
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
'Επί σχεδίου .Νόμου «Περί τροπο Ποιήσεως καί συμπληρώ

σεως τοΰ νομοθετικού διατάγματος 62/1968 «Περί συ-
στάσεως νέων τμημάτο.ν έν τή σχολά Ικάρων».

Πρός τι/» Βουλήν ιών Ελλήνων ■

1. Αυνάμει τοΰ Ν.Δ. 62 /196S «Περί συττάτεωσ νέων 
τττυάτων έν τΐ σχολή ’Ικάρων» δύναται νά συνιστώνται. 
άνα/.c 
νιάρω
1967 .. .
Τμημάτων 'Γτεταμένων καί Μηχανικών, καί ετερα τοιαϋτα 
—poc π α οαγωγήν Μονίμων Αςιωματικων διοικητικές και 
επιχειρησιακής ύποστηρίςεως.

2. Εις τά ώς άνω έπι πλ.εον συνιστωμενα και λειτουργουντα
ταήυατα, συμφώνως* προς τό αρθρον 1 παραγράφου 2 τοΰ 
Ν.Δ. 62/68 είσάγονται άνευ εξετάσεων, έπί τη αίτησε: των. 
μαΟηταί τοΰ τμήματος 'Ιπταμένων τής Σχολής^ Ικάρων, 
οΐτινες κατά την διάρκειαν της φοιτησεώς των αποτυγχά
νουν εις τάς πτήσεις ή κρίνονται ύγειονομικώς ακατάλληλοι 
διά τό ιπτάμενον πεοσωπικόν, κατάλληλοι όμως δια το προ
σωπικόν εδάφους, έφ’ όσον άγουν ηλικίαν μέχρις είκοσι πέντε 
(25) ετών συμπληρωμένων. #

3. “Έκ τών ώς άνω άναφερομένων έν τώ Νομω (Ν.Λ. 
62/1SCS), σαφώς προκύπτει ότι διά τήν εισαγωγήν εις τά 
λειτουργουντα τμήματα της σχολής Ικάρων, τών άποτυγ- 
χανόντων είς τάς πτήσεις ή κρινομένων ύγειονομικώς άκα- 
ταλλή/.ων διά τό ιπτάμενον προσωπικόν, απαιτείται άπα- 
ραιτήτως ή επιθυμητή σύμπραξις τοΰ Διοικουμένου στρα
τιωτικού (’Ικάρου) εκδηλωμένη διά τής υποβολής σχετικής 
δηλώσεως-αίτήσεως.

4. Καίτοι ή διατύπωσις τοΰ Νόμου όσον άφορα τήν αίτησιν 
είναι γενική, καθ’ όσον άναφέρεται είς εισαγωγήν καί φοί- 
τησιν «είς ετερα τμήματα» τής σχολής Ικάρων, έν τούτοις 
ώς εχει νΰν ή διατύπωσις τοΰ Ν.Δ. 62/1968 δεν παρέχει τό 
δικαίωμα εις τήν Υπηρεσίαν νά έντάσση τούτους είς ωρι- 
σμένα τμήματα άναλόγως τών αναγκών ταύτης, ώστε νά 
εξασφαλίζεται ή άπαιτουμένη ροή καί ή έξέλιξις τούτων ώς 
μονίμων στελεχών τής Ελληνικής ’Αεροπορίας.'

Τοϋτο δέ διότι έν τώ ίδίω^Νομοθετήματι (Ν.Δ. 62/1968) 
δέν περιλαμβάνεται διάταξις όρίζουσα διαδικασίαν έν περι- 
πτώσει δηλώσεως πλειόνων τοΰ ένός έπιθυμητοϋ τμημάτων, 
πλέον δέ τούτου έν τή παραγράφω 5 τοΰ άρθρου 1 .τοΰ ίδιου 
Νόμου, ορίζεται ότι διά Β. Διατάγματος κ.λ.π., θέλουσι 
ρυθμισθή τά τής έκπαιδεύσεως, ή χρονική διάρκεια αυτής 
ώς καί ποία άναγκαία λεπτομέρεια άναγομένη είς τήν όρ- 
γάνωσιν καί λειτουργίαν τών τμημάτων.

5. Αί υπό τό άνωτέρω νομικόν πλαίσιον ύφιστάμεναι καί 
καθιερούμεναι έπί μέρους ρυθμίσεις δεν παρέχουν δυνατό
τητας προς έγγραφήν μαθητών είς τά τμήματα τής σχολής 
Ικάρων, πέραν τοΰ έπιθυμητοϋ έν τή δηλώσει ή αιτήσει τοΰ 
ένδιαφερομένου καί οότο>ς ή Υπηρεσία καθιστάμενη δέσμια 
τών επιθυμιών τών μαθητών αδυνατεί νά προβή είς τήν ίν- 
τχξιν τούτων είς τά λειτουργουντα έν τή σχ. ’Ικάρων τμή
ματά άναλόγως τών αναγκών ταύτης, μέ άποτέλεσμα ήδη 
νά άντιμετωπίζη σοβαρά προβλήματα ροής άξιωματικών.

6. Πρός τον σκοπόν όπως παρασχεθή είς τήν 'Τπηρεσίαν 
τό δικαίωμα έντάξεως τών άποτυγχανόντων είς τάς πτήσεις 
ή κρινομένων ύγειονομικώς ακαταλλήλων διά τό ιπτάμενον 
προσωπικόν, μαθητών τοΰ τμήματος ιπταμένων τής ΣΙ, 
είς τά τμήματα ’Αξιωματικών Σωμάτων τής Σχολής, συμ
φώνους πρός τάς άνάγκας τής Υπηρεσίας έν συνδυασμώ πρός 
τήν έπιθυμίαν τών μαθητών, προτείνεται ή " τροποποίησις 
τοΰ Ν.Δ. 62/1968 διά συμπληρώσεως τοΰ άρθρου 1,' ρυθμί- 
ζοντος τά τής έντάξεως τών μαθητών είς τά τμήματα.

7. Διά τής προτεινομένης συμπληρώσεως ούδεμίχ οικο
νομική έπιβάρυνσις έπέρχεται.

ίγως τών αναγκών της 1 ττηρεσιας, παρα τη σχο/.η _ I - 
ν', επί πλέον τών- κατά το άρθρον 2 τοΰ ύπ’ άριθ. 370/ 
Β. Διατάναατοε «Ιίεοί Όογανισμοϋ Σχολής ’Ικάρων»

'·'' 8."Είς".τής παρούσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ^ 
έμφαίνεται τό ύπό συμπλήρωσιν άρθρον τοΰ Ν.Δ. 62/1968, 
ώς προτείνεται νά τροποποιηθή. . - '

9. Έφ’ ώ ύποβά/Δομεν τό παρόν σχέδιον Νόμου καί πα- 
ρακαλοΰμεν διά τήν έγκρισιν τούτου.

Έν Άθήναις τή 19 ’Ιουλίου 1977 —\ ^ — 2^ !
'Ο 'Υπουργός Εθνικής Άαύνη.ς 

ΕΥ Α Γ ΓΕ Α Ο Σ A Β Ε ΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣ Α Σ

ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΓ
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τού νομοθετικοί δια-

ταγματος 62/1968 «περί συστάσεως νέων τμημάτων έν τή
Σχολή Ικάρων». .

Άρ-Spov 1.
Αί παράγραφοι 2 καί 5 τοΰ άρΰρου 1 τοΰ Ν.Δ. 62/1968 

άντικαΰίσταντχι ώς άκολούΰως:
«2. Είς τά ώς άνω τμήματα δύναται νά είσάγωνται άνευ 

εξετάσεων, κατόπιν αίτήσεώς των, μαΰηταί τού τμήματος 
ιπταμένων τής. σχολής Ικάρων, οΓτινες κατά τήν διάρκειαν 
τής φοιτήσεώς των αποτυγχάνουν είς τάς πτήσεις ή κρίνον- 
ται ύγειονομικώς ακατάλληλοι διά τό ιπτάμενον προσωπικόν, 
κατάλληλοιόμωςδιά τόπροσωπτκόν εδάφους έφ’ όσον άγουν 
ηλικίαν μέχρις είκοσι πέντε (25) ετών συμπληρωμένων. Ή 
εισαγωγή τών ώς άνω μαΰητών εις εν έκ τών λειτουργούσ- 
των είς τήν σχολήν ’Ικάρων τμημάτων, πραγματοποιείται 
συμφώνως πρός τάς άνάγκας τής υπηρεσίας λαμδανομένης 

■ύπ’ όψιν καί τής διά τής αίτήσεως έκδηλωΰείσης έπιΰομία - 
των. ~

5. Διά Προεδρικοί Διατάγματος έκδιοομένοο προτάσει τοί 
'Υπουργοί Έΰνικής Άμύνής, μετά γνώμην τοί Άνωτάτου ’Αε
ροπορικού Στα δαυλί ου (ΑΑ.Σ), ρυθμίζονται τά τής έκπαιδεύ- 
σεως, ή χρονικ.ή διάρκεια τχΰτης, ή διαδικασία έντάξεως τών 
μαΰητών είς τά τμήματα, τά τοΰ διδακτικοί προσωπικού, ώς 
καί πίτα αναγκαία λεπτομέρεια άναγομένη είς τήν όργάνωσιν 
κά. λειτουργίαν τών τμημάτων». · . '■'.·*

'Ap-Spov 2.
Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής Έφημεσίδρς τής Κυδερνήσεως.

Εν Ά-ύήναις τή 19 Ιουλίου 1977

Ό Υπουργός ’Εθνικής ’Ααόνης 
Ε1"ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ^-ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΛΙΤΙΟΑΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
Έπί σχεδίου Νόμου «Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ

σεως τοΰ νομοθεφικοΰ Διατάγματος 62/196S «Περί συ- 
στάσεως νέων τμημάτων έν τή'σχολή ’Ικάρων».

>· , ’ '

ΣΥΜ Π Λ Η ΡΟΤΜ ΕΝ ΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 
. . · . ' τοΰ Ν.Δ. 62/1968 '
"Άρθρον Ιον

1. Ώς εχει.
2. Είς τά ώς άνω τμήματα είσάγονται άνευ έξετάσεων, 

έπί τή αιτήσει των, μαθηταί τοΰ τμήματος ιπταμένων της 
σχολής ’Ικάρων, οίτινες κατά την διάρκειαν της φοιτησεώς 
των αποτυγχάνουν είς τάς πτήσεις ή κρίνονται ύγειονομικώς 
ακατάλληλοι διά τό ιπτάμενον προσωπικόν, κατάλληλοι ό
μως διά τό προσωπικόν έδάφους έφ’ ίσον άγουσιν ήλικίαν 
μέχρι 25 έτών συμπεπληρωμένων.

3. Ώς εχει
. 4. Ώς εχει


