
' Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί άντικαταστάσεως της παραγρ.
1 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 313/1974 «περί πτητικής ένερ-
γείας καί πτητικού επιδόματος διαφόρων κατηγοριών
στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

ΓΙροζ τι)> βουλήν των 'Ελλήνων

1. 'Τπό τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 313/1974 προβλέπονται 
αί κάτωθι τρεις κατηγορίαι προσωπικοϋ χρησιμοποιουμέ- 
νου εις τάς πτήσεις των άεροσκαφών :

' α) Οι χειρισταί άεροσκαφών.
β) Τά -λ.οιπά απαραίτητα μέλη τοϋ πληρώματος τών

αεροσκαφών.
γ) Οί μετέχοντες της πτήσεως άεροσκαφών μη άποτε- 

λοΰντες απαραίτητα μέλη τοϋ πληρώματος · τούτων^* χρησι- ■ 
μοποιούμενοι εις δοκιμαστικάς πτήσεις ή έτέρας διατετα
γμένος υπηρεσίας ή άποστολάς άπαιτούσας την κατά την 
,.ιάρκειαν της συγκεκριμένης πτήσεως παρουσίαν των, ο ς 
παραδείγματος χάριν μηχανικοί κινητήρων, μηχανικοί ύργά- 
• ων, οπλουργοί, άεροφωτογράφοή ρίπται εφοδίων κλ...

2. Διά τό προσωπικόν της πρώτης κατηγορίας ύφίστα- 
ται εξ άρχής νομοθεσία κάλϋπτουσατούτους ‘καί διόϊκητικώς ' 
(άναγνώρισις. βμήνων ύπό της ύπηρεσίας καί χορήγησις . 
πτητικοϋ έπιδόματος) καί συνταξιοδοτικώς (άναγνώρισις 
τών θμήνων έν. διπλασιασμέ» καί προσαύςησις της συντα-

r) \ s V ’’.

3. Διά τό προσωπικόν της δευτέρας κατηγορίας έρύθμί-
σθη'τό θέμα της άναδρομικής άναγνωρίσεως, διόϊκητικώς, 
τών πραγματοποιηθέντων βμήνων, διά της άντικαθισταμε- . 
νης παραγράφου 1· τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 313/1974, άνευ 
αναδρομικής λήψεως πτητικού έπιδόματος. · . - ο .

4. Διά τό προσωπικόν' τής τρίτης κατηγορίας προεβλέ- ,
φθη μεν διοικητική κάλυψις διά τής διατάξεως τής παραγρά- . · 
φου 4 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 313/1974 άπό τής δημοσιεύ- ■ 
σεως τούτου καί εξής, ούδέν όμως προεβλέφθη διά την ,. 
άναγνώρισιν τών ήδη πραγματοποιηθέντων βμήνων πτη
τικής ένεργείας, άντικείμενον τό· όποιον ρυθμίζεται διά 
τοϋ ύπ’ όψιν'σχεδίου νόμου. Ούτως ή παράγραφός 1 τοϋ 
άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 313/74 έχουσα ούτω : > ; . .·.

«1. Λί πρό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος πραγματο- 
πο'.ηθεΐσαι, ύπό τοϋ έν παραγράφω 3 τοϋ άρθρου 1 πρόσω- . 
πικοϋ, ώραι πτήσεως βεβαιοϋνται συμφώνως τή παρα
γράφω 7 τοϋ άΰτοϋ άρθρου βάσει επισήμων υπηρεσιακών στοι
χείων, διά την άναγνώρισιν καί καταχώρισιν έν τοΐς μητρώοις " 
τών αντιστοίχων εξαμήνων πτητικής ένεργείας τοϋ ώς άνο.) 
προσωπικού». * . . ,

Αντικαθίσταται άφ’ ής ίσχυσε, ποοκειμένου νά καλύψη 
καί το προσωπικόν τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 1 τοϋ 
αυτού Ν.Δ. διαμορφουμένη ώς άκολούθως : ' ν.

«1. Αί προ τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος πραγματο- 
ποιηθεΐσαι, ύπό τοϋ έν παραγράφοις 3 καί 4 τοϋ άρθρου 1 
προσωπικού, ώραι πτήσεως βεβαιοϋνται συμφώνως τή 
παραγράφω 7 τοϋ αυτού άρθρου ,βάσει επισήμων υπηρεσία- ' 
κών στοιχείων, οιά την άναγνώρισιν καί καταχώρισιν 
εν τοις μητρώοις τών αντιστοίχων εξαμήνων πτητικής 
ενεργείας τοϋ ώς άνω προσωπικού».

ο·. Εις την ρύθμισιν τών άνωτέρω' θεμάτων άποσκοπεΐ 
το υποβαλλόμενον σχέδιον νόμου τοϋ οποίου την έπιψήφισιν . 
-χομεν τήν τιμήν νά ζητήσωμεν παρ’ ύμών.

Έν Άθήναις τή 21 ’Οκτωβρίου 197β
Ό Ύπουογδς ’Εθνικής .’Λαύνης 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί άντικαταστάτεως τής παραγράφου 1 τοϋ άρ-Spou 4 

τοϋ Ν.Δ. 313/1974 «περί πτητικής ενεργεί ας καί πτη- 
τικοϋ έπιοόματος ϊιαφόρων κατηγοριών στρατιωτικού προ
σωπικού τών Ενόπλων Δυνάμεων».

Άρ-Spov 1.
Ή παράγραφος 1 τοϋ άρύρου 4 τοϋ Ν.Δ. 313/1974 άντι- 

κανίσταται. άφ’ ής ίσχυσεν, ώς ακολούθως:
'«1. Αί πρό τής ϊημοσιεύσεως τοϋ παρόντος πραγματοποιη- 

ύ-ϊσαι, ύ-πό τοϋ έν παραγράφοις 3 καί 4 τοϋ άρ-άρου 1 προσω
πικού, ώραι πτήσεως βεβαιοϋνται συμφώνως τή παραγράφω 
7 τοϋ αύτοϋ άρθρου βάσει επισήμων υπηρεσιακών στοιχείων, 
ϊιά τήν άναγνώρισιν καί καταχώρισιν έν τοΐς μητρώοις τών 
αντιστοίχων εξαμήνων πτητικής ένεργείας , τοϋ ώς άνω 
προσωπικού». .

“Αρ-άοον 2. :)
-·ν-:· * *- ··* - μ~1ι ι ΊΎ~ WrflilllTWI^liiniir ~~.Γ · -3.,' ~

, Ή ισχύς τοϋ παρόντος αρχεται άπό τής ϊημοσιεύσεώς του 
ο:ά τής Έφταερίόος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άύήναις τή 21 'Οκτωβρίου 1976 
'C 'Υπουργός ’Εθνικής Άαύνης

ΕΊ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ~ ·

Οικονομικής έπιβαρύνσεως, συμφώνως τώ · άρθρω 75 
παρ. 3 τοϋ Συντάγματος έπί Σχεδίου Νόμου «περί τροπο- 
ποιήσεως τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 313/1974 «περί πτητικής 
ένεργείας καί πτητικού έπιδόματος διαφόρων κατηγοριών 
Στρατιωτικού προσωπικού τών Ένόπλ.ων Δυνάμεων».

. 1. ’Εκ τής ψηφίσεως τοϋ άνωτέρω σχεδίου νόμου, προ-
καλεΐται μελλοντική οικονομική έπιβάρυνσις ακαθόριστος 
εις τον κρατικόν προϋπολογισμόν. . " . μ.- ■ - i

• 2. Ή άνωτέρω έπιβάρυνσις, θά άντιμετωπισθή έκ πιστώ
σεων τοϋ Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού.

Έν Άθήναις τή 4 Αύγούστου 1976 ύ.
Οί* Υπουργοί · μ

Οικονομικών ' ’Εθνικής Άμύνης
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Ε. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ

.Άριθρός 124/15/1976 ’
ΕΚΘΕΣΙΣ

.Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρον 75 - 
παράγραφος 1 τοϋ Συντάγματος)· έπί τοϋ σχεδίου Νόμου 
τοϋ 'Υπουργείου ’Εθνικής Άμύνης «περί τροποποιήσεως 
τοϋ· άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 313/1974 «περί πτητικής ένεργείας 
καί πτητικού έπιδόματος διαφόρων κατηγοριών' στρατιω
τικού προσωπικού τών ’Ενόπλων Δυνάμεων».

Διά τών διατάξεων τής παραγρ. 4 τού άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ/ 
313/1974 ώρίσθη ότι άπό τής ισχύος αύτοϋ (18-2-1974) 
τίθενται εις κατάστασιν πτητικής ένεργείας οί άξιωματικοί, 
άνθυπασπισταί καί ύπαξιωματικοί κάτοχοι πτυχίου τεχνι
κής ειδικότητας άεροσκαφών, χρησιμοποιούμενοι εις δοκι- 
μαστικάς πτήσεις ή έτέρας διατεταγμένος ύττηρεσίας ή 
άποστολ.άς, άπαιτούσας τήν κατά τήν διάρκειαν τής πτή
σεως παρουσίαν των, ένώ διά τών διατάξεων τής παραγρά
φου 1 τοϋ άρθρου 4 τοϋ ίδιου Ν.Δ/τός,^άνεγνωρίσθη ό χρό
νος υπηρεσίας τών τεθέντων έίς κατάστασιν πτητικής ένερ
γείας λοιπών στρατιωτικών, χρησιμοποιουμίνων εις τάς


