
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
-0.~ σχεδίου Νόμου «περί αύξήσεως θέσεων προ

σωπικού τής 'Υπηρεσίας Πολιτικής ’Αεροπορίας τοϋ 
'Υπουργείου Συγκοινωνιών».

Προς ζην Βουλήν ζών 'Ελλήνων
£ τι έοχσαογή τοϋ Ν. 51/1975 «περί άνχδιοργχνώσεως 

-(-ν δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών», καταρτίστηκε, εντός 
τών τχσσομένων άπό τό νόμο προθεσμιών, σχέδιο οργανι
σμού τής 'Υπηρεσίας Πολιτικής ’Αεροπορίας (ΥΠΑ) τοϋ 
’ Υπουο-είου Συγκοινωνιών. Κατά την κατάρτιση τοϋ οργα
νισμού τούτου, άλλα καί προ χυτής, έγινε φανερό ότι για 
·. χ άνταποκριθεϊ ή ΥΠΑ στις σημερινές καί τοϋ προσεχοϋς 
οιέλλοντος απαιτήσεις στο χώρο τής πολιτικής άεροπορίας, 
είναι απαραίτητη ή αύξηση τοϋ προσωπικού αύτής. Για τό 
λό·Ό αυτό καί βάσει τής νομοθετικής έξουσιοδοτήσεως τοϋ 
άεόρου 19 τοϋ Χ.Λ. 714/1970 «περί Ίδρύσεως τής Διευ- 
Ούνσεως ’Εναερίων Μεταφορών τοϋ 'Υπουργείου Συγκοι
νωνιών καί Όργανώσεως τής 'Υπηρεσίας Πολιτικής ’Αερο
πορίας» περιλήφθηκε στό άναφερόμενο σχέδιο τοϋ οργανι
σμού καί ή άπαιτουμένη αύξηση τοϋ προσωπικού. Κατά 
τήν επεξεργασία όμως τοϋ σχεδίου άπό τό Γνωμοδοτικό 
Συμβούλιο Δημοσίας Διοικήσεως κρίθηκε ότι, μετά τό 
Ν. 51/1975, δεν ισχύει ή προαναφερθεΐσα έξουσιοδότηση 
τοϋ Ν.Δ. 714/19/0 καί κατά συνέπεια ή αύξηση τών θέ- 
σεων-τοϋ προσωπικού θά έπρεπε νά γίνει μέ νόμο. Τό υπόψη 
σχέδιο νόμου καταρτίστηκε καί υπογράφτηκε άπό τούς 
αρμοδίους 'Υπουργούς τής προηγουμένης Κυβερνήσεως, πλήν 
τελικά δεν κατατέθηκε στη Βουλή, λόγω άναστολής τών 
εργασιών της. Τήν απαίτηση αύτή έρχεται τώρα νά καλύψει 
τό υποβαλλόμενο σχέδιο νόμου, τό όποιο πέραν της αύξή
σεως τών θέσεων, περιλαμβάνει καί την παράταση τής 
προθεσμίας έκδόσεως τοϋ οργανισμού τής ΥΠΑ. .

2. Μέ τό άρθρο 1 προβλέπεται ή άπαιτουμένη αύξηση 
τοϋ προσωπικού-τής ΥΠΑ για τήν άντιμετώπιση τών άνα- 
γκών της σταδιακώς μέχρι τοϋ έτους 1982.

'Η αύξηση τοϋ προσωπικού είναι ζωτικής σημασίας 
γιά τήν εύρυθμο λειτουργία τής ΥΠΑ, ή οποία είναι υπο
χρεωμένη νά εκσυγχρονίζεται συνεχώς καί βάσει διεθνών 
προτύπων καί νά λειτουργεί τό πλεΐστον τών υπηρεσιών 
της επί 24ώρου βάσεως. Γιά μια συνοπτική εικόνα τής 
ανάγκης έπεκτάσεως καί εκσυγχρονισμού τής 'Υπηρεσίας 
άναφέρονται ενδεικτικά ή λειτουργία τριών νέων άερ/νων 
εσωτερικών συγκοινωνιών (Κύθηρα, Σαντορίνη καί Μήλος), 
ή σύντομη λειτουργία τών άερ/νων Μχρχθώνος, Σκύρου καί 
Κομοτηνής, ή κατασκευή καί λειτουργία τοϋ νέου άερολι- 
μένος στη Ρόδο. Διά τών επεκτάσεων αυτών ή ΥΠΑ 
καλείται νά άντχποκριθεΐ σε μία αύξηση κατά 96 % τής 
επιβατικής κινήσεως άπό τό 1972 (έκδοση ΐσχύοντος ’Ορ
γανισμού) καί κατά 34 % τής κινήσεως τών άερ/φών.

Μέχρι τό 19S0 ή εγκατεστημένη ήλεκτρική ισχύς στους 
διεθνείς αερολιμένες αυξάνει κατά 50 % καί 1.200% στους 
αερολιμένες εσωτερικών συγκοινωνιών, ενώ οί εγκαταστά
σεις κτιρίων καί έργων υποδομής στους άερολιμένες αύξά- 
νουν κατά 30%.

'Ως παράδειγμα τών άνωτέρω εγκαταστάσεων άναφέρε- 
ται : α) ή κατασκευή κτιρίων άεροσταθμοϋ μέ κλιματισμό 
καί λοιπές σύγχρονες εγκαταστάσεις στους άερολιμένες Ελ
ληνικού, Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Άλεξανδρουπόλεως, Μυκό- 
νου καί Ζακύνθου, β) ή εγκατάσταση νέων φωτοσημάνσεων 
σε τρεις άπό τούς άνωτέρω άερολιμένες καί στους Ίωαν- 
νίνων, Αήμνου, Σάμου, Χίου καί Σκιάθου γ) ή εγκατάσταση 
περιμετρικού φωτισμού καί φώτων προσεγγίσεως μέσα στη 
θάλασσα στον άερολιμένχ Θεσσαλονίκης, δ) ή εγκατάσταση 
’Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών σέ έξη άερολιμένες, ε) ή 
αυτοματοποίηση τοϋ έλέγχου εναερίου κυκλοφορίας κ.λπ. 
Γιά τήν λειτουργία καί συντήρηση τών νέων εγκαταστά
σεων άπαιτεΐται έκτος τών άλλων καί αύξηση τοϋ προσω
πικού, ιδίως σέ μέσο τεχνικό καί έργατοτεχνικδ προσωπικό.

Μέ τό προτεινόμενο Νομοσχέδιο προβλέπεται ή αύξηση 
τών θέσεων προσωπικού τής ΥΠΑ μέχρι 812. Μέ την άνω

τέρω αύξηση, τό σύνολο τών θέσεων τοϋ--προσωπικού τής 
ΥΠΑ άνέρχεται σέ 3.234. Τό μεγαλύτερο μέρος τής δυνά- 
μεως αυτής καλείται νά εργάζεται σέ φυλακές (βάρδιες) 
24ώρου λειτουργίας καί όλες τις Κυριακές καί ’Αργίες 
γεγονός πού σημαίνει ότι αν ή ΥΠΑ λειτουργούσε, μέ κανο
νικό ωράριο εργασίας, όπως οί λοιπές ορθοδόξου λειτουργίας 
'Υπηρεσίες, τό προσωπικό αυτής θά ήταν πολύ λτ,'ότερο.

3. Μέ τό άρθρο 2 τοϋ σχεδίου τάσσεται νέα τρίμηνος 
προθεσμία έκδόσεως τοϋ όργ·ανισμοϋ τής ΥΠΑ κατά τάς 
διατάξεις τοϋ Ν.-51/1975.

Τους σκοπούς αύτούς επιδιώκει τό παρόν Σχέδιο Νόμου 
τό όποιο σάς θέτομε υπόψη γιά ψήφιση.

Άθήναι 29 Μαρτίου 1978 
Οί Υπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεως Οικονομικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΔΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΤΟΣ

Τ.,-υγκοινωνιων
Α. Π Α Π ΑΔΟ ΓΓΟΝΑΣ.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί αύξήσεως -δέσεων προσωπικού τής Υπηρεσίας Πολι
τικής Άεροπορίας τοϋ Υπουργείου Συγκοινωνιών.

Άρ-δρον 1. “ "
1. Διά τοϋ κατά τά άρ-δρα 1 καί 2 τοϋ Ν. 5Γ/1975 «περί 

άναδιοργανώσεως τών δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών» έκδο- 
δησομένου οργανισμού τής 'Υπηρεσίας Πολιτικής* Άεροπο
ρίας (Υ.Π.Α.) τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών, δύναται νά 
συστα-δοϋν αΐ κάτω-δι κατ’ άνώτατον όριον δέσεις, εις έπαό- 
ξησιν τών ήδη υφισταμένων δέσεων:

α) Εις τους Κλάδους Ανώτατης Έκπαιδεόσεως (AT), 
μέχρι εκατόν πέντε (105) δέσεις.

β) Είς τους Κλάδους Άνωτέρας Εκπαιδεύσεων (ΑΡ). 
μέχρι εκατόν δώδεκα (112) δέσεις.

γ) Είς τους Κλάδους Μέσης Έκπαιδεόσεως (ΜΕ), μέχρι 
τριακόσιοι τεσσαράκοντα δυο (342) δέσεις.

δ) Εις τους Κλάδους Στοιχειώδους Έκπαιδεόσεως (ΣΕ), 
μέχρι πέντε (5) δέσεις.

2. Διά τοϋ αυτού κατά τήν παράγραφον 1 τοϋ παρόντος 
άρδρου οργανισμού ΥΠΑ, δόναται νά συστα-δοϋν κατ’ άνώτα- 
τον όριον, μέχρι διακόσιαι τεσσαράκοντα οκτώ (248) -δέσεις 
έπί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, είς έπαό- 
ξησιν τών ήδη υφισταμένων δέσεων.

3. Αί κατά τάς παραγράφους 1 καί 2 τοϋ παρόντος άρ-δρου 
δέσεις, δά κατανεμη-δοϋν εις Κλάδους καί ειδικότητας διά 
τοϋ αύτοϋ ώς (άνω οργανισμού ΥΠΑ.

4. Ή πλήρωσις τών βάσει τοϋ παρόντος άρ-δρου συστα-δη- 
σομένων νέων οργανικών δέσεων, πραγματοποιη-δησεται στα
διακούς καί μέχρι ποσοστού 20% κατ’ έτος.

Άρ-δρον 2.

Διά τήν κατά τάς διατάξεις τοϋ Ν. 51/1975 εκοοσιν 
τοϋ οργανισμού τής 'Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΥΠΑ) τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών, τάσσεται νέα προ- 
δεσμία τριών (3) μηνών απο τής δημοσιευσεως τοϋ παρόντος.

Άρδρον 3.

'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιευσεως του 
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άδήναις τή 29 Μαρτίου 1978 

Οί 'Υπουργοί
Προεδρίας Κυβερνήσεως Οικονομικών

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΤΟΣ

Συγκοινωνιών 
Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ


