
_ _ν~ rrizft'.'jj Νόμου «περί τ ρ οποποιήσεω ς των διατά-
τ _,η \.Δ. I 1(52 19"2 «πεε·. καθορισμού αντιστοιχίας 
_-ν ;κ -,η Δημοσίου Ταμείου συνταξιοδοτουμένων ύπαλ.- 

τών Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ)».

ΕΙΣΙΙΓΙΙΤΓΚΗ ΕΚΘΕΣΙΙ 6. Διά να καταστή δυνατή ή ύλοποίησις της άνωτέ 
α..ο^ασν.ως του ·ου Ε. V. ΙόΔ, η οποία άνασέ—— ■
εις την άνύψωσιν καί προώθησιν των άνωτέρω κλάδων - 
Προσωπικού του. — αρίσταται ανάγκη τροποποιήσεως.

— ρος την αντιστοιχίαν των κ/.άδων τούτων, τού άρΟεο 
του Ν.Δ. 1162/1972. έχοντος οΰτω :

Ποόζ τήι· Βουλήν τών Ελλήνων

[ ·(> 1ΰ.\.ΤΑ ΐδρύΟη. ώε γνωστόν. το έτος 1970. δυνάμε1
- η \ ι*Ηΐ 1 *«70 «π ερί όργανώσεως καί 7-ειτουργίας τών 
Τα/υδεοιιείων» καί άνέλαβεν όλας τάς αρμοδιότητας τάς 
;τνία: τσκει αέχρι τότε ή Γενική Δ.νσις Ταχυδρομείων.

Ί'ό ποοσωπικό της Δημοσίας αυτής 'Υπηρεσίας μετε- 
. 5-ijy zl~ τόν νέο φορέα χωρίς νά διατηρήσει τήν δημο
σιοϋπαλληλική ιδιότητά του.

2. Διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 774/1970 «περί κυρία' 
j^-^.ίσεως τοΰ μεταφερομένου εις τον ΕΛ.Τ.Α. προσωπικού 
τ7: Γενικής Δ νσεως Ταχυδρομείων τοΰ 'Υπουργείου Συγ
κοινωνιών» ώρίσθη. ότι. εκείνο έκ τοΰ προσωπικοΰ πού 
υετετέεθη είε τον ΕΑ.Τ.Α καί είχε, κατά τήν ίδρυσι τοΰ 
Ί ΐς-.χ./ισυοΰ. δημοσίαν υπηρεσίαν πλέον των 15 έτών. 
<;ά διεττοει όλα τά συνταξιοδοτικά του δικαιώματα έναντι 
τοΰ Δημοσίου, καί. περαιτέρω, ότι ό χρόνος υπηρεσίας τοΰ 
πεοσωπικοΰ αύτοΰ εις τον ΕΛ.ΤΑ θά θεωρείται ώς χρόνος 
Δημοσίας 'Υπηρεσίας.

3. 'II νομική μορφή λειτουργίας τοΰ νέου ’Οργανισμού 
(Δημοσία Έπιχείρησις) καί ή άπώλ.εια τής δημοσιοϋπαλ
ληλικής ΐδιότητος τοΰ προσωπικού πού μετεφέρθη tic αυτόν 
επέβαλαν τήν σύνταξιν, υπό του Δ.Σ. του ΕΛ.ΤΑ.Γενικού 
Κανονισμού Προσωπικού, ό όποιος, άλλως τε, επροβλ.επετο 
υπό τοΰ άρθρου 8 τοΰ ιδρυτικού νόμου τοΰ ΕΛ.ΤΑ. Διά 
τοΰ Γ.Κ.Π. καθιερώθη, κατά κλάδον. νέα ίεραρχική κλίμαξ, 
ή όποια ήτο διάφορος τής τοΰ '1 παλλ.ηλικοΰ Κώδικος. 
'Επομένως, διά -νά υπάρχει -δυνατότης συνταςιοδοτήσεως 
έκ τοΰ Δηιιοσίου τών υπαλλήλων τοΰ ΕΑ.ΤΑ πού είχαν 
τό δικαίωμα νά συνταξιοδοτηθούν έξ αύτοΰ. έπρεπε νά όρισθή 
νομοθετικώς ή άντιστοιχία τών βαθμών τοΰ ΕΛ.ΤΑ προς 
τούς βαθμούς τής κλίμακος τοΰ 'Υπαλληλικού Κώδικος. 
Ί1 αντιστοιχία αυτή καθωρίσθη διά τού Ν.Δ. 1162/1972, 
«περί καθορισμού αντιστοιχίας τών έκ τού Δημοσίου Ταμείου 
συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων τών 'Ελληνικών Ταχυ
δρομείων» καί ή όποια ισχύει μέχρι σήμερα.

4. Διά τών Ν’. 22/1975 «περί ρυθμίσεως θεμάτων κατα- 
στασειυς τών δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων καί ύπαλ- 
λ.ήλ.ων Ν.Π.Δ.Δ.» καί 434/1976 «περί πληροί) σεω ς θέσεων 
κα·. ρυθμίσεως θεμάτων έφορώντων εις τήν κατάστασιν 
τών δημοσίων υπαλλήλων καί ύπαλλ.ήλ,ων ΝΠΔΔ» έθεσπί- 
σθησαν διάφοροι ευεργετικά·, διατάξεις διά τούς δημοσίους 
υπαλλήλους καί τούς υπαλλήλους τών Ν.Π.Δ.Δ. Αί διατάξεις, 
όμως. αύταί δεν ήτο δυνατόν νά τύχουν έφαρμογής καί έπί 
των υπαλλήλων τού ΕΛ.ΤΑ. άν καί τό μεγαλύτερο μέρος 
"ου προσωπικού του προήρχετο καί αριθμός μεγάλ.ος άπό 
αυτό θά συνταξιοδοτηθή έκ τού Δημοσίου.

Συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού Ν.Δ. 496/1970, 
και τοΰ Π.Δ. 277/1975 «περί τής νομικής μορφής λ.ειτουρ- 
γιας τής 7 αχυδρομικής Υπηρεσίας, διά τό μετά τήν 30.4.1975 
χρονικόν διάστημα» τό Δ.Σ. τού ΕΛ.ΤΑ ένέκρινε τήν έφαρ- 
μοο-ην, διά τό μεταφερθέν προσωπικόν του, διατάξευ/ν 
αναλογών προς έκείνας τών Ν’. 22/1975 καί 436/1976.

Ομως, ή πραγματοποίησις τών ώε άνω τροποποιήσεων 
^'-υ Γ.Α.Κ. τού ΕΛ.ΤΑ καί εΐδικώς αυτών πού άναφέρονται 
-π την άνύψωσιν τών θέσεων Κλάδων Διανομέων, Κλητήρων 
Διαμετακομιστών καί Καθαριστριών, δέ.· είναι δυνατή έκ 
"υυ γεγονότος ότι τό Ν.Δ. 1162/1977 δέν προβλέπει συντα- 
ειοοοτικήν αντιστοιχίαν τών βαθμών τών κλάδων τού ΕΛ.ΤΑ 
προς τούς βαθμούς τού 'Υπαλληλικού Κώδικος.

«Άρθρον 1 τού Ν.Δ. 1162/1972.
'Ο κανονισμός τής συντάξεως τοΰ έν παραγράοω 1 τ 

άρθρου 1 τού Ν.Δ. 774/1970 «περί κυρίας άσφαλ.ίσεως τ 
μεταφερομένου εις τόν ΕΑ.ΤΑ προσωπικού τής Γενικ 
Διευθύνσεως Ταχυδρομείων τού 'Υπουργείου Συγκοινωνκ 
άναφερομένου προσωπικού, ένεργεΐται έπί τή βάσει τ 
κάτωθι άντιστοιχίας μεταξύ τών βαθμών τών προβλεπ 
μένων ύπό τού Γενικού Κανονισμού προσωπικού ΕΛ.Τ 
πρός βαθμούς τής ιεραρχίας τών δημοσίων ύπαλλήλω·

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

Βαθμοί 'Ιεραρχίας 
' Υπαλλήλων ΕΛ. ΤΑ

Βαθμοί Δημοσιοϋπαλληλικής 
Ιεραρχίας

Α’ Κλ.άδος .............
Β' Κλάδος ............
Γ' Κλάδος . ...........
Δ' Κλάδος .............
Ε' Κλ.άδος Διανομέων

1) Δ1 1) Τμηματάρχης β ' (5ος)
2)Λ2 2) Εισηγητής (6ος)
3) Δ3 3) Γραμματεύς α' (~ος)
4) Δ4 4) Γραμματεύς β' Ο

) ο «η

5) Δ5 5) ’Ακόλουθος (9ος)
6) Δ6 6) Γραφεύς α' (10ος)
7) Δ7 7 ) Γ ραφεύς β' (11ος)

Η' Κλ.άδος Κλητήρων -

1) ΚΛ1 Γραμματεύς β' (8ος)
2) ΚΛ2 ’Ακόλουθος (9ος)
3) ΚΑ3 Γ ραφεύς α' (10ος)
4) ΚΑ4 Γραφεύς β' (11ος)
5) ΚΛ5 Κλητήρ α' (12ος)
6) ΚΛ6 Κλητήρ β' (13ος)

Θ' Κλ.άδος Διαμετακομιστών
1) Δ.Μ1 Γ ραμματεύς β' (8ος)
2) Δ.Μ2 ’Ακόλουθος (9ος)

. 3) ΔΜ3 Γραφτός α' (10ος)
4) ΔΜ4 Γρασεύς β' (11ος)
5) ΔΜ5 Κλητήρ α' (12ος)
6) Δ.Μ6 Κλητή ρ β' (13ος)

Κλ,άδος Καθαριστριών
1) ΚΘ1 Άκόλ.ουθος (9ος)
2) ΚΘ2 Γραφεύς α' . (10ος)
3) ΚΘ3 Γρασεύε β' (11ος)
4) ΚΘ4 Κλητήρ (13ος)».

’Εν οψει τών άνωτέρω ττροτείνετα·. το συννιιποβαλλόμ
σχέδιον νόιιου. νό όποιον παοακαλ.ούμεν ί
ύπό τής Βουλής.

Έν ΆΟήναιε τή 26 ’Ιουλίου 19/8
Ό Υπουργός - 

ΛΘΛ.Ν. ΚΑΝΈΛΛΟΠΟΤΛΟΣ


