2^)
’ 5. Σημειούτα: ότι ή δια τοΰ χροτεινομενου σχεδίου, νόμου
εχιβάρυνσις τού Κρατικού χροϋχολογισμού νά είναι έλαχίστη
π:οτασεως νόμου
σομχληρώσεως διατάξεων τού Α.
λόγω:
Ν'. 1854/31 «χι^ΐ. άχονομής τών πολιτικών ν.α: στρατιω
■α) Κατ’ άρχήν. τού όλως χεριωρισμένου άρι-ύμού τών εις
τικών συντασεων».
τό έργον τούτο άχασχολουμό'*ων ύχα/.λή/οων. και
ΓΙη;,- 7)/)· Βονλ'φ· τών Ελλήνων
β) Τού ότι τό χλείστοτ/ τών ύχαλλήλων τούτων είναι χ/ετικώς
νέοι ·είς τήν ηλικίαν, έχουν διάφορον ήλικίχυ καί χρό
1. At εξελικτικά; μορφαί τού παρεχόμενου. υπό των Δηνο·;
ύχηρεσίας
καί συνεχώς ή έςοδος των εκ τής 1 χηρετιας
;·ων Ύπηοεσιών £;γου. εχόβαλον /.α: έχιόάλλουν τήν. ΰπό
εχή διεύρυνσιν. χρησιμσχοίησιν , «5 χολιτικιΰ άε?*χλά«.> νά γίνεται χροοδευτικώς καί δή εις βά·5ος χρόνου.
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Π ΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΓ
. εμπορίου -/.λ;
Σημειοίππ: ότι είδικώς διά τήν Υπηρεσίαν Πολιτικής Αετορίας. ή άσκησις άπό άόρος έργου κα-3ιερώ-3η 2:ά των
Λ. 2900/54 -/.α: -512/70 καί επείλήΰη εις Ικτόλεσιν διεώς άναληφΰεισών υποχρεώσεων.,

Περί συμχληρώσεως διατάσεων τού Α.Ν. 1854/51 χέρι άχονομής τών χολιτιχών καί στρατιωτικών συντάςεων.
.

Άώρον 1.

Ό χρφνος κα-ύ’ όν, τακτικοί δημόσιοι νχάλληλο: έςετόιλεσαν χαρά τώ Δημοσίω, -είτε ώς: στρατιωτικοί, εΐτε ώς χροσωρικόν σν.δεόμενον μετά τού Δημοσίου ΰφ’’ οίανδήχοτε σχέσιν. διατεταγμόνας χτήσεις: ·

2. Ως πληρώματα πτήσεως των πολ’.πικών τούτων αεροττων καί ώς προσωπικόν γενικώς πρός ένάσκησ:ν~τοϋ άνω:ω άπό zipος ειδικού τεχνικού έργου έχρησι.μοποιή-3ησαν
α) Ώς μέλη χληρώματος χτήσεως χαντός κρατικού άερο• χρησιμοποιούνται πολιτικοί υπάλληλοι (τακτικοί ή εκτα'
σκάφους,
^ή
,
ο: έχί σχίσε: εργασίας. δημοσίου ή ιδιωτικού δ'.και ου), οίτι6)
χρός ένάσκησιν εν χτήσε: έργου, έχί χα';τός χολιτικοΰ
; είτε προέρχονται έκ τών ’Ενόπλων Δυνάμεων (χείρίσταί,
αεροσκάφους, κατά τάς διατάσεις ιών ΝίΔ. 2900/54 καί
-χανικοί αεροσκαφών) εΐτε είναι ειδικής τεχνικής μορφώ512/70 λογίζεται ίιχλάσιος, έφ’ όσο^ έκαστον έσάμηνον συνεως ή καταρτίσεως (αεροναυπηγοί, Ραδιομηχανικοϊ), κατά
•.ρους δε έχρησιμοποιήύη καί άχεσπασ,μενον. παρά ταίς Δη- χλήρωσαν 30 ώρας χτήσεως (χτητικόν εξάμηνο·;).
Ό εν διχλασιασμώ υπολογιζόμενος ώς ά,ω χ.ρό·;ος -3·εω,-ίχις, τπύταις 'Ϋχηρεσίαις. -ροσωχικόν τών Ενόπλων Δυρείται
ώς χρόνος χραγματικής συνταξίμου ύχηρεσίας.
εεων, ,αντιστοίχων είίικο'τήτων.

Είναι σημαντικόν "to γεγονός καί αποτελεί βασικόν έχιχείμχ τής άκολουλούσης χροτ.άσεως, ότι οΐ υπάλληλοι ουτοι,
ήν τών κατ’ 'ειδικότητα ιπταμένων, κατ’ ούδεν ήσαν υχοεωμενο: ή χεριελπμβάνετο εις -τά καθήκοντα tw νά συατόχουνεΐς πτήσεις καί εκτελούν από άερος έργον.
__ \
Τούτο σταΰμίσασα ή Πολιτεία καθιέρωσε, διά τών αυτών
άνώ ·Ν. Δ/των. -ειδικήν άποζημίωσιν. το γνωστόν καί κα-·
ερωμένο; καί ·είς τούς παρομοίους τομείς τών ’Ενόχλων
νομεών, χτητικόν έχίδομπ, ώς μότρονι—κίνητρον διά τήν
οσέλκυσιν καί συγκράτησιν 'εις τάς Δημοσίας. Υπηρεσίας
: εις τους τομείς τούτους, χειριστών καί τεχνικών. ^
3. Άλλ’ ενώ οΐ εις τάς Ενόπλους Δυνάμεις ύχηρετούν: ιπτάμενο: καί τεχνικοί, ύπό χαρΟμοιας σνν-$ήκπς. ή ώς
εσχπσμένσ*. χαρά ταίς ώς άνω Δημοσίχις Ύχηοεσίχις, έκ.οΰντες το αυτό ακριβώς έργον, απολαμβάνουν ειδικής συνςιοδοτικής μεταχειρισεως διά τού ΰχολογισμοΰ τού χρόνου
γτεως χρός. χορήγ-ησιν ή όπαύςτμιν τής χαρεχο,μένης συν·
ςεος (χτεςτικά έςάμνα). οί ίχτάμενοι όχι χαλιτικών άε-/.ατών καί έκτελοΰντες τό τύτό έρ.γον ΰχο τήν ιδιότητα
j χολιτοκοϋ ϋχαλλήιλομ, στερούνται τού ειδοκοϋ τούτου χροειου.
.
4. Ή αρσις τής τοιαύτης διαφορετικής μεταχειρισεως,
χ<αγ-/.η όλοκληρώσεως τών μέτρων—κχ/ήτρων χρός χυγατησιν εις· τάς χολιτικάς Δημοσίας Τιχηρεσίας κ2ί δή εις
-ς μνημονευ-5όντας ανωτέρω το.μείς εςειδικευμένου καί κρι-·'■> έργου, τών ΰχηρετούντων χειριστών καί τεχνικών καί
εσε/.κυσιν νέων χρός έχάνδρωσιν τών χροοδευτικώς διογκου-ων, ό όλως χεριωρισμενος άρι·3μος χροσώχων εις τά
χηρειών, ό ακως χεριωρισμενος άριλμός χροσώχων ·είς' τά
::α αφορά ή ρΰύμισις καί ή άχονςμή δικαίου εις όλως άλι::-5μον τάχιν ό«χα)7Δήλων καλουμόνων εις χροσφοράν ύχη• ιών λεχτοτάτης, έχικινδύνου καί έςόχως κοχιώδους φύυς -3εωροΰνται ένδεικτικώς, ώς έχιχειρήματα τής άκολουΌης χροτασεως τυμχληρώσεως, τών διατάσεων τού Συνταεδοχικοϋ Κώδικες (Α.Ν. 1854/51).

Άρ'3ρον (2.
Τά όξώυη-;α λογίζονται άρχόμενα ·τή·; Ιην Ία/συαρίου καί
1 η; Ιουλίου έκαστου έτους. Εις χερίχτωσιν λογισμού χρονι
κών διαστημάτων ούχί χλήρων έξαμήνων, χροστί-ύ-ενται ταύτα
καί ενάγεται ό άρι-ύμές'τών εξαμήνων, τού ύχολοίχου λογ'.ζτμέ·υου ώς χλήρους εξαμήνου, έφ’ όσα; άχοτελείχαι όκ τριών
μηνών.
Κατ’ έξαίρεσιν, τά μέχρι τής δημοσιεύσεως τού χαρόντος
διανυ-ύέ/τα ΰχό τών δικαιούχων, χρονικά διαστήματα ούχί
χλήρους εξαμήνου, κα-3’ α συνεχληρώ·3ησαν 30 aipat χτή
σεως, λόγίζοντα: ώς χλήρη έξά;Αηνα.
•

,

Άρ·3ρα; 3.

Ή μη;ιαία σύνταξις χαντός. έκ τών όν τή χαραγράφω 1,
άχομακρίΛΟμέναυ ύχαλλήλου, συμχληρώσαντος χτητικά εξά
μηνα καί λογίσαντος ταΰτα κατά τά ιόν' ταίς χροηγουμόναις
χαραγράφοις οριζόμενα, χροσαυξάνετα; κατά 2% τού έκάστοτε
μηνιαίου μισ-Soi ένεργείας τοΰ 4ου βα-ύμού (Τμηματάρχου Α'),
δι’ έκαστον χτητικόν έξάμηνον.
'Αφ-Spcv 4.
Ό ήοιΰμός τών χερί ών ή χαράτγραφος 1 χτητικών εξα
μήνων χιοΐτ«ποιείται ύχό τ<5; κ,ατά χερίχτωσιν 'Τχηοεσιώιν βά
σει τών ημερολογίων χτήσεως τών αεροσκαφών, ή τών μη
τρώών ωρών χτήσεως, ή τών ατομικών βιβλιαρίων ώρών χτή
σεως ή τών οικείων μισ-Sοδοτικών καταστάσεων καταβολής
έχιδομάτονν χτη|τ;κών εξ ατχη/ων.
Άρ-ύσον 5.
Ή ισχύς τοΰ χαρό·;τος άρχεται άειό τής δημοσιεύσεως του
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως:
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