
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσει»; και συμ-
πληρώσεως διατάξεών τινων τοϋ Α.Ν. 969/1946 «περί
συγκροτήσει»; καί όργανώσεως τοϋ προσωπικού τη; Ελ
ληνικής ’Αεροπορίας».

Πρός την Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Διά τών παραγράφων 3 καί 4 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Α.Ν. 
969/1946 «περί συγκροτήσεως καί όργανώσεως τοϋ προ- 
σωπικοϋ της Ελληνικής ’Αεροπορίας», ίδρύθησαν άντι- 
στοίχως αί Σχολαί ΣΙΑ (Σχολή 'Ιπταμένων ’Αεροπορίας) 
καί ΣΥΔ (Σχολή 'Υπαξιωματικών Διοικητικών) ’Αεροπορίας.

2. 'Η Σχολή 'Ιπταμένων ’Αεροπορίας (ΣΙΑ), παρήγαγε 
μέχρι τό έτος 1970 ιπταμένους ύπαςιωματικοϋς ειδικοτήτων 
Ναυτίλου (Ν) καί Άσυρματιστοΰ Αέρος (Λ.Τ.).

3. Διά τοϋ Ν.Δ.'453/1970, «περί ενοποιησεως ειδικοτή
των Μονίμων 'Υπαςιωματικών ’Αεροπορίας κλπ.», ενο- 
ποιήθησαν αί ά/ωτέρω δύο (2) ειδικότητες εις ενιαιαν 
τοιαύτην ύπό τήν ονομασίαν «Ραδιοναυτίλος» (Ρ).

4. Κατόπιν της έκδόσεως τοϋ ανωτέρω Νομοθετικοΰ
Διατάγματος (Ν.Δ. 453/1970), ύφίστατο ή ύποχρέωσις 
της τυπικής έναρμονίσεως τοϋ Α.Ν. 969/1946 πρός τό 
Ν.Δ. _453/197.0.- Τοϋτό- πραγματοποιείται διά τού άρθρου- 
ί τοϋ συνημμένου Νομοσχεδίου. "

5. Ή ίδρυθεϊσα διά τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 4 
τοϋ Α.Ν. 969/1946, ως έτροποποιήθη διά τοϋ Ν.Δ. 2177/52, 
Σχολή 'Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) ’Αεροπορίας, 
παράγει μονίμους ύπαςιωματικοϋς Διοικητικών ειδικοτήτων.

6. ’Επειδή ή προσέλευσις.υποψηφίων εις τήν ΣΥΔ ήτο 
λίαν περιορισμένη, λόγω τών άπαιτουμένων υψηλών γραμ
ματικών γνώσεων (άπολυτηρίου Γυμνασίου) καί τοϋ μικροϋ 
βαθμοΰ άποφοιτήσεως έκ ταύτης (Σμηνίαι), άπεφασίσθη 
ή ελάττωσή .τοϋ προσόντος των άπαιτουμένων.γραμματικών 
γνώσεων, από άπολυτηρίου Γυμνασίου είς ’Ενδεικτικόν 
Δ’ τάξεως ήμερησίσυ Γυ/ινάσίου ή Ε' τάξεως νυκτερινού 
τοιούτου καί τής αύςήσεως τών ετών φοιτήσεως άπό έν
(1) είς δύο (2) πρός κάλυψή τοϋ 'κενοΰ των γραμματικών 
γνώσεων.

Ή άνωτέρω τροποποίησες πραγματοποιείται διά τοϋ 
άρθρου 2 τοϋ συνημμένου Νομοσχεδίου.

7. Σκοπός τοϋ παρόντος Νομοσχεδίου είναι ή έναρμόνισις
τών άνωτέρω διατάξεων καί ή συλλογή τούτων εις τό αυτό 
Νομοθέτημα ώς κατωτέρω : · . \ ..

α) Διά τών ύποπαραγράφων α, γ καί δ τοϋ άρθρου 1 τό 
προσόν' τών γραμματικών γνώσεων τών υποψηφίων, ή 
διάρκεια φοιτήσεως έν τή σχολή καί ό βαθμός άποφοιτή- 
σεως τών μαθητών τής Σχολής 'Ιπταμένων ’Αεροπορίας, 
επαναλαμβάνονται ώς αί ήδη ίσχύουσαι διατάξεις έπί τώ 
σκοπώ συγκεντρώσεώς των είς τό. αυτό νομοθέτημα.

β) Διά τής ύποπαραγράφου β τοϋ άρθρου 1 ή ηλικία 
τών έξ ιδιωτών προερχομένων υποψηφίων τής ;ΣίΑ παρα
μένει ώς ε!χεν( ενώ διά τούς έκ τοϋ Στρατεύματος και τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας προερχομένους, ορίζεται άπό 17 
έως 24 έτών. >■

γ) Διά τής ύποπαραγράφου ε τοϋ άρθρου 1 ή Σχολή 
'Ιπταμένων ’Αεροπορίας (ΣΙΑ) εντάσσεται είς τήν άνωτέραν 
εκπαιδευτικήν βαθμίδα ύπαγομένη ύπό τό Ύπουργεΐον 
’Εθνικής Άμύνης (Άρχηγεΐον ’Αεροπορίας), διότι ώς προ
σόν εισαγωγής είς τήν σχολήν άπαιτεΐται τό άπολυτήριον 
Γυμνασίου, ή διάρκεια φοιτήσεως έν τή σχολή είναι δύο
(2) έτη καί τά διδασκόμενα έν αυτή μαθήματα είναι τοϋ
άνωτέρου κύκλου. Πέραν τών άνωτέρω ή ένταξις τής σχολής 
είς τήν άνωτερα έκπαιδευτικήν βαθμίδα θά άπετέλη ισχυρόν 
κίνητρον προσελκύσεως ύποψορφίων. ' ‘

δ) Διά τής παραγράφου ζ τοϋ άρθρου 1 ή κύρωσις τοϋ 
όργανισμοϋ λειτουργίας τής σχολής (ΣΙΑ) άνατίθεται είς 
τόν 'Υπουργόν ’Εθνικής ’Αμύνης, άντί τής προβλεπομένης
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διά Προεδρικού Διατάγματος ύπό τής παραγράφου 6 τοϋ 
άρθρου 4 τοϋ Α.Ν. 969/1946, έπί τώ σκοπώ παροχής 
εύελιξίας τροποποιήσεως καί άναπροσαρμογής τούτου πρός 
τάς έκάστοτε τεχνολογικά; ^εξελίξεις τοϋ όπλου καί τάς 
άπαιτήσεις τής ύπηρεσίας.

ε) Διά τής ύποπαραγράφου α τοϋ άρθρου 2 τοϋ συνημ
μένου Νομοσχεδίου, έλαττοϋται τό προσόν τών γραμματικών 
γνώσεων, άπό άπολυτήριον Γυμνασίου είς ενδεικτικόν Δ' 
τάξεως ήμερησίου Γυμνασίου ή Ε' τάξεως νυκτερικοΰ τοι- 

. ούτου ήμεδαττής ή άλλοδαπής.
ζ) Διά τής ύποπαραγράφου S τοϋ άρθρου 2 τοϋ συνημ

μένου Νομοσχεδίου προσαρμόζεται ή ήλικία τών ύποψηφίων 
πρός τά νέα δεδομένα καί ορίζεται αύτη άπό 16 έως 21 
έτών διά τούς έξ ιδιωτών προερχομένους καί άπό 16 έως 
23 έτών διά τούς έκ τοϋ Στρατεύματος προερχομένους. 
Διά τούς έκ τών Σωμάτων :Ασφαλείας προερχομένους 
καθορίζεται ήλικία άπό 18 έως 23 έτών, διότι ούδείς δύ- 
ναται νά καταταγή είς τά Σώματα ’Ασφαλείας κάτω τών 
18 έτών.’

η) Διά τής ύποπαραγράφου γ τοϋ άρθρου 2 ή διάρκεια 
φοιτήσεως έν τή ΣΥΔ αύξάνει άπό έν (1) είς δύο (2) έτη, 
έπί τώ σκοπώ καλύψεως τοϋ κενοϋ τής έλαττώσεως τοϋ προ
σόντος τών γραμματικών γνώσεων. Διά τής ύποπαραγράφου- 
ταύτης έπέρχεται οικονομική έπιβάρυνσις είς τόν προϋπο
λογισμόν τής ’Αεροπορίας, ώς έν τή συνημμένη οικονομική 
εκθέσει άναφέρεται.

θ) Διά τής ύποπαραγράφου δ τοϋ άρθρου 2 ό βαθμός άπο- 
φοιτήσεως τών μαθητών τής ΣΥΔ έπαναλαμβάνεται ώς ήδη 

' ή ίσχύουσα διάταξις, έπί τώ σκοπώ συγκεντρώσεώς της είς 
τό αύτό Νομοθέτημα.

ι) Διά τής ύποπαραγράφου ε τοϋ άρθρου 2 ή ΣΥΔ έντάσ- 
σεται είς τήν μέσην έκπαιδευτικήν βαθμίδαν ύπαγομένη ύπό 

' τό Ύπουρεγΐον ’Εθνικής ’Αμύνης (Άρχηγεΐον ’Αεροπορίας), 
έπί τώ σκοπώ δημιουργίας κινήτρου προσελκύσεως ύπο- 
ιψηφίων. . ’ ■

κ) Διά τής ύποπαραγράφου ζ τοϋ άρθρου 2 ή κύρωσις τοϋ 
οργανισμού λειτουργίας τής ΣΥΔ άνατίθεται είς τόν 'Υ
πουργόν ’Εθνικής Άμύνης διά τούς έν παραγράφω 7δ άνα- 
φερομένους λόγους.

λ) Διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ συνημμένου Νομοσχεδίου ενο
ποιείται ή διέπουσα άπάσας.τάς σχολάς 'Υπαξιωματικών Α
εροπορίας (ΣΙΑ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ) Νομοθεσία έχουσα σχέσιν 
μέ τήν καταβολήν τών έξόδων φοιτήσεως ύπό τών παραιτου- 
μένων ή άπομακρυνομένων διά πειθαρχικούς λόγους μαθητάς 
καί καθορίζεται ή στρατολογική αυτών κατάστασις. Οί πα
ραιτούμενοι ή διά πειθαρχικούς λόγους άπομακρυνόμενοι μα- 
θηταί τών παραγωγικών σχολών 'Υπαξιωματικών Αεροπο
ρίας, όφείλουν νά καταβάλουν είς τό δημόσιον τά έξοδα φοι- 
τήσεώς των, άνερχόμενα είς τό τέταρτον τοϋ βασικού μισθού 
σμηνίου άπό 0-8 έτών, δι’ έκαστον μήνα παραμονής των είς 
τήν Σχολήνι ·

Ή άνωτέρω άναφερομένη άποζημίωσις καθιεροΰται διά 
πρώτήν φοράν διά τούς μαθητάς τής Σχολής Ιπταμένων 
’Αεροπορίας (ΣΙΑ) καί έλάττοϋται, ή ύπό τής ύποπαραγράφου 
ε τής παραγράφου III τοϋ άρθρου 4 τοϋ Α.Ν. 1533/1950 
«περί άναδιοργανώσεως τοϋ τεχνικού Προσωπικού τής Α
εροπορίας» άναφερομένη διά τούς μαθητάς τής ΣΤΥΑ, ή 
οποία άνήρχετο είς τόσους βασικούς μισθούς σμηνίου όσοι 
καί οί μήνες παραμονής των είς τήν σχολήν. Ένώ διά τους 
μαθητάς τής σχολής ΣΥΔ μόνον είς τό άρθρον 29 παράγρ. ε 
τοϋ άπό 12.6.1959 Β.Δ. «περί οργανισμού λειτουργίας τής 
ΣΥΔ» άναφέρεται περί καταβολής άποζημιώσεως, άνερχο- 
μένη είς τό αύτό επίπεδο ώς καί ή διά τούς μαθητάς τής 
ΣΤΥΑ, άνευ Νομοθετικής καλύψεως τοϋ θέματος.
. Αί διατάξεις τοϋ παρόντος άρθροφ δεν έχουν έφαρμογήν 
έπί τών ήδη φοιτώντων μαθητών είς τάς παραγωγικά; .σχο
λάς κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος Νόμου, άλλά άδται 
θά άρχίσουν έφαρμοζόμεναι άπό τούς μαθητάς οί όποιοι θά 
είσέλθουν είς τάς σχολάς μετά τήν δημοσίευσίν του. - ..
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μ) Διά του άρθρου 4 διατηρούνται έν ίσχύι οι κανονισμοί 
λειτουργάς των σχολών ΣΙΑτεαί ΣΤΥΑ, τροποποιούμενοι 
δπου άπαιτεΐται. συμφώνως τω παρόν-n Νομοσχεδίω, μέχρι - 
της έκδόσεως νέων ^οργανισμών λειτουργίας.

ν) Διά τοϋ άρθρου 5 τοϋ συνημμένου Νομοσχεδίου καταρ- 
γοϋνται : . ,

(1) Ή παράγραφος 6 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Α.Ν. 969/1946, 
διά της οποίας καθορίζεται δπως ή κύρωσις τών κανονισμών 
λειτουργίας τών σχολών ΣΙ, ΣΙΑ, ΣΤΤΑ καί ΣΥΔ, πραγμα
τοποιείται διά Β. Διατάγματος, διότι όσον άφορα την ΣΙ 
είχε ηδη καταργηθη διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 4439/64 
διά τοϋ οποίου έτροποποιήθη τδ Ν.Δ. 4186/61, διά δέ την 
ΣΤΤΑ, ή άρμοδιότης της κυρώσεως τοϋ όργανισμοϋ της έ
χει μεταβιβασθη ιΐς τον 'Υπουργόν Εθνικής Άμύνης διά 
τοϋ ύπ’άριθ. 143/16.2.74 Προεδρικοϋ Διατάγματος καί

. (2) ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 8 τοϋ Α.Ν. 32/67.'
ξ) Διά τοϋ άρθρου 6 ορίζεται δτι αΐ διατάξεις τοϋ παρόν

τος Νόμου δεν έχουν εφαρμογήν επί τών ήδη φοιτώντων και 
τών είσαχθησομένων κατά τό έτος 1977 εις τάς έν λόγω 
σχολάς. __

ο) Διά τοϋ άρθρου 7 καθορίζεται ή έναρξις ισχύος τοϋ 
συνημμένου Νομοσχεδίου.

__8. Αί διά τοϋ παρόντος τροποποιούμεναι καί καταργού-
μεναι διατάξεις έμφαίνονται εις συνημμένον τή παρούση 
Παράρτημα.
_ 9. Έφ* ω ύποβάλλομεν τό παρόν σχέδιον Νόμου καί παρα- 
καλοϋμεν διά την έπιψηφισιν τούτου.

Έν Άθήναις τη 26 Μαίου 1977
:*.'■· r . 1 *0 'Υπουργός Εθνικής ’Αμύνης
;·^·; ·* ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ

.· ··.. · .··. ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ ^ , . ·
Περί τροποποιήτεως καί συμπληρώσεως διαπάξεών τινων- 

τού Α.Ν. 969/1946 «περί σνγκροτήσεως καί όργανώσεως 
•του Προσωπικού τής 'Ελληνικής ’Αεροπορίας».

Άρθρον 1.
Ή παράγραφος 3 τοό άίρθρου 4 τοό Α.Ν. 969/1946 αντι

καθίσταται ώς ακολούθως:
«3. Σχολή Ιπταμένων ’Αεροπορίας (Σ.Ι.Α.).
<ζ. Εισαγωγή κατόπιν εξετάσεων αποφοίτων Δημοσίου Γυ

μνάσιου ή άνεγνωρισμένου ιδιωτικού τοιοότου ή ετέρων ίσο- 
τίμων Σχολών Μέσης Έκπαιδεύσεως ημεδαπής ή αλλοδα
πής, με διαγωγήν τουλάχιστον Κοσμίαν.

β. Ηλικία υποψηφίων άπό 17 έως καί 21 ετών, συμπλη- 
ρουμενη την 31ην Δεκεμβρίου τοϋ έτους διεξαγωγής τών 
εισαγωγικών εξετάσεων. Οί ύπηρετοΰντες εις τάς ’Ενόπλους 
Δυνάμεις (ΕΑ.) καί Σώματα ’Ασφαλείας (Σ.Α), δύνανται 
νά λάβουν μέρος εις τάς εισαγωγικός εξετάσεις άπό 17 έως 
24 ετών συμπληρουμένων την 31 ην Δεκεμβρίου τοΰ έτους διε
ξαγωγής τών εξετάσεων.

γ. Ή διήρικεια φοιτήσεως έν τή Σχολή ήρίζεται εις δύο
(2) έτη. · · . .

δ. 0! άποφοιτώντες έπιτυχώς εκ τής Σχολής ονομάζονται 
μόνιμοι Έπισμηνίαι τής ειδικότατος Ραδιοναυτίλου. Ή Σχο
λή δύναται νά παράγη ιπτάμενον προσωπικόν καί ετέρων ειδι
κοτήτων, καθοριζόμενων διά τοϋ οργανισμοί λειτουργίας 
ταύτης.

ε. Ή Σχολή εντάσσεται εις την Άνωτέραν Εκπαιδευτι
κήν βαθμίδα, υπαγόμενη εις τό Ύπουργείον ’Εθνικής ’Αμύ
νης (Άρχηγείον ’Αεροπορίας). '

ζ. Ή διαδικασία προκηρύξεως τών εξετάσεων, ό τρόπος 
διεξαγωγής τούτων, τά ύποβλητέα δικαιολογητικά, ή βαθμο
λογία, τα διδασκόμενα μαθήματα, ή πειθαρχική ευθύνη τών 
μαθητών ώς-κσά πάσα έτέρα λεπτομέρεια άφορώσα εις τήν

όργάνωσιν καί λειτουργίαν τής Σχολής, ρυθμίζονται διά τοΰ 
οργανισμού λειτουργίας ταύτης, κυρουμένου δι’ άποφάσεωφ 
τοΰ 'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης κατόπιν γνωμοδοτήσεως 
τοΰ Άνωτάτου ’Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΛ_Σ.)».

Άρθρον 2.
Ή παράγραφος 4 τοΰ άρθρου 4 τού ΑΝί. 969/1946 ώς 

έτροποποιήθη διά τού ΝΑ. 2177/1952 «περί προσθήκης 
ίοατάξεών τινων εις τόν ΰπ’ άριθ. 969/46 .ΑΝ.» αντικαθί
σταται ώς ακολούθως:

«4. Σχολή Ύπαξιωματικών Διοικητικών (Σ.Υ.Δ.).
α. Εισαγωγή κατόπιν εξετάσεων αποφοίτων Δ' τάξεως 

Δημοσίου ήμεριρίου Γυμνασίου ή Ε' τάξεως νυκτερινού τοιου- 
του καί άνω ή άνεγνωρισμένου ιδιωτικού Γυμνασίου ή ετέρων 
ισοτίμων σχολών Μέσης Έκπαιδεύσεως ημεδαπής ή αλλοδα
πής τών αντιστοίχων τάξεων καί με διαγωγήν τουλάχιστον 
Κοσμίαν.

6. Ηλικία υποψηφίων άπό 16 έως καί 21 ετών συμπληρθυ- 
μένην τήν 31ην Δεκεμβρίου.τοΰ έτους διεξαγωγής τών εισα
γωγικών εξετάσεων: Οι ύπηρετοΰντες εις τάς ’Ενόπλους Δυ
νάμεις (ΕΑ.), δύνανται νά λάβουν μέρος εις τάς εισαγωγι
κός εξετάσεις άπό 16 έως καί 23 έτών, οί δε ύπηρετοΰντες 
εις τά Σώματα ’Ασφαλείας άπό 18 έως 23 έτών, συμπλη- 
ρουμένων τήν 31 ην Δεκεμβρίου τού έτους διεξαγωγής τών 
έξετάσεων.

γ. Ή διάρκεια φοιτήσεως έν τφ Σχολή ορίζεται εις δύο 
(2) έτη. Ή παρούσ,α διάταξις δεν έχει εφαρμογήν διά τούς 
ήδη φοιτώντας εις τήν σχολήν κατά τήν δημοσίευσιν τού 
παρόντος . όμου.

δ. Οί άπ^φοιτώντες έπιτυχώς έκ τής Σχολής ονομάζονται 
μόνιμοι Σμηνίαι τών Σωμάτων Διοικητικού, Οικονομικού καί 
Άερ-αμύνης. Ή Σχολή δύναται νά.ηαράγη προσωπικόν καί 
ετέρων σωμάτων ή Γενικών Ειδικοτήτων Εδάφους, καθορι
ζόμενων διά τού οργανισμού λειτουργίας ταύτης.

«. Ή Σχολή εντάσσεται εις τήν Μέσην ’Εκπαιδευτική/ 
βαθμίδα, υπαγόμενη ύπό τό Ύπουργείον Εθνικής Άμύνης 
(Άρχηγείον ’Αεροπορίας).

ζ_ Ή διαδικασία προκηρύξεως τών. έξετάσεων, ό τρόπος 
διεξαγωγής τούτων, τά ύποβλητέα δικαιολογητικά, ή βαθμο
λογία, τά διδασκόμενα μαθήματα, ή πειθαρχική εύθύνη τών 
μθητών ώς καί πάσα έτέρα λεπτομέρεια άφορώσα εις τήν 
όργάνωσιν καί λειτουργίαν τής Σχολής, ρυθμίζονται διά τού 
οργανισμού λειτουργίας ταύτης, κυρουμένου δι’ άποφάσεως 
τού 'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης, κατόπιν γνωμοδοτήσεως 
τού Άνωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΆΑ.Σ.)».

Άρθρον 3.
Είδικαί Διατάξεις.

1. Μαθητσεί τών παραγωγικών Σχολών Ύπαξιωματικών 
’Αεροπορίας ΣΙΑ, ΣΤΥΑ καί ΣΥΔ παραιτούμενοι ή απο
μακρυνόμενοι τής Σχολής των δι’ οίονδήποτε λόγον, εξαιρέ
σει τών διά λόγους ύγείας καί Κτητικής ανεπάρκειας άπομα- 
κρυνομένων, ύποχρεούνται εις τήν καταβολήν τών εξόδων 
φοιτήσεώς των, άνερχομένων εις τό τέταρτον τοΰ βασικού μι
σθού Ιήιηνίου κεκτημένου κάτω τών οκτώ (8) έτών ύπηρε- 
σίας έπί τούς μήνας παραμονής των εις τήν Σχολήν.

2. Ή είσπραξις τών ανωτέρω όφειλομένων ποσών, έκτε- 
λείται συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού Κωδικός περί είσ- 
πράξεως Δημοσίων ’Εσόδων.

3. Ό χρόνος παραμονής εις τάς Σχολάς τών παραιτούμε
νων ή απομακρυνόμενων δι’ οίονδήποτε λόγον, εξαιρέσει τών 
διά λόγους ύγείας καί πτητικής άνεπαρκείας απομακρυνόμε
νων, δεν λογίζεται ώς χρόνος στρατιωτικής ύπηρεσίας. Ού- 
τοι μετά τήν άπομάκρυνσίν των έκ τής Σχολής διέποντα: 
ύπό τοΰ Νόμου «περί Στρατού.ογίας».

4. Οί απομακρυνόμενοι διά πειθαρχικούς λόγους μαθηταί 
τών παραγωγικών Σχολών Ύπαξιωματικών ’Αεροπορίας, 
δεν δύναντα: νά καταταγούν εις παραγωγικήν Σχολήν τής 
'Ελληνικής ’Αεροπορίας.


