
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ
’Επί σχεδίου Νόμου «περί έ'/οπν.ήσεως Γενικών Ειδικο

τήτων μονίμων αξιωματικών. άνθύπασπιστών καί ύπχ- 
ςιωματικών Άεροπορίας εις ενιαίας επετηρίδας».

//ούς τήν Βουλή}· τών 'Ελλήνων

1. Διά τοΰ ύτε’ δψιν σχεδίου Νόμου, επιδιώκεται ή έντα- 
ξις αξιωματικών, άνθύπασπιστών καί ύπαξιωματικών, προε- 
λεύσεως Παραγωγικών Σχολών 'Υτταξιωματικών ’Αεροπο
ρίας εις δύο ενιαίας επετηρίδας, ίνα έξαλειφθή τό φαινόμε
νου της άνομοιομόρφου βαθμολογικής έςελ.ίξεως στελεχών, 
προερχομένων έκ της χύτης Σχολής.

2. Τό έτος 1971 ή ’Αεροπορία έν δψει της άνομοιομόρφου 
έξελίξεως τών τεχνικών στελεχών της (λόγω διαφορετικών 
επετηρίδων), προεκάλεσε την έκδοσιν τοΰ Ν.Δ. 892/1971 
«περί ένοποιήσεως Γενικών Ειδικοτήτων τών άςιωματικών 
τού Τεχνικού Σώματος, άνθύπασπιστών καί ύπαξιωματι- 
κών ’Αεροπορίας» διά τού οποίου έπετεύχΟη ή ενταξις εις 
ενιαίας έπετηρίδας τών τεχνικών στελεχών της Α' καί Β' 
κατηγορίας. Διά της ώς άνω ένεργείας καί τού έν συνε
χεία έκδοθέντος Π.Δ. 413/1973 «περί άντικαταστάσεώς 
τού άρθρου 4 τού Ν’.Δ. S92/1971 «περί ένοποιήσεως Γενι
κών Ειδικοτήτων αξιωματικών τού Τεχνικού Σώματος, 
άνθύπασπιστών καί ύπαξιωματικών—Αεροπορίας» άπεκα-- 
τεστάθη πλήρως ή άρχαιότης μεταξύ άςιωματικών, άνθυ- 
πασπιστών καί ΰπαξιωματικών τής αυτής προελεύσεως καί. 
συναφούς πεδίου άπασχολήσεως τεχνικών ειδικοτήτων.

3. Τό Ν.Δ. 892/1971 ,δέν προέβλεπεν ένταξιν εις την 
ένιαίαν έπετηρίδα Τεχνικέ / 1Y κατηγορίας, τών άξιωμα- 
τικών, άνθύπασπιστών καί ΰπαξιωματικών ε ’Εφοδιασμού 
καί ’Ελεγκτών Άεραμύνης- καίτοι προέρχονται’ έκ της αυ
τής Σχολής, ήτοι τής Σχολής Τεχνικών Ύπαξιωματικών 
’Αεροπορίας (ΣΤΤΑ). ’Αποτέλεσμα τής τοιαύτης παρα- 
λείψεως είναι σήμερον τό γεγονός OTt οί μεν Έφοδιασταί 
υστερούν εις την έξέλιξιν έναντι νεωτέρων των, οί δέ Έ- 
λεγκταί Άεραμύνης προηγούνται, έναντι άρχαιοτέρων των, 
τής αυτής προελεύσεως, έτέρας όμως εΐδικότητος.

4. 'Διά τού άρθρου 1 τού ύπ’ δψιν σχεδίου Νόμου, επι
διώκεται ή ενταξις τών ώς άνω άξιωματικών εις την ένι
αίαν έπετηρίδα Τεχνικών Β' κατηγορίας ή οποία, διά τού 
αυτού άρθρου, μετονομάζεται εις έπετηρίδα άξιωματικών 
τεχνικής ύποστηρίξεως. Ή* νέα ονομασία κρίνεται ώς άντα- 
ποκρινομένη καλλίτερου εις την φύσιν τής έργασίας τών 
άξιωματικών, προελεύσεως ΣΤΤΑ. Ό άριθμός τών όργα- 
νικών θέσεων κατά την έφαρμογήν τού ύπ’ δψιν νόμου θά 
καθορισθή δΓ άποφάσεως τού 'Υπουργού Εθνικής Άμύ- 
νης μετά σύμφωνο*/ γνώμην τού Άνωτάτου ’Αεροπορικού 
Συμβουλίου δι’ άνακατανομής τών οργανικών θέσεων έκ 
τών ενοποιούμενων ειδικοτήτων. ,

5. Σκοπός τού άρθρου 2 είναι έντίστοιχος τού άρθρου 
1, άναφερόμενος όμως εις τούς άνθυπασπιστάς καί ύπα- 
ξιωματικούς. Πέραν όμως τών ύλικονόμων (ώς αξιωματι
κοί άνήκουν εις την Γενικήν Ειδικότητα ’Εφοδιασμού) 
καί τών ’Ελεγκτών Άναχαιτίσεως (ώς άξιωματικοί άνή
κουν είς την Γενικήν Ειδικότητα ’Ελεγκτών Άεραμύνης) 
εις την ένιαίαν έπετηρίδα έντάσσονται καί οί ’Ελεγκταί 
Εναερίου Κυκλοφορίας οί όποιοι προέρχονται άπό την

Σχολήν Ύπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ). Τούτο έγέ- 
νετο διότι οί άνθυπασπισταί τής ύπ’ δψιν Γενικής Είδικό- 
τητος άμα τή προαγωγή των εις άξιωματικούς, έντάσσον- 
ται εις τήν τοιαύτην τών ’Ελεγκτών Άεραμύνης. Αφού, 
ως άξιωματικοί θά ένταχθούν εις τήν έπετηρίδα τεχνικής 
ύποστηρίξεως, λογικόν είναι καί ώς άνθυπασπισταί νά έν
ταχθούν είς τήν άντίστοιχον τοιαύτην. Ενταύθα θά πρέπει 
νά άναφερθή ότι ή προαγωγή στελεχών τής εΐδικότητος 
τών Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας έχει σταματήσει 
και οί νΰν ύπηρετούντες είναι συνολικώς 41, βαθμού άν- 
θυπασπιστού. Τέλος, διά τού αύτού άρθρου, προβλέπεται 
μετονομασία τής έπετηρίδος τεχνικών άνθύπασπιστών καί
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ύπαςιωματ.κών εις τοιαύτην άνθύπασπιστών καί ύπαςιω- 
ματικών τεχνικής ύποστηρίξεως.

β. Διά τού άρθρου 3 συνισταται ενιαία έπετηρίς απάντων 
τών Γενικών Ειδικοτήτων τών άξιωματικών τών προερ- 
χομένων έκ τής Σχολής Ύπαξιωματικών Διοικητικών 
(ΣΥΔ) καί τών μονιμοποιηθέντων εις τάς ειδικότητας ταύ- 
τας. Αί όργανικαί θέσεις διά τήν συγκρότησιν τής ύπ’ δψιν 
έπετηρίδος, θά καθοριστούν δι’ άποφάσεως τού Υπουργού 
Εθνικής Άμύνης μετά σύμφωνον γνώμην τού Άνωτάτου 
’Αεροπορικού Συμβουλίου δι’ άφαιρέσεως έκ τών έπετηρί- 
δων είς άς ούτοι σήμερον είναι έντεταγμένοι.

7. Τό άρθρον 4 έχει τον αυτόν σκοπόν με τό άρθρον 3 
μέ τήν διαφοράν ότι άναφέρεται εις τούς άνθυπασπιστάς 
καί ύπαξιωματικοΰς τούς προερχομένους έκ τής Σχολής 
Ύπαξιωματικών Διοικητικών, έξαιρουμένης τής είδικό- 
τητος- τών ’Ελεγκτών ’Εναερίου Κυκλοφορίας διά τούς έν 
παραγράφω 5, άνωτέρω, άναγραφομένους λόγους.

8. Διά τού άρθρου 5 καθορίζονται τά κριτήρια έπί τή 
βάσει τών οποίων θά συντελεσθή ή ενταξις τών άξιωμα
τικών, άνθύπασπιστών καί ύπαξιωματικών εις τάς ένιαίας 
έπετηρίδας τεχνικής ύποστηρίξεως καί ύπηρεσιών ύποστη
ρίξεως.

9. Σκοπός τού άρθρου- 6 είναι ή ρύθμισις τής διαδικα- 
σίας έντάξεως εις τάς ένιαίας_ επετηρίδας, ίνα έπιτευχθή 
ή έπιδίωξις τού νόμου, ήτοι ή άποκατάστασις τής άρχαιό- 
τητος στελεχών τής αυτής προελεύσεως. Κατά τήν πρώ- 
την έφαρμογήν τού Νόμου, ή άποκατάστασις τής άρχαιό- 
τητος θά είναι μερική, τούτου έπιτυγχανομένου διά τών 
διατάξεων τών έδαφίων α καί β τής παραγράφου 1 τού 
ύπ’ δψιν άρθρου. Σύν τή παρόδω τού χρόνου ή κατάστασις 
θά βελτιούται μέχρι πλήρους άποκαταστάσεως τής άρχαιό- 
τητος, τούτου έπιτυγχανομένου διά τών διατάξεων τών 
έδαφίων γ καί δ τής αύτής παραγράφου. Τόσον κατά τήν 
πρώτην όσον καί κατά τήν έν συνεχεία έφαρμογήν τού νό
μου, άποφασισπκόν ρόλον είς τήν έπίτευξιν τής έπιδιώ- 
ξεώς του, διαδραματίζει ή παράγραφος 2 τού άρθρου 6 
διά τής οποίας ή διδομένη άναδρομικότης λογίζεται ώς 
πραγματικός χρόνος ύπηρεσίας έν έκάστω βαθμώ καί ώς 
χρόνος ύπηρεσίας άξιωματικού, ώς έπίσης καί ώς χρόνος 
διοικήσεως ή ειδικής ύπηρεσίας. Δι’ άντιστοίχου διατάξεως 
τού 11.Δ. 413/1973 είχεν έπιτευχθή ή άποκατάστασις τής 
άρχαιότητος τών Τεχνικών οί όποιοι ένετάχθησαν εις έ/ι- 
αίαν έπετηρίδα βάσει τού Ν.Δ. 892/1971.

10. Διά τού άρθρου 7 καθορίζεται ό τρόπος πληρώσεως τών 
μεταφερομένων οργανικών θέσεων είς τάς ένιαίας ’Επετη
ρίδας, καί είς περίπτωσιν καθ’ ήν αύται κχτέχονται ύπό άξιω
ματικών τών έπετηρίδων έξ ών μετεφέρθησαν.

11. Τό άρθρον S καθορίζει τά όργανα τά όποια θά κυρώ
σουν τάς συνταχθησομένας νέας έπετηρίδας.

12. Ή παράγραφος 1 τού άρθρου 9, έξαιρεϊ τής ένοποιή
σεως τούς άνθυπασπιστάς καί ύπαξιωματικοΰς, οί όποιοι 
έμονιμοποιήθησαν βάσει τού Α.Ν. 32/1967 «περί μονιμο- 
ποιήσεως έφέδρων έξ άνακατατάξεως ύπαξιωματικών καί 
άλλων πινών διατάξεων άφορωσών τήν Βασιλικήν Αεροπο
ρίαν», ώς έπίσης καί διά τούς βάσει τού άρθρου 54 παράγρ. 
16 τού Ν.Δ. 445/1974 «περί ιεραρχίας καί προαγωγών άνθυ- 
πασπιστών καί μονίμων καί έθελοντών όπλιτών τών ’Ενό
πλων Δυνάμεων». Ό Α.Ν. 32/1967 ρυθμίζει πλήρως τά τής 
άρχαιότητος καί προαγωγών τών μονιμοποιηθέντων ύπ α
ξιωματικών, θέτων τούτους είς ιδιαιτέραν έπετηρίδα, έκτος 
οργανικών θέσεων. Διά τού ύπ’ δψιν νόμου ούτοι διατηρούνται 
έκτος οργανικών θέσεων, λαμβάνουν όμως τήν άναδρομικό- 
τητα τού νεοιτέρου των, τον όποιον άκολουθούν κατά τάς 
προαγωγάς.

13. Διά τής παραγράφου 2 "τού άρθρου 9 καθορίζεται ό 
τρόπος, έντάξεως τών άπωλεσάντων άρχαιότητα συνεπεία 
δυσμενούς κρίσεώς των ή κατ’ έφαρμογήν τών νόμων «περί 
Καταστάσεων Αξιωματικών, Άνθύπασπιστών καί Ύπχ- 
■ξιωματικών».



14. Διά της παραγράφου 3 τοΰ αΰτοΰ άρθρου δίδεται ή 
δυνατότης προαγωγής των ύπήρετούντων Άνθυποσμηναγών 
είς τον επόμενον βαθμόν μετά τήν συμπλήρωσιν διετούς 
πραγματικής υπηρεσίας έν τω βαθμω καί υπό τήν προΰπό- 
θεσιν ότι νεώτεροί των έχουν προαχθή είς τόν βαθμόν τοΰ 
Ύποσμηναγοϋ μή άπαιτουμένων των λοιπών προβλεπομένων 
υπό τοΰ Ν.Δ. 178/1969 «περί ιεραρχίας προαγωγών καί 
τοποθετήσεων τών μονίμων άξιωματικών τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων τυπικών προσόντων». Τοϋτο έγένετο διά τούς κά
τωθι λόγους :

α) Ή έν λόγω προαγωγή ούδεμίαν οικονομικήν έπιβά- 
ρυνσιν προκαλεΐ.

β) ΑΙ όργανικαί θέσεις 'Τποσμηναγών-Άνθυποσμηναγών 
είναι κοιναί. - .

γ) Άποκαθίσταται ένωρίτερον ή διαταραχθεΐσα άρχαιό-
τη?· . γ * .

15. Διά της παραγράφου 4 ρυθμίζεται ή υπαγωγή τών 
στελεχών τών νέων έπετηρίδών διά θέματα διοικητικής φύ-. 
σεως (τηρησις ατομικής · έγγράφων, έκπαίδευσις, τοποθε
τήσεις κλπ.).

16. Τέλος διά τής παραγράφου 5 τοΰ άρθρου 9 αναστέλ
λονται αί προαγωγαί τών ’Αξιωματικών, Άνθυπασπιστών 
καί 'Τπαξιωματικών έπί τρίμηνον άπό τής ισχύος τοΰ πα
ρόντος Νόμου καί τούτο έπί σκοπώ όπως δοθή ή δυνατότης _ 
εις την Διοίκησιν καί ρυθμίση εύχερώς τάς προκλ.ηθησομένας 
δ'ιοικητικάς πράξεις ένοποιήσεως τοΰ έν λόγω Στρατιωτικρϋ 
Προσωπικού.
■ 17. Ταΰτα έπιδιώκει το υποβαλλόμενου Σχέδιον Νόμου 

_τήν έπιψήφισιν τοΰ οποίου έχομεν τήν τιμήν νά ζητήσωμεν 
παρ’ ύμών.

18. Αί καταργούμεναι, ώς καί αΐ συναφείς διατάξεις έμ- 
φαίνονται είς τό συνημμένου τη παρούση Παράρτημα «Α».

-; π . ’Εν Άθήναις τη 12 ’Απριλίου 1977
*0 'Τπουργός Εθνικής Άμύνης 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ

• ' ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ '
Περί ένοποιήσεως Γενικών Ειδικοτήτων Μονίμων Αξίωμα- ·

τικών, ΆνΔυπασπιστών καί Ύπαξιωματικών Αεροπορίας
είς ενιαίας επετηρίδας καί ρυΔμίσεως συναφών Ριμάτων.

ΆρΔρον 1. .
Επετηρις Αξιωματικών Τεχνικής Ύποστηρίξεως.

1. Είς τήν ύφισταμένην ένιαίαν επετηρίδα Άξιωματικών 
Β' Κατηγορίας τοΰ Τεχνικού Σώματος τής ’Αεροπορίας, ήτις 
έ?£ζήΐ ονομάζεται έπετηρις Άξιωματικών τεχνικής ύποστη- 
ρίξεως, έντάταονται καί οί Αξιωματικοί, προελεΰαεως Σχο
λής Τεχνικών Τπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) καί 
—Χελής 'Τπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΤΔ), τών Γενικών 
Ειδικοτήτων Εφοδιασμού καί Ελεγκτών Άεραμύνης, αίτι- 
νες εκποιούνται.'

2. Τό σύνολον τών οργανικών Δέσεων τής έπετηρίδος τής 
προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται κατά βαΔμόν δΓ άπο- 
οάσεως τού 'Υπουργού Ε5ν:κής Άμύνης, μή δημοσιευόμενης 
ειά τής Εφημερίδος τής Κυίερνήσεως, μετά σύμφωνον γνώ- 
μην τού Άνωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου, δι’ ανακατανο
μής τών υφισταμένων οργανικών'Δέσεων τών ώς άνω Γενι
κών Ειδικοτήτων μεταξύ τής έπετηρίδος ταύτης καί τών 
επετηρίδων, έξ ών αυται προέρχονται.

ΆρΔρον 2.
Επετηρις ΑνΔυπασπιστών καί Ύπαξιωματικών 

Τεχνικής Ύποστηρίξεως.
Εις τήν ύφιτταμένην ένιair; έπετηρίδα τού Τεχνικού 

Σώματος ΑνΔυπασπιστών καί Υπαξιωματικών Αεροπορίας,

ήτις έφεσής ονομάζεται έπετηρις ΑνΔυπασπιστών καί Ύ- 
παξιωματικών τεχνικής ύποστηρίξεως. έντάσσονται καί οί 
ΑνΔυπασπισταί καί Ύπαξιωματικοί προελεύσεώς Σχολής 

Τεχνικών Ύπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) καί Σχο
λής Ύπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) τών Γενικών Ει
δικοτήτων Ύλικονόμων, Ελεγκτών Άεραμύνης καί Ελεγ
κτών Εναερίου Κυκλοφορίας.

2. Αί ύφιστάμεναι όργανικαί Δέσεις τών ΆνΔυπασπιστών 
καί Ύπαξιωματικών τών Γενικών Ειδικοτήτων τής προηγού
μενης παραγράφου ένοποιούνται κατά βαΔμόν.

ΆρΔρον 3. ' ,
Έπετηρις Άξιωματικών 'Υπηρεσιών Υποστηρίξεως.

1. Συνιστάτα: ένιαία έπετηρις Αξιωματικών ύπηρεσιώ/
ύποστηρίξεως Αεροπορίας είς τήν οποίαν έντάσσονται οί Α
ξιωματικοί προελεύσεώς Σχολής Ύπαξιωματικών Διοικητι
κών (ΣΥΔ) τών κάτωΔι Γενικών Ειδικοτήτων: ·

α) Διοικητικών Γενικών Υπηρεσιών 
β) Φωτογράφων
γ) Οικονομικού -
δ) Άμύνης Αεροδρομίων 
ε) Μετεωρολόγων
2. Εις τήν επετηρίδα τής προηγούμενης παραγράφου έν- 

τάσσονται καί οί μονιμοποιηύέντες είς τάς ώς άνω Γενικάς 
Ειδικότητας έξ ΆνΔυπασπιστών προερχόμενοι Αξιωματικοί.

3. Τό σύνολον τών όργανικών Δέσεων τής έπετηρίδος τού
παρόντος άρΔρου καΔορίζεται κατά βαΔμόν δι’ άποφάσεως τού 
Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης, μή δημοσιευόμενης διά τής ’Ε
φημερίδος τής Κυβερνήσεως, μετά σύμφωνον γνώμην τού Α
νώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου, δι’ άνακατανομής τών ύφι- 
σταμένων όργανικών Δέσεων τών ώς άνω Γενικών Ειδικοτή
των μεταξύ τής έπετηρίδος ταύτης καί τών έπετηρίδών, έξ 
ών αυται προέρχονται. .

ΆρΔρον 4.
Έπετηρις ΆνΔυπασπιστών καί Ύπαξιωματικών 

Υπηρεσιών. Ύποστηρίξεως.
•1. Συνιστάτα; ένιαία έπετηρις Άνθυπασπιστών καί Ύπα- 

ξιωματικών Υπηρεσιών Ύποστηρίξεως Αεροπορίας εις τήν 
όποιαν έντάσσονται οί ΑνΔυπασπισταί καί Υπαξιωματικοί 
προελεύσεώς Σχολής Ύπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) 
τών κάτωΔι Γενικών Ειδικοτήτων:

α. Στρατολόγων 
β. Μεταφορών 
γ. Πληροφοριών 
δ. Νοσοκόμων 
ε. Φωτογράφων, 

στ. Μετεωρολόγων 
ζ. Ταμιακών 
η. Άμύνης Αεροδρομίων
2. Εις τήν επετηρίδα τής προηγούμενης παραγράφου έν- 

τασσονται καί οί μονιμοποιηΔέντες είς τάς ώς άνω Γενικάς 
Ειδικότητας ΆνΔυπασπισταί καί Ύπαξιωματικοί.

3. Α; - ύφιστάμενα: όργανικαί Δέσεις ΆνΔυπασπιστών καί 
Ύπαξιωματικών τών Γενικών Ειδικοτήτων τού παρόντος άρ
Δρου ενοποιούνται κατά βαΔμόν.

ΆρΔρον 5.
Κριτήρια Έντάξεως.

1. Τηρούμενων τών διατάξεων τού άρΔρου 6 τού παρόντος, 
ή σειρά άρχαιότητος τών έϊς τάς ένιαιας έπετηρίδας Τεχνι
κής Ύποστηρίξεως καί Υπηρεσιών Ύποστηρίξεως έντασσο- 
μένων ’Αξιωματικών, ΆνΔυπασπιστών καί Ύπαξιωματικών 
προελεύσεώς Σχολής Τεχνικών Ύπαξιωματικών Αεροπορίας 
(ΣΤΥΑ) καί Σχολής Ύπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), 
καΔορίζεται βάσει τών κάτωΔι κριτηρίων:


