
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
το σχέδιο νόμου «Σύσταση θέσεων προσωπικού στο 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

'ο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο λειτουργεί από του έτους
8. ως Δημόσια Υπηρεσία σε διοικητική και οικονομική 
κέντρωση, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο και 
δικό του προϋπολογισμό ο οποίος είναι πάντοτε πλεονα- 

τικός.
ον έλεγχο και την εποπτεία σ’ αυτό ασκεί ο Υπουργός 
κοινωνιών (ΑΝ 1118/1938, Π. Δ/γμα 389/19/7).
ο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δεν ασκεί καμία διοικητική 

ίσια., χωρίς να επιδιώκει κέρδη, αναπτύσσει εξελισσό- 
■; επιχειρηματική δραστηριότητα για λογαριασμό του 
.οσίου. Στον τομέα προσέλκυσης καταθετών δρα όπως 
λοιπά Τραπεζικά ιδρύματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
ια την εκπλήρωση της αποστολής του στον τομέα της 

Λΐέργειας και διάδοσης του αποταμιευτικού πνεύματος 
ως στόχο την προσέλκυση όλων των εισοδηματικών 

:ων σ’ όλη την επικράτεια μέσα από ένα ευρύ δίκτυο 
.καταστημάτων και Ταχυδρομικών Γραφείων. Η πρόσπά- 
. της καλύτερης εξυπηρέτησης των καταθετών του Ταχ. 
,ιευτηρίου δεν εξαντλείται μόνο στην εξάπλωση του 
πύου των Υποκαταστημάτων του, αλλά και στην κα- 
ωση ωραρίου συναλλαγής σε πολλά Υποκ/τα όλη τη

διάρκεια της ημέρας χωρίς διακοπή, καθώς και ειδικού 
ωραρίου τα Σάββατα και τις Κυριακές.

Εκτός από την παραπάνω αποστολή του γτα την καλλιέρ
γεια και ανάπτυξη του πνεύματος της δημιουργικής απο
ταμίευσης, εχει ως αποστολή και την αξιοποίηση των 
συγκεντρουμένων καταθέσεων με την διοχέτευσή τους κυρίως 
σε έργα αναπτυξιακά κοινής ωφελείας, πάντα μέσα στα 
πλαίσια της Κυβερνητικής Πολιτικής.

Το προσωπικό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και η 
εν γένει υπηρεσιακή κατάστασή του, διέπεται από τις 
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως και οι λοιποί 
δημόσιοι υπάλληλοι. Για το λόγο αυτό, στις αποφασιστικές 
αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου δεν περιλαμβάνε
ται η δυνατότητα αύξησης του αριθμού των οργανικών θέ
σεων και συνεπώς η αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
δημιουργεί η συνεχώς αυξανόμενη κίνηση των διαοόοων 
εργασιών, προϋποθέτει νομοθετική ρύθμιση.

Παρά τις ποικ^^ς αντιξοότητες το Ταχυδρομικό Τα
μιευτήριο σημείωσε μέχρι σήμερα αλματώδη πρόοδο με 
αποτέλεσμα οι καταθέσεις του να ανέλθουν στις 31.12.1983 
στο ύψος των 286 δισ. δρχ. τα οποία διατίθενται εξ ολο
κλήρου για την εκτέλεση του Κυβερνητικού Προγράμματος 
και οι καταθέτες του στους 3.571.173.

Παραθέτουμε παρακάτω στατιστικά στοιχεία της 31.12. 
1976 και 31.12.1983 από τα οποία προκύπτει η ανοδική 
πορεία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου η οποία και δη
μιούργησε τα προς νομοθετική ρύθμιση προβλήματα.

31.12.1976 31.12.1983

818 , 931
89 102

ος καταθέσεων * . *,■ 66.198.8/3.0/8 "286.161.493.823
ούμενοι λογαριασμοί . _r- _.. .... 2.721.5/δ 3.571.173
υληψίες (καταθ. — αποδ.) ενός χρόνου 4.7/5.982 6.091.077
ιινηθέντα κεφάλαια 81.498.720.0/0 283.605.8/0.6/3

ειθέντα Δάνεια σε Φυσικά Πρόσωπα 123.880 160.054

- νά

•ανική δύναμη κάθε κατηγορίας προσωπικού 
κ/ματα Συν/γης :Ταχ. Τχμ/ρίου"' -

Ποσοστό
αύξησης
11,40%
14,60%

332.30%
31,20%
27,50% 

248% 
29.20 %

ις ποσού χορηγηθέντων Δανείων σε φυσικά 
τωπα - ·.
υς ποσού χορηγηθέντων Δανείων σε Νομικά 
σωπα
.ς ποσού επιταγών Δημοσίου που εξοφλούνται 
να χρόνο (αριθμός επιταγών περίπου 800.000) 
υς ποσού επιταγών επιστροφής φόρου που εξο- 
;νται σ’ ένα χρόνο

12.338.015.149 23.554.626.813

36.512.045.419 ' 300.432.992.000

4.513.212.022 13.691.665.159

58.324.459 929.365.070

90,90.% 

722,80% 

203,40 % 

1493,40%

έες εργασίες, εν τω μεταξύ, έχουν ανατεθεί στο Ταχυ- 
ιικό Ταμιευτήριο και συγκεκριμένα : Γ ·■ :

εξόφληση λογ/σμών ΟΤΕ ( έναρξη 1.2.1976): -
έκδοση και εξόφληση επιταγών συν/χων ΤΑΥΑΥΣ 
πό το 1980)
έιαχείριση εισφορών των ΚΤΕΑ σε λογ/σμό όψεως 
τά το .1980)
ειάθεση οαολόνων Ε.Τ.Β.Α. και Ε.Κ.Τ.Ε. (“από το 
*) - '·· · ·; 
ημιουρνία Ειδικών Προθεσμιακών Καταθέσεων (,.από
.980) ’ · V.

··.'··■ < >
κτός από τα παραπάνω, πολλές φορές το Ταχυδρομικό 
ιευτήριο επιφορτίζεται με την διεκπεραίωση Υπη- - 
ών του Δημοσίου, εκτάκτου χαρακτήρα, τις οποίες ot

Τράπεζες δεν αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν, με απο
τέλεσμα την πρόσθετη καταπόνηση του ανεπαρκούς προ
σωπικού του, όπως είναι η Ταμειακή εξυπηρέτηση της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας, η εξόφληση επιταγών Ασφαλι
στικών φορέων κλπ. Σε περίπτωση μάλιστα απεργίας 
των Τραπεζοϋπαλλήλων όλες οι επιταγές συντάξεων του 
Δημοσίου εξοφλούνται από το Ταχ. Ταμιευτήριο.

Ο οργανισμός του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου διέπεται 
από τις διατάξεις του Π.Δ. 389/79, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το Ν. 917/1979.

Από τότε δεν έχει γίνει καμία αύξηση των οργανικών 
θέσεων του προσωπικού .του, αλλά μόνο μερική πλήρωσή 
ορισμένων κενών’ λόγω ‘‘αναστολής των προσλήψεων στο 
Δημόσιο'.· - ή ’ ' - ;

-ς , · --- } - - ’ *" - ’ ·’*■ -· f ' f · ο
Η ο.ργανιχή σύνθεση του μονίμου προσωπικού του είναι 

σήμερα η ακόλουθη 1 -·ίν;'»έ- ·; ·1 ^
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θέσεις
Κλάδος ATI Διοικητικός (12 θέσεις με 3ο-2ο,33 "" 

με 3ο-4ο και 76 με 8ο- 60) 121
Κλάδος ΑΤ2 Λογιστικός (11 θέσεις με 3ο-2ο, 41 

με 5ο-4ο 78 με 8ο-6ο) · -- - · 130
Κλάδος ΑΤ3 Αναλυτών Προγραμματιστών (1 θέ- - 

ση με 3ο- 2ο, 11 με 7ο-4ο) ' - ■ 12
Κλάδος API Διοικητικός ( προσωρινός) (1 θέση 

με 3ο- 2ο, 1 με 5ο-4ο) - V 2
Κλάδος ΑΡ2 Λογιστικός ( προσωρινός) (3 θέ

σεις με 5ο-4ο) — , - ·. .. . 3
Κλάδος ΑΡ3 Υπομηχανικών (1 θέση με 5ο-4ο,

1 με 9ο-6ο) -.-7 : 2

' ‘7- ΚΛΑΔΟΙ" ΜΕ '
Κλάδος ΜΕΙ Διοικητικός ( 86 θέσεις με 6ο-4ο,

341 με 10ο-6ο) - ... 426
Κλάδος ΜΕ2 Δακτυλογράφων ( 4 θέσεις με 5ο- .

4ο, 16 με 10ο- 6ο) . 20
Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Προγραμματιστών Η/Υ 

(2 θέσεις με 5ο- 4ο, 10 με 9ο-6ο) 12
Κλάδος ΜΕ4 Χειριστών Η/Υ Μέσων ΤΙροπαρά- , , 

σκευής Στοιχείων (2 θέσεις με 5ο- 4ο, 8 ι·ε 9ο- 
6ο) ■' ·>■>- = - · 10

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Εποπτών Κτιρίων ( 1 θέ
ση με 9ο-6ο) ‘ 1

Κλάδος ΜΕ6 Τηλεφωνητών (3 θέσεις με 10ο-6ο) - 3

2 — . '' *
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Την επίλυση κυρίως της αριθμητικής ανεπάρκειας του, 
προσωπικού επιδιώκει να καλύψει'το υπό κρίση σχέδιο νό
μου. Η αποδοτικότερη και ορθολογιστικότερη οργάνωση 
των Υπηρεσιών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου θα ολο
κληρωθεί με την κατάρτιση του νέου οργανισμού σύμφωνα 
με τις διατάξεις των πρόσφατων Νόμων για τη Δημόσια 
Διοίκηση. Με την αύξηση των θέσεων προσωπικού θα επι
τευχθεί ευρυθμότερη λειτουργία των υπηρεσιών, περαιτέρω 
βελτίωση των συνθηκών εξυπηρέτησης του συναλλάσσομε-, 
νου κοινού, πληρέστερος έλεγχος των διαχειρίσεων και ανά
πτυξη των εργασιών σε περιοχές που υπάρχουν ή δημιουρ- 
γούνται το πρώτο αποταμιευτικές πηγές, για να διαδοθεί 
παντού το αποταμιευτικό πνεύμα και να κατκστή το σε αδρά^ 
νεια κεφάλαιο παραγωγικό με πολύ φθηνό κόστος.

Τ ' f i- * —*> ‘ \ f ' , ,
Σημειώνουμε εδώ ότι με βάση τραπεζικά κριτήρια, το. 

κόστος του χρήματος που διακινείταχ από το Ταχυδρομικό. 
Ταμιευτήριο, από πλευράς Δαπανών Προσωπικού, εμφανί-’ 
ζει την ακόλουθη διακύμανση κατά τα έτη 1976-1982. .
Έτος Κόστος χρήματος σε σχέση με τις δαπάνες προσω-

1976 ■
1977 ■
1978 - 
1979'
1980 .
1981 ·
1982 ■

0,51
0,46
0,47 ω.ι.

- 0.49 
' 0.50 

0,47 1 
0,45" ‘·

εΟ 
. ί 
>L

Κλάδος ΜΕ7 Χειριστών Διατρητικών και Επα
ληθευτικών Μηχανών ( προσωρινός 6 θέσεις με ·; 
5ο-4ο, 25 με 9ο-6ο) 31
... ΚΛΑΔΟΙ ΣΕ
Κλάδος ΣΕΙ Κλητήρων (46 θέσεις με 12ο-7ο) 46

ΐΓ V ; V ’: ^ "r.
Κλάδος ΣΕ2 Φυλάκων ( προσωρινός) ( 9 θέσεις Έ 

με 12ο- 7ο) — —
Κλάδος ΣΕ3 Θυρωρών ( 6 θέσεις με 12ο-7ο) __ 6

- . ·. » _^· ·* . ι ν . !

Εκτός από τις θέσεις μόνιμου προσωπικού, υπάρχουν καί' 
97 τακτικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων. '

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν τόσο οι υπηρε
σιακές ανάγκες τις οποίες δημιούργησαν τα μεγέθη που πα- 
ρατάθηκαν καθώς και οι νέες δραστηριότητες όσο και ό αρι
θμός του προσωπικού, με τον οποίο καλύπτονται σήμερα οι 
ανάγκες αυτές. > · - ·

Η αντιμετώπιση της αύξηση του προσωπικού, είχε επι- 
σημανθει έγκαιρα με σχετική ενημερωτική έκθεση του Υ
φυπουργού Συγκοινωνιών προς την Τριμελή Επιτροπή Υ
πουργών η οποία και ενέκρισε τη σύσταση νέων θέσεων προ
σωπικού στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με την .αριθμ. 415/ 
19.4.83 πράξη της. Οι θέσεις αυτές, λόγω του επείγοντος 
του θέματος, συμπερλ.ήφθηκαν στο σχέδιο του νέου οργα
νισμού του Ταχ. Ταμιευτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 17 του Ν. 1320/1983, το οποίο όμως εκκρεμεί 
στη Δημόσια Διοίκηση: για τε/,ική έγκριση μέχρι ολοκλή
ρωσης του Νόμου για το νέο βαθμολ.όγιο - μισθολόγιο των 
Δημοσίων Υπαλλήλων. Στο διάστημα όμως αυτό συνεχί- 
σθηκε η ανοδική πορεία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, 
με αποτέλεσμα τη συσσώρευση νέας καθυστέρησης στην 
επεξεργασία των στοιχείων και την παρεμπόδιση ολοκλή
ρωσης των αρχείων του Ηλεκτρονικού Υπολ.ογιστού, ώστε 
να επιτευχθεί ο συστηματικός διαχειριστικός έλεγχος που 
χωλαίνει επικίνδυνα. Επιδεινώθηκε εξ άλλου η κατάσταση 
στα Γραφεία Συναλλαγών όπου εξακολούθησε η «εκ των 
ενόντων» αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών, με συνέ
πεια την ταλαιπωρία του συναλλασσόμενου κοινού, το οποίο 
έχει ιδιαίτερη ευαισθησία όταν προσέσχεται να εμπιστευ- 
θεί το προϊόν του μόχθου του. —

Ενόψη των παραπάνω και λαμβανομένου υπ’ όψη του 
γεγονότος ότι η κατά 11,40 % αύξηση του προσωπικού στη 
διάρκεια των ετών 1976-1983 δεν επηρέασε καθόλου προς 
τα άνω το κόστος του διακινούμενου χρήματος, επειδή επι
τεύχθηκε ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του . Ταχ. Ταμιευ^' 
τηρίου, πρέπει να θεωρηθεί βέβαιο ότι και η προτεινόμενη; 
και επιβεβλημένη νέα αύξηση του προσωπικού δεν θα συντε- . 
λέσει ουσιωδώς στην αύξηση του κόστους του χρήματος 
από πλευράς δαπανών προσωπικού. ·' *

Από την εφαρμογή των διατάξεων του Νομοσχεδίου- 
. καμία δαπάνη δεν προκαλείται σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού. Αυτή ανέρχεται το χρόνο στο ποσό των 
148.354.000 δραχ. και βαρύνη τον προΟπολ.ογισμό του Ταχ. ‘ 
Ταμιευτηρίου στον οποίο έχει γίνει η σχετική πρόβλεψη. 
Ως προς τις προτεινόμενες διατάξεις αναφέρονται τ’ ακό-π 
λ,ουθα : · -· ... _ ... .·'] 1

Για τα άρθρα 1 και 2.
Με τα άρθρα 1 και 2 αυξάνονται οι θέσεις μόνιμου κατώ-" 

τερου προσωπικού (εισαγωγικού βαθμού) κατά κλάδους και 
ειδικότητες με βάση αξιολ.όγησης τα δεδομένα που ανα
φέρθηκαν. Οι επί πλέον αυτές μονάδες έχει προγραμ- 
ματισθεί να καλ,ύψουν πάγιες και τρέχουσες υπηρεσι
ακές ανάγκες, όπως είναι η δημιουργία νέων υποκα
ταστημάτων σε πρωτεύουσες νομών κα. η επάνδρωση
ταστημάτων σε πρωτεύουσες νομών και η επάνδρωση
εμφανίζουν αυξημένη ·αποταμιευττκή κίνηση, που μπο
ρεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο με τη διεύρυνση του κύ
κλου των δραστηριοτήτων από υπαλλ,ήλ.ους του οργανισμού, 
οι οποίοι έχουν το ζήλο με τον τρόπο να αναζητήσουν 
ανεκμετάλλευτες αποταμιευτικές πηγές. Ακόμη θα καλύ- 
ψουν ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας για την εύρυθμη 
λειτουργία της και συγκεκριμένα των Διευθύνσεων Μηχ/σης, 
Ειδικών Υπηρεσιών και Ταμειακής Υπηρεσίας, προκειμέ- 
νου, να ολοκληρωθεί η ενημέρωση των αρχείων του Ηλεκ
τρονικού Υπολογιστού και να αναπτυχθούν νέες μηχανο
γραφικές εφαρμογές και σ’ άλλους υπηρεσιακούς τομείς, 
να αντιμετωπισθεί ο ιδιαίτερος φόρτος εργασίας στη Διεύ
θυνση Ειδικών Υπηρεσιών δεδομένου ότι το Ταχ. Ταμιευ
τήριο εξοφλεί το 1/3 των επιταγών συντάξεων Δημοσίου, 
(—ρίπου 800.000 επιταγές το χρόνο), να επανδρωθούν οι 
χρηματαποστολές που σήμερα διεξάγονται χωρίς την επι-
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λλόμενη · από λόγους ασφαλεία: σύνθεση με αποτέ-
ταα τον άμεσο κίνδυνο ληστειών και να φυλάγονται τα 
πουσιακά στοιχεία του Ταχ. Ταμιευτηρίου στην Κεν- 
χή Τπηρεσία (θυρίδες - Θησαυροφυλάκιο). 
Δημιουογούνται νέοι κλάδοι, για. να καλύψουν ποικίλες 
ανκες. που έχουν προκόψει από τη λειτουργία ιδιόκτητων 

μισθωμένων καταστημάτων, ανέγερση κτιρίων σε ιδιό- 
ητα οικόπεδα. επίβλεψη οικοδομικών εργασιών, λει- 
;ργία και εγκατάσταση ηλεκτρολογικών μηχανολογικών 

κλιματιστικών εγκαταστάσεων καθώς και ' ο κλαοος 
ταοοαστών διερμηνέων για να επανδρωθεί με καταλ- 
*.ο επιστημονικό προσωπικό η Διεύθυνση Οργανωσεως 
·. Μελετών. ·. ι «··”

Για το άρθρο 3.

Ταχυδρομικού Τααιευτηοίου, ασχολούμενου αποκλειστικώ: 
εις την διεξαγωγήν της υπηρεσίας του Ταμιευτηρίου, ως 
Τπολόγου διαχειριστού ταύτης.

Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον αποφάσεις εκδίδονται 
εντός του πρώτου διμήνου εκάστου έτους, επί τη βάσει των 
στοιχείων κινήσεως του προηγουμένου έτους και κατά την 
πρώτην εφαρμογήν του παρόντος μέχρι τέλους Μαΐου 1965.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Σύσταση θεσεων προσωπικού στο Ταχυδρομικό Τααιευ-

τήριο.

Άρθρο 1.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, γίνονται ανάλογες 
ιμίσεις προς εκείνες που προβλέπει άλλο Νομοσχέδιο το 
οίο ψηφίστηκε πρόσφατα και που προβλέπει την μονιμο- 
,ηση των εκτάκτων υπαλλήλων του Δημοσίου. Οι ρυ- 
'σεις αυτές αναφέρονται στο προσωπικό του Ταχυδρο- 
·,ού Ταμιευτηρίου που ήδη υπηρετεί με σχέση εργασίας 
ωτικού δικαίου σε ειδικότητες αντίστοιχες με τους κλά- 
ις προσωπικού πόυ προβλέπονται στο Νομοσχέδιο,

Για το άρθρο 4.

Με το άρθρο 4^ ρυθμίζεται για πρώτη φορά η αντιμετώ- 
τη των προβλημάτων που δημιουργούνται από τη συνεχώς 
ςανόμενη κίνηση Ταμιευτηρίου σε ταχυδρομικά γραφεία 
ίνολο γραφ. 750) στα οποία η υπηρεσία ταμιευτηρίου 
ξάγεται από ταχυδρομικούς υπαλλήλους παράλληλα με 
κύρια καθήκοντά τους και οι οποίοι για το λόγο αυτό 

υνατούν να εξυπηρετήσουν την πολυπληθή πελατεία του 
,χυδρομικού Ταμιευτηρίου. Με * την τοποθέτηση υπαλ- 
λων -ταμιευτηρίου, κάθε φορά στα παραπάνω ταχυδρο- 
κά γραφεία και ιδιαίτερα των πρωτευουσών νομών και 
ν μεγάλ.ων αστικών κέντρων, πιστεύεται ότι θα δίπλα- 
ισθεί αμέσως ή' κίνησή τους'αφού 'θα διευρύνεται ο κύ- 
ος των δραστηριοτήτων τους από τους ταμιευτηριακούς 
αλλ.ήλους και θα βελτιώνονται οι συνθήκες εξυπηρέτησης 
j αποταμιευτικού κοινού.

Για το άρθρο 5. -
Με το τελευταίο άρθρο ρυθμίζεται το θέμα της έναρξης 
: ισχύος του προτεινόμενου Νομοσχεδίου. ' ;·
Στην παρούσα προσαρτάται παράρτημα το οποίο περιέχει 
κείμενά των, με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο, τροπο- 

-ουμένων διατάξεων. " ........... ..... .... ί

Α-λήνα, *21 Ιουνίου 1985 - ;;
. Ο: Ττουργο; ‘.

οεδριας της Κυβέρνησης „ . Οικονομικών
ΑΠΟΣΤ. ΛΑΖΑΡΗΣ ’-.Λ" ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ

'Συγκοινωνιών · ' γ
■ ΕΓΑΪΤ. ΚΟΤΛΟΤΜΠΗΣ γ·:·Χ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ανήκει στην Εισηγητική έκθεση του Σχεδίου Νόμου «Σύ- 
αση θέσεων προσωπικού στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο». 
Περιέχει τα κείμενα των τροποποιούμενων διατάξεων.
4464/1965 (ΦΕΚ 72/Α/1965).

"·/ Άρθρο 22.
1.................................... ........ .....................................................

3. Εις Ταχυδρομεία και Ταχυδρομικά Γραφεία, εις τα 
οια η κίνησις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου υπερβαίνει 
ς επτά χΛιάδας πεντακοσίας (7.500) δοσοληψίας ετη- 
υς, επιτρέπεται δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμ- 
-’λίου, Ααμβανομένης μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου 
ηρεσιακού Συμβουλίου, η τοποθέτησις υπαλλήλου πού

Αύξηση; θέσεων.
1. Αυξάνονται οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του 

Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, στον εισαγωγικό βαθμό κατά 
κλάδους, ως εξής :

α) κλάδος ΑΤΙ διοικητικού εβδομήντα (70) θέσεις,
■ β) κλάδος ΑΤ2 λογιστικού εβδομήντα (70) θέσεις,"

γ) κλάδος ΑΤ3 αναλυτών — προγραμματιστών οκτώ (8) 
θέσεις, - r ·.·■ \ ς · .' Α
* δ) κλάδος ΜΕ4 χειριστών Η/Τ μέσων προπαρασκευής 
στοιχείων οκτώ (8) θέσεις και

. ε) κλάδος ΣΕ1 κλητήρων δέκα (10) θέσεις. ·
2. Αυξάνονται οΓ θέσεις των πρόσθετων αστυφυλάκων —

χωροφυλάκων (άρθρο"44 π.δ. 389/1977) (ΦΕΚ 119) κατά 
επτά (7). -- " ·"

- - ; - ' -Άρθρο 2. · ' ή7
.... χ ... , Σύσταση κλάδων — προσόντα. · .,, <

Συνιστώνται νέοι κλάδοι μόνιμου προσωπικού ως εξής :
ί. Κλάδος ΑΤ4 μηχανικών, με έξι (6) θέσεις, τρεις (3) 

πολιτικών μηχανικών, μία (1) μηχανολόγου — ηλεκτρολόγου 
και δύο (2) αρχιτεκτόνων. Οι θέσεις αυτές διακρίνονται 
κατά βαθμούς ως εξής :

α) μία (1) με βαθμούς 3ο - 2ο και έ
; β) πέντε (5) με βαθμούς 6ο -4ο.

Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό 6ο βαθμό ορί
ζονται δίπλωμα του Έ.Μ.Π. ή πολυτεχνικής σχολής ημε
δαπού πανεπιστημίου ή ισότιμό" δίπλωμα πανεπιστημίου 
της αλλοδαπής των" αντίστοιχων ειδικοτήτων και άδεια 
άσκησης επαγγέλματος. - - '

2. Κλάδος ΑΤ5 μεταφραστών — διερμηνέων με τρεις (3)
θέσεις, μία (1) με βαθμούς 3ο - 2ο και δύο (2) με βαθμούς 
7ο - 4ο. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγοεό 7ο βαθμό 
ορίζονται : . . ........ ....... ...

α) πτυχίο ανώτατου ημεδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος 
ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής και τ :.π- .· -π 
τβ) πτυχίο ΚΕΜΕΔΙ (τμήματος μεταφραστών ή διερμη

νέων). Αν δεν προσέλθουν υποψήφιοι με πτυχίο ΚΕΜΕΔΙ 
απαιτείται άριστη γνώση μίας ή δύο (2) ξένων γλωσσών 
(αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική,) όπως ορίζεται με 
την προκήρυξη. _!.. .

3. Κλάδος ΑΡ διοικητικού — λογιστικού με εκατό (100) 
θέσεις, είκοσι πέντε (25) με βαθμούς 5ο - 4ο και εβδομήντα 
πέντε (75) με βαθμούς 9ο -6ο. Προσόντα διορισμού στον 
εισαγωγικό 9ο βαθμό ορίζονται πτυχίο τμήματος λογιστικής 
ή διοίκησης επιχειρήσεων σχολής διοίκησης και οικονομίας 
ΤΕΙ της ημεδαπής, ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας ισό
τιμης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής. Από τις θέσεις αυτού 
του "κλάδου δεν πληρούται ίσος αριθμός με τους υπηρε-- 
τσόντες, κάθε φορά," διοικητικούς υπαλλήλους σε πρόσω-* 
ρινές θέσεις που έχουν συ σταθεί κατ’ -εφαρμογή των' δια
τάξεων του άρθρου Τ5 /τουνν." 1476/1984 ’ (ΦΕΚ 136).'-'7


