
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπλη

ρώσει»; διατάξεων τινων τού Π.Δ/τος 389/1977 «—ερί 
τού ’Οργανισμού τοϋ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου».

. ΓΙρός 7ήν Βουλήν χών Ελλήνων

Ίό υπό κρίσιν σχέδιον Νόμου άφορα εις τακτοποίησιν 
τυπικού θέματος το οποίον προεκυφε μετά άπό ακυρωτικήν 
αποφασιν του Συμβουλίου της ’Επικράτειας με την οποίαν 
έκρίθη ότι είναι παράνομος, ώς εύρισκομένη εκτός έξου- 
σιουοτήσεω . διαταςις του ’Οργανισμού τοϋ Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου η οποί7. ορίζει ότι διά την πλήρωσιν των έπί 
βαΟμοϊς ίο καί Άναπληρωτοϋ Γενικού Διευθυντού θέσεων, 
αί ύποΐαι περιλαμβάνονται εις ένα κλάδον (ΑΤΙ Διοικητι
κόν) κρινονται, κατά τάς κειμένας διατάζεις, καί οί 'υπάλ
ληλοι τοϋ κλάδου ΛΤ2 Λογιστικού.

Εΐδικώτερον τό θέμα άνέκυψεν ώς εξής :

Κατ’ εφαρμογήν τοϋ νόμου 51/1975 «περί άναδιοργανιό- 
σεως των Δημοσίων Πολιτικών *Γπηρεσιών», έξεδόθη τό 
Π.Δ.389/197/ «περί Όργαν.σμοϋ τοϋ Ταχυδρομικού Τα
μιευτηρίου», (ΦΕΚ 119.4/29.4.1977).

μίαν (121) θέσεις, διακρινομένας κατά βαθμούς ώς έζής: 
α) Μία (1) θέσις, έπί βαθμώ 1ω. 

β) Μία (1) θέσις, έπί βαθμώ ’Λναπλ. Γε-/ικοϋ Διευθυν-

Διά τής ιδίας ώς άνω διατάςεως ορίζεται έν συνεχεία ότι 
διά την πλήρωσιν τών έπί βαθμοΐς ίω καί Άναπλ. Γενικού 
Διευθυντού θέσεων τοϋ κλάδου τούτου, κρινονται, κατά τάς 
κειμένας διατάζεις, καί οί υπάλληλοι τοϋ κλάδου ΑΤ2 Λο
γιστικού.

Ώς καί ανωτέρω έλέχθη, τό Συμβούλιον τής ’Επικράτειας, 
κρίναν έπί προσφυγής υπαλλήλου τοϋ Ταχυδρομικού Ταμιευ
τηρίου κατά καταρτισθέντων ύπό τοϋ 'Υπηρεσιακού Συμβου
λίου πινάκων άρχαιότητος καί κατ’ έκλογήν προακτέων εις 
τον βαθμόν τοϋ Άναπληρωτοϋ Γενικού Διευθυντού υπαλ
λήλων έπί 2ω βαθμίρ τών Κλάδων ΑΤΙ καί ΑΤ2 τοϋ Ταχυ
δρομικού Ταμιευτηρίου, διά τής ύπ’ άριθ. 3072/1978 άπο- 
φάσεώς του, έδέχθη ότι, ή Διοίκησις δεν ήδύνατο νά προ βλέ
ψη θέσεις άνωτέρου βαθμού εις ενα μόνον Κλάδον, νά όρίση 
όέ ότι τάς θέσεις ταύτας δύνανται νά καταλάβουν κατόπιν 
κρισεως των καί οί υπάλληλοι έτέρου Κλάδου διά προαγωγι- 
κής μετατάζεως αυτών εις τον πρώτον, θεωρούμενου ώς 
ύπερέχοντα άπό άπόψεως ουσιαστικής σημασίας τών ασκού
μενων καθηκόντων καί βαθμολογικής έζελίζεως έναντι τών 
λοιπών, οι οποίοι εςικνουνται μονον μέχρις ώρισμένου κατω
τέρου βαθμού. Περαιτέρω δέ ότι ή τοιαύτη ρύθμισις τής 
προαγωγικής έςελιζεως τών ύπα/λήλων τοϋ Κλάδου ΑΤ2 
Λογιστικού εις έτερον Κλάδον διατηροϋντα ώς ιδίας αύτοϋ 
θεσεις τάς οργανικάς θέσεις τών δύο άνωτάτων βαθμών 
(1ου και Αναπληρωτοϋ Γενικού Διευθυντού) συνεπαγό
μενη την μετάταςιν αυτών εις τούτον, είναι αντίθετος προς 
την ολην περί προαγωγής διαδικασίαν καί τάς περί μετατά
ξεων διατάςεις τού ' ϊ’παλληλικοΰ Κώδικας ώς αύται ισχύουν.

Κατά ταϋτα έπιβάλλεται είτε ή σύνταζις ιδίων πινάκων, 
οπερ ή Διοίκησις δεν δύναται νά άποδεχθή διότι ή τοιαύτη 
ρύθμισις θά ήτο άντίθετος προς τον ύπό τής σχετικής δια- 
τάζεο/ς τού άρθρου 25 τοϋ Π.Δ.3δ9/1977 διωκόμενου σκο
πόν ήτοι τής ίσης μεταχειρίσεως τών ύπαλλήλων όλων τών 
κλ.άδων AT τοϋ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, είτε ή ένο- 
ποίησις τών οργανικών θέσεων άπό ώρισμένου βαθμού και 
άνω δηλονότι έν προκειμένω τών οργανικών θέσεων 1ου καί 
Άναπληρωτοϋ Γενικού Διευθυντού.

Ούτω κρίναν τό Συμβούλιον τής Επικράτειας άκύρωσε 
τό π.δ. περί προαγωγής υπαλλήλου εις την θέσιν τού Άνα
πληρωτοϋ Γενικού Διευθυντού καί άνέπεμψε την ύπόθεσιν

εις την Διοίκησιν προκειμένου αυτή νά προβή είτε εις την 
σύνταξιν, κατά τά ανωτέρω, ιδίων πινάκων είτε εις ένοποίη- 
σιν τών θέσεων τούτων εις άμφοτερους τούς έν λόγω Κλά
δους δΓ αναδρομικής τροποποιήσεις τών σχετικών διατά- 
ζεων τοϋ τελευταίου τούτου (Π.Δ. 389/1977).

Οΰτω. προς συμμόρφωσιν προς την άνω ακυρωτικήν 
άπόφασιν τοϋ Συμβουλίου τής Έπικρχτείας, ή Διοίκησις 
κατήρτισε προς εκδοσιν. δημοσίευσιν καί τ.ροώθησιν, 
μέχρι καί τοϋ Συμβουλίου τής Έπικρχτείας. πρός έτεζερ- 
γασίαν τών διατάξεων, σχετικόν Σχεδίου Προεδρικού δια
τάγματος διά τοϋ οποίου, πρός ρύθμισιν τοϋ άνακύψαντος 
θέματος, τ ρ νεβλέπετο ή ενοποίησις τών κλάδων τών άνω
τάτων ύπα/λήλων (Γενικού Διεοθυντοϋ καί Άναπληοωτοϋ 
Γενικού Διευθυντού) τ.ϋ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ήτοι, 
ώς καί άνω άναφέρεται πρός ίσην μεταχείρισιν όλων τών 
υπαλλήλων τών κλάδων άνωτάτης έκπαιδεύσεως (AT). 
Δηλαδή όλοι νά δύνανται νά κρινονται διά τάς θέσεις ταύτας
καί όχι μόνον ώρισμένου κλάδου. Διότι δεν είναι νοητόν 
νά άποκλεισθή ή έζέλιζις εις τούς ανώτατους βαθμούς όλων 
τών ύπα/λήλων άνωτάτης έκπαιδεύσεως (κλάδου AT).

Τό Συμβούλιον τής ’Επικράτειας όμως έκρινε, μέ την 
ύπ’ άριθ. 111/1979 γνωμοδότησή του. έπί τοϋ ύποβληθέντος 
ώς άνω σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος ότι άπαιτεΐται 
τυπικός νόμος διά την ρύθμισιν τών θεμάτων πού προκύ
πτουν έκ τής έν λόγω ακυρωτικής άποφάσεως. Πλέον συγκε- 
κριμένως ή σκέψις τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας έπί 
τοϋ θέματος αν τό άνακϋψαν θέμα πρέπει νά ρυθμισθή διά 
τής έκδόσεως προεδρικού διατάγματος ή διά τής έκδό- 
σεως τυπικού νόμου έχει ώς έζής : «Ή έννοια τής άκυρω- 
τικής άποφάσεως τού Συμβουλίου τής ’Επικράτειας είναι 
ότι, ή Διοίκησις δύναται, πρός άποκατάστασιν τής νόμιμό-’ 
τητος, προκειμένης πληρώσεως τών θέσεων έπί βαθμώ 1ω 
καί Άναπληρωτοϋ Γενικού Διευθυντού τοϋ Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου, έκτός άλλων, νά ένοποιήση τάς θέτεις ταύτας 
εις άμφοτέρους τούς Κλάδους (ΑΤΙ καί ΑΤ2) δΓ άνα- 
δρομικής τροποποιήσεως τών σχετικών διατάξεων τοϋ Π.Δ. 
389/1977, ούχί δΓ όμοιου διατάγματος, άλλά, κατά τά 
ήδη κριθέντα ύπό τοϋ Τμήματος (Πρακτ. έπεζ. Σ.τ.Ε.430/ 
1976, 328, 423/1977 κ.ά.) διά τοπικού νόμου, διότι τά 
κατ’έζουσιοδότησιν τών άρθρων 1 καί 2 τοϋ ν.51/19/5 
έκδιδόμενα διατάγματα, δΓ ών θεσπίζονται οί ’Οργανισμοί 
τών 'Υπουργείων, ενιαίων συγκροτημάτων υπηρεσιών κ.λπ., 
έκδίδονται έφ’ άπαξ, δυνάμενχ νά. τροποποιηθούν περαιτέρω 
μόνον διά τυπικού νόμου. ’Εν δψει τών άνωτέρω, τό ύπό 
έπεζεργασίαν έν σχεδίω διάταγμα έπικαλουμέ/ων έν τώ 
πεοϊιιίω του ώς έξουσιοδοτικών διατάξεων τών άρθρων 1,2.3 
καί 4 τοϋ Ν.51/1975 καί τής ύπ’ άριθ. 3072/1978 άκυρω- 
τικής άποφάσεως τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας, δεν
είναι νόμιμόν.

Οΰτω, κατ’ έφαρμογήν τών άνωτέρω, προτείνεται όπως 
τό έν λόγω θέμα ρυθμισθή διά τυπικού νόμου, δΓ ον λόγον 
καί κατηρτίσθη τό παρόν Νομοσχέδιο·/.

Διά τών διατάξεων τοϋ προτεινομένου Νομοσχεδίου δίδε
ται, εις τό θέμα, ή ιδία λύση με εκείνην τοϋ σχεδίου τοϋ Δια
τάγματος τοϋ οποίου διεκόπη ή περαιτέρω προώθησις δΓ όν 
λόγον ώς άνω άναφέρεται. "Ητοι προτείνεται όπως τό ανα- 
κϋψαν θέμα ρυθμισθή διά τής ένοποιήσεως τών κλ,άδων τών 
άνωτάτων βαθμών τών υπαλλήλων του Ταχυδρομικού Τα
μιευτηρίου διά τούς άνω άναφερομένους λογους.

Οί κατ’ άρθρον διατάξεις τοϋ ώς άνω σχεδίου, έχο υν ως 
άκολούθως :

α) Διά τοϋ άοθρου 1 ενοποιούνται εις ένιαϊον καί αυτοτελή 
Κλάδον AT Άνωτάτων Υπαλλήλων, αί θέσεις έπί_βαθμώ 
1ω Γενικού Διευθυντού καί Άναπληρωτοϋ Γενικού Διευ- 
θυντοϋ, Περαιτέρω προβλέπεται οτ. πρός, πλήρωσιν τών 
θέσεων τούτων, συντρέχουν οί έχο'/τες τά νόμιμα προσόντα 
ύπάλληλοι.

β) Διά τοϋ άρθρου 2 άντικαΟίστανται ένιαι διατάξεις τού 
Π.Δ.389/1977 χωρίς μεταβολήν τής ούσίας μέ σκοπο νά 
προσαρμοσθοϋν στα δεδομένα που προκύπτουν απο την συ- 
στασιν" ίδιου ενιαίου κλάδου άνωτάτων υπαλλήλων. Γίνεται
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έπίσης άνύψωσις μ'.ας θέσεως έπί 3ω-2ω βαθμώ του κλ.άδου 
ΑΤ2 Διοικητικού χωρίς νά αυξάνεται ό αριθμός των οργα
νικών θέσεων τοϋ κλάδου.

γ) Διά τοϋ άρθρου 3 —ροσδίδεται άναδρομικότης εις τάς 
διατάξεις τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου, συμοώνως' προς την 
ύπ’ άριθ. 3072/1978 άπύφασιν τοϋ Συμβουλίου της Επι
κράτειας.

Προσαρτάται εις την παροϋσαν παράρτημα τό οποίον 
περιέχει τά κείμενα των άντικαθιστωμένων διατάξεων.

Έν Άθήναις τη 3 Μαρτίου 1970 
Οί Υπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεως Συγκοινωνιών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α Λ ΕΞ. 11ΛΠΛΔΟΓΓΟΝ 7Σ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Άνηκον εις την αϊτιολογικήν έκθεσιν επί το μ σχεδίου Νό

μου «περί τροποποιήσεως δ'.ατάξεών τινων τοϋ Π. Δ/τος 
3S9/1977 «περί τοϋ Όργανισμοϋ τοϋ Ταχυδρομικού Τα
μιευτηρίου».

ΠΕΡΙΕΧΕΙ
Τάς διά τοϋ νομοσχεδίου τούτου άντικαθιστωμένας διατά

ξεις τοϋ Π. Δ/τος 3SS/1977 «περί τοϋ Όργανισμοϋ τοϋ 
Ταχ. Ταμιευτηρίου» Φ.Ε.Κ. 119 τ.Α,/29.4.19/7.

“Αρθρον 24.

α) Εις τούς κλάδους Άνωτάτης Έκπαιδεύσεως (AT) 
υπάγονται : : . .

αα) Κλ,άδος ΑΤΙ Διοικητικός. : 
ββ) Κλ,άδος ΑΤ2 Λογιστικός..
γγ) Κλάδος ΑΤ3 ’Αναλυτών - Προγραμματιστών.

“Αρθρον 25.
Κλάδος ΑΤΙ Διοικητικός.

1. Ό Κλάδος ΑΤΙ Διοικητικός περιλαμβάνει εκατόν 
είκοσι μίαν (121) θέσεις διακρινομένας κατά βαθμούς ώς
έξης :

α) Μία (1) Οέσις έπί βαθμώ 1ω. 
β) Μία (1) Οέσις έπί βαθμώ Άναπληρωτοϋ Γενικοϋ 

Διευθυντοϋ.
γ) Δέκα (10) θέσεις έπί βαθμοϊς 3,-2ω. 
δ) Τριάκοντα δύο (32) θέσεις έπί βαθμοϊς 5ω-4ω. 
ε) Έβδομήκοντα επτά (77) θέσεις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω.

3. Διά την πλήρωσιν τών έπί βαθμοϊς 1ω καί Άνχπλη- 
ρωτοΰ Γενικοϋ Διευθυντοϋ θέσεων τοϋ Κλάδου εούτού^ 
κρίνονται, κατά τάς κειμένχς διατάξεις, καί οί υπάλληλοι 
τοϋ Κλάδου ΑΤ2 Λογιστικού.

“Αρθρον 4G.

Κατανομή Θέσεων Μόνιμου Προσωπικού.
Αί θέσεις πάντων τών κλάδων μονίμου προσωπικού, περι- 

λαμβανομένων καί τών θέσεων προϊστχμ:;ων. π:ρί δν τά 
άρθρα 48 καί 49 τοϋ παρόντος κατανέμονται μεταξύ της 
Κεντρικής Υπηρεσίας καί τών Π εριφερειακών 'Υπηρεσιών 
τοϋ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ώς έπεται :

Κεντρ. Περιφ.
'Υπηρ. 'Υπηρ. Σύνολ.

Κλάδος ΑΤΙ Διοικητικός 51 70 121
Κλ,άδος ΑΤ2 Λογιστικός 
Κλάδο ΑΤ3 ’Αναλυτών - Π ρο-

40 88 128

γραμματιστών 12 - 12
Κλάδος API Διοικητικός - 4 4
Κλ,άδος ΛΡ2 Λογιστικός - 4 4
Κλάδος ΛΡ3 'Υπομηχανικών 2 - 2
Κλάδος ΜΕ1 Διοικητικός 122 304 426
Κλάδος ΜΕ2 Δακτυλογράφων 
Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Προγμαμ-

17 3 20

ματιστών Η /Υ
Κλάδος ΜΕ4 Χειριστών Η/Υ

12 12

Μέσων Προπαρχσκευής Στοιχείων 
Κλ,άδος ΜΕ5 Βοηθών ’Εποπτών

10 — 10

Κτιρίων 1 - . 1
Κλάδος ΜΕ6 Τηλ,εφωνητών 
ΙΟ,άδος ΜΕ7 Χειριστών Διατρη- 

τρητικών καί ’Επαληθευτικών Μη

. 3 3

χανών
Κλ,άδος MES 'Οδηγών Αύτοκι-

31 31

κινήτων 1 — 1
Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων 22 24 46
Κλάδος ΣΕ2 Φυλάκων 18 - " 18
Κλ,άδος ΣΕ3 Θυρωρών 6 - 6
Κλ,άδος ΣΕ4 Συσκευαστών 2 - 2

“Αρθρον 48.

Προϊστάμενοι Κεντρικής 'Υπηρεσίας.
1. Τοϋ Ταχυδρομικοΰ Ταμιευτηρίου προΐσ~χτχι μόνιμος 

υπάλληλος έπί βαθμώ 1ω τοϋ Κλάδου ΑΤΙ Διοικητικού.

“Αρθρον 52.

Κατάταξις Προσωπικού.
1. Ό, κατά την δημοσίευσιν τοϋ παρόντος, μόνιμος 

υπάλληλος τοϋ Κλάδου ΑΤΙ Γενικού Διευθυντοϋ τοϋ Ταχυ
δρομικού Ταμιευτηρίου υπάγεται έφεξής, αυτοδικαίως, εις 
τον ύπό τοϋ παρόντος προβλεπόμενον Κλάδον ΑΤΙ Διοικη
τικού.

“Αρθρον 53.

Ρύθμισις Ειδικών Θεμάτων.

2. Κατά την πλήρωσιν τών θέσεων έπί βαθμοϊς 1ω καί 
Άναπληρωτοϋ Γενικοϋ Διευθυντοϋ τοϋ Κλάδου ΑΤΙ Διοι
κητικού, κρίνονται καί οί υπάλληλοι τοϋ Κλάδου ΑΤ3 Άνα- 
λ,υτών - Προγραμματιστών, οί μεταταχθησόμενοι, δυνάμει 
τής προηγουμένης παραγράφου τοϋ παρόντος άρθρου, έκ 
τών Κλάδων ΑΤΙ Διοικητικού καί ΑΤ2 Λογιστικού.


