
Έπι τού σχεδίοιj νόιιου «πεει χνττκχτχστχσεως Ριχτάςεων
τον Χ.Δ. 1162 I'i72 «περί καθορισμού αντιστοιχίας τών
εκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου συνταξιοδοτουαενων υπαλλήλων
τών Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ-ΤΑ)».

Πρός την Βουλήν ιών Ελλήνων

1. Τά ΕΛ-ΤΑ ίδρύθησαν. ώς γνωστόν, τό έτος 19/0. δυ
νάμει τοϋ Χ.Λ. 496,1970 «Τϊερί όργχνώσεως καί λειτουργίας 
των Ταχυδρομείων» καί άνέλαβαν όλας τάς αρμοδιότητας 
τάε οποίας ήσκει μέχρι τότε ή Γενική Δ/νσις Ταχυδρομείων.

Τό προσωπικό της Δημοσίας χύτης 'Υπηρεσίας μετεφέρ- 
0η εις τόν νέον φορέα χωρίς να διατηρήση την δημοσιοϋπαλ
ληλικήν ιδιότητά του.

2. Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 774/1970 «περί κυρίας 
άσοαλίσεως τοϋ μεταφερομένου εις τά ΕΑ-ΤΑ προσωπικού 
της Γενικής Δ/νσεως Ταχυδρομείων τοϋ Υπουργείου Συγ
κοινωνιών» ώρίσθη. ότι, έκεΐνο έκ τοϋ προσωπικοϋ πού μετε- 
φέεθη εις τά ΕΛ-ΤΑ καί είχε, κατά τήν ίδρυση τοϋ ’Οργανι
σμού αυτού δημοσίαν υπηρεσίαν πλέον των 15 έτών, θά διε- 
τήρει όλα τά συνταξιοδοτικά του δικαιώματα έναντι τοϋ Δη- 
νιοσίου. καί, περαιτέρω, ότι ό χρόνος υπηρεσίας τοϋ προσω
πικού αύτοϋ εις τά ΕΑ-ΤΑ θά θεωρείται ώς χρόνος Δημο- 
σάς υπηρεσίας.

3. Ή νομική μορφή λειτουργίας τοϋ νέου ’Οργανισμού 
(Δημοσία Έπιχείρησις) καί ή απώλεια της δημοσιοϋπαλ
ληλικής ΐδιότητος τού προσωπικού πού μετεφέρθη εις αυτόν 
επέβαλαν τήν σύνταξιν, υπό τοϋ Α.Σ. των ΕΛ-ΤΑ, Γενικού 
Κανονισμού Προσωπικού (Γ.Κ.Π.), ό όποιος, άλλως τε, 
ποοεδλέπετο υπό τού άοθρου 8 τού ίδουτικοϋ νόαου των
ΕΛ-ΤΑ.

Διά τοϋ Γ.Κ.Π. καθιερώθη, κατά κλάδο ν, νέα ίεραρχική 
κλ.ίμαξ. ή οποία ήτο διάφορος τής τοϋ Υπαλληλικού Κώδι- 
κος. Επομένως, διά νά ύπάρχη δυνατότης συνταξιοδοτή- 
σεως έκ τοϋ Δημοσίου των υπαλλήλων των ΕΛ-ΤΑ, πού 
είχαν τό δικαίωμα νά συνταξιοδοτηθοϋν εξ αύτοϋ, έπρεπε νά 
όρισθή νομοθετικώς ή αντιστοιχία των βαθμών τών ΕΛ-ΤΑ 
προς τούς βαθμούς τής κλίμακος τοϋ 'Υπαλληλικού Κώδι- 
κος. 'Η αντιστοιχία αύτή κχθωρίσθη διά τοϋ Ν.Δ. 1162/
1'1 / 2 «περί καθορισμού άντιστοιχίχς τών έκ τοϋ Δημοσίου 
7 αμείου συνταςιοδοτουμένων ύπαλλ.ήλων τών Ελληνικών 
1 χχυδρομείων» ή όποια καί ισχύει μέχρι σήμερον.

4. Διά τών νόμων 22/1975 «περί ρυθμίσεως θεμάτων κα- 
ταστάσεως των δημοσίων διοικητικών υπάλληλων καί 
ύπαλληλ.ων X.Π.Δ.Δ.» καί 434/1976 «περί πληρώσεως 
θέσεων καί ρυθμίσεως θεμάτων άφορώντων εις τήν κα- 
ταστασιν τών δημοσίων ύπαλλ.ήλων καί ύπχλλ.ήλ.ων X. Π. 
Δ.Δ.» έθεσπίσθησαν διάφορα·, ευεργετικά·. διατάξεις διά τούς 
οημοσίους ύπαλλ.ήλ,ους καί τούς ύπχλλ.ήλους τών Χ.Π.Δ.Δ.

5. Άνάλ.ογα μέτρα έλ.ήφθησαν ύπό τοϋ Δ.Σ. τών ΕΛ-ΤΑ 
οι π το προσωπικόν του, διά τροποποιήσεως προς τούτο, τοϋ 
I ενικού Κανονισμού Προσωπικού. ’Εκ τών μέτρων τούτων 
τά άναφερόμενα εις τήν δημιουργίαν νέων βαθμών δέν είναι 
δυνατόν νά έχουν συνταξιοδοτικάς συνέπειας, διά τό μετα- 
φερθέν εις τά ΕΛ-ΤΑ προσωπικόν έκ τής Γενικής Δ/νσεως 
1 χχυδρομείων τό έχον δικαίωμα συντάξεως έκ τοϋ Δημο
σίου. καθ’ όσον δέν ύφίσταται άντιστοιχίχ τών βαθμών αύτών 
~εος τούς βαθμούς τοϋ 'Υπαλληλ.ικοϋ Κώδικος. Παρίστχ- 
ται. επομένως, ανάγκη συμπληρώσεως έν προκειμένω δια- 
τάςεο.ν τινων τοϋ άρθρου ί τοϋ Χ.Δ. 1162/1972. ώστε νά 
προσδιορισθή καί ή αντιστοιχία τών νέων τούτων βαθμών

τούς βαθμούς τοϋ ' Υπαλληλικού Κώδικος. Τούτο έπι- 
όιωκεταί όιά τοϋ συνυποβαλλ.ομένου σχεδίου νόμου τό όποιον 
όρι,ει. οτι οί νέοι βαθμοί, ΔΟ. ΚΛΟ, ΔΜΟ καί ΚΘΟ άντι- 
στοιχοϋν πρός τούς 4ον, 7ον, 7ον καί 8ον βαθμούς τοϋ 'Υπαλ- 
Αη/.ικ.οϋ Κώδικος άντιστοίχως.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Πεεαιτέεω. επειδή, διά τού Χ.Δ. 123/19/3 «περί τροπο
ποιήσεων διατάξεών τινων τοϋ Υπαλληλικού Κώδικος» ό 
13ος βχθαός κατηργήθη. οί αντίστοιχοι πρόε αύτόν βαθμοί 
ΚΛ6 Κλητήρων καί ΔΜ6 Διαμετακομιστών, ορίζεται ότι 
αντιστοιχούν πρός τόν 12ον βαθμόν τοϋ 'Υπαλληλικού Κώ
δικος.

Άνάλ.ογον μέτρον έλήφθη διά τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 1 τοϋ 
Νόμου 7S7 1978 «πεεί αύξήσεως τών συντάξεων τού Δημο
σίου τών μή καθοριζόμενων επί τή βάσει μισθού ένεργείας 
καί ρυθμίσεως συνταξιοδοτικών θεμάτων κατόπιν τοϋ νέου 
μισθολογίου» διά τής οποίας ώρίσθη ότι ώς μισθός ένεργείχς 
διά τήν αΰξησιν τής συντάξεως τής κανονισθείσης βάσει μι
σθού 13ου βαθμού καί κατωτέρων, λ.αμβάνεται ό μισθός τοϋ 
12ου βαθμού ό καθοριζόμενος ‘ύπό τοϋ Νόμου 754/1978 «περί 
ρυθμίσεως τών αποδοχών τών δημοσίων υπαλλήλων πολιτι
κών καί στρατιωτικών κ.λ,.π.».

6. Έν οψει τών άνωτέρω προτείνεται τό συνυποβάλλομε - 
νον σχεδιον νόμου, τό όποιον παρακαλ,οϋμεν όπως ψηφισθή 
ύπό τής Βουλής.

Έν Άθήναις τή 14 ’Απριλίου 1979
'Ο 'Υπουργός Οικονομικών 
ΑΘΑΧ. Κ ΑΝΈΛΑ Ο Π 0ΥΑΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΧ ΝΌΜΟΥ

Περί άντικαταστάσεως διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 1162/1972 «περί 
καθορισμού άντιστοιχίχς τών έκ τού Δημοσίου Ταμείου 
συντχξιοδοτουμένων υπαλλήλων τών Ελληνικών Ταχυ
δρομείων (ΕΑ-ΤΑ)». τ

Άρθρον 1.
Αΐ περιπτώσεις τού άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 1162/1972 «περί 

καθορισμού άντιστοιχίχς τών έκ τού Δημοσίου Ταμείου συν- 
ταξιοδοτουμένων υπαλλήλων τών Ελληνικών Ταχυδρο
μείων (ΕΑ-ΤΑ)» ύπό στοιχεία Ε' καί τίτλον Κλάδος Δια
νομέων, Η' καί τίτλον Κλάδος Κλητήρων, Θ' καί τίτλον 
Κλάδος Διαμετακομιστών καί ή άνευ στοιχείου τοιαύτη ύπό 
τίτλον Κλάδος Καθαριστριών, άντικαθίστανται ώς άκολ.ού- 
θως:

«ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

Βαθμός 'Ιεραρχίας Βαθμός Δημοσιοϋπαλληλικής
Υπαλλήλων ΕΛ-ΤΑ Ιεραρχίας

Ε' Κλάδος
Διανομέων

1) ΔΟ , 1) Τμηματάρχης α' (4ος)
2) Δ1 2) Τμηματάρχης β' (5ος)
3) 1° 3.) Εισηγητής (6ος)
4) Δ3 4) Γραμματεύς /α (7ος)
5) Δ4 5) Γ ραμματεύς β' (8ος)
6) Δ5 6) ’Ακόλουθος (9ος)
7) Δ6 7) Γραφεύς ' α (10ος)
8) Δ7 8) Γραφεύς . β' (11ος)

Η' Κλάδος
Κλητήρων

1) ΚΛΟ 1) Γραχμχτεύς α (7ος)
2) ΚΑΙ 2) Γραμματεύς θ'Η (8ος)
3) ΚΛ2 3) ’Ακόλουθος (9ος)
4) ΚΛ3 4) Γραφεύς α' (10ος)
5) ΚΛ4 5) Γραφεύς β' (11ος)
6) ΚΛ5 6) Κλητήρ /• * α (12ος)
7) ΚΛ6 7) Κλητήρ α' (12ος)


