
Στο σχέδιο νόμου «περί του επί Συμβάσε: Εργασίας Ιδιωτι
κού Δικαίου Προσωχικού της 359 Μονάϊος Αεροπορικής
Ευξοχηρετήσεως Δηχοσίων Υπηρεσιών (ΜΑΕΔΥ)*».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η 359 ΜΑΕΔΥ μετά την πρόσφατη ανασυγκρότησή της 
και επέκταση των αρμοδιοτήτων της σ’ όλους τους τομείς 
της Αεροπορικής Εξυχηρετήσεως των Δτμοσίων Υπηρεσιών 
όπως Πυρόσβεση, Ψεκασμός, Αερολίχανσις κ.λ.π. απαιτεί 
την ύπαρξη μεγάλου αριδμού προσωπικού (Χειρ στες. Τεχνι
κοί κ.λ.π.). Το προσωπικό χυτό δεν είναι δυνατό να ίιατεδεί 
αχό τους υχηρετούντες στην Πολεμική Αεροπορία λόγω των 
αναγκών χου υπάρχουν στις Πολεμικές Μονάδες και των α
ναμενομένων μελλοντικών αυξημένων αχαιτήσεων τούτων.

Για να καταστεί δυνατή η εύρρυδμη λειτουργία της 359 
ΜΑΕΔΥ και να μχορεί ν’ ανταχοκριδ-εί ικανοποιητικά στα 
νέα της καθήκοντα αχαιτείται, χέρα αχό το στρατιωτι
κό προσωπικό χου υχηρετεί τώρα στη Μονάδα, να χροσληφδει 
χροσωχικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου.

Με το χροωδούμενο Σχέδιο Νόμου για την πρόσληψη του 
ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται τα -δέματα χου προκύπτουν 
αχό την ιδιαιτερότητα του εν λόγω χροσωχικού και καδορί
ζονται όσες λεπτομέρειες είναι απαραίτητες και δεν υχάρ
χουν αντίστοιχες διατάξεις στην υχάρχουσα Νεμοδεσία.

Έτσι στο άρδρο 1 καδορίζονται ποιες είναι οι χεριχτώ- 
σεις χου εχιτρέχετα: η πρόσληψη σε δέσεις για μόνιμες ή 
για εποχικές και χρόσκαιρες ανάγκες.

Στο άρδ'ρο 2 καδορίζονται ο: κατηγορίες του χροσωχικού 
χου είναι ο: χειριστές αεροσκαρών ή ελικοχτερων, οι τεχνι
κοί και. το ίοηδητικό χροσωχικό.

Στο άρδρο 3 καδορίζονται τα χροσόντα και η διαδικασία 
χου δα ακολουδείται για την χρόσληψη του χροσωχικού και 
τα αρμόδια Όργανα για τον καδορισμό των λεπτομερειών 
του τρόπου Επιλογής. -V-. - /λ τ έ-.-:,- δί ■.'· ·.·,
ν Στο άρδρο 4 καδορίζονται λεχτομέρειες για τις αχοδο- 
χές του Προσωχικού χου δα είναι σύμφωνες με τις διατά
ξεις του ΝΑ. 1198/1972 «Περί του Τροχού Ρυδμίσεως 
των Όρων Αμοιβής και Εργασίας». - -:..... * r - ·,

Στο άρδρο 5 ρυδμίζονται τα δέματα χου έχουν σχέση με 
την πτητική καταλληλότητα των Χειριστών. Οι χεριχτώσεις 
της χτητικής ακαταλληλότητας και ο τρόχος διαχιστώσεώς 
της ως και ο: συνέχειες αυτής. ... r
. Στο άρδρο 6 καδορίζονται οι αχοζημιώσεις του χροσωχι
κού λέγω Αεροχορικού ατυχήματος και στο άρδρο 7. οι δι
καιούχο: συτής χου είναι οι σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα 
χροβλεχόμενοι. ' *Υ ' τ ·: ■ · · ·
·'■ Στο άρδρο 8 καδορίζεται Υγειονομική Εξέταση του I- 
χταμένου Προσωχικού όχως χροβλέχεται και για τους Ιχτα- 
μένους της Πολεμικής Αεροχορίας. της Ολυμχιακής Αερο- 
χορίας και γενικά κάδε ατόμου χου Ίχταται. ./ «.--ϋ:·. -

Στο άρδρο 9 καδορίζονται οι δέσεις για κάδε κατηγορία 
του Προσωχικού και η δυνατότητα σταδιακής καλύψεως τού
των κατά κατηγορία ως και η αύξησή τους για χροσκαιρες 
ή εχείγουσες ανάγκες μέχρι χοσοστού 25% του συνόλου των 
χροβλεχομένων δέσεων, V- - j r μ;·.··: :r:ir ■·''■ .!

1 Στο άρδρο 10 χρ-οβλέχεται κάδε αντίδετη διάταξη χου 
ρυδμίζετα: με τον Νόμο αυτό, η ισχύς για το χροσωχ’.κο αυ
τό των γενικών διατάξεων χου αφορούν το χροσωχικο σχεσε- 
ως Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και η έναρξη ισχύος του 
Νόμου -αχό την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρ
νησης. ·■ - · ·'
. ,, .; νν Αδή-να, 20 Ιουλίου 1.983 ..: ., · ν
t · Ο Πρωδυχουργός και Υκουργός Εδνικής Άμυνας ’ 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Λ
· · ■·, ··' Ο Υχουργός Προεδρίας της Κυβέρνησής - 
.·*;.··V : 1.· V ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΠΩΡΠΑΣ ··*· -::

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΤΗ
Περί του εχί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου Προσωχι

κού της «395 Μονάδος Αεροχορικής Εξυχηρετήσεως Δη
μοσίων Υχηρεσιών (ΜΑΕΔΥ)».

Άρδρο 1.
Περιχτώσεις Προσλήψεων.

ι
Εχιτρέχεται η χρόσληψη αχό το Υπουργείο Εδνικής Άμυ

νας χροσωχικού'. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορι
σμένου ή αορίστου χρόνου για κάλυψη εχοχιακών, πρόσκαιρων 
ή άλλων αναγκών της 359 Μονάδας Αεροχορικής Εξυχηρετή
σεως Δημοσίων Υχηρεσιών, (359 Μ-Α.ΕΔ.Υ.), σε δέσεις 
Ιχταμένου, Τεχνεκού και βοηδητικ-ού Προσωχικού.

Άρδρο 2.
Κατηγορίες Προσωχικού.

1. Το χροσωχικό της 359 ΜΑΕΔΥ είναι μικτό και αχο- 
τελείται αχό Στρατιωτικό (μόνιμο, έφεδρο και στρατεύσιμο} 
και πολιτικό χροσωχικό.

2. Το χολιτικό χροσωχικό της 359 ΜΑΕΔΥ είναι με σχέ
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου η α-ορίστου χρόνου 
και διακρίνεται:

α. Σε χειριστές αεροσκαφών ή ελικοπτέρων, για τον χει
ρισμό των χτητικών μέσων διαδέσιμους και εκχαιδευέμενους.

6. Σε τεχνικό γενικά χροσωχικό εδάφους αναγκαίο για 
τη,ι συντήρηση, εξυχηρέτηση και υποστήριξη των μέσων και 
υλικώνύ .

γ. Σε ίοηδητικό προσωπικό.

Άρδρο 3.
Διοδικασία προσλήψεως.

1. Με αχόφαση του Υπουργού Εδνικής Άμυνας, μετά αχό 
χρότάση του Αρχηγού ΓΕΑ, καδορίζονται or ειδικότητες 
βξειδικεύσεις κάδε κατηγορίας, τα προσόντα, ’ ο τρόχος, η 
διαδικασία: και ο αριδμός του υπό πρόσληψη χροσωχικού.

2. Στον καδορισμό των προσόντων τού τρόπου και διαδι-
κασίοτς πρόσληψης χέραν οτχό τις λοιπές λεπτομέρειες της 
Υπουργικής Απόφασης παραγράφου 1. του παρόντος άρδρου, 
δα π©ρ*λαμ6άνβνκΒ: ", .. . ......

α. Η ηλικία. ' ■ .. .
6. Η ύπαρξη επαγγελματικών πτυχίων, 
γ. Προϋπηρεσία. '
δ. Υγειονομική εξέταση στο Κέντρο Αεροχορικής Ιατρι

κής Αεροπορίας. · .·· - - '·-· ' -ΐ-"- ■' ν -·νΑς · ·
ε. Γραπτές εξετάσεις εχί επαγγελματικών δεμάτων, 
στ. Πρακτική εξέταση του Τεχνικού Προσωχικού. 
ζ. Εξέταση της χτητικής ικανότητας των ιπταμένων σε 

αεροσκάφη—ελικόπτερα διπλού χειρισμού. ’ '
Οι παραπάνω «ναφερόμενες εξετάσεις δα διενεργούνται 

από επίτρεπες Στρατιωτικού Προσωπικού της Πολεμικής 
Αεροπορίας. : ' ' * ' " ; '··' ......*' .· -. · '· :·

3. Η πρόσληψη ενεργείται με Απόφαση του Υπουργού Εδνι
κής -Άμυνας ή του υπό αυτού εξουσιοδοτούμενου .Οργάνου. 
Στη/ απόφαση κασδαρίζονται, η ειδικότητα, ειδίκευση κοκ; το 
ονοματεπώνυμο του προσλαμβανόμενου, το είδος της .εργα
σίας} η διάρκεια της σύμβασης εργασίας και. το Όργανο.του 
δα υπογράψει τις ατομικές συμβάσεις 'εργασίας με τις'οποίες 
δα’ καδορίζονται οι λοιπές λεπτομέρειες απασχόλησης για 
κάδε προσλαμβανόμενο. . ■

Άρδρο 4.

-τ ·,·.\ -:ν .. . I Αποδοχές. I,- : . ί:Γ
- · 1. Οι πόσης φύσεως αποδοχές καί επιίόμοττα του προσωπι
κού καδορίζονται κατά τις διαοάξειιί του Ν.Δ. 1198/1972. 
«Περί του τρόπου Ρυδμίσεως των Όρων Αμοιβής και’Εργα
σίας κ.λ.π.».
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