ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα Αστικών Συγκοινωνιών

Αρ. Πρωτ.: Α-2305/222/7-2-2007

ΘΕΜΑ: Παρέχονται διευκρινίσεις στην εφαρμογή του π.δ. 246/2006
ΣΧΕΤ.: Αριθ. 2313/11.1.2007 έγγραφό σας
Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφο σας, που αναφέρεται στο αντικείμενο
του θέματος, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Με τη περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του π.δ. 246/2006 (Α' 261),
ορίζεται ότι, μεταξύ των ειδικών προσόντων που πρέπει να πληροί το προσωπικό
κίνησης για την πρόσληψη του, από τα ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, είναι και η κατάθεση
ιατρικού πιστοποιητικού, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί, προ έξι (6) μηνών, το
μέγιστο, πριν την πρόσληψη του. Επομένως κανείς δεν θα προσλαμβάνεται, ως
προσωπικό κίνησης, εάν δεν καταθέτει και ιατρικό πιστοποιητικό.
2. Με τη παράγραφο 5 του άρθρου 6 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος,
προβλέπεται, ότι κάθε κατηγορίας προσωπικό που προσλαμβάνεται από τα ΚΤΕΛ με
συμβάσεις αλλά και οι οδηγοί, που προσλαμβάνονται με ατομικές συμβάσεις
εργασίας, από ιδιοκτήτες - μετόχους των ΚΤΕΛ καθώς και το περιεχόμενο των
υπευθύνων δηλώσεων, που πρέπει να υποβάλλονται από τους ιδιοκτήτες - μετόχους
που οδηγούν αυτοπροσώπως το λεωφορείο ιδιοκτησίας τους, θα πρέπει, για το ενιαίο
του περιεχομένου αυτών, οι συμβάσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις, να καταρτίζονται
υποχρεωτικά, από τα διοικητικά συμβούλια των ΚΤΕΛ.
3. Στην παράγραφο 6 του παραπάνω άρθρου, αναφέρεται ότι, το τακτικό προσωπικό
προσλαμβάνεται για δοκιμαστική περίοδο 12 μηνών. Στην ίδια παράγραφο, ορίζεται,
ότι η λήξη της συμβατικής σχέσης το δόκιμου προσωπικού μπορεί να γίνει προτού
συμπληρωθεί η οκτάμηνος (8) δοκιμαστική περίοδος. Είναι προφανές, ότι ο τεθείς
χρονικός περιορισμός των οκτώ (8) μηνών, ετέθη από λάθος, δεδομένου ότι η
δοκιμαστική περίοδος είναι 12 μήνες και δεν είναι 8 μήνες.
4. Με το άρθρο 12 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος, καθορίζονται οι στολές
που πρέπει να φέρει το μόνιμο και έκτακτο υπαλληλικό προσωπικό κίνησης των
ΚΤΕΛ. Οι στολές θα πρέπει να χορηγηθούν τον μήνα Απρίλιο (θερινή) και μήνα
Σεπτέμβριο (χειμερινή), του τρέχοντος έτους, με μέριμνα των οργάνων των ΚΤΕΛ.
5. Στις Νομαρχιακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, που κοινοποιείται το
παρόν, γνωρίζουμε, ότι θα πρέπει, άμεσα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες προκειμένου να συγκροτηθεί του Συμβούλιο Εφέσεων. Επισημαίνεται, ότι
σε όσα πειθαρχικά παραπτώματα, έχουν υποπέσει οι εργαζόμενοι και δεν έχει εκδοθεί
τελεσίδικη απόφαση, με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκδικάζονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Τέλος διευκρινίζουμε, ότι, η
προβλεπόμενη ποινή της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 17, είναι
εφέσιμη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του π.δ. 246/2006.
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