
Έπί σχεδίου νόμου «περί αΰξήσεως θέσεων προσωπικού 
τού 'Υπουργείου Δημοσίων "Εργων καί ρυθμίσεως ου ·α- 
φών θεμάτων)».

Ποός την Bov/.ijv τώι· Έλ/.ιρω)■

Τό Ύπουργεΐον Δημοσίων "Εργων είς την rposv.-aOr.xv 
του οπως έπιτϋχη τά επιθυμητά αποτελέσματα εις του; 
τοοιεϊς της δραστηριότητας του διά τήν κάλυψιν των συνε- 
νδ: αΰξχνομενών αναγκών, συναντά σοβαρά: δυσκολίας 
ουεΔοο'.-νας τόσον εις βο.ο.κ.,ς αδυναμίας της οργν/ι.· σε νς 
των ΰ.τεεσιώ·.· του. όσον κ:.ί εις την έντονον ..νεπάμ.ειαν 
από π.\ υτάς αριθμού, του έπ·.στημονι::οϋ ιδία προσωπικού. 
Αί έλλτίυε'.ς α.ται δα γ.νων*ζι π.'.έον αισθητά: μετά την 
μεταφοράν είς το 'Τττουργεΐον Δημοσίων Έργων άρμουιο- 
τήτων έ—ί μελέτης καί κατασκευής έργων ετέροεν ' 1 που: - 
γείων (Δικαιοσύνη; κλ.π.).

■- · «■#:

Έκ των ώς άνω προβλημάτων τό μεν τής άναδιαρΟρώ- 
σεως των ΰττηρεσιων θά ά.ντιμετωπισθή διά τοϋ προωθου- 
μένου Π. Δ/τος περί τοϋ νέου ’Οργανισμού τοϋ Υπουργείου, ή 
αϋςησις όμως τού προσωπικού, ώς και ή έπίλυσις ετέρων συ
ναφών προς τήν αποστολήν τοϋ Υπουργείου προβλημάτων 
απαιτούν νομοθετικήν ρύθμισιν διότι δέν καλύπτονται ΰπό 
τής σχετικής έςρυσιοδοτήσεως τοϋ Ν. 51 1975 βάσει τοϋ 
όποιου έκδίδεται ό νέος ’Οργανισμός.

Είς τήν άντιμετώπισιν βασικώς των προβλημάτων τού
των και συναφών τινων ετέρων, άπτομένων τόσον τής όργα- 
νώσεεος τοϋ 'Υπουργείου όσον και των ΰπ’ αΰτοΰ έκτελου- 
μένων έργων, άποσκοπεϊ τό παρόν σχέδιον Νόμου, περι- 
λαμβάνον ούτως εις τό Κεφάλαιον Λ', διατάξεις περί Προ
σωπικού, εις τό Κεφάλαιον Β’, διατάξεις περί άναδιορ- 
γανώσεως υπηρεσιών καί ρυθμίσεως θεμάτων λειτουργίας 
τοϋ 'Υπουργείου, είς τό Κεφάλαιον Γ', εΐδικάς διατάξεις επί 
έκτελέσεως έ'ργων καί ιδία τών σημαντικών τοιούτων καί 
τέλος εις τό Κεφάλαιον Δ', απαραιτήτους μεταβατικάς 
καί τελικάς διατάξεις.

Εϊδικώτερον επί τοϋ περιεχομένου τοϋ νομοσχεδίου εκτί
θενται τά άκόλουθα :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ'.
Διά τών άρθρων 1-4 τοϋ κεφαλαίου τούτου τακτοποιούν

ται τά προβλήματα τοϋ άπαραιτήτου, διά την ομαλήν λει
τουργίαν τοϋ Υπουργείου Δημοσίων "Εργων, προσωπικού 
καί ιδία προβλέπεται ή όυνατότης τής διά τοϋ οργανισμού 
αύξήσεως τών οργανικών θέσεων καί δή τοϋ επιστημονικού 
προσωπικού.

Ό νϋν αριθμός τών οργανικών θέσεων, στηριχθείς εις τάς 
εκτιμήσεις τών ετών 1955-1960, είναι άνεπαρκής διά τήν 
κάλυψιν τών αναγκών τοϋ Υπουργείου, ένεκα τής διο- 
γκώσεως τοϋ αντικειμένου αΰτοΰ, ήτις άπαιτεΐ συνεχώς 
περισσότερον προσωπικόν καί δή υψηλής επιστημονικής 
στάθμης καί εΐδικεΰσεως.

Ένδεικτικώς σημειοϋται οτι ενώ τό 1960 ή αξία τών έργων 
τών έκτελουμένων ΰπό τών υπηρεσιών τοϋ Υπουργείου 
Δημοσίων "Εργων άνήρχετο εις 2 περίπου δισεκ. δρχ. ή 
κατά τό έτος 1976 άξια τών έκτελεσθέντων έργων άνήλθεν 
εις τό ποσόν τών 16 δισεκ. δρχ. περίπου.

Οϋτω διά τήν κάλυψιν τών συγχρόνων είς προσωπικόν 
αναγκών. αί· όποΐαι καί αποτελούν πρόβλεψιν τών παγίων 
αναγκών καί ούχί τών τοιούτων αιχμής, απαιτείται αΰ- 
ξησις τών θέσεων προσωπικού μέχρι τών σημειουμένων 
δΓ έκαστον κλάδο ν επιπέδων, ώς επίσης καί ή πρόβλεψις 
θέσεων νέων κλάδων (άρθρον 1).

Εϊδικώτερον διά τού σχεδίου παρέχεται ή δυνατότης 
τής οτυστάσεως 1591 νέων θέσεων μονίμου προσωπικού δΓ 
άπαντας τούς κλάδους ώς καί 6S0 θέσεων προσωπικού έπί 
σχέσει ιδιωτικού δικαίου ήτοι έν συνόλω 2.271 θέσεις.

Έπί τών προτεινομένων αΰτών αύξήσεων έπισημχίνονται 
τά άκόλουθα : Έκ τών θέσεων μονίμου προσωπικού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ (α) τριακόσιαι τριάκοντα περίπου θέσεις Μηχανικών θά 
η πληρωθούν (άρθρον 15) έκ_τών ήδη ύπηρετούντων σήμερα 

επι συμβάσει Μηχανικών.
(p) πασαι αί θέσης τών ’Εργοδηγών Φωτοτοπογρα

φ‘--'.w ’ Οργάνων. κατά τά προβλεπόμενα ΰπό τοϋ σχεδίου 
τοϋ νέου 'Οργανισμού τοϋ 'Υπουργείου, θά πληρωθούν δΓ 
ενπιιεως ες υπαλλήλων ήδη ΰπηρετοΰντων εις τούς κλά- 
)·υυ; Εργοδηγών καί Τεχνιτών ώς επίσης καί αί πλεϊσται 
0-7ν θέσεων τοϋ Κλάδου Δακτυλογράφων θά πληρωθούν δΓ 
εντάςεως ές υπαλλήλων τοϋ κλάδου Διοικητικών, αί δέ 
λοιπά, ειτινες θα πληρωθούν όι.ι διορισμού, θά συνεπάγωνται 
την μετατροπήν εις προσωρινός ισαρίθμων θέσεων τοϋ 
κλάδου Διοικητικών, καί

(γ) διά τοϋ α.ύτοϋ σχεδίου οργανισμού 21 θέσεις Κλά
δων χαρακτηριζόμενων ώς προσωρινών θά καταργηθοϋν 
αμα τη αποχωρήσει τών ήδη ΰπηρετούντων είς αΰτοΰς υπαλ
λήλων. ...........

Έκ τών θέσεων ιδιωτικού δικαίου δέον νά άφαιρεθοΰν 
4υό θέσεις ήδη ΰπηρετούντων μονίμων καί ιδιωτικού δικαίου 
υπαλλήλων τών αΰτών ειδικοτήτων.

Κατόπιν τών ανωτέρω ή πραγματική αύξησις τών θέ
σεων τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίων "Εργων άνέρχεται είς 
έννεακοσίας (1591 - 691) Θέσεις μονίμων υπαλλήλων καί 
διακοσίας δέκα τέσσαρας (6S0 - 466) θέσεις ιδιωτικού 
δικαίου, ήτοι έν συνόλω είς χιλίας εκατόν δέκα τέσσαρας 
θέσεις.

Π αραλλήλως προς τήν τοιαύτην αύξησιν τοϋ αριθμού 
των θέσεων ρυθμίζεται (άρθρον 1 παρ. 3) καί τό θέμα τών 
επιδομάτων τών έπί βαθμω 2ω καί 3ω υπαλλήλων τών 
ΙΟ.άδων ΛΡ 'Υπομηχανικών, δοθέντος ότι οί βαθμοί οΰτοι 
είναι νέοι καί δέν προβλ.έπονται ΰπό τών κειμένων διατάξεων 
έπιδόματα είς τούς βαθμούς αυτούς. "Ετερον θέματα ρυ- 
θμιζόμενον εις τό Κεφάλαιον τούτο είναι τό τής προσλή- 
ψεως Ε!ϊ:·/.ών Συμβούλων οιά τήν ύποίοή-Ψησιν τοϋ 
έργου τοϋ "Υπουργείου (άρθρον 2), 'Επίσης ο:ά τοϋ 
άρθρου 3 τοϋ αΰτοΰ κεφαλαίου καθορίζονται αΐ κατά τάς 
διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 3S5/1969 θέσεις τού έπί σχέσει εργασίας 
ΐδιωτωκοϋ δικαίου, προσωπικού. Ό άριθμός τών θέσεων 
τούτων καθωρίσθη μέ βάσιν τάς ύφισταμένας σήμερον άνάγ- 
κας ώς καί τάς τοιαΰτας τοϋ άμεσου μέλλοντος. Έπί τοϋ 
αριθμού τών θέσεων τούτων καί προς ένιαίαν έκτίμησιν 
τών σχετικών αναγκών κατά ειδικότητα, έχουν ύπολογισθή 
καί οί σήμερον ύπηρετοϋντες κατά ειδικότητα έπί σχέσει 
ιδιωτικού δικαίου ώς καί οΐ ύπηρετοϋντες εΐσέη μόνιμοι 
οδηγοί (Κλάδου ΜΕ6) καί τεχνίται (Κλ.άδου ΜΕ5). "Ενεκα 
τούτου προεβλ.έφθη (άρθρ. 4) όπως αί θέσεις τών ύπ’ οψιν 
Κλάδων κενούμεναι καταργοϋνται μή μετατρεπόμεναι είς 
θέσει: ιδιωτικού δικαίου κατά τά πρυβλεπόιεενα ΰπό τοϋ
Ν.Δ. ‘ 3S5/1969.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
Διά τού κεφαλαίου τούτου παρέχονται εξουσιοδοτήσεις 

εις τον 'Υπουργόν Δημοσίων "Εργων διά τήν άντιμετώ- 
πισιν οργανωτικών θεμάτων λ.ειτουργίας τών 'Υπηρεσιών 
τοϋ 'Υπουργείου.

Εϊδικώτερον :
α) Διά τοϋ άρθ ρου 5 παρέχεται ή δυνατότης, εις περι

πτώσεις έκτελ.έσεως σημαντικών έργων, νά συνιστώνται 
εϊδικαί 'Υπηρεσία·, διά τήν έκτέλ-εσιν τών έργων τούτων, 
αίτινες καί καταργοϋνται άμα τή περατώσει τοϋ έργου 
αΰτών (π.χ. έργα ύδρεύσεως Πρωτευούσης έκ Μόρνου).

Παρέχεται επίσης ή δυνατότης συστάσεως κλ,ιμακίων 
τών περιφερειακών Ύ—ηρεσιων διανομαρχιακού επιπέδου 
έπιύλέψεως εις τον τόπον έκτε/.έτιως ο: αν επαρχιακών 
έργων, ϊιά τη-) άμεσον Ίπίβλεψιν τών έργων τούτων. 
Τά κλιμάκια τχϋτα καταργοϋνται άμα τή περατώσει τού 
έργου αΰτών.

Διά τοϋ αύτοϋ άρθρου 5 ρυθμίζονται καί θέματα λει
τουργίας τών Εργαστηρίων Δημοσίων Έργων.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
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β)ϊ Διά τοϋ άρθρου 6 παρέχεται ή δυνατότης εις τον 
'Υπουργόν Δημοσίων Έργων νά; άναθέτη εις εκτός υπηρεσίας 
πρόσωπα την έκτέλεσιν έργου προς άντιμετώπισιν υπηρε
σιακών αναγκών ώς καί την σύστασιν ομάδων εργασίας 
προς κατάρτισιν μελετών, διεξαγωγήν ερευνών κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

Διά τοϋ κεφαλαίου τούτου ρυθμίζονται θέματα άναγόμενα 
εις την έκτέλεσιν τών δημοσίων έργων καί είδικώτερον :

α) Διά τοϋ άρθρου 7 παρέχεται ή ευχέρεια καθορισμού 
της άρμοδίας υπηρεσίας έπί έργων έκτελουμενων εις τας 
περιψερείας δύο υπηρεσιών.

β) Διά τοϋ άρθρου 8 προβλέπεται ότι είς την περίπτωσιν 
τών ειδικών σημαντικών έργων, διά την έκτέλεσιν τών οποί
ων συνιστώνται είδικώς αί ύπό τοϋ άρθρου δ παρ. 1 περιπτ. 
α' προβλεπόμεναι Είδικαί Ύπηρεσίαι αί δαπάναι λειτουρ
γίας τούτων θά καλύπτωνται έκ τών πιστώσεων τών έργων 
έντός καθοριζομένου έκάστοτε ποσοστού 2 - 3%.

γ) Διά τοϋ άρθρου 9 παρέχεται ή εύχέρεια της συνάψεως 
συμβάσεως μελετών καί κατασκευής έργων υποδομής με
γάλων πόλεων διά προχείρου δημοπρασίας ή καί άνευ 
τοιαύτης (παρ. 1 έπέκτασις εφαρμογής Α.Ν. 1S38/51J, 
ώς καί τής έκτελέσεως ύπό υπηρεσιών τοϋ ΥΠ.Δ.Ε. έργων 
ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως έφ’ όσον ταϋτα δεν χρηματο
δοτούνται ύπό τών άρμοδίων Δήμων ή ετέρων Ν.Π.Δ.Δ. 
(παρ. 2), προσέτι δέ προβλέπεται ή μή υπαγωγή τοϋ ύπό 
τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίων Έργων έποπτευομένου Ειδικού 
Τααείου Μονίμων 'Οδοστρωμάτων Ά$ην< ν (ΐΕΓΓΜΟΑ) εις 
τάς διατάξεις τοϋ ΝΑ 1147/1972.

δ) Διά τών άρθρων 10 καί 11 παρέχεται ή δυνατότης 
τής αύξήσεως τών ύπό τών διατάξεων περί έκτελέσεως τών 
δημοσίων έργων προβλεπομένων έγγυήσεων καί ποινικών 
ρητρών, ώς καί τής πληρωμής είς τον άνάδοχον προσθέτου 
άποζημιώσεως (πριμ) διά τήν έκτέλεσιν τοϋ έργου είς 
χρόνον μικρότερον τοϋ ύπό τής συμβάσεως όριζομένου καί 
ρυθμίζονται έτερα θέματα έκτελέσεως τών δημοσίων έργων.

ε) Διά τοϋ άρθρου 12 θεσπίζεται καί έπί έκτελέσεως 
δημοσίων έργων διάταξις παρεμφερής προς τήν ήδη ίσχύ- 
ουσαν έπί έκτελέσεως έργων ύπό Δήμων ή Κοινοτήτων 
(άρθρ. 208 Π.Δ. 933/1975 Δημοτικού Κοινοτικού Κω
δικός).

’Ενταύθα περιλαμβάνονται μεταβατικαί τινες διατάξεις 
ρυθμίζουσαι τά τής σταδιακής έντός δύο έτών (1978 - 1979) 
πληρώσεως διά διορισμού τών νέων δημιουργουμένων διά 
τού παρόντος θέσεων (άρθρ. 13), μή συνυπολογιζομένου 
εις τον άριθμόν τών θέσεων αύτών τοϋ άριθμοϋ τών ήδη 
ύπηρετούντων έπί συμβάσει Μηχανικών πού θά διορισθοϋν 
κατά το άρθρον 14 τά τής κατά τήν πρώτην έφαρμογήν 
πληρώσεως θέσεων κλάδων AT Μηχανικών διά διαγωνισμού 
ή έπιλογής μεταξύ τών ύπηρετούντων έπί σχέοει ιδιωτι
κού δικαίου ύπαλλήλων τών ειδικοτήτων τούτων, ώστε νά 
γίνη φυσιολογική άπορρόφησις τού μεγαλύτερου δυνατού 
άριθμοϋ τούτων καί νά έκλειψη είς τούς βασικούς αυτούς 
κλάδους ό άνεπιτυχής θεσμός τοϋ έπί συμβάσει Μηχανικού 
διά τήν κάλυψιν διαρκών άναγκών τού 'Υπουργείου.

Έπί τού άρθρου 15 έκτίθενται τά εξής. Διά νά καταστή 
δυνατή ή αύξησες τών θέσεων προσωπικού τού 'Υπουργείου 
διά τού νέου οργανισμού πού προβλέπεται νά έκδοθή κατά τό 
Ν. 51/1975 πρέπει νά προηγηθή τοϋ οργανισμού ή δημοσί- 
ευσις τού παρόντος νόμου, ό όποιος παρέχει τήν δυνατότητα 
τής τοιαύτης αύξήσεως (άρθρ. 1 καί 3). ’Επειδή όμως ή 
προθεσμία τοϋ Ν. 51/1975 όπως είχε παραταθή έληξε τήν 
25.6.1977 ύπό τού άνωτέρω άρθρου 16 ορίζεται ότι διά τήν 
έκδοσιν τού. οργανισμού τοϋ .'Υπουργείου κατά τον. Ν.51/75 
τάσσεται νέα προθεσμία τριών μηνών άπό τής δημοσιεύ- 
σεως τοϋ παρόντος νόμου.

Τέλος ύπό τού άρθρου 16 προβλέπεται ότι ή ισχύς τοϋ 
παρόντος άρχεται γενικώς άπό τής δημοσιεύσεώς του διά 
τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως έκτος τής παρ. 1 τού 
άρθρου 6 τής όποιας ή ισχύς άρχεται άπό 1ης ’Οκτωβρίου 
1977 ήτοι άφ’ ής είναι δυνατή ή διάθεσις τής σχετικής 
πιστώσεως κατά τό τρέχον έτος.

Τούς σκοπούς τούτους έπιδιώκει τό παρόν σχέδιον Νόμου 
όπερ έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ οψιν 'Υμών προς 
ψήφισιν.

I
Έν Άθήναις τή 2 Αύγούστου 1977 

Οϊ ’Υπουργεί
Προεδρίας Κυέεενή-εως Οί-/.ονου.·.·/.ών
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