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Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί άντικαταστάσεως καί συμπλ.η- 
ρώσεους συνταξιοδοτικών τινων διατάξεων άφορωσών εις 
τδ εις σύνταξιν δικαίωμα των ύπαλλήλ,ων τοϋ ’Οργανι
σμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ)».

Ποός τ//)' Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Ε1ΣΗΓΗΤΙΚΙΙ ΕΚΘΕΣΙΣ

3395/1955»
«"Απαντες οι άνήκοντες εις τό μόνιμον, έκτακτον η επί 

συμβάσει προσωπικόν των έν 'Ελλαδι Ατμήλατων Σιδη
ροδρόμων δικαιούνται συνταςεως :

8έ ηλικίας προκειμένου περί θήλεος ύπαλλήλου.
Οί άνήκοντες, κατά τον χρόνον της άποχωρήσεώς των 

έκ της υπηρεσίας, εις τό προσωπικόν των άτμαμαξών καί 
των Αμαξοστοιχιών .(άρχιμηχανοδηγοί, μηχανοδηγοί,- θερ-- 
μασταί, άρχιελ.εγκταί, έλεγκταί, προϊστάμενοι άμαξοστοι- 
χιών, οδηγοί, τροχοπεδηταί καί λιπανταί), εις τό έργατο- 
τεχνικόν. προσωπικόν τοϋ κλάδου μηχανοστασίων, εξυγιαν
τικών έργων καί μεταλλικών γεφυρών ώς καί οί τεχνικοί 
εργοδηγοί, ΰπεργοστασιάρχαι καί εργοστασιάρχαι οί προερχό
μενοι εκ τοϋ έργατοτεχνικοΰ προσωπικοϋ τών μηχανοστασίων, 
εξυγιαντικών έργων καί μεταλλικών γεφυρών, δικαιούνται 
συντάξεως εάν άποχωρήσωσιν οπωσδήποτε τής υπηρεσίας 
μετά την συμπλήρωσιν τοϋ 30οϋ έτους της ηλικίας των καί 
έχουσιν 25ετή συντάξιμον' υπηρεσίαν έν τοϊς δικτύοις,,έξ ής 
·15ετή τουλάχιστον πραγματικήν τοιαύτην επί τών άτμαμαξών 
καΓ άμαξοστοιχιών ή τοιαύτην έργατοτεχνίτου έν τώ κλάδω 
τών μηχανοστασίων, έξυγιαντικών έργων καί μεταλλικών 
γεφυρών. .♦. *

:. ’Επί θηλεος υπάλληλου εγγάμου ή έν χηρεία μετ’ ανη
λίκων τέκνων ή έν διαζεύξει μετ’ άνηλίκων τέκνων, άρκεϊ 
δεκαπενταετης πλήρης πραγματική υπηρεσία έν τοϊς δι- 
κτύοις, μή _ άπαιτουμένης της συμπληρώσεως ώρισμένου 
έτους ηλικίας».

2. ’.Εκ τών άνωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι αί προϋ
ποθέσεις άποκτήσεως δικαιώματος συντάξεως ύπό τών 
σιδηροδρομικών υπαλλήλων τών συμπληρούντων 25ετή 
συ'/τάξιμον υπηρεσίαν διαφέρουν άναλόγως · τοϋ κλάδου 
εις όν υπηρετούν καί τοϋ φύλου εις δ άνήκουν. Καί διά μέν 
τό θήλυ προσωπικόν, τό όποιον άλλωστε είναι' έλάχιστον, 
δικαιολογείται ιδιαιτέρα τις μεταχείρισις όσον αφόρα εις τον 
χρόνον έξόδου του έκ τής υπηρεσίας, διά τό άρρεν όμως 
προσωπικόν, τό όποιον εις πολλάς περιπτώσεις μετατάσ
σεται άπο ένα κλάδον εις έτερον μέ διάφορον δριον ηλικίας, 
ή άνωτέρω διάκρισις δεν ευρίσκει επαρκή δικαιολογίαν 
πολλώ δέ μάλλον καθ’ όσον πλεϊστοι έκ τών σιδηροδρομι
κών υπαλλήλων μή δικαιούμενοι συντάξεως προ της συ'μπλη- 
ρώσεως τοϋ 55ου έτους τής ήλ.ικία’ς των δέ-/ δύνανται νά 
άξιοποιησουν τό προβλ.επόμενον δι’ αυτούς ευεργέτημα 
τής προσαυξήσεως τοϋ συνταξίμου μισθού των κατά 15/50.
.3. Οότω, διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ προτεινομένου σχεδίου 

Νόμου, τίθενται αί αύταί προϋποθέσεις (50όν έτος ήλικίας, 
25ετής συντάξιμος υπηρεσία έν τοϊς δικτύοις ) διά τήν άπό- 
κτησιν δικαιώματος συντάξεως ύφ’ απάντων τών άρρένων 
σιδηροδρομικών υπαλλήλων, άνεξαρτήτως κλ,άδου, διατηρου- 
μένης μόνον τής έξαιρέσεως διά τό θήλ.υ προσωπικόν διά τήν 
συνταξιοδότησιν τοϋ οποίου δεν άπαιτεΐται ή συμπλ,ήρωσις 
ώρισμένου ορίου ήλ<.ικίας. <’

Ή διάταξις'ή άναφερομένη εις τήν συνταξιοδότησιν. τών · 
θηλ.έων υπάλληλων έγγάμων ή έν χηρεία μετ’ άνηλίκων τέκνων 
η έν διαζεύξει μετ’ άνηλίκων τέκνων έπαναλ.αμβάνεται ώς 
έχει. .·· - ..· V ’

4. 'Υπό τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 4 τοϋ ΝΛ 3395/ 
1955 ορίζονται τά έξης : «'Ως μισθός έπί τή βάσει τοϋ όποιου 
κανονίζονται αί συντάςεις λαμβάνεται ποσοστόν έπί τοϋ 
μηνιαίου μισθοϋ ένεργειας τοϋ όριζομένου ύπό τών έκάστοτε 
οργανικών διατάξεων καί άνήκοντος εις τον βαθμόν ύφ’ όν 
εμισθοδοτεϊτο ο σιδηροδρομικός·κατά τό τελευταΐον έτος τής 
ύπηρεσίας του. ’Εάν ό σιδηροδρομικός κατά τό τελευταΐον 
έτος τής ύπηρεσίας του έμισθοδοτεΐτο ύπό πλείονας τοϋ ενός 
βαθμούς λαμβάνεται ύπ’ οψει διά τον κανονισμόν τής συντά
ξεως ό μέσος όρος τών κατά τά άνω οργανικών βαθμών τών 
μισθών τούτων. Έπί άπουσίας άπομακρύνσεως μή όφειλ.ομέ- 
νης εις πειθαρχικόν παράπτωμα λαμβάνεται ύπ’ δψιν ό μισθός 
τοϋ βαθμοϋ ύφ’ όν έμισθοδοτεΐτο ούτος κατά τήν έξοδόν του 
έκ τής ύπηρεσίας».

5. Ή τοιαύτη ρύθμισις, όσον αφορά εις τον μισθόν επί 
τή βάσει τοϋ όποιου κανονίζονται αί συντάξεις τών σιδηρο
δρομικών υπαλλήλων, είναι σχεδόν όμοια πρός την ΐσχύσασαν 
διά τούς δημοσίους υπαλλήλους βάσει τών διατάξεων τής 
παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 9 τοϋ ΑΝ 1854/1951 «περί άπο- 
νομής τών πολιτικών καί στρατιωτικών συντάξεων», αΐτινες 
όμως, διά τούς δημοσίους υπαλλήλους, έτροποποιήθησαν διά 
τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ ΝΑ 3768/1957 «περί 
τροποποιήσεως τών περί ορίου ήλικίας τών πολιτικών ύπαλ-

—λήλ.ων διατάξεων, καί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
συνταξιοδοτικών τινων διατάξεων» δι’ ής προβλέπεται 0Tt, 

«ώς μισθός έπί τή βάσει τοϋ όποιου κανονίζεται ή σύνταξις 
λαμβάνεται ποσοστόν έπί τοϋ μηνιαίου μισθοϋ ένεργειας τοϋ 
όριζομενου ύπό τών έκάστοτε ίσχϋουσών διατάξεων καί άνή- 
κοντος εις τον βαθμόν όν έφερεν άμα δέ καί ύφ’ όν έμισθοδοτεΐ- 
το ό υπάλληλος κατά τήν έξοδόν του έκ τής ύπηρεσίας».

6. Τήν τοιαύτην άνισον μεταχείρισιν'τών ύπαλλήλων τών 
σιδηροδρομικών δικτύων, τών όποίων ή σύνταξις, εις περί- 
πτωσιν μισθοδοτήσεώς των κατά τό τελευταΐον έτος τής 
ύπηρεσίας των ύπό πλείονας τοϋ ενός βαθμούς, κανονίζεται! 
έν μή άκουσία άπομακρύνσει, έπί τή βάσει τοϋ μέσου ορού

• τών ληφθέντων μισθών, σκοπεί νά άρη ή διάταξις τής παρα'- 
γράφου 1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ προτεινομένου σχεδίου νόμου διά 
τής οποίας άντικαθίσταται ή προπαρατεθεΐσα διάταξις τής 
παραγράφου 1 τοϋ- άρθρου 3 τοϋ ΝΔ 3395/1955 καί προβλέ- 
πεται ότι διά τον κανονισμόν συντάξεως λαμβάνεται ύπ’ 
δψιν άμισθός τοϋ βαθμοϋ έξόδου τοϋ σιδηροδρομικού ύπαλλή- 
λ.ου έκ τής ύπηρεσίας. - (

7. Διά τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 2 τοϋ προτεινομένου 
σχεδίου νόμου.* αντικαθίσταται ή ϊιάταςις τής παραγράφου 1 
τοϋ άρόρου 2 τοϋ ΝΑ. 1342/Τ3 «περί τυντας’.οίΌτήσεως τοϋ 
μεταφεροαένου εις τον ΟΣΕ προσωπικού τών ΣΕΙΚ» πρός' τον 
σκοπόν έναρμονίσεως ταύτης πρός τήν κατά τά άνω τροποποιου- 
μένην ϊ’.άταξιν τής ταραγρ. 1 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 3395/55, 
ίνα οότω καί ή σύνταξις τοϋ μεταφερθέντος εις τον ΟΣΕ προ
σωπικού καί, συνταξιοδοτηθησομένου παρά τοϋ Δημοσίου 
καθορίζεται βάσει τοϋ κατά τήν 1 ’Ιανουάριου 1971 (χρόνος 
μεταφοράς προσωπικού εις τον ΟΣΕ) συνταξίμου μισθοϋ τοϋ 
βαθμοϋ όν τούτο έφερεν, ούχί κατά τό τελευταΐον έτος τής 
ύπηρεσίας του, άλλά κατά τήν έξοδόν του έκ ταύτης, αύξανο- 
μενου κατά τά ποσοστά αύξήσεως τοϋ μισθοϋ τών δημοσίων

, ύπαλλήλων άπό τής ώς είρηται χρονολογίας καί έφεξής.
8. Περαιτέρω διά τής παραγράφου 2 τοϋ αυτού ώς άνω 

άρθρου 2 άντικαθίσταται ή διάταξις τής περιπτώσεως β''
' τής παραγράφου 2^ τοϋ άρθρου 4 τοϋ ΝΔ 3395/1955 (Διά 
τούς μηχανικούς διπλωματούχους Άνωτέρων Σχολών, μηχα-

. νοστασιάρχας, ύπομη’χανοστασιάρχας, άρχιεργάτας καί ύπαρ- 
χιεργάτας γραμμής, φύλακας γραμμής, έργοστασιάρχ'ας 
ύπεργοστασιάρχας, έργοδηγούς πάσης κατηγορίας, ώς καί

. άπαν τό προσωπτκόν.τών σταθμών κατά 22,5 %) έπί τώ τέλ.ει 
όπως συμπεριλ.ηφθοΰν είςταύτην καίοίέργοδηγοί καί οίβοηθοί 
-είσπράκτορες αυτοκινήτων,ή φύσις τής έργασίας τών όποίων 
δικαιολογεί τήν αυξησιν τοϋ δικαιουμένου ποσοστού δευτε- 
ρευουσών άπολαυών άπό 15 % εις 22,5 %.

9. Διά τής διατάξεως τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 5 τοϋ 
Ν. 4295/1963 «περί τροποποιήσεως τοϋ ΝΔ 3395/1955»

j προβλέπεται ότι,«εις πάσαν περίπτωσιν άναγνωρίσεως ύπό τοϋ



- δ -

ύλΐ'γκτεκοΰ Συνεδρίου (νϋν ΰπό τής Υπηρεσίας Συντάξεων), 
ς συνταξίμου, κατά τάς διατάξεις τοϋ ΝΛ 3395/1955, 
τηρεσίας διανυθείσης ΰφ’ οίονδηποτε τύπον και ιδιότητα, 
,ήν τής εφεδρικής έν τω στρχτω υπηρεσίας, οι ενδιχφε-ρό- 

rvoi ύπσχρεοΰντχι εις την εξαγοράν των άναγνωριζομένων 
εθνικών διαστημάτων κχτχβαλλοντε; εις το οικεΐον Δι- 
τυον το διτελάσιον τοΰ ποσοστού εισφοράς ησφαλισμενου

ημέραν, Jr--r- .. ταλογισμου της σ/ζ 
.ά τα χρονικά ταϋτα διαστήματα δεν ειχον υποβληΟη ουτοι 
ατά το"παρελθόν εις άσφαλιστικάς εισφοράς υπεριτών Δι-

' " ~ Προσω-

ιστικην
αφοράν βάσει ειδικής διατάξεως.»
10. 'Ί'φίστανται έν τούτοις περιπτώσεις κατά τας οποίας 

-δηροδρομικοί ΰπά/ληλοι πρό τοϋ διορισμού ή της μονιμυ- 
οιήσεώς των εις τά Δίκτυα προσέφερον υπηρεσίας εις το 
ημόσιον, τούς Σιδηροδρόμους (υπό την ιδιότητα τοΰ προσω- 
.νοΰ ή εκτάκτου υπαλλήλου”κ.λπ. έκτος οργανικών θέσεων)
καί αλλαχού; δι’ άς υπηρεσίας είχον ύποβληθή εις κρατή- 

:ις λόγω συντάξεως ΰπερ τοΰ Δημοσίου ή τοΰ Ι.Κ.Α.. Οΰτοι, 
ά τήν άναγνώρίσιν τών ώς εϊρηται προϋπηρεσιών ωξ συν- 

αξίμων, έφ’ όσον αΰται αναγνωρίζονται κατά τάς κειμένας 
-χτάξεις, ύποχρεοΰνται, βάσει τής προμνησθείσης διατάξεως 
ής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 5 τοΰ X. 4295/1963, εις την 
< νέόυ καταβο/.ήν εισφοράς καί μάλιστα εις διπλοΰν καί ούχί 
πί τών άποδοχών άς έλάμβανον τότε ά/λ.ά έπί τών αποδοχών 
ής ημέρας καταλογισμού τής σχετικής οφειλής, ήτις είναι 
υνήθως ή ημέρα εξόδου τοΰ υπαλλήλου έκ τής υπηρεσίας.

11. Τό μέτρον τοΰτο εμφανίζεται ώς σκληρόν καί άδικον 
αθ’ όσον υποχρεώνει τούς ενδιαφερομένους εις τήν καταβολήν 
εών εισφορών διά την άναγνώρισιν προϋπηρεσίας δι’ ήν ειχον 
αταβάλει ςίς'τό Δημόσιον ή ΙΚΑ τάς προβλεπομένας εΐσφο- 
άς, δι’ ό καί προς άρσιν τών έκ τούτου δυσμενών συνεπειών, 
ροτείνεται τό άρθρον 3 τοΰ ΰπ’ όψιν -Νομοσχεδίου διά τοΰ 
ποιου, προκειμένου περί άναγνωρίσεως προυττηρεσιών ώς 
υνταξίμων, άφ’ ένός μέν, απαλλάσσονται τής έκ νέου κατςς- 
υλής εισφοράς οί ήδη καταβαλόντες τοιαύτην εις τό Δημό- 
-ον ή τό ΙΚΑ, άφ’ έτέρου δέ, λαμβάνεται πρόνοια διά τήν δια- 
οαφήν τών ήδη βεβαιωθέντων παρά τοΰ Δημοσίου ποσών 
αθ’ ί μέρος ταΰτα δεν έχουν παρακρατηθή υπό τής Ύπηρε- 
ας ή καταβληθή ΰπό τών ένδιαφερομένων μέχρι τής 
1ης Δεκεμβρίου 1976.
12. Εις ταΰτα αποβλέπει τό ΰπ’ όψιν σχέδιον Νόμου όπερ 

•ημεν τήν τιμήν νά παρακαλέσώμεν όπως περιβάλητε διά 
ής ψήφου σας.

’Εν ΆΟήναις τή IS Σεπτεμβρίου 1976 
Οί Υπουργοί

Οικονομικών
ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΤ

Κοινών. Ύπηοεσιών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΑΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Ιερι άντικαταστάσεω; καί συμπληρώσει»; συνταξιοδοτικών 

τ:νων διατάξεων αρθρωτών εις το εις σύνταξιν δικαίωμα 
τών υπαλλήλων τοϋ Οργανισμού Σιδηεοδσόυ,ων Έλλάδο;
(Ο.Σ.Ε.).

Άρθρον ].

Η περίπτωσι; α' τή; παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ 
• .Δ. 3395/1S55 «περί .συνταξιοδοτήσει»; τοϋ προσωπικού 
ών εν Ελλά:: Ατμηλάτων Σιδηροδρόμων», ώς αϋτη συν- 
τληρώθη μεταγενεστέρω;. αντικαθίσταται ώ'ς ακολουθώ; :

«α . Εάν αποχωρήσουν οπωσδήποτε τής υπηρεσία; μετά 
ςν συμπληρωσιν τοϋ 50οϋ έτους τής ηλικίας των καί έχουν

25ετή συντάξιμον υπηρεσίαν εν τοις δίκτυο:;, χ/εςαρτητως 
δέ ηλιαίας πρ ο κειμένου περ ι θηλεος υπάλληλου.

Έπί θήλεος υπαλλήλου εγγάμου ή έν χηρεία μετ' ανηλί
κων τέκνων ή έν~?ιαζεύξει μετ’ ανηλίκων τέκνων, αρκεί ϊε- 
καπενταετής πλήρης πραγματική υπηρεσία έν τοίς δικτύοις 
μή άπαιτουμένης τής συμπληρώσους ώριτμένου έτους ηλι
κίας».

Άρθρον 2.

1. Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 3395/1955
άντίκαθίσταται ώς ακολούθως: ·

«1. Ώς μισθός, έπί τή βάσει τοΰ οποίου κανονίζεται ή 
σύνταξις λαμόάνεται ,ποσοστον έπί τοΰ μηνιαίου μισθού ενερ
γεί ας. τοΰ όριζομένου ΰπό τών έκάστοτε οργανικών διατάξεων 

.καί άνήκοντος εις τόν βαθμόν ον έφερεν, άμα δέ καί ύφ: ον 
έμισθοδοτεϊτο ό σιδηροδρομικός κατά τήν έξοδόν του έκ τής 
ϋπηρε-ΐΐας>>..

2. Η παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ _Ν.Δ. 1342/1973 
«περί συνταξιοδοτήσει»; τού μεταφερομένου εις τον ΟΣΕ προ
σωπικού τών ΣΕΚ», αντικαθίσταται ώς ακολούθως:

«1. Ή σύνταξις-τοΰ προσωπικού, περί ου αί παράγραφοι 
1 καί 2 περίπτωσις α' τοΰ άρ,θρου 1, υπολογίζεται συμφώνως 
προς τά έν άρθρω 4 τοΰ Ν. Δ/τος 3395/1955 οριζόμενα, 

_ βάσει τοϋ καθοριζόμενου όσο τών ΐσχυουσών τήν 1 Ιανουάριου 
1971 διά το προσωπικόν τών Σ.Ε.Κ. συνταξιοδοτικών καί 
μισθολογικών οιατάξεων συνταξίμου μισθού καί άνήκοντος 
εις τον βαθμόν ον τοΰτο έφερε κατά τήν έξοδόν του έκ τής 
υπηρεσίας, χύξχυομένου κατά τά ποσοστά αΰξήσεως τοΰ μι
σθού τών Δημοσίων υπαλλήλων ΰπό τής ώς άνω χρονολογίας 
καί έφεξής».

3. Ή περίπτωσις β’ τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 4 τοΰ 
Ν.Δ. 3395/1955 αντικαθίσταται ώς ακολούθως:’

«β) Διά τους μηχανικούς διπλωματούχους Άνωτέρων Σχο
λούν. Μηχανοστασιάρχας, ΰπομηχανοστασιάρχας, άρχιεργά- 
τας καί .ύπαρχιεργάτας γραμμής, φύλακας γραμμής, έργο- 
στασιάρχας. ϋπεργοστασιάρχας. έργοδηγούς πάσης κατηγο
ρίας, άπαν τό προσωπικόν τών σταθμών ώς καί τους οδηγούς 
καί τού; βοηθούς—είσπράκτορας αυτοκινήτων κατά 22.5%».

Άρθρον 3.

ί . Τό δεύτερον έδάφιον τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 5 
τοΰ Ν. 4295/1963 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσει»; 
τοΰ Ν.Δ. 3395/1955 «περί συνταξιοδοτήσει»ς τοϋ προσωπι
κού τών έν Έλλάδι ’Ατμηλάτων Σιδηροδρόμων», άντικαθί- 
σταται ώς εξής:

«Τής ώς άνω υποχρεώσει»; εις καταβολήν έξαγοράς 
απαλλάσσονται οί μή ύποβληθέντες εις ασφαλιστικήν εισφο
ράν βάσει ειδική; διατάξει»; ώ; κ.αι οί καταβαλόντε; τοιαύ- 
την υπέρ Τοΰ Δημοσίου ή τοΰ ΙΚΑ.

2. Βεβαιωθέντα ήδή παρά τοϋ Δημοσίου ποσά, λέγω άνα- 
γνωρίσεω; ώ; συνταξίμων υπηρεσιών δι” "α; ειχον καταβληθή 
άσφαλιστικαί εισφορά?, ύπέ.ρ τοΰ Δημοσίου ή τοϋ ΙΚΑ. καθ' δ 
μέν μέρο; έχουν παρακρατηθή ή καταβληθή μέχρι τή; 31η; 
Δεκεμβρίου 1976 δεν έπιστρέφονται, τά δέ όφειλόμενα δια
γράφονται καί δέν άναζητοΰνται.

3. Ή κατόπιν τη; προηγουμένης παραγράφου διαγραφή 
τών οσειλομενων ποσών ώ; καί ή έπιστροσή τών. μετά τήν 
/ώς είρητα: χρονολογίαν, τυχόν παρακρατηθησομένων ή κατα- 
βληθησομενων. ένεργοΰνται τή αιτήσει τών ένδιαφερομένων 
•συνοδευομενη διά τών άπαραιτήτων άποδεικτικών στοιχείων 
και υποβληθησομενη εί; τήν 'Γπηρεσίαν Συντάξεων έντό; 
μ·/ατρεπτ:κής προθεσμία; έξ μηνών άπό τή; δημοσιεύσει»; 
,τοϋ παρόντος.

__ _ Άρθρον 4.
Η ισχύς τοϋ πζρόντο; άσχετα: άπό τής 1η; Ίανουασίου 

1977.
Εν Αθήνα:; τή 18 Σεπτεμβρίου 1976.

Οί Υπουργοί
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