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>τ_: -■j'j σ/ΐδίυυ Νόμου «περί τροπσποιήσεως καί συμπληρώ- 

cuj: διατάξεων τινων τοϋ ΝΑ 33!>5, 1955 «περί συνταξιο- 
δοτήσεως τοϋ προσωπικού τον εν Έλλάδι ’Ατμηλάτων
Σιδηροδρόμων».

77ού; ί/;ΐ· Βουλήν η7·ν "Ελλήνων

1. Ινατά τήν περίοδον τοϋ πολέμου 1040-11*41 (28 'Ο
κτωβρίου 1940 έως 1 Μαίου 1941) κλειστοί σιδηροδρομικοί 
υπάλληλοι, τυχόντες αναστολής — ροσελευσεως εις τον Σ-ρα- 
τόν η έπιστρατευθέντες πολιτικως, τταρεμειναν εις .ας θέσεις 
των καί -ροσέφερον τάς ύπηρεσίας των λόγω είδικότητος 
εις τάς πάσης φύσεως έγκαταστάσεις των σιδηροδρόμου'/ 
καί τού: σιδηροδρομικούς συρμούς τερος κάλυψιν των έκ τοϋ 
—ολέμου ηύξημένων αναγκών.

2. 'Ωσαύτως κατά .την περίοδον, της Ξενικ.ής Κατοχής 
τή: Χώρα: (2 .Μαίου 19 41 έως 12 Όκτο/βρίου 1944) τά εν 
Έλλάδι σιδηροδρομικά δίκτυα έχρησιμοποιήθησαν κατά 
κύριον λόγον ύπό των δυνάμεων Κατοχής διά τήν μεταφοράν 
εμψύχου καί αψύχου ΰλικοϋ ττρος έξυπηρέτησιν των σκοτών 
των. Τοϋτο ου,ίυς ει/εν ώς άμεσον συνέτειαν οι σιδηροδρομι
κοί συρμοί νά άτοτελέσουν τον στόχον τόσον τής συμμαχικής 
άεερτορίας όσον καί τών Αγωνιστών Εθνικής ’.Αντιστάσεως 
οί ότοΐοι έτεδίωκον άφ’ ενός διά βομβαρδισμών καί άφ’ έτε- 
ρου διά πράξεων δολιοφθοράς νά καταστρέφουν ή νά άκινητο- 
τοιήσουν τούς σιδηροδρόμους έτί τώ τελεί ότως δυσχεράνουν 
τάς ύετακινήσεις καί τον ανεφοδιασμόν τών εχθρικών δυνά
μεων.

3. Οΰτω τό προσωπικόν τής εξωτερικής ΰττηρεσίας τών 
σιδηροδρόμων τό ότοϊον κατά τον τόλεμον 1940-41 έπε- 
στρατεύθη εις τάς θέσεις ταύτας, ή έτυχεν άναστολής προσε- 
λεύσεως λόγω είδικότητος ώς καί τό μετακινούμενον τροσω
τικόν ελξεως καί κινήσεως τό ύτηρετήσαν εις τούς σιδηρο
δρόμους κατά τήν Κατοχικήν τερίοδον έςετέλεσαν τά καθή
κοντα των κατά τάς ώς είρηται χρονικάς περιόδους ύτό λίαν 
δυσμενείς καί αντίξοους συνθήκας αίτινες κατ’ ούδέν διέφερον 
τών τολεμτκών τοιούτων.

4. Προς τον σκοτον άναγνωρισεως ύπό τής Πολιτείας τών 
δυσχερείων τάς ότοίας άντιμετώτισε τό ώς είρηται τροσωτι
κόν κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του, τροτείνεται 
τό άρθρον 1 τοϋ ύτ’ οψιν Νομοσχεδίου διά τοϋ ότοίου ορίζεται 
ότι ο χρόνος ύτηρεσίας τούτου κατά τά ώς άνω χρονικά δια
στήματα λογίζεται ηΰξημένος εις τό διπλάσιου.

5. Ύτό τής τεριττώσεως στ' τής ταρ. 1 τοϋ άρθρου 12 
τοϋΛ.Ν. 1854/1931 «περί άτονομής τώντολιτικών καί στρα
τιωτικού·/ συντάξεων» εν συνδυασμοί τρός τάς διατάξεις τοϋ 
άρθρου 40 τοϋ αύτοϋ Αναγκαστικού Νόμου, ώς τοϋτο έτρο- 
τοτοιήθη μεταγενεστέρους, ορίζονται αί τροϋτοθέσεις έτί 
τή βάσει τού·/ ότοίουν αναγνωρίζεται εν διπλασιασμέ» ό χρόνος 
τής στρατιωτικής ύττηρεσίας τών δημοσίουν ύπαλλήλων.

6. Τής άνωτέρω ευεργετικής μεταχειρίσεως δέν τυγχάνουν 
οΐ ύτό τάς αύτάς τροϋτοθέσεις ύτηρετήσαντες εις τό στρά
τευμα σιδηροδρομικοί ύτάλληλοι, καθ’ όσον δέν τεριέχεται 
τοιαύτη διάταξις εις τον Ν.Δ. 3395/1955 «τερί συνταξιοδο- 
τήσεως τοϋ τροσωτικοϋ τών έν'Έλλάδι ’Ατμηλάτων Σιδη
ροδρόμων» έτί τή βάσει τοϋ ότοίου συνταξιοδοτοϋνται.

7. Τήν τοιαύτην άνισον μεταχείρισιν τών ώς είρηται 
ύταλλήλων τών Σιδηροδρόμων σκοτεΐ νά άρη τό άρθρον 2 
τοϋ τροτεινομένου σχεδίου Νόμου διά τοϋ ότοίου Οεστίζονται 
καί διά τούτους διατάξεις άναλόγου τεριεχομένου τρός τάς 
ίσχυούσας διά τούς δημοσίους ύπαλλήλους όσον αφορά τήν 
άναγνώρισίΥ έν διτλασιασμώ τοϋ χρόνου τής εμπολέμου στρα
τιωτικής ύτηρεσίας κ.λτ.

8. Διά τοϋ άρθρου 3 τροβ/.έτεται οτι ό κατά τά τροηγού- 
μενα άρθρα εν τροσαυξήσει ύτολογιζόμενος χρόνος λογίζεται 
ώς χρόνος πραγματικής καί συνταξίμου ύτηρεσίας άνευ 
καταβολής εισφοράς διά τήν έξαγοράν του ώς τό τελευταϊον 
τοϋτο έχει θεσπισθή (άρθρον 6 παρ. 2 έδάφιον τελευταϊον
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Χ.Λ. 3395/55) καί διά τήν εφεδρικήν έν τώ Στρ 
αν τών σιδηροδρομικών τρός ήν προσομοιάζει 
έν προσαυξήσει χρόνος.

— ί /7.τω 'j7TrZZr>'.-

ο ώς είρηται

9. Τέλος διά τού άρθρου 4 λαμβάνεται πρόνοια διά τήν 
συνταξιοδότησιν ή τήν αϋξησιν τή; συντάξεως τών ήδη έξελ 
θόντων τής ύττηρεσίας καί τών οικογενειών αυτών, ή σχετική 
αίτησις τών οποίων δέον όπως ύτοβληθή εντός έτους από τ7ς
δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος. Ωσαύτως έν τώ αύτώ άρθρου 
ορίζεται ότι ή σύνταξις τών ο'υς είρηται ή ή αύξησις ταύτης 
τυγχάνει πληρωτέα άπό τής πρώτης τοϋ μηνός τής χρονο
λογίας έκδόσεως τής σχετικής πράξεως ή άποφάσεους.

10. Τοιοϋτον είναι τό περιεχόμενον τοϋ προκειμένου Νο
μοσχεδίου τό όποιον έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ όύιν 
τής Εθνικής ’Αντιπροσωπείας καί νά παρακαλέσωμεν όπως 
τύχη τοϋτο τής ψήφου της.

Έν Άθήναις τή 12 Απριλίου 1976 
Ό Ύπουογος Οικονομικών

Ε. ΑΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ---------- τ -------

Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διχτάςών τινων τοϋ 
Ν Α. 3395/1955 «περί συντααιοδοτήσεως τοϋ προσωπικού 
τών έν Έλλάδι Ατμηλάτων Σιδηροδρόμων».

'Αρθρον 1.

Εις τό άρθρον 5 τοϋ Ν. Α/το; 3395/1955 «περί συντααιο- 
δοτήσεως τοϋ προσωπικού τών έν Ελλά:: Ατμηλάτων Σιδη
ροδρόμων» προστίθεται παράγραφος 5 ισχύουσα άφ' ής καί 
τό Ν. Α/γμα τοϋτο. εχουσα οΰτω:

«5. Χρονος ύπηρεσιας έν τοίς Δικτύοις τοϋ προσωπικού 
εσωτερικής υπηρεσίας τοϋ έπιστρατευθέντος καί παραμείναν- 
τος εις τάς θέσις του ή τυχόντος άναστολής προσελεύσεως, 
λόγω είδικότητος. κατά τήν έμπόλεμον περίοδον 1940- 1941, 
λογίζεται ηύπημένος εις τό διπλάσιου.

Ώσϊύτι. /.ογίν,εται ηυσημενος ε:ς το ::π/.ασ:ο
υπηρεσίας του μετακ:νουμενου προσωπικού ε/.σεως 
σεως. ό διανυθεις πράγματι εις τήν έσωτερικήν 
τών Δικτύων κατά τό άπό 2 Μαίου 1941 μέχρι 
όσιου 1944 διάστημα. καθ’ ό ή Χώρα οιετέλεσεν ύ 
Κατοχήν».

ν ό χρόνος 
: καί κινή- 

ύπησεσίαν 
1 2 Όκτω- 
πό Ξενικήν

Άρθρον 2.

Εις τό άρ-Spov 6 τοϋ Ν. Α/τος 3395 τοϋ 1955 «περί συντα- 
ςιοϊοτήσεως τοϋ προσωπικού τών έν Έλλάδι Ατμηλάτων Σι
δηροδρόμων» προστίθενται μετά τήν παράγραφον 2 παράγρα
φοι 3 καί 4, ίσχύουσαι άφ’ ής καί τό Ν. Α/γμα τοϋτο. έχου- 
σα: ώς ακολούθως, τών έν αύτώ παραγράφων 3 καί 4 λαμ- 
όανουσών αριθμούς 5 καί 6.

«3. Προκειμένου περί τών ύπηρετησάντων εις τό Στρά
τευμα κατά τούς μέχρι σήμερον πολέμους, ό χρόνος τής εμπο
λέμου στρατιωτικής υπηρεσίας, ό μή συμπίπτων προς διαθε
σιμότητα ή όργιαν διά πρόσκαιρου παύσεως. λογίζεται ηύ=η- 
μένος εις τό διπλάσιου.

Ή εμπόλεμος κατάστασις ή άρααμένη τήν 28 "Οκτωβρίου 
1940. θεωρείται ώς λήςασα διά τήν εφαρμογήν τοϋ παρόν
τος, τήν 1 Μαίου 1941.

4. "Ωσαύτως λογίζετ 
νος υπηρεσίας:

ηύςημένος εις τό διπλάσιου ό χρό-

α) Τών ύπηρετησάντων εις τό Στράτευμα, έφ’ όσον ουτοι 
μετεσχον τοϋ κατά τών συμμοριτών άγώνος καί δι" όσον χρό
νον διετέλεσαν έν τή ζώνη τών επιχειρήσεων κατά το άπό 1 
’Απριλίου 1946 μέχρι 31 ’Οκτωβρίου 1949 χρονικόν διά- 
στημα.


