
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί αΰξήσεως θέσεων προσωπικού 
της 'Υπηρεσίας Πολίτικης ’Αεροπορίας τοΰ 'Υπουργείου 
Συγκοινωνιών».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Κατά τον χρόνον ένάρςεως εφαρμογής τοΰ ν.δ. 532/1970 
«περΓ συμπληρώσεως τών διατάξεων «περί διοικητικής άπο- 
κεντρώσεως», αί περιφερειακά', ΰττηρεσίαι τής Γενικής Διευ- 
θύνσεως Μεταφορών τοΰ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών άνήρ- 
χοντο μόνον εις 13, έδρεύουσαι εις ισαρίθμους έδρας νομών.

Προς έκπλήρωσιν τών σκοπών τοΰ ώς άνω νόμου, τό 
'Υπουργείου Συγκοινωνιών προέβη εις την σύστασιν περι
φερειακών υπηρεσιών νομαρχιακού έπιπέδου εις άπάσας 
τάς έδρας τών λοιπών νομών, τοιουτοτρόπως δέ τό σύνολον 
τών περιφερειακών υπηρεσιών άνέρχεται σήμερον εις 55.

Καί ενώ ό αριθμός τών περιφερειακών υπηρεσιών τοΰ άνω 
'Υπουργείου σχεδόν έπενταπλασιάσθη καί τό έργον αυτών 
ώς καί τοΰ 'Υπουργείου ολοκλήρου, ώς προκύπτει έξ επισή
μων στοιχείων, καί είναι τοϊς πάσι γνωστόν, έπολλαπλα- 
σιάσθη, έν τούτοις ή έπάνδρωσις αυτών έγένετο διά τοΰ ήδη 
ΰπηρετοϋντος προσωπικού, τοΰ προβλεπομένου έκ τών 
σχετικών οργανικών διατάξεων, άνερχομέν ου εις 550 
"περίπου, "άνευ δηλονότι άναλόγου αΰξήσεως τών οργανικών 
θέσεων, πλήν μόνον τής, έν έτει 1971, κατά 28 θέσεις, 
αΰξήσεως τοΰ τεχνικού προσωπικού (κυρίως υπομηχανικών).

Τό 'Υπουργείου Συγκοινωνιών προκειμένου νά άντιμε- 
τωπίση, έστω καί μερικώς, τάς ηύξημένας παγίας άνάγκας 
εις προσωπικόν τών ώς άνω γεριφερειακών υπηρεσιών, 
αίτινες έδημιουργηθησαν όχι μόνον λόγω τής συστάσεως τών 
περιφερειακών υπηρεσιών, άλλά καί λόγω τής μεταβιβάσεως 
εις αύτάς άπασών τών, εκτελεστικού χαρακτήρος, αρμοδιο
τήτων, τής Κεντρικής υπηρεσίας αυτού, προέβη από τού 
έτους 1971 καί εντεύθεν εις την πρόσληψιν υπαλλήλων έπί 
συμβάσει εργασίας ώριαμένου καί αορίστου χρόνου καί έπί 
σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, τής άμοιβής "αυτών 
καταλογιζοειένης εις βάρος τοΰ ειδικού λογαριασμού τού
ν.δ. 638/1970. ' · '-■■.·

Τό ανωτέρω προσωπικόν άνέρχεται εις 300 περίπου καί 
είναι κυρίως μέ τυπικά προσόντα άπολυτηρίου γυμνασίου, 
καλύπτει δέ σήμερον, ώς ανωτέρω έλέχθη, παγίας ύπηρε- 
σιακάς άνάγκας καί επανδρώνει, κατά τό πλεΐστον, τάς περι- 
φερειακάς υπηρεσίας τού 'Υπουργείου Συγκοινωνιών. 'Ως 
έκ τούτου είναι σκόπιμος ή μονιμοποίησις όσων έκ τούτων 
κριθούν ικανοί διά τού διαγωνισμού. .

'Η τακτοποίησις τών υπαλλήλων τούτων θά συμβάλλει 
κατά πολ.ΰ καί εις την καλλιτέραν λειτουργίαν τών περιφε
ρειακών υπηρεσιών τού 'Υπουργείου Συγκοινωνιών άφού τό 
υπηρεσιακόν έργον τών υπηρεσιών τούτων θά έκτε/ήται 
άπό προσωπικόν μόνιμον. Διότι δεν έξυπηρετεΐ την υπηρε
σίαν ή έκτέλεσις παγίου υπηρεσιακού έργου υπό προσωπι
κού έκτακτου τό όποιον, ώς είναι εύνόητον, δεν δύναται ώς 
έκ τού προσωρινού δεσμού του μέ την υπηρεσίαν νά διαθέτη 
τό άπαιτούμενον ενδιαφέρον, ζήλον καί υπευθυνότητα, μέ ’ 
συνέπειαν νά κλονίζεται τό κύρος τής υπηρεσίας. Διά τόν . 
λόγον δέ τούτον άντικαθίστανται άναλόγως καί αΐ σχετικαί 
διατάξεις τού έν λ.όγω νόμου 638/1970 αί όποϊαι επιτρέπουν 
την πρόσληψιν έκτάκτου προσωπικού ώστε τού λ.οιπού νά 
μην είναι νόμω δυνατή ή τοιαύτη πρόσληψις, καί οΰτω 
συντόμως αί ύπηρεσίαι τού 'Υπουργείου' Συγκοινωνιών καί 
κυρίως αί περιφερειακά’, τοιαύται νά λειτουργούν ορθολογικά.

Έκ τής τακτοποιήσεως τών άνωτέρω έκτάκτων ύπαλλήλω^ 
δημιουργεΐται μία έκτακτος οικονομική έπιβάρυνσις του 
προϋπολογισμού ή όποια λ.όγω τών έφαρμοζομένων μέτρω 
λιτότητος τής Κυβερνήσεως, εΐσηγούμεΟα όπως βαρύνη τό 
ειδικόν λογαριασμόν τού ν.δ. 638/1970 άπό τόν όποιον μέχρ 
σήμερον μισθοδοτούνται οί.έν λόγω υπάλληλοι. ·-—/

Ή άνωτέρω προτεινομένη νομοθετική ρύθμισις, προτεί- 
νεται όπως άντιμετωπισθή διά τής προσθήκης είς τό υπό

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ κρίσιν^ Νομοσχέδιον νέου άρθρου, ώς άρθρου 3, ίχοντος ώί 
άκολούθως, τού άρθρου τούτου (3) τού "Νομοσχεδίου άνα- 
ριθμουμένου άναλόγως :

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ—ΠΡΟΣΘΗΚΗ

·1ΐί ισχύος τοΰ παοόν-

«Άρ-3ρον 3.
1. Τό υπηρετούν, κατά τήν έναρξιν 

τ·ος, προσωπικόν έπί σχέσει εργασία; ιδιωτικού δικαίου, προς 
κάλυψιν παγίων υπηρεσιακών αναγκών αρμοδιότητες τού "Υ
πουργείου Συγκοινωνιών καί άμειβόμενον είς βάρος τού ειδι
κού λ.ογαριατμού τοΰ Ν.Δ. 638/1970 «περί ιατρικής έξετά- 
σεως τών "οδηγών αυτοκινήτων, δίτροχων - τρίτροχων αετό 
κινητήρες καί μοτοποδηλάτων», διορίζεται καί εντάσσεται εΐ: 
.. ,.. κα, *ύε j 11 ^ .ου Ιπουργ&ιου . ου το υ, τυν ι στ ωμεν ας δια 
Π. Δ/τος, έκδιδομένου κατόπιν προτάσεως τών 'Υπουργώ 
Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί Συγκοινωνιών. 
Άπό τού κατά τά άνω διορισμρΰ. καταργούνται αυτοδικαίως 
αι υπο τών διοριζόμενων κατεχόμεναι ύεσεις.

2: Δεν υπάγονται είς τάς διατάξεις τής προηγούμενης πα- 
ραγράφου οί άνήκοντες είς τάς κατηγορίας τάς άναφερομένχς 
έν τή παρ. 2 τού άρλρου 1 τού Ν.Δ. 169/1969 «περί τακτο
ποιήσει»; έκτακτων υπαλλήλων" τών δημοσίων υπηρεσιών και 
ν'.π.δ.δ.».

3. Διά την εφαρμογήν τών διατάξεων τής παρ. 1 τοΰ πα
ρόντος άρ-3ρου, ό έν αυτή διορισμός καί ένταξις τών ύπαλ.- 
λήλών γίνεται είς τους κλάδους τοΰ μονίμου προσωπικού τοΰ 
έν λόγω Υπουργείου, χ/αλόγως τών τυπικών προσόντων έκα
στου έξ αυτών. Έπιφυλασσόμενης τής εφαρμογής τών διατά
ξεων τοΰ δευτέρου εδαφίου τής παρ. 1 τοΰ άρ-υρου 20 τοΰ 
Π.Δ. 611/197/ «περί κωδικοποιήσει» ς εις ένιαίον κείμενον 
ΰπο τον τίτλον «'Υπαλληλικός Κώδιξ» τών ισχυούσών δια
τάξεων τών άναφερομένω··/" είς τήν κατάστασιν τών ύπαλλή- 
λων τοΰ Δημοσίου καί τών ν.π.δ.δ.». κατά τά λοιπά, ό ώς άνω 
διορισμός καί ένταξις ένεργεΤται κατά τάς διιατάξεις τοΰ 
άρ-3ρου 2 τοΰ Ν.Δ. 169/1969 καί ύπό τους έν χύτώ όρους καί 
προΰπο·3έσεις, εφαρμοζόμενων άναλ.όγως καί τών λοιπών δια
τάξεων αύτοΰ, έρ’ όσον αφορούν εις τό διά τοΰ παρόντος άρ
θρου ρυλμιζόμενον ·3έμα. Ή ύπό τής παρ·. 3 τοΰ άρ>3ρου 2 τοΰ 
ίδιου Ν. Δ/τος προβλ.επομένη δίμηνος ανατρεπτική προ-ίεσμια 
αρχεται άπό τής δημοσιευσεως τοΰ παρόντος. 'Ως ημερομη
νία διά τήν εφαρμογήν τών παραγράφων- 2, -9 καί 10 τοΰ 
άρ-3ρου 2 τοΰ αύτοΰ ώς άνω Ν. Δ/τος 169/1969 ορίζεται ή 
ημερομηνία δημοσιευσεως τοΰ παρόντος.

- 4. Αί έν γένει άποδοχαί τοΰ, κατ’ εφαρμογήν τοΰ παρόντος 
άρλρου, μονιμοποιούμενου προσωπικού μέχρι τοΰ οικονομικού 
έτους 1980 βαράνουν τόν ειδικόν λογαριασμό·/ τοΰ Ν.Δ. 63S/ 
1970». ‘ . *
. 5. Ή παρ. 2 τοΰ άρλ.ρου 1 τοΰ Ν.Δ. 638/1970. αντικαθί
σταται ώς άκολ.οΰδως:

«2. Διά Π. Δ/τος, έκδιδομένου προτάσε: τοΰ Υπουργού Συγ
κοινωνιών, καθορίζονται τά τοΰ ορισμού τών εξεταστών ιατρών, 
τά τής συν·3έσεως τών έξ ιατρών επιτροπών διά τήν έν τγ 
προηγούμενη παραγράφω έξέτασιν, έπί περιπτώσεων κα-S’ ας 
κρίνεται σκόπιμος ή συγοορότησις τοισύτων επιτροπών, τό κα
ταβαλλόμενο ν παρά τών εξεταζόμενων ποσόν κατά περίπτω- 
σιν, τά τής άμοιβής τών εξεταστών ιατρών, τών μελών έξ 
ιατρών τών ώς άνω επιτροπών, ώς καί πάσα έτέρα λεπτο
μέρεια άφορώσχ τήν διεξαγωγήν τοΰ έν γένει έργου τής ια
τρικής έξετάσεως τών οδηγών. Ό διορισμός τών εξεταστών 
ιατρών καί ή χυν-υέσις τών έξ ιατρών επιτροπών γίνονται δ'.’ 
αποφάσεων τοΰ οικείου νομάρχου. Αΐ άνω έπιτροπαι λειτουρ
γούν έκτος τών ώρών εργασίας τών οικείων υπηρεσιών τής 
νομαρχίας και έπί τών μελών αυτών τών έχόντων τήν ιδιό
τητα, τοΰ δημοσίου υπαλλήλου, έχουν εφαρμογή-/ αί διατάξει: 
τοΰ άρ-3ρου 8 τοΰ Ν. 754/1978 «περί ρυ-λμίσεως τών άποδο 
χών τών δημοσίων υπάλληλων πολιτικών και στρατιωτικών, 
τών υπαλλήλων τών ν.π.δ.δ. ώς καί άλλων τινών σν/χφών 
διατάξεων».
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H ττ*ρίτττ. % τού άρθρου 2 τοϋ αύτοΰ ως ανω Ν.Δ. 
970, άντ'.χ2·5ίστχτ5! ώς ακολούθως:
Τήν άςιοιόήν των tv ταρ. 2 τού προηγουμένου άρθρου 

των ιατρών, των μελών τών έξ ιατρών επιτροπών, ώς 
-ν άντςιετώπισιν οΐαο’ϊ'ήποτε φυτεως ϊαπανης ϊια την 
ωγήν τοϋ έν γέyet έργου της έξετβτοως τών όϊηγων, 
τει τών ΐ αχανών ϊιά την κρότληψιν προτωπικοϋ !:α 
λόγω εργον». _ ι

Έν Άθήναις τη 4 Σεπτεμβρίου 1978

0! Υπουργοί
τρίας Κνθερνηκως Οίχ-ανομιχών
ΈΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Συγκοινωνιών · ·.·■".
7 άλες, παπαδογρονας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ν εις την Τροπολογίαν—Προσθήκην τών 'Υπουργών 
εδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί Συγκοινω- 

έπί τοϋ Σχεδίου Νόμου «περί αΰξήσεως θέσεων 
τωπικοϋ της 'Υττηρεσίας Πολιτικής ’Αεροπορίας τοϋ 
.υργείου Συγκοινωνιών».

ΠΕΡΙΕΧΕΙ
' διά τής Τροπολογίας-ΠροσΟήκης άντικαθιστωμέ- 
ιτάξεις : _ (
. 638/1970 «περί Ιατρικής έξετάσεως τών οδηγών 
νήτων, διτρόχων-τριτρόχων μετά κινητήρος καί μοτο-
ίτων» (ΦΕΚ 173/Α/21.8.1970).
)ρον 1. ' _
Η ιατρική έξέτασις τών υποψηφίων οδηγών αυτό
ν διτρόχων-τριτρόχων μετά κινητήρος (μοτοσυκλετ- 
:αί μοτοποδη?νάτων ώς καί τών κατόχων άδειας όδη- 
ς, υποκείμενης, κατά τάς κειμένας διατάξεις, εις 
άρησιν, ένεργεΐται κατά τά δι’ άποφάσεων τοϋ επί 
υγκοινωνιών 'Υπουργοϋ έκάστοτε οριζόμενα.
ΔΓ άποφάσεων τοϋ αύτοϋ επί τών Συγκοινωνιών 
γοϋ, ορίζονται οί έξετασταί ιατροί ή ή σύνθεσις 
; ιατρών Επιτροπών διά την έν τή προηγούμενη 
άφω έξέτασιν, επί περιπτώσεων καθ’ άς' κρίνεται 
ος ή. συγκρότησις τοιούτων ’Επιτροπών/ ό άριθμός 
αρεχόντων βοηθητικάς υττηρεσίας προς διεξαγωγήν 
j-ου τής ιατρικής ταύτης έξετάσεως προσώπων καί 

προσλήψεως αυτών τό καταβαλλόμενον παρά τών 
,μένων ποσόν κατά περίπτωσιν, τά τής άμοιβής 
εταστών ιατρών, τών μελών τών ώς άνω Έπιτρο- 
αί τών παρεχόντων βοηθητικάς υττηρεσίας προσώ- 
ς καί πασα έτέρα λεπτομέρεια άφορώσα τήν διεξα- 
τοΰ έν γένει έργου τής ιατρικής έξετάσεως τών όδη-

ρον 2.
ης εν γενει διαχειρίσεως τών, διά τήν έν τώ προη- 
ω άρθρω ιατρικήν έξέτασιν, εΐσπραττομένων πο- 
αθορίζονται δι’ άποφάσεως τοϋ έπί τών Συγκοι- 
'Υπουργοϋ, διατιθέμενα διά : 

ι ήν άμοιβήν τών έν παραγρ. 2 τοϋ προηγουμένου 
έςεταστών ιατρών, μελών τών έξ ιατρών Έπιτρο- 

« τών παρεχόντων βοηθητικάς υττηρεσίας προσώ- 
; καί τήν άντιμετώπισιν οιασδήποτε φύσεως δαπά- 
- τήν διεξαγωγήν τοϋ έν γένει έργου τής ιατρικής 
ως τών οδηγών.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 
(Άρθρον 75 παρ. 3 Συντάγματος)

οΰ τροπου καλύψεως τής -προκαλουμένης δαπάνης 
Κρατικοϋ Προϋπολογισμοϋ έκ τής προτεινομένης 

τολογιας — Προσθήκης τών Υπουργών Προεδρίας 
ρνησεως, Οικονομικών καί Συγκοινωνιών έπί τοϋ 
ιου Νομού «περί αΰξήσεως θέσεων προσωπικοϋ τής

'Υττηρεσίας Πολιτικής. ’.Αεροπορίας τοϋ . ‘Υπουργείου
Συγκοινωνιών».
Διά τής προτεινομένης Τροπολογίας — Προσθήκης προ- 

βλέπεται ή μονιμοποίησις 320 έκτάκτων υπαλλήλων τοϋ 
'Υπουργείου Συγκοινωνιών. ’Εκ τής έφαρμογής τών δια
τάξεων τής άνω ύπό κρίσιν Τροπολογίας — Προσθήκης 
μέχρι καί τοϋ Οίκονομικοϋ έτους 1980 ούδεμία έπιβάρυνσις 
προκαλειται είς τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν.

’Από τοϋ Οίκονομικοϋ έτους 1981 ό Κρατικός Προϋπο
λογισμός θά επιβαρύνεται έτησίως κατά 56.000.000 δρχ. 
περίπου. Ή δαπάνη αΰτη θέλει καλυφθή διά τής εγγραφής 
είς τόν Προϋπολογισμόν τοϋ οικείου οίκονομικοϋ έτους 
τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών σχετικής πιστώσεως.

.’Εν Άθήναις τη 4 Σεπτεμβρίου 1978 
1 ■ Οί Υπουργοί

Οικονομικών Συγκοινωνιών
ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

' Άοιθμ. 36/6/1978

ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοϋ Γενικοϋ Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρον 75 παράγρ.
• 1 τοϋ Συντάγματος) έπί προσθήκης διατάξεως τοϋ
‘Υπουργείου Συγκοινωνιών έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί
αΰξήσεως θέσεων προσωπικοϋ τής 'Υττηρεσίας Πολιτικής
’Αεροπορίας τοϋ Υπουργείου Συγκοινωνιών.
Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω σχεδίου νόμου, έπί τοϋ 

όποιου έδόθη ή ΰπ’ άριθ. 4.2.1978 άπό 9 Φεβρουάριου 1978 
Έκθεσις τοϋ Γενικοϋ Λογιστηρίου τοϋ Κράτους, προ βλέ
πεται ή αύξησις τών ’Οργανικών θέσεων τοϋ “μονίμου προ- 
σωπικοΰ καί τοϋ προσωπικοϋ επί σχέσει έργασίας ιδιωτικού 
δικαίου τής 'Υπηρεσίας Πολ.ιτικής ’Αεροπορίας τοϋ 'Υπουρ
γείου Συγκοινωνιών.

“Ηδη, ύπό τοϋ 'Υπουργείου Συκοινωνιών, προτείνεται ή 
προσθήκη διατάξεως είς τό ώς άνω Νολοσχέδιον, διά τής 
όποιας ορίζεται ότι τό ύπηρετοϋν, κατά τήν έναρξιν ισχύος 
τού Νομοσχεδίου, προσωπικόν έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού 
δικαίου, προς κάλ.υψιν παγίων υπηρεσιακών αναγκών 
άρμοδιότητος τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών καί άμειβό- 
μενον είς βάρος τοϋ ειδικού λογαριασμού τοϋ Ν.Δ.638/1970, 
διορίζεται καί έντάσσεται είς τακτικάς θέσεις τοϋ 'Υπουρ
γείου τούτου, συνιστωμένας διά Πρ. Δ/τος, έκδιδομένου κατό
πιν προτάσεως τών 'Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, 
Οικονομικών καί Συγκοινωνιών. ’Από τοϋ κατά τά άνω 
διορισμού καταργοϋνται αύτοδικαίως αί ύπό τών διοριζό
μενων κατεχόμεναι θέσεις. Αί άποδοχαί τοϋ μονιμοποιουμέ- 
νου προσωπικού μέχρι τοϋ οίκονομικοϋ έτους 19S0 βαρύνουν 
τόν ειδικόν λογαριασμόν τοϋ Ν.Δ.638/1970.

Έκ τών προτεινομένων διατάξεων προκαλοϋνται αί άκό- 
λουθοι οίκονομικαί επιπτώσεις :

1. Έπί τοϋ Κρατικού Προϋπολ.ογισμοϋ :
Δαπάνη δρχ. 56.000.000 περίπου έτησίως άπό 1.1.1981, 

έκ τής διά Πρ. Δ/τος συστάσεως τακτικών θέσεων εις τό 
'Υπουργειον Συγκοινωνιών, είς τάς όποιας θά διορισθή τό 
έπί σχέσει έργασίας ’Ιδιωτικού δικαίου ύπηρετοϋν προσω
πικόν.

2. Έπί τοϋ Ειδικού Λογαριασμού Ν.Δ.63δ/70 :
α) Δαπάνη δρχ. 11.000.000 περίπου έτησίως καί μέχρι 

31.12.1980, έκ τής μονιμοποιήσεως τοϋ ύπηρετοϋντος είς 
τό 'Υπουργειον Συγκοινωνιών προσωπικού έπί σχέσει 
έργασίας ιδιωτικού δικαίου.

β) ’Αποτροπή δαπάνης δρχ. 56.000.000 περίπου έτησίως, 
άπό 1.1.1981, έκ τής μή έπιβαρύνσεως τοϋ ειδικού λ.ογ/σμοϋ 
μέ τάς άποδοχάς τοϋ μονιμοποιούμενου προσωπικού.

Έν Άθήναις τή 2S Αύγούστου 197S
Ό Γενικός Διευθυντής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΓΟΣ


