
Έπί σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως τοϋ Ν.Δ. 263/69 
«περί χορηγήσεως Καταστάσεων Έπιβιβάσεως εις’ Αξιω
ματικούς καί 'Οπλίτας των Ενόπλων Δυνάμεων».

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων
1. Δυνάμει τοϋ ΝΔ 263/69 «Περί χορηγήσεως Κατα

στάσεων Έπιβιβάσεως εις Αξιωματικούς καί ’Οπλίτας 
των ’ Ενόπλων Δυνάμεων», δικαιούνται Καταστάσεως Έπι- 
βιβάσεως, τρις έντός τοϋ αύτοϋ ήμερολογιακοϋ έτους, οι 
μαθηταί των Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών (’Αξιω
ματικών- 'Ύπαξιωματικών).

• 2. Τάς άνωτέρω δικαιουμένας Καταστάσεις ’Επιβιβά
σει» ς οί μαθηταί χρησιμοποιούν κατά την χορήγησιν εις 
τούτους Κανονικών ’Αδειών :

_α) Τάς Έορτάς Χριστουγέννων
β) Τάς Έορτάς Πάσχα καί .
γ) μετά τό πέρας τών μαθημάτων ’Ιουνίου
3. Οί μαθηταί τών Παραγωγικών Σχολών Ναυτικού καί

’Αεροπορίας, λαμβάνουν καί τετάρτην. κατ’ έτος Κανονικήν 
Άδειαν, άμέσως μετά τό πέρας τοϋ εκπαιδευτικού πλοϋ ή 
ταξειδίου άντιστοίχως καί προ της ένάρξεως τών μαθημάτων 
της _ προσεχοΰ; εκπαιδευτικής περιόδου. ___ ^ ___

4. Διά την μετάβασιν εις τάς οικίας των καί επιστροφήν 
εις τάς Σχολάς των κατά την διάρκειαν της τετάρτης χο- 
ρηγουμένης έτησίως Κανονικής Άδειας κατ’ έτος, οί μα- 
θηταί τών παραγωγικών Σχολών Ναυτικού καί ’Αεροπορίας 
καταβάλλουν έξ ιδίων τό άντίτιμον τοϋ εισιτηρίου.

5. Ή Οικονομική αυτή έπιβάρυνσις τών μαθητών καί
ιδία τών έκ τούτων Παραγωγικών Σχολών Μονίμων ’Αξιω
ματικών, οίτινες ύποχρεωτικώς ταξιδεύουν εις τήν πρώτην 
θέσιν έφ’ όσον δικαιούνται διά σιδηροδρόμων καί πλοίων 
είναι λίαν σημαντική, μή δυναμένη να καλυφθή ύπό τών 
μαθητών.'1 ." " ··'·-· ' ■-

6. Οί μαθηταί τών'λοιπών Στρατιωτικών Παραγωγικών 
Σχολών (Στρατού, Κοινών Σωμάτων καί Αδελφών Νο
σοκόμων) δεν αντιμετωπίζουν άνάλογον πρόβλημα, διότι 
λαμβάνουν συνήθως μόνον τρεις (3) κανονικάς άδειας κατ’ 
έτος, αίτινες καλύπτονται διά τών χορηγουμένων είς τούτους 
Καταστάσεων Έπιβιβάσεως βάσετ τόϋ Ν.Δ. 263/69.

7. Ίνα μή έπιβαρύνωνται οίκονομικώς οί ριαθηταί Παρα
γωγικών Σχολών Ναυτικ.-’Αεροπορ. (Άξ/κών-’Τπαξ/κών) 
διά τών εξόδων διακινήσεώς 'των κατά τήν διάρκειαν τής 
χορηγουμένης είς τούτους ύποχρεωτικώς τετάρτης κανονικής 
άδειας, τυγχάνει άναγκαία καί σκόπιμος ή τροποποίησις 
τοϋ εδαφίου α τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 263/39 διά τής προ- 
βλέψεως χορηγήσεως είς τούτους καί τετάρτης Καταστάσεως 
Έπιβιβάσεως κατά ήμερολογιακόν έτος, κατόπιν άπο- 
φάσεως τού 'Υπουργού Εθνικής Άμύνης. - _

8. Ή ύπό τροποποίησιν διάταξις έχει ώς είς συνημμένον
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. . , .

Έν ΆΟήναις τη 22 ’Απριλίου 1977
*0 Υπουργός Εθνικής Άμύνης 

. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ- ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί τροποποιήσεως τ;ΰ ΝΑ. 263/69 «περί χορηγήσει»; 

Καταστάσεων Έπιδιδάσεως είς ’Αξιωματικούς καί Όπλγ 
τας τών Ενόπλων Δυνάμεων».

Άρ·5ρον 1.
1. Το έ&άφισν α τοΰ άρ-λρου 1 τοϋ ΝΑ. 263/69 τροτο- 

ποεΐται ώς άχολού-ϋως:
«α. Είς άπαντας τούς όπηρετοϋντας ’Αξιωματικούς, ’Av-St>- 

πασπιστάς, Ύπαξιωμμτικούς, Δοκίμους Έφεδρους Αξιωμα
τικούς καί 'Οπλίτας τών Ενόπλων Δυνάμεων, χορηγείται 
άπαξ *ν:ος τοϋ αύτοϋ ημερολογιακού έτους, έφ’ όσον ταξι- 
δευουσιν έπί κανονική ή τετραημερω άϊεία κατάστασις έπΊ- 
διδασεως μετ’ επανόδου, 3Γ ένα μόνον τόπον προορισμού της 
άρεσκείας των. 'Υπό τούς αύτοϋς όρους χορηγούνται, εντός 
τοΰ αύτοϋ ημερολογιακού έτ.υς τρεις (3) καταστάσεις έπιδι- 
διδασεως είς τούς μαόητάς τών Στρατιωτικών Παραγωγι
κών Σχολών, ϊυνάμεναι κατά περΓπτωσιν νά αύξτ/λοϋν μέχρι 
τεσσάρων (4) κατόπιν άπστάσεως τού 'Υπουργού Εθνικής 
Άμύνης».

-τ · . - . · / Άρθρον 2. *··■·■ ..
'·. 2. Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής ίημοσιεόσεώς 

- του'ϊιά-τής ’Εφημερίδος τής Κυδερνήσεως. - 1 . ·
Έν Αθήνα: ς τή 22 Απριλίου 1977

- ’ ■·■ Ό Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης . - .- .
■·■■-* ·-· ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΓΓΣΑΣ ■
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΓΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
Έπί σχεδίου Νόμου «περί τροποττοιήσεως τοΰ Ν.Δ. 263/69 

«περί χορηγήσεως Καταστάσεων " Έπιβιβάσεως είς ’Α
ξιωματικούς καί Όπλίτας .τών Ενόπλων Δυνάμεων».

Ή προτεινομένη ποός τροποποίησιν Διάταξις τοϋ Ν.Δ.
ή r 263/69. ή ·

Τό έδάφιον α άρθρον 1 τοΰ Ν.Δ. 263/69 τό όποιον έχει 
ώς κάτωθι :

«Είς άπαντας γενικώς τους ύπηρετοϋντας ’Αξιωματικούς, 
Άνθυπασπιστάς, Ύπαξιωματικούς, Δοκίμους Εφέδρους ’Α
ξιωματικούς καί ’Οπλίτας τών Ενόπλων Δυνάμεων, χο
ρηγείται άπαξ έντός_τοϋ αύτοϋ ήμερολογιακοϋ έτους, έφ’ 
όσον ταξιδεύουν έπί κανονική ή τετραημέρω άδεία, Κατά- 
στασις Έπιβιβάσεως μετ’ έπανόδου, δι’ ένα τόπον προο
ρισμού τής άρεσκείας των. Ύπό τούς αυτούς όρους χορη
γείται είς τούς Μαθητάς τώγ Στρατιωτικών Παραγωγι
κών Σχολών τρίς, έντός τοϋ αύτοϋ ήμερολογιακοϋ, έτους, 
Κατάστασις Έπιβιβάσεως.

' ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Οικονομικής έπιβαρύνσεως, συμφώνως τώ άρθρω 75 παράγ. 

3 τοΰ Συντάγματος έπί σχεδίου Νόμου «Περί τροποποιή- 
σεως τοϋ Ν.Δ. 263/69 «περί χορηγήσεως Καταστάσεων 

. Έπιβιβάσεως είς ’Αξιωματικούς καί Όπλίτας τών ’Ενό
πλων Δυνάμεων».


