
·ρ_; -tj~j ry/~lΜου νόμου «περί αύξήσεως τα.·' συντάξεων των
y -ryj Δη· ιοσίου συνταξιοόοτυυμένων σιδηροδρομικών

^--^ί ευθυισεως ετερων ττ/ών θεμάτων»).
ί/ηΰς τή!' Bnv/.Sjf ιών ' Κλλήνοη'

! Λ·.·/, τών έκδοθέντων κοιτά το έτος 1 978 νόμων μισθο-
κοϋ (X.7-3 * καί 755 78) καί συνταξιοδοτικοϋ (Ν.787; 
πεοιεχουένυυ. καθωρίσθη νέο μισθολόγιο των δημοσίων 

-ο/ ’ — κών υπαλλήλων, των στρατιωτικών καί τών δικαστι- 
κ<-ν λειτουργών καί ηυξήθησαν άναλόγως αί συντάξεις, 
-όσον αί έξαρτώμεναι έκ τών μισθών, όσον καί αί μή καΟο- 
;·.ξό·χεναι βάσνι μισθού ένπργείας. Επίσης, διά τοϋ ανωτέρω 
νόυου 787, 73, ΙρρυΟμίσΟησαν ώρισμένα βασικά συνταξιυ- 
•ι-.τικά θέματα άναφερόμενα, άφ’ όνος εις τον καθορισμόν 
:υϋ συνταξίμου μισθού, διά της προσαρμογής της συνταξιο- 
δ-.τίκη; νομ/Οετίχς πρός τάς διατάξεις τοϋ νέου μισθολογίου, 
τά: άυ ρωσας εις τήν χορήγησιν τοϋ επιδόματος χρόνου 
ύπνεεσίας τό όποιο προήλθεν άπό τήν ένοπυίησιν τών 
παλαιών επιδομάτων τριετιών καί πολυετούς υπηρεσίας, 
καί χφ’ ετέρου εις τήν χορήγησιν καί εις τούς συνταξιούχους 
τού παρεχόμενου εις τούς έν ένεργεία υπαλλήλους, διά τοϋ 
<ύ: εΐτηται μισθολογίου, επιδόματος οικογενειακών βαρών.

2. Ήδη, προς όλοκλήρωσιν τών συνταξιόδοτίκών μέτρων, 
πεο-είνεται το ύπ’ ό'ψιν νομοσχέδιου, διά τών διατάξεων 
τ,ΰ οποίου επιδιώκεται ή ρύθμισις αντιστοίχων θεμάτων 
τά όποια αναφέρονται εις τούς έκ τοϋ Δημοσίου συνταξιοδο- 
τουμένους σιδηροδρομικούς, ώς κατωτέρω εις τάς κατ’ 
ιδίαν διατάξεις τοϋ σχεδίου αναλύεται :

3. Διά τοϋ άρθρου 1 προβλέπεται ή κατά 17,5 % άπό 
!.1.1978 καί κατά έτερον 17,5 % άπό 1.1.1979 αύξησις 
α) τον βασικού μιοθοϋ έπί τή βάσει τοϋ οποίου υπολογίζεται 
ό συντάξιμος τοιοϋτος τών έκ τοϋ Δημοσίου συνταξιοδοτου- 
μένων σιδηροδρομικών, επιτυγχανόμενης οΰτω, όχι μόνον 
τής αύξήσεως τής συντάξεως άλλα καί τοϋ καθορισμοϋ τής 
βάσεως έπί τής όποιας θά ύπολογισθοϋν τό επίδομα χρόνου 
υπηρεσίας καί αί δευτερεύουσαι άπολαυαί, β) τών έκ τοϋ 
Δημοσίου καταβαλλομένων είς τούς σιδηροδρομικούς συν- 
τέξεων βάσει τών πρό τοϋ Ν.Δ.3395/1955 ΐσχυουσών δια
τάξεων καί γ) τών πάσης φύσεως προσωπικών και άμετα- 
βιβαστων επιδομάτων ανικανότητας τών έκ τοϋ Δημοσίου 
συνταςιοδοτουμένων σιδηροδρομικών.

4. Διά τών παραγράφων 1 καί 2 τοϋ άρθρου 2 προβλέπεται 
η ανάλογος εφαρμογή καί έπί τών έκ τοϋ Δημοσίου συντα- 
ς··0ν,τ'·υμίνων σιδηροδρομικών, τών διατάξεων τοϋ Ν.787/ 
J · ’ / 8 τών άναφερομένων εις τον καθορισμόν τοϋ κατωτάτου 
οριον τών έκ τοϋ Δημοσίου καταβαλλόμενων συντάξεων, 
ει: τον υπολογισμόν τοϋ επιδόματος χρόνου υπηρεσίας διά 
σον καθορισμόν τοϋ συνταξίμου μισθού, εις τήν άνχπρο- 
σαρμογην τών συντάξεων καί εις τήν χορήγησιν τοϋ επι
δόματος οικογενειακών βαρών, ύπο τάς ΐσχυούσας πάντοτε 
•να τους πολιτικούς συνταξιούχους προϋποθέσεις.

°· Διά τής παρ. 3 τοϋ αύτοϋ άρθρου προβλέπεται ή έπέ- 
κϊι ^τ·’· τ^ν τής Ισχύος (1.1.1977) τοϋ Ν.479/ 

Π» εςε/.θοντων τής υπηρεσίας σιδηροδρομικών, τών διατά- 
ς:ων των παραγράφων 1 καί 2 τοϋ άρθρου 2 τοϋ έν λόγω 
Όμο'κ συμφώνως πρός τάς οποίας, διά τον υπολογισμόν της 
συντνιμω; των σιδηροδρομικό)/ λαμβάνεται ύπ’ όψιν ό 
νισ >ος του βαθμοϋ εξόδου τούτων έκ τής υπηρεσίας καί ούχί 
/ μέσος ορος τών μισθών τών βαθμών τούς οποίους 
ίφερον κατά τό τελευταίου έτος τής υπηρεσίας των, ώς 
ί,ακολουθεί νά ισχύ η διά τούς πρό τοϋ Ν.479/76 άποχω-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ____ η κατα την αναπροσαρμογήν κανονιζομενη συνταςις να μή 
υπολείπεται εις συνολικόν ποσόν τής καταβαλλόμενης μέχρι 
τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος νόμου τοιαύτης, προσηυξη- 
μένης διά τής κατά τό άρθρου 1 προβλεπνμένης οι’ έκαστον 
τών ετών 19/8 καί 1979 αύξήσεως, μετ’ άφχίρεσιν τής ήδη 
χορηγηθείσης προκαταβολής. Ή διαφορά τών δύο τούτων 
συντάξεων διατηρείται ώς προσωρινόν επίδομα μέχρι τής 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον καλύψεώς της.

7. Διά τής παρ. 3 τοϋ αύτοϋ άρθρου παρέχεται ή δυνατό- 
της όπως δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού τών Οικονομικών 
χορηγηθή καί πρό τής έκδόσεως τής πράξεως άναπροσαρ- 
μογής, ολόκληρος ή προβλεπομένη διά τοϋ άρθρου 1 αΰξη- 
σις. άφοϋ άφαιρεθή ή καταβαλλόμενη προκαταβολή.

8. Διά τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 3 προβλέπεται ότι, διά τήν 
εφαρμογήν τοϋ παρόντος νόμου, δεν ισχύει ό χρονικός περιο
ρισμός τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 23 τοϋ Ν.Δ.3395/1955,

'.‘X ττ,ς οττοιας ορι^ετχί. οτ: οεν ετεύτρεττετχ» να αναγνωρ·.- 
σΟοϋν άναδρομικώς συντάξεις διά χρονικόν διάστημα πέραν’ 
τοϋ έτους.

9. 1 έλος, διά τοϋ άρθρου 4 καθορίζεται ή τυπική ίσχός 
τοϋ νομοσχεδίου, ήτις τοποθετείται τήν 1.1.1978, όπως καί 
διά τούς λοιπούς συνταξιούχους τοϋ Δημοσίου.

10. Εις ταϋτα αποβλέπει τό ύπ’ όψιν σχέδιον νόμου) 
τό όποιον, πχρχκαλοΰμεν, όπως περιβάλητε" διά τής ψήφου' 
σας, χχρχκτηρισθή δέ τοϋτο ώς κατεπεΐγον καί υπηρεσιακόν 
διά τήν έπίσπευσιν τής σχετικής διαδικασίας.

Έν ΆΟήναις τή 13 ’Ιανουάριου 1979 - ·. ι.
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ • .ν i> I : ι
Περί αόξήτεως τών τοντά-ΐεων τών έν. τον Δημοτίοο σνντα-.

ξ εεοτοεμένων σιδ ηροδρομικών /.α: ρούμι τέως ετέρων τινών
ύεμάτων. -

Άρύρον 1. - ··*·'·'
1. Ό δοτικός μιτύός διά τον κοτ/ονιτμόν ή τήν αόξητιν τής 

σοντάξεως τών. σουρώνω ς τρις τό Ν.Δ. 1342/1973 «σερί 
τ.-νταξ σδοτήτεως τοϋ μετασερομένοο εις τον Ο.Σ.Ε. τροιω- 
τν/.οϋ τών Σ.Ε.Κυ) σι/νταξιοϊοταοαένων έν. τού Δηχοτίοο 
οηροορομικών, ώς οίτος ίιεμορρώύη κατά τήν 31.12.1977, 
εόέά'.ετα: αντά τοσοττόν οέαα έττά καί ήμισο τοίς εκατό·/ 
(17.51-0 άπό 1 Ία-.οοαρίοο 1978 καί κατά έτερο-/ οεκα επτά 
;·.α: ημ το τοίς εκατόν (17.5%) άπό 1 Ιχνοοαρίοο 1979.

Κατά τά αΰτά ώς ά.ω ποτοατά καί άπό τών αότών (ας ά/ω 
χρονολογιών ενςά/Ο'/σα: καί αί έκ τού Δημοτίοο •/.αταίαλλό- 
μενα: τοντάξεις αί ν.ανονιτύείτχι ίάτε: τών πρό τοΰ Ν.Δ. 
3395/1955 «περί σονταπιοίοτήτεως τοό προτωπικοό τών έν 
Έλλάϊι ατμηλάτων τίϊηροϊρόμων» ΐτχοοοτών' όιατάπεων.

2. Κατά τά εν τή προηγούμενη παράγραφο) οριζόμενα αύ- 
έά'/οντα: καί τά πάτης φντεως προτ-ωπικά καί άμεταίίίαττα 
ϊπιοόματα ανικανότητας τών έκ τοϋ Δημοτίοο τοντ: ξιοϊοτο·.*-' 
μόνων τιοηρυΐρομικών.

Άρύρον 2.
.···./

1. Αί διατάξεις τής παρ. 3 τοό άρύροο 1, τής παρ. 1 τού
άρνροο 2. τοό πρό>τοο έϊαφιοο τής παρ. 1 καί τής π;ρ. 3 τοό 
άρό-ροο 4 τοό Ν. 787/1978 «περί αύξήσεως τών σογτάξεων 
τοό Δημοτίοο τών μή κα-όοριζγχέ'/ων έπί τή όάτε'ι μιτόοό ένερ- 
γ··ας καί ροόμίσεως σονταξιοϊοτικών όεμάτι.ον κατόπιν τοό 
νέοο μιτνολογίοο» έχοον εφαρμογήν καί ϊπ· τών έκ τοό Δτγχο- 
σΐοο συνταξισδοτοομίνων ύπαλλήλων τοό Όργανιτμοό Σιδη
ροδρόμων ’Έ/.λάοος. ,

2. Τό επίδομα οικογενειακών όαρών, τό παρεχόνενον δμ'ά-;

•ολυετίας καί τριετιών είς επίδομα χρόνου υπηρεσίας,


