
ΕΙΣΗ ΓΙΠΊΚΙΙ ΕΚΘΕΣΙΣ
·[:-·_ τοϋ σχεδίου Νόμου «π::’, συστάσεως εις τό Τχχυ- 

όίοαικόν Ταμιευτήριου θεσεων προσωπικοϋ_καί ρυθμίσεως 
Οεοιατων άφορώντων εις τήν αρμοδιότητα τοϋ Διοικη
τικού Συμβουλίου αυτού».

Ποόζ τήν Βουλήν των Ελλήνων

Τό Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριου λειτουργεί ατό τοϋ έτους 
l;i.3S. ώς Δημοσία Υπηρεσία ευ διοικητική καί οικονομική 
αποκεντρώσει, διοικούμενον υπό ίδιου Διοικητικού Συμ- 
So υλίου καί έχου ίδιου προϋπολογισμόν. Τόυ επ’ αυτού 
-'/ ---/ου καί ταυ έποπτείαυ άσκεΐ ό Υπουργοί Μεταφορών 
καί’ Επικοινωνιών (Λ.Ν'. 1118/1938 Β.Δ. S72/10U0).

Τό Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριου, χωρίς νά έπιδιώκη κέρδη, 
αναπτύσσει έξελ.ισσομένην δραστηριότητα, διά λογαριασμόν 

.τοϋ Δημοσίου, εις τον τομέα τής άποταμιεύσεως καί εις τάς 
συναφείς προς αυτήν εργασίας.

Διά την προσέλκυσιν καταθέσεων έχει συστηματοποιήσει 
τήν καλλιέργειαν καί άνάπτυξιν τοϋ άποταμιευτικοϋ πνεύ- 
ματος. έχον ώς κυριώτερον στόχον τάς ' λαϊκάς τάξεις, 
διά τήν εξυπηρέτησιν των όποιων έχει καθιερώσει ώρας 
συναλλαγής καθ’ όλην τήν ημέραν, ανευ διακοπής, ώς καί 
ειδικόν ώράριον κατά τάς Κυριακάς καί λοιπάς αργίας.

Τό προσωπικόν τοϋ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου καί την 
εν γένει υπηρεσιακήν κατάστασιν τούτου, διέπουν αί δια
τάξεις τοϋ Υπαλληλικού Κώδικος, ώς καί τούς λοιπούς 
δημοσίους υπαλλήλους. Ώς ,έκ τούτου, εις τάς άποφασιστι- 
κάς αρμοδιότητας τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου δεν περι
λαμβάνεται ή δυνατότης αύξήσεως τοΰ άριθμοϋ των ορ
γανικών θέσεων καί συνεπώς ή άντιμετώπισις τών προβλη
μάτων τά όποια δημιουργεί ή συνεχώς αύξανομένη κίνησις 
τών διαφόρων εργασιών, προϋποθέτει νομοθετικήν ρύΟμισιν.

Παρατίθενται κατωτέρω στατιστικά στοιχεία, μέ βάσιν 
συγκρίσεως τήν τελευταίαν δεκαετίαν, καθ’ όσον, κατά τό 
χρονικόν τοϋτο διάστημα, έσημειώθη ή σημαντική ανοδική 
πορεία τών εργασιών τοϋ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, 
ή οποία έδημιούργησε καί τά προτεινόμενα, διά τής πα-
ρούσης. πρός νομοθετικήν ρύθμισιν, προβλήματα :

- · Ποσ/τόν

—’Οργανική δύ-
31-12-1964 .31—12—1975 αύξ/σεως

ναμις πάσης κα
τηγορίας προσω
πικού 351 589 68%
— Γραφεία Συναλ
λαγής Ταχυδρο
μικού Τ αμιευ-
τηρίου 22 89 305 %
— Τηρούμενοι 
Λογαριασμοί
— Δοσοληύίαι

745.700 2.49S.293 235 %

(ενός έτους) 1.922.000 4.040.063 110 %
— Διακτ/ηθέντα 
κεφάλ.αια (ενός 
έτους ) 10.460.000.000 59.522.S68.8S2 469 %
—Έγκριθέντα 
δάνεια εις Φυσι
κά Πρόσωπα " 26.563 115.246 334 %
— Συναφθέντα
αρχικά καί συμ
πληρωματικά δά
νεια εις Φυσικά 
Πρόσωπα 18.076 70.921 292 %
— Ποσόν χορη- 
γηθέντων δανεί-
ων εις Φυσικά
Πρόσωπα 859.800.000 11.333.000.000 1218 %

31-12-1994
— ΙΤοσον χορη- 
γηθέντων δανείων 
εις Νομικά ΙΙρό- 
σωπα
—Εθνικά Δά
νεια - Μετοχαί : 
α) τεμάχια 
β) άξια

'· -.ο „ ,
Π οσ/τόν 

31-12-1975 αύξ/σεως

1 .‘942.000 31.222.000.000 150S %

123.100
745.000.000

555.150 351 % 
2.374.000,000 219 %

Ν’έαι έργασίαι άνετέθησαν, έν τώ μεταξύ, εις τό Ταχυ
δρομικόν Ταμιευτήριου καί συγκεκριμένως :
'—Έξόφλησις επιταγών συντάξεων Δημσίου (Ν.Δ. 326/1969)

Έναρξις τον Δεκέμβριον τοϋ I960, μέ μεσην έτησίαν 
κίνησιν συνταξιούχων 550.000.

—ΈκαίσΟωσι: θυρίδων θησαυεοφυλακίου.
Έναρξις : 1-1-1971.
Σύνολον θυρίδων 3.000 τριών μεγεθών.
Λειτουργία έπί 12ωρον δι’ εναλλασσόμενων τμημάτων.
—Έξόφλησις τοκομεριδίων καί ομολογιών Εθνικών 

Δανείων, κληρουυένων εις τό άρτιον.
Έναρξις : ‘ 1-3-1974.
—Έξόφλησις Λογαριασμών Ο.Τ.Ε. (έναρξις άπό 1-2-

*0 ’Οργανισμός τοΰ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου διέ- 
πεται βασικώς υπό τών διατάξεων τοϋ Β.Δ. 872/1960, 
ώς έτροποποιήθησαν καί συνεπληρώθησαν δυνάμει μετα
γενεστέρων νομοθετημάτων (Ν.Δ. 4269/1962, Ν. 4464/ 
1965, Ν.Δ. 1074/1971). Τ

Ούτως, ή οργανική σύνθεσις τοϋ μονίμου προσιοπικοϋ είναι 
σήμερον ή άκόλουθος:

Α' ΚΛΤΗΓΟΡΙΛ
Θέσεις

Α1 Γενικού Δι:ευθυντοϋ 1
Α2 Διοικητικός (8 έπί 3ω -• 2ω, 21 έπί
καί 90 έπί 8ω - 6ω) 119
A3 Λογιστικός (8 έπί 3ω ■• 2ω, 21 έπί
καί 93 έπί 8ω - 6ω) 122

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
— Κλάδος Β1 Διοικητικός (11 έπί 4ω, 20 έπί 5ω

καί 230 έπί ΙΟω - 6ω) 261
.— Κλάδος Β4 'Οδηγών Αυτοκινήτων (έπί ΙΟω -

7ω βαθμώ) 1
— Κλάδος Β5 Χειριστών Διατρητικών καί Επα

ληθευτικών Μηχανών (1 έπί 5ω - 4ω καί 19
έπί 9ω - 6ω) 20

— Κλάδος Β6 Χειριστών ’ Ηλεκτρονικών Υπολο
γιστών (1 έπί 5ω - 4ω καί 2 έπί 9ω - 6ω) . 3

— Κλάδος 137 Υπομηχανικών (έπί βαθμώ 8ω - 5ω) 2
— Κλάδος Β8 Βοηθού Επόπτου Κτιρίου (έπί βα

θμώ 9ω -6ω) ' 1
— Κλάδος Β9 Τηλεφωνητών (έπί ΙΟω - 6ω βαθμώ) 3

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
—Έπί βαθμώ 7ω (εις τήν ομάδα τών Κλάδων Γ1 

Συσκευαστώ'/, Γ3 Κλητήρων, Γ4 Φυλάκων καί 
Γ5 Θυρωρών) _ 3

— Κλάδος Γ1 Συσκευαστώ·/ (1 έπί 8ω καί 1 έπί
12ω - 9ω) 2

— Κλάδος Γ3 Κλητήρων (3 έπί δω - ανήκουν εις τήν
ομάδα τών Κλάδων Γ3 Κλητήρων καί Γ5 Θυρω
ρών — καί 28 έπί 12ω - 9ω) ·· 31

— Κλ,άδος Γ4 Φυλάκων (2 έπί 8ω καί 12 έπί 12ω-9ω) 14
— Κλ,άδος Γ5 Θυρωρών (έπί βαθμώ 12ω - 9ω) 4
— Κλάδος Γ6 'Οδηγών ’Ανελκυστήρων (έπί βαθιαώ

12ω - 9ω) ‘ - 2

Σύνολ.ον ’Οργανικών Θέσεων 589
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Έκτος των 589 θέσεων τοϋ μονίμου προσωπικού, ύφι- 
στανται 45 τακτικαί θέσεις προσωπικού έπί σχεσει εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου, υπηρετούν δέ είσέτι καί 115 υπάλληλοι 
μέ σύμβασιν άορίστου χρόνου, συμφώνως πρός τάς διαταςεις 
τοϋ Ν.Δ. 21/1974, ών ή κατάστασις τακτοποιείται διά των 
διατάξεων τοϋ άρθρου 4 του ύπ’ οψιν σχεδίου, εν συμψηφι
σμό) προς τάς προτεινομένας θεσεις αντίστοιχου κατηγορίας
κατα περιπτωσιν. f

Έκ των άνωτέρω στοιχείων προκύπτουν άφ’ ενός μέν α'· 
ύπηρεσιακαί άνάγκαι, τάς όποιας εδημιουργησαν τα εκ.ί.- 
θέντα μεγέθη καί αι νέαι δραστηριότητες και άφ «..ερου 
ό αριθμός τοϋ προσωπικού, δια του οποίου καλυ...ον.αι ση- 
μερον αί άνάγκαι αϋται. , -
; *Η άντιμετώπισις, διά τής νομοθετικής όδοΰ, τοϋ^ άνω

τέρω άναπτυχθέντος θέματος, ήτοι τής αυςησεως τοϋ προ- 
σωπικοϋ ώς καί τής ρυθμίσεως ετερων θεμάτων , αφορων- 
των εις την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου αυτου 
είχεν έπισημανθή εγκαίρως καί εγενοντο αι σχετικαι ενερ- 
γειαι, διά καταοτίσεως σχεδίου νομοθετικοϋ διατάγματος, το 
όποιον ύπέστη την άπαιτουμένην έπεςεργασιαν υπο των 
υπηρεσιακών κλιμακίων τής Δημοσίας Διοικησεως και 
τοϋ Γενικοϋ Λογιστηρίου τοϋ Κράτους, πλήν όμως δεν 

- Προωθήθη περαιτέρω ΰπό των τότε αρμοδίων τοϋ δικτατο— 
ρικοϋ καθεστώτος. Έν τώ μεταξύ, λόγω καί τής συνεχι- 
σθείσης άνοδικής πορείας τοϋ Ταχυδρομικοΰ Ταμιευτηρίου, 
είχομεν την συσσώρευσιν νέας καθυστερήσεως εις την επε
ξεργασίαν τών στοιχείων, ήτις παρημπόδισε τήν όλοκλή- 
ρωσιν τών άρχείων τοϋ Ηλεκτρονικού Ί πολογιστοΰ, 
διά νά έπιτευχθή δ συστηματικός διαχειριστικός έλεγχος, 
έπεδεινώθη δέ έξ άλλου ή κατάστασις εις τά γραφεία συναλ
λαγών, όπου έξηκολούθησεν ·ή έκ τών ένόντων, άντιμετώ- 
πισις ηύξημένων άναγκών, μέ συνέπειαν τήν ταλαιπωρίαν 
τοϋ συναλλασσομένου κοινοΰ, τό όποιον έχει ιδιαιτέραν 
ευαισθησίαν όταν προσέρχεται νά έμπιστευθή τό προϊόν 
τοϋ μόχθου του.

Τήν έπίλυσιν κυρίως τής άριθμητικής άνεπαρκείας τοϋ 
προσωπικοϋ επιδιώκει νά καλύψη τό, υπό κρίσιν, Σχέδιον 
Νόμου. Ή άποδοτικωτέρα καί όρθολογιστικωτέρα όργά- 
νωσις τών 'Υπηρεσιών τοϋ Ταχυδρομικοΰ Ταμιευτηρίου θά 
συμπληρωθή διά τής καταρτίσεως τοϋ νέου Όργανισμοϋ 
τοϋ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, συμφώνως προς τάς δια
τάξεις τοϋ Ν. 51/1975 καί Ν.Δ. 101/1972 εις ο,τιάφορα 
την ρύθμισιν τών θεμάτων τής Μηχανογραφήσεως. Έν 
συνδυασμώ δέ πρός τάς προτεινομένας διατάξεις, θά έπι
τευχθή εύρυθμοτέρα λειτουργία τών υπηρεσιών, ή περαι
τέρω βελτίωσις τών συνθηκών έξυπηρετήσεως τοϋ συναλ
λασσομένου κοινοϋ, ό πληρέστερος έλεγχος τών διαχειρί
σεων καί ή άνάπτυξις τών εργασιών εις περιοχάς όπου υπάρ
χουν ή δημιουργοϋνται τό πρώτον άποταμιευτικαί πηγαί. 
διά νά διαδοθή παντοϋ τό άποταμιευτικόν πνεϋμα καί νά 
καταστή τό έν άδρανεία κεφάλαιον παραγωγικόν μέ λίαν 
έύθηνόν κόστος.

1972 0,20 %
1973 0.23 %
1974 — 0.27 %
1975 0,26 %

Έν οψει τών άνωτέρω καί τοϋ γεγονότος ότι, ή κατά 68 % 
αυςησις του προσωπικού, κατα την διάρκειαν τών ετών 
1961 - 1971 ουδόλως έπηρέασε πρός τά άνω τό κόστος τοϋ 
διακινουμένου χρήματος, λόγω τής έπιτευχθείσης άναπτύ- 
ξεως τών δραστηριοτήτων, δέον νά Οεωρηθή βέβαιον ότι 
καί ή προτεινομένη καί επιβεβλημένη νέα αϋξησις τοϋ προ
σωπικού δέν θά συντελέση ούσιωδώς εις την αυξησιν τοϋ 
κοστους τοϋ χρήματος άπό πλευράς δαπανών προσωπικού.

Σημειωτέον έξ άλλου ότι, τό έν γένει κόστος τοϋ χρή
ματος, έξεταζόμενον καί άπό πλευράς λειτουργικών δα
πανών, άνήλθεν εις 0,51 % τό 1974, έναντι 0,59 % τό 
1961.

Έκ τής εφαρμογής τών διατάξεων τοϋ Νομοσχεδίου οΰ- 
δεμία δαπάνη προκαλεϊται εις βάρος τοϋ Κρατικού Προϋ- 
πολογισμοϋ. Αΰτη, άνέρχεται, έτησίως, εις τό ποσόν τών 
2S. 147.000 δραχ. καί βαρύνει τον ίδιον προϋπολογισμόν 
τοϋ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εις τον όποιον έχει γίνει 
ή σχετική πρύβλεψις. Εις τό ποσόν τούτο περιλαμβάνεται- 
καί τό καταβαλλόμενον άπό τριετίας έκ δραχμών 10.500.000 
τοιοϋτον περίπου, είς 115 υπαλλήλους ύπηρετόϋντας έπί 
σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ή τακτοποίησις τών 
όποιων προτείνεται ΰπό τοϋ παρόντος Νοσοχεδίοΰ. Ουτοι 
θά καταλάβουν, κατόπιν διαγωνισμού ισαρίθμους θέσεις 
έκ τών διά τοϋ νομοσχεδίου δημιουργουμένων. Ώς πρός τάς 
κατ’ ιδίαν προτεινομένας διατάξεις, άναφέρονται τ’ άκό- 
λουθα : -

“Λρθρον 1 : Σύστασις θέσεων εις υφισταμένους κλάδους.
Διά τοϋ άρθρου 1 αυξάνονται αί θέσεις τών υπαλλήλων 

τοϋ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κατωτέρου προσωπικού 
(εισαγωγικού βαθμού) τών υφισταμένων Κατηγοριών καί 
Κλάδων, μέ βάσιν άξιολογήσεως τά προαναφερθέντα δεδο
μένα.

Έλήφθη έπίσης ύπ’ όψιν καί ή ποσοστιαία αϋξησις τής 
κινήσεως. έν συγκρίσει μέ τήν προπολεμικήν περίοδον.

Έξεταζομένη σήμερον ή κίνησις αϋτη, άπό πλευράς 
ύψους δοσοληψιών, έμφανίζεται ηύξημένη κατά ποσοστόν 
255 %. Ή κίνησις όμως είναι εις τήν πραγματικότητα 
πολλαπλάσια, λόγω τής τεράστιας μεταπολεμικής άναπτύ- 
ξεως τών νέων τομέων δραστηριότατος (δάνεια πρός φυ
σικά καί νομικά πρόσωπα, έπιταγαί Δημοσίου, διαχείρισις 
αξιόγραφων, ένεχυροδανειστήρια, έξόφλησις τοκομεριδίων, 
νέα Υποκαταστήματα κ.λ.π.).

Έναντι τών άνωτέρω μεγεθών, τό προσωπικόν αυξά
νεται. έν συγκρίσει πρός τάς προπολεμικάς θέσεις, κατά μι
κρότερο·) ποσοστόν, διότι ό εκσυγχρονισμός τής όργανώσεως 
.τών υπηρεσιών καί τά νέα τεχνικά μέσα έκτοπίξουν συνεχόΐς 
έν μέρος τοϋ άνθρωπίνου παράγοντος.

Σημειοϋμεν ενταύθα ότι 
κόστος τοϋ διακινούν.ένου
τηριου χρήματος, απο 
εμφανίζει τήν άκόλουθον
1975.

., βάσει τραπεζικών κριτηρίων, τό 
ΰπό τοϋ Ταχυδρομικού Ταμιευ- 

πλευράς δαπανών προσωπικού, 
διακύμανσιν κατά τά έτη 1961 -

“Ετος
Κόστος χρήματος 
πρός δαπάνας π

1961 0.50 °0
1962 0,45 %
1963 0.40 %
1964 0.36 %
1965 0.35 °0
1966 0.36 %
1967 0.31 %
1968 0.26 %
1969 0.25 °0
1970 0.23 %
1971 0,19 %

έν σχέσει 
ίοσωπικοϋ

“Λρθρον 2: Σύστασις θέσεων υπαλλήλων έπί σχέσει έρ- 
γασίας ιδιωτικού δικαίου άορίστου χρόνου.

'11, διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ Σχεδίου, σύστασις νέων θέ
σεων έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου άορίστου χρόνου ειδικών 
κατηγοριών τεχνικών υπαλλήλων, καλύπτει ποικίλας άνάγ- 
κας. άίτινες προέκυψαν έκ τής λειτουργίας ιδιοκτήτων καί 
μισθωμένο)·) καταστημάτων, τής κυκλοφορίας αυτοκινήτων 
διά τήν διακίνησιν χρημάτων καί υλικού, τοϋ καθαρισμού 
τών γραφείων, τής ασφαλείας τό)·) κτιρίων, τών θησαυρο
φυλακίων καί τών χρηματαποστολών καί τής υπευθύνου 
έπιβλέψεως τιον οικοδομικών εργασιών καί τής λειτουργίας 
καί έγκαταστάσεως τών ήλεκτρολογικών, μηχανολογικών 
καί κλιματιστικών έγκαταστάσεο)·). ■

Διά τοϋ άρθρου 3 χορηγείται καί εις τούς τεχνικούς 
υπαλλήλους τοϋ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου το τεχνικόν 
επίδομα τό καταβαλλόμενον ήδη εις τούς κεκτημένους τά 
αυτά προσόντα συναδέλφους τα>ν τοϋ Υπουργείου Δημο
σίων “Εργων τούς ανήκοντας εις συναφείς κλάδους.
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Διά τού άρθρου 4 ανατίθεται εις τό Διοικητικόν Συμβού
λιου ή ρύθμισις. δι’ αποφάσεων του, (ορισμένων θεμάτων σχε- 
τιζομένων μέ τον: κανονισμούς λειτουργίας των Δ πηρε- 
σιων τον Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τον καθορισμόν τού 
νέους τού καταβαλλόμουν εις τούς διαχειριστές τούι Ταχυ- 
διομικοϋ Ταμιευτηρίου επιδόματος διαχειριστικών λαθών, 
καί ώς προς την δυνατότητα καταβολής όμοιου επιδόματος 
:ΐ; τούς εκτελοϋντας ταμιεντηριακόν έργον υπαλλήλους τοΰ

"Αρθρον 21.
Κλάδος Β1 Διοικητικός. -
1. Ό Κλάδος Β1 Διοικητικός περιλαμβάνει 25 θέσεις, 

διακρινομένας κατά βαθμούς ως εξής :
’Επί βαθμοΐς 11ω ή ΙΟω ή 9ω ή 8ω ή 7ω ή 6ω θέσεις 25
'Λρθρον 22.
Κλάδος 132 Δακτυλογρ άφων.
1-*Ό Κλάδος Β2 Δακτυλογράφων περιλαμβάνει 10 θέ

σεις, διακρινομένας κατά βαθμούς ώς εξής : '
’Επί βαθμοΐς 11 ω ή 1 Οω ή 9ώ ή δω ή 7ω ή 6ω θέσεις 10.
'Λρθρον 26.

αοδοτικοϋ χαρακτήρος διά νά διευκολύνεται εις την λήνιν 
των άποφάσεών του αί όποΐαι άφοροϋν εις αγοραν η μί
σθωσιν καταστημάτων προς στέγασιν τών 1 πηρεσιών 
τού Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

"Λρθρον 5. Μεταβατικαί διατάξεις.
Διά τού άρθρου 5 προβλέπεται ή τακτοποίησις, κατόπιν 

διαγωνισμού, τών ύπηρετούντων ήδη εις τό Ταχυδρομικόν 
Ταμιευτήριου 104 ύπα/Δήλων άπολυτηριούχων Γυμνασίου 
καί 11 χειριστών διατρητικών μηχανών. Ούτοι έχρησιμο- 
ποιήθησαν άρχικώς, δΓ αποφάσεων τού Διοικητικού Συμ
βουλίου, προς έκτέλεσιν συγκεκριμένου έργου, τό όποιον 
άνετέθη διά συμβάσεως έργου, βραδύτερον όμως ύπήχθη- 
σαν εις τάς διατάξεις τού άρθρου 5 τού Ν.Δ. 21/5-9-1974 
«περί άποχωρήσεωςΓ: έπί θητεία υπαλλήλων τού Δημοσίου 
κ.λ.'π.» καί αί συμβάσεις αυτών μετετράπησαν εις τοιαύτας 
αορίστου χρόνου, καλύπτουν δέ σήμερον παγίας ύπηρε- 
σιακάς άνάγκας καί είναι σκόπιμος ή διατήρησις όσων έκ 
τούτων κριθοϋν ικανοί διά τού διαγωνισμού.

"Λρθρον 6. Έναρξις ισχύος.
Διά τού τελευταίου τούτου άρθρου, ρυθμίζεται τό θέμα 

τής ενάρξεως τής ισχύος τού —ροτεινομένου Νομοσχεδίου.
Έν Άθήναις τή 23 ’Ιουλίου 1976 

Οί 'Υπουργοί
Προείρίας Κυίεενήτεως Οικονομικών

Γ. ΡΑΛΛΗΣ Γ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
Λίεταοοίών καί Επικοινωνιών 

Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΠΛΡΛΡΤΗ.ΜΛ
Προσηρτημένον εις την αΐτιολογικήν έκθεσιν έπί τού σχεδίου 

Νόμου «περί συστάσεως εις τό Ταχυδρομικόν Ταμιευ
τήριου θέσεων προσωπικού καί ρυθμίσεως θεμάτων άφο- 
ρούντων εις την αρμοδιότητα τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου αυτού».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΧΛΙ ΔΙΛΤΛΞΕΙΣ
Λ. Διά τού άρθρου 1 τού σχεδίου :
Β.Δ. 872/1960 «περί ’Οργανισμού τού Ταχυδρομικού Τα

μιευτηρίου - ΦΕΚ 220/Α/31-12-1960.
"Αρθρον 19.
Κλάδος Α2 Διοικητικός.
1. 'Ο Κλάδος Α2 Διοικητικός περιλαμβάνει 90 θέσεις, 

διακρινομένας κατά βαθμούς ώς έξης :
Έπί βαθμοΐς 3ω ή 2ω θέσεις 4
’Επί βαθμοΐς 5ω ή 4ω θέσεις 16
Επί βαθμοΐς 8ω ή 7ω ή 6ω θέσεις 70

Σύνολον 90
’Αρθρον 20.
Κλ.άδος A3 Λογιστικός.
1· Ο Κλάδος A3 Λογιστικός περιλαμβάνει 93 θέσεις, 

διακρινομένας κατά βαθμούς ώς εξής :
Επί βαθμοΐς 3ω ή 2ω θέσεις 4
Επί βαθμοΐς 5ω ή 4ω θέσεις 16
Επι βαθμοΐς 8ω ή 7ω ή 6ω θέσεις 73

Κλάδος Γ3 Κλητήρων.
1. 'Ο Κλάδος Γ3 Κλητήρων περιλαμβάνει 1S θέσεις 

διακρινομένας κατά βαθμούς ώς εξής :
Έπί βαθμώ δω Οέσις 1
Έπί βαθμοΐς 13ω ή 12ω ή 11ω ή ΙΟω ή 9ω θέσεις 17

Σύνολον 18
"Λρθρον 27.
Κλάδος Γ4 Φυλάκων.
1. Ό Κλάδος Γ4 Φυλάκων περιλαμβάνει 8 θέσεις δια- 

κρινομένας κατά βαθμούς, ώς εξής :
Έπί βαθμώ 8ω θέσις. 1
Έπί βαθμοΐς 13ω ή 12ω ή 11ω ή ΙΟω ή 9ω θέσεις 7

Σύνολον S
"Λρθρον 2S.
Κλάδος Γ5 Θυρωρών.
1. Ό Κλάδος Γ5 Θυρωρών περιλαμβάνει 2 θέσεις, 

διακρινομένας κατά βαθμούς, ώς εξής : · · >
Έπί βαθμοΐς 13ω ή 12ω ή 11ω ή ΙΟω ή 9ω θέσεις 2
Ν.Δ. 4269/1962 «περί τροποποίήσεως καί συμπληρώ- 

σεως ένίων διατάξεων άφορωσών τό Ταχυδρομικόν Τα
μιευτήριου» ΦΕΚ 187/Λ/12-11 -1962.

"Αρθρον 1.
, Εις τάς όργανικάς θέσεις τού προσωπικού A’, Β' καί Γ' 
Κατηγοριών τού Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ώς ορίζονται 
ύπό τού Β. Διατάγματος ύπ’ άριθ. 872/1960 «περί ’Οργανι
σμού τού Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου» προστίθενται :

Εις την Α' Κατηγορίαν :
α) 3 θέσεις παρά τώ Κλάδω Α2 Διοικητικέ» έπί 3ω ή 

2ω βαθμώ καί 3 θέσεις παρά τώ Κλ.άδω A3 Λογιστικέ» 
έπί τοΐς αύτοΐς βαθμοΐς.

β) Άνά 2 θέσεις παρ’ έκάστω τών ιδίων ώς άνω κλάδων 
έπί βαθμοΐς 5ω ή 4ω.

Εις την Β' Κατηγορίαν :
α) 65 θέσεις τού Κλάδου Β1 Διοικητικού έπί βαθμοΐς 

11ω εως 6ω.
β) 20 θέσεις τού Κλάδου Β2 Δακτυλογράφων έπί βαθμοΐς 

11ω έως 6ω.
Εις την Γ' Κατηγορίαν :
5 θέσεις τού Κλάδου Γ3 Κλητήρων έπί βαθμοΐς 13ω εως 

9ω.
Ν. 4464/1965 «περί τροποποίήσεως διατάξεων τινων τού 

Υπαλληλικού Κώδικος κ.λ.π.» ΦΕΚ 72/Α/29-4-1965.
"Λεθρον 22.
Α.'..............................................................................
Β.

Σύνολον 93

1. Εις τάς όργανικάς θέσεις τού προσωπικού A', Β' καί 
Γ' Κατηγοριών τού Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ώς αύται 
ώρίσθησαν ύπό τών οικείων διατάξεων διά τού Β.Δ. 872/ 
1960 καί τού Ν.Δ. 4269/1962, προστίθενται :

Κλάδος Α2 Διοικητικός :
Έπί βαθμώ 3ω ή 2ω θέσις 1
Έπί βαθμοΐς 8ω έως 6ω θέρεις 20
Κλάδος A3 Λογιστικός :
Έπί βαθμοΐς 3ω έως 2ω θέσις. 1
Έπί βαθμοΐς δω έως 6ω θέσεις - 20
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— Κλάδος Bi Διοικητικού :

Έπί βαθμόΐς 11ω έως 6ω θέσεις 20
Κλάδος Β2 Δχκτυλ.ογράφων :
Έπί βαθμοΐς 11 ω εως 6ω θέσεις - 10
Κλάδος Γ3 Κλητήρων :
Έπί βαθμώ 8ω θέσις 1
’Erl βαθμοΐς 13ω εως 9ω θέσεις 3
Κλάδος Γ4 Φυλάκων :
Έπί βαθμώ. 8ω θέσις *-Λ
Έπί βαθμοΐς 13ω έως 9ω θέσις 1
Κλάδος Γ3 Θυρωρών :
Έπί βαθμοΐς 13ω έως 9ω θέσεις 2
Β..Δ. 728/1969 «περί συστάσεως τακτικών θέσεων παρά 

τώ Ταχυδρομικώ Ταμιευτηρίω κατ’ έφαρμογήν τού Ν.Δ.
16971969» ΦΕΚ 226/Α/12-11-1969.

Άρθρον μόνον.
1. Συνιστώνται παρά τώ Ταχυδρομικώ Ταμιευτηρίω αί 

ώς έπεται τακτικαί θέσεις υπαλλήλων Β' Κατηγορίας, 
Κλάδου Β1 Διοικητικού καί Β2 Δακτυλογράφων, προστιθέ- 
μεναι εις τάς υπό τών άρθρων 21 καί 22, άντιστοίχως, 
τοϋ Β.Δ. 872/1960, τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 4269/1962 
καί τοϋ άρθρου 22Β τοϋ Ν. 4464/1965, προβλεπομένας 
τακτικάς θέσεις άύτοϋΤ

Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ιν,άδος Β1 Διοικητικός :
Τριάκοντα τέσσαρες (34) θέσεις επί βαθμοΐς 11ω-6ω. 
Κλ.άδος Β2 Δακτυλογραφούν : -,

' Δύο (2) θέσεις επί. βαθμοΐς 11ω-6ω.
Ν.Δ. 1074/1971 «περί τροποποιήσεως τών περί Όργα- 

νισαοϋ τοϋ Ταχυδροοιικοϋ Ταμιευτηρίου διατάξεων» ΦΕΚ
269/Α/22-12-1971.

"Άρθρον 1.
1. Εις τάς, ύπό τών διατάξεων τοϋ Β.Δ. 872/1960 «περί 

Όργανισμοΰ τοϋ Ταχυδρομικοΰ Ταμιευτηρίου», ώς αύται 
έτροποποιήθησαν καί συνεπληοώθησαν διά τών Ν.Δ. 4193/ 
1961, Ν.Δ. 4269/1962, Ν. 4464/1965, Ν.Δ. 169/69 καί 
Ν.Δ. 751/1970, προβλεπομένας όργανικάς θέσεις υπαλ
λήλων τοϋ Ταχυδρομικοΰ Ταμιευτηρίου προστίθενται αί 
έξης θέσεις κατά κατηγορίας, κλάδους καί βαθμούς :

Α' Κατηγορία.
Κλάδος A2 Διοικητικός :
Θέσεις 3 επί βαθμοΐς 5ω - 4ω.
Κλάδος A3 Λογιστικός : *
Θέσεις 3 έπί βαθμοΐς 5ω - 4ω.
Β' Κατηγορία.
Κλάδος 131 Διοικητικός :
Θέσεις 75 έπί βαθμοΐς 11ω - 6ω.
Γ' Κατηγορία.
Ιν,άδος Γ3 Κλητήρων :
Θέσεις 7 έπί βαθμοΐς 13ω - 9ω.
Κλάδος Γ4 Φυλάκων :
Θέσεις 4 έπί βαθμοΐς 13ω - 9ω.

Β. Διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ Σχεδίου :
Ν.Δ. 1074 1971 «περί τροποποιήσεως τών περί ’Ορ

γανισμού τοϋ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου διατάξεων».
ΦΕΚ 269/Α/22-12-107 ί.

Άρθεον 1.
1. .'.....................................................................
2. Εις τάς, κατά τάς οικείας διατάξεις, ήδη ΰφισταμένας 

οκτώ (8) θέσεις καθαριστριών έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου 
προστίθενται δέκα (10) θέσεις.

Άρθρον 3.
1. Συνιστώνται παρά τιρ Ταχυδρομικώ Ταμιευτηρίω 

αι κάτωθι τακτικαί θέσεις, έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου : 
α) Μία (1) θέσις Τεχνικού Συμβούλου Μηχανογραφήσεως.

β) Μία .(1) Θέσις ’Αναλυτού - Προγραμματιστοΰ Ήλε
κτρονικών Υπολογιστών.......................................... ...

γ) Μία (1) θέσις Τεχνίτου ’Ηλεκτρολόγου Κλιματισμοί 
Ώς τυπικά προσόντα διά την πλήρωσιν τής Οέσεως ναύτη 
ορίζονται: Απολυτήριον Δημοτικού Σχολείου, “Αδεια Τε 
χνίτου Γ' είδικότητος καί πενταετής προϋπηρεσία εί 
έγκαταστάσεις κλιματισμού, προσηκόντως άποδεικνυομένη 

δ) Μία (1) θέσις ‘Οδηγού Αυτοκινήτων. Ώς τυπικ: 
προσόντα διά την πλήρωσιν τής Οέσεως ταύτης ορίζονται 
’Απολυτήριον Δημοτικού Σχολείου καί άδεια ίκανότήτο 
οδηγού αυτοκινήτων έπαγγελματικής.

ε) Μία (1) θέσις Τεχνίτου ’Ηλεκτρολόγου. Ώς τυπικ: 
προσόντα διά την πλήρωσιν τής Οέσεως ταύτης ορίζονται 
Άδεια Τεχνίτου Γ' είδικότητος τής αρμόδιας ’Αρχής 
Πτυχίον Κατωτέρας Έπαγγελματικής Σχολής εΐδικότητο: 
ηλεκτρολόγου, ώς καί διετής προϋπηρεσία έπί ήλεκτρολο- 
γικών έγκαταστάσεων, προσηκόντως άποδεικνυομενη.

στ) Ν1 ία (1) θέσις Τεχνίτου ‘Υδραυλικού, Ώς τυπικό 
προσόντα διά τήν πλήρωσιν τής Οέσεως ταύτης ορίζονται: 
πενταετής πείρα εις υδραυλικής έγκαταστάσεις, προσηκόν
τως άποδεικνυομένη. ,

ζ) Μία (1) θέσις ’Επόπτου ’Ασφαλείας, τέως ’Αξιω
ματικού— Στρατού, Αστυνομίας- Πόλεων- ή - -Χωροφυλακής.

η) Τέσσαρες (4) θέσεις Προσθέτων . ’Αστυφυλάκων, 
προσλαμβανόμενων κατά τάς διατάξεις τοϋ ειδικού Ν.Δ. 
755/1970 «περί προσθέτων χωροφυλάκων - άστυφυλάκων».

2. Ή πρόσληψις τοϋ κατά τήν παρ. 1 προσωπικού ένερ- 
γεΐται συμφώνως τώ Ν.Δ. 385/1969, αί δέ άποδοχαί · αυτού 
.καθορίζονται κατά τήν ΰπό τού αυτού Νομ. Διατάγματος 
προβλεπομένην διαδικασίαν, έξαιρέσει τών προσθέτων άσνυ- 
φυλάκων, τών οποίων αί άποδοχαί καθορίζονται κατά τήν 
ύπό τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 755/1970 «περί προσθέτων 
χωροφυλάκων - άστυφυλάκων» προβλεπομένην διαδικασίαν.

3. Ωσαύτως συνιστώνται παρά τώ Δικαστικοί Γραφείω
τοϋ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου τέσσαρες (4) θέσεις δικη
γόρων έπί σχέσει έμμισθου εντολής..........

Γ. Διά τοϋ άρθρου 3 τού Σχεδίου :
Ν.Δ. 4548/1966 «περί τού ενιαίου μισθολογίου τών Δη

μοσίων Υπαλλήλων καί άλλων τ.νών διατάξεων» ΦΕΚ
188,22-9-1966.

Άρθρον 4.
1. Εις τούς δημοσίους πολιτ.κοΰς υπαλλήλους, τούς στρα

τιωτικούς καί τά όργανα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, παρέ
χονται τά κάτωθι έπιδόματα, κατά τάς περί αυτών ίσχυού- 
σας διατάξεις τής κείμενης νομοθεσίας.

Α'. Γενικά έπιδόματα.

Β'. Ειδικά έπιδόματα.

2.......................................................................................
5!.’ ........ ! ! ! ! ! ! ! 1 ’ ! ! ! * ! . .
4. Εις τούς τεχνικούς ύπαλλήλους τών Υπηρεσιών Δη

μοσίων “Εργων καί τούς πρός τούτους μισθολογικώς έξο- 
μοιουμένους, εις τούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς τής Δευ
τεροβαθμίου Έκπαιδεύσεως καί τούς τούτοις μισθολογικώς
έςομοιουμένους καί εις τούς Επιμελητές. Έφορους καί Γε
νικόν “Εφορον ’Αρχαιοτήτων, παεέχεται άπό 1ης ’Ιανουά
ριου 1966 ειδικόν επίδομα μή ύπαγόμενον εις τούς περιορι
σμούς τοϋ άρθρου 9. Το έπίδομα τούτο ορίζεται εις πο- 
σοστόν τοϋ εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού των, ώς ακο
λούθως :

α) Διά τούς τεχνικούς Α' Κατηγορίας, εις 25 °0 καί δια 
τούς τεχνικούς Β' Κατηγορίας εις 15 °0.

β) Διά τούς λειτουργούς τής Δευτεροβαθμίου Έκπαι- 
δεύσεως. Εφόρους ’Αρχαιοτήτων κ.λ.π. εις 15 %.

Λ.Ν. 274 1968. ΦΕΚ 22 Α, 1-2-68 «περί τών αποδοχών 
τών δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών καί στρατιωτικό/·', 
ώε καί τών ύπαλλήλων τών Ν.Π.Δ.Δ.».
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"Αρθρου 8.

Κχτάργησί: καί περιορισμό; επιδομάτων.
Λ'.........................................................
Η'. Περιορίζονται χττό 1η: Μαρτίου 11*68 ώ: κάτωθι :
α) Εΐ: 15 "0 καί 1Γ>"0-καί εΐ: 10 τό ύπό τής παρ. 4 

τοϋ άρθρου 4 τοΰ ύπ’ άριθ. 4548 106(5 ν.ό. προβλεπόμενον 
επίδομα, άντιστοίχως, διά τούς τεχνικούς α' και β' κατη
γορίας και διά τούς λειτουργούς τής δευτεροβαθμίου έκ- 
παιδεύσεως, έφορους αρχαιοτήτων, ώς καί τούς τούτοις 
εΐουοιουιαένους.

?) · ...............................................................................
Λ'. Διά τοϋ άρθρου 4 τοΰ Σχεδίου :
1. Παρ. 2 περίτττ. α :
Α\Ν. 1502,1950 «περί ρυθμίσεως των αποδοχών τών 

τακτικών δηαοσίων ύπαλλήλίον, πολιτικών καί στεατιωτι- 
κών». ΦΕΙν' 215/Λ 28-9-1950.

"Αρθρου 11.

2. Κατ’ έξχίρεσιυ επιτρέπεται ή χορήγησις :

Β) επιδόματος διαχειριστικών λ.αθών.
Εις τούς Ταμιακούς έλεγκτάς, διαχειριστάς καί έπιμε- 

λητάς εΐσπράςεως, τούς Ταμίας τών Τελωνείων τοΰ Κρά
τους, τούς Τελώνας, τούς Τελωνοσταθμάρχας, τούς Διαχει- 
ριστάς φυλακών καί αναμορφωτικών σκολείων καί τούς 
Ταμίας τών χρηματικών διαχειριστούν της Στρατιωτικής 
'Υπηρεσίας παρέχεται επίδομα οριζόμενου εις ' 3% τοΰ 
μηνιαίου αυτών μισθοΰ πρδς κάλυψιν τών ενδεχομένων έκ 
της διαχειρίσεως αυτών εις βάρος των λαθών.

Ν.Δ. 4548/1966 «περί τοΰ ενιαίου μισθολογίου τών Δη
μοσίων 'Υπαλλήλων καί άλλων τινών διατάξεων» - Φ.Ε.Κ.
1S8/A/22.9.66

"Αρθρου 4
1. Εις τούς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους, τούς 

στρατιωτικούς καί τά όργανα .τών Σο^μάτων ’Ασφαλείας, 
παρέχονται τά κάτωθι επιδόματα, κατά τάς περί αυτών 
ΐσχυούσας διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας.

Α'. Γενικά επιδόματα

3. Γο επίδομα λόγω διαχειριστικών λαθών οριζόμενου 
εΐδικώς διά τούς Ταμιακούς Έλεγκτάς, τούς διαχειριστάς 
τών Δημοσίων Ταμείων καί τούς έκδότας εις δραχμάς τρια- 
κοσίας (300) μηνιαίους, ανεξαρτήτως βαθμού.

Ν. 152/1975 «περί συστάσεως καί άναδιορθρώσεως θέ- 
σεούν υπαλλήλων τοΰ 'Υπουργείου Οικονομικών καί άλλων 
τινών συναφών διατάξεων» - Φ.Ε.Κ. 182/Α/30.8.1975.

"Αρθρου 18 »
3. Τό ύψος τοΰ επιδόματος διαχειριστικών λαθών τοΰ 

εδαφίου 3 της παραγράφου 1 τοΰ άρθοου 4 τοΰ Ν.Δ. 4548/ 
1966 « περί τοϋ ενιαίου μισθολογίου τών δημοσίων υπαλλή
λου καί άλλων τινών διατάξεων» ορίζεται δι’ άποφάσεως 
τοϋ '1 πουργοΰ τών Οικονομικών.

2. Παράγρ. 2 περίπτ. :
Ν.Δ. 176/1969, ΦΕΚ 70/25/4/1909 Α', «περί καταβο

λής αμοιβών εις τούς μετέχοντας Συμβουλίων καί Επίτρο
πων» ώς ισχύει σήμερον.

"Αρθρου μόνον.
1. Εις τούς Προέδρους, τά μέλη, τούς Εΐσηγητάς, τούς 

Γραμματείς καί τούς βοηθούς τών Επιτροπών καί Συμβου
λίων, λειτουργούντων εις Δημοσίας 'Υπηρεσίας, εις Νομικά 
πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, έχοντα προνομίου 
εκ παραχωρήσεως τοΰ Κράτους ή σύμβασιν μετ’ αύτοΰ, 
εις κοινωφελή ιδρύματα ή Τραπέζας, καταβάλλεται άπό 
1ης ^ Ιανουάριου 1969 καί εφεξής αμοιβή ή άποζημίωσις 
κ*τά τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 4021/1959, καθοριζομέ/η διά 
κοινών αποφάσεων τοΰ 'Υπουργοΰ Οικονομικών καί τοΰ 
αρμοδίου κατά, πεείπτωσιν Ύπουενοΰ.

2. Ούδείς δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου δύναται νά μετέχη εις πλείονα 
τών δύο Συμβουλίων ή ’Επιτροπών, επ’ αμοιβή ή οίαδήποτε 
αποζημιώσει.

3. Εις τον περιορισμόν τής προηγουμένης παραγράφου 
δεν υπάγονται :

α) Οί μετέχοντες εϊς 'Υπηρεσιακά Συμβούλια τής 'Υπη
ρεσίας εΐ; ήν ανήκει ό υπάλληλος καί

β) οί μετέχοντες τών νομοπαρασκευαστικών ’Επιτρο
πών.

5.....................................................................................................

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τυττάτεως εις τό Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριου Δέσεων 

προιωπικού καί ρυύμίτεω ς Δεμάτων άφ ορώντων εις τήν 
αρμοδιότητα τοϋ Διοικητικού Συμόουλιου αύτοΰ.

Άρύρον 1.

Εις τό Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριου συνιττώνται, προστιθέ
μενα·. εις τάς ήδη ύφισταμένχς. αί κάτωύι Δέσεις:

Α’ Κατηγορία.
Κλάδος Α2 Διοικητικός:

Θέτεις πέντε \5) έπί ραΔμοίς 8ω—6ω.
Κλάδος A3 Λογιστικός:

Θέτεις δέκα (10) έπί ραΔμοίς 8ω—0ω.

Β' Κατηγορία.

Κλάδος Β1 Διοικητικός
Θέτεις έκατόν. όγδοήκοντα πέντε (185) έπί οτόμοι ς 10'ω 

—θω.
Κλάδος Β6 Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: 

Θέτεις τρεις (3) έπί ίαΔμοίς 9ο>—6ω.
Γ' Κατηγορία.

Κλάδος Γ3 Κλητήρων! 
θέτεις δέκα (10) έπί βαΔμοις 12ω—9ω.

Κλάδος Γ4 Φυλάκων:
Θέτεις δύο (2) έπί ραΔμοίς 12ω—9ω.

Κλάδος Γ5 Θυρωρών:
Θέτεις δύο'(2) έπί βχΔμοϊς 12ω —9ω.

'Λούρον 2.

1. Εις τό Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριου συνιττώνται αί. κά- 
τωύι Δέσεις έπί τχέτει έργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου:

α) δύο (2) Δέσεις Τεχνιτών Κλιματισμού, κεκτημένων 
πτυχίον κατωτέρας σχολής είδικότητος ψυκτικού ή τοιοΰτον 
μηχανικών.σχολών Εμπορικού Ναυτικού καί πενταετή πεϊραν 
εις κεντρικές εγκαταστάσεις κλιματισμού, δεόντως άεοδει- 
κνυομένην, _ ' ,

β) μία (1) Δέσις Τεχνίτου Υδραυλικού, κεκτημένου τριετή 
πείραν εις ύδραυλιν.άς εγκαταστάσεις καί ιδία εις σωληνώ
σεις έγκαταστάσεων κλιματισμού, δεόντως άπαδεικνυομένην.

γ) αία (1) Δέσις Τεχνίτου Έπιτκευαττού —· Συντηρητού 
Γραφομηχανών καί Άριύμομηχανών, κεκτημένου απολυτήριον 
Δημοτικού Σχολείου καί ύπερπενταετή πείραν εις συναφείς 
έργασίας, δεόντως άποδεικνυομένην, 

δ) δύο (2) Δέσεις Φορτωτών.
ε) είκοσι πέντε (25) Δέσεις χειριστών διατρητικών καί 

επαληθευτικών μηχανών, κεκτημένων απολυτήριον εξαταξίου 
Γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου Σχολής Γενικής Έκπαιδεύσεως, 
ώς καί πιστοποιητικού ειδικής Σχολής χειριστών διατρητικών 
— επαληθευτικών μηχανών.

2. Εις τάς ύφισταμένχς δέσεις προσωπικού έπί τχέσει 
έργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προστίθενται σι 
κάτωΔι. κατά πετίπτωσιν. Δέσε:;:


