τής κατά 15/50 έχ: τοϋ χυντχχίμου 
μ:τ-3οϋ τών τ:ϊη:οϊρομ·κών ΰχχλλήλων χροχχυςήχεως. χ:ο- 
ίλεχομένης ύχό τής ϊ:χτάςεως τοϋ χρώτου έϊχο:ου τής -χρχ-
γράρου 2 τοό χρ-3-ρου 6 τοό Ν.Δ. 3395 τοό 1955 «χερ: τυν- 
τχ£:ο:οτή.χεως του χροχωχ:κχΰ τών έν Έλλάϊ: Ατμηλάτων 
Σ:ϊη:ο:ρόμων». ήτ:ς κχ: ώς χ:οϋχό·ϋετ:: έν :ύτή τί-5ετχ:. 
είνχ: ή £χρε:χ έργχχίχ ϊ:’ δ κχ: χερ:ορ:χτ:κώς ά·<χρέρετχ: τό 
χροτωχ:κόν όχερ 2:κχ·οΰτχ: τοιχότης κχ: ή έργχχίχ τοϋ 
όχοίου έ-5εωρή·5η κχ: χράγματ: είνχ: ϊχρείχ.

Γχρχγράρου κχ: άρθρου χχρέχετχ: χροχχϋΞηχ:ς τυνιττχμένη 
:ς 6/50 έχ: τοϋ χυντχςίμου μ:τ·3οϋ.

Τήν το'.χυτην έχέκτχχ:ν μετά 20ετ:2ν άχό τής ίχχυος τοϋ 
ίρημένου Ν. Δ/τος 3395/1955, χίρουτχ; τήν έν τύτό χίτιο-


