
Γιά το σχέδιο νόμου «περί Πτητικού ’Επιδόματος Στρα
τιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

Προς τή Βουλή τών 'Ελλήνων 

’Επί τοϋ άρθρου 1.
1. Μέ τό ΰπ’ άριθ. 904/1978 Προεδρικό Διάταγμα 

(ΦΕΚ A'/217/11.12.78) πού έκδόθηκε έφ’ άπας κατ’ 
εφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν. 754/1978, 
καθορίσθηκαν τά επιδόματα πού διατηρούνται, μεταξύ 
τών όποιων είναι καί τό ’Επίδομα τών Στρατιωτικών που 
ίπτανται (άρθρο 3, παρ. 6 τοϋ Π. Διατάγματος).,

2. Μέ τό ίδιο Π. Διάταγμα καθορίσθηκε παράλληλα 
καί τό ύψος τών πτητικών επιδομάτων καί μάλιστα, έπι 
νέας βάσεως, ώστε αύτό να είναι άνάλογο της προσφοράς 
καθενός κατά τό χρόνο της καταβολής, άλλα καί σέ σχέση 
μέ τή συνολική, μέχρι καί της ήμέρας καταβολής, προσφορά 
σέ πτητικό έργο.

3. ’Επίσης μέ τη νέα ρύθμιση τοϋ ύψους τοϋ πτητικού
επιδόματος, έπιδιώχθηκε στό χώρο τής Πολεμικής ’Αερο
πορίας νά ύπάρξουν καί τά άπαραίτητα (μαζί μέ τά άλλα), 
οικονομικά κίνητρα γιά νά κατευθύνεται τό προσωπικό 
στην άνάληψη εκείνου τοϋ πτητικού έργου, πού υπηρεσιακά 
είναι άναγκαΐο.__ ________________  ■ ■ ■ ___ ______

4. Παρ’ ύλες τίς προσπάθειες πού καταβλήθηκαν καί 
την ικανοποιητική, μπορούμε νά πούμε, νομοθετική ρύθμιση 
τού θέματος τοϋ πτητικού επιδόματος, στην πράξη άντι- 
μετωπίσθηκαν ορισμένες δυσχέρειες καί άδυναμίες, πού 
δημιουργούν άντίστοιχα υπηρεσιακά Προβλήματα.

5. Τά προβλ.ήματα αύτά έντοπίζοντα. κυρίως στό χώρο, 
τών εκπαιδευτών, πτήσεων επί άεριωθουμένων άεροσκαφών 
καί συγκεκριμένα στό ύψος τού πτητικού επιδόματος, που 
λαμβάνουν τώρα, άλλ.ά καί αυτού πού θά λαμβάνουν δταν 
θά άπομακρυνθοϋν άπό τίς ’Εκπαιδευτικές Μοίρες καί θά 
ίπτανται μέ άλλους τύπους Άεροσκαφών.

6. :Γιά τή λύση τών ανωτέρω προβλημάτων, πρέπει νά 
αυξηθεί τό ύψος τοϋ πτητικού επιδόματος τών ’Εκπαιδευ
τών ’Αεριωθουμένων Άεροσκαφών, ώστε αύτό νά μήν υπο
λείπεται πολύ τού πτητικού επιδόματος τών (τεταμένων 
έπί Άεριωθουμένων Άεροσκαφών Πολεμικών Μοιρών ενώ 
παράλληλ.α θά πρέπει μέρος τών εκπαιδευτικών ώρών πτή
σεων νά προσμετρώνται γιά τόν καθορισμό τοϋ πτητικού 
επιδόματος, πού θά λαμβάνουν όταν άπομακρυνθοϋν άπό 
τίς Εκπαιδευτικές Μοίρες.

7. Ή αύξηση τοϋ πτητικού επιδόματος τής κατηγορίας 
αυτής είναι άναγκαία, γιά νά προθυμοποιούνται νεαρά Ικανά 
στελέχη, γιά άνάληψη καί τοϋ πτητικού εκπαιδευτικού έργου 
καί νά μήν άποτελοϋν τό ύψος τοϋ πτητικού έπιδόματος, 
πού έχει καθορισθεΐ γιά τήν περίπτωση αυτή, ώς καί οΐ 
ώρες πτήσεων έπί έκπαιδευτικών άεριωθουμένων άερο
σκαφών, άνασταλτικούς παράγοντες.

8. Γιά τό σκοπό αύτό καί έπειδή ή έκδοση νέου Π. Δια” 
τάγματος πρός ρύθμιση τοϋ θέματος, δέν έπιτρέπεται άπ^ 
τό νόμο, καθόσον τό άρθρο 5,παρ. 2 τοϋ Ν.754/78, πού 
παρέχει τή σχετική εξουσιοδότηση, ρητά ορίζει τήν έφ’ 
άπαξ έκδοση αύτοΰ, άπαιτεΐται ή έκδοση νέου νόμου, ώστε 
νά είναι δυνατή ή ρύθμισή του. Γιά καλ.ύτερη όμως άντι- 
μετώπιση τοϋ θέματος τόσο στό παρόν δσ · καί στό μέλλον 
φρονούμε δτι θά πρέπει νά παρασχεθεί έξουσιοδότηση ρυθ- 
μίσεως τού πτητικού έπιδόματος μέ κοινή άπόφαση τών 
'Τπουργών Εθνικής Άμύνης καί Οικονομικών, πράγμα 
πού ϊσχυε καί πριν άπό τήν έκδοση τοϋ Ν. 754/78 καί Π.Δ. 
904/78.

9. Γιά άντιμετώπιση τών υπηρεσιακών αύτών θεμάτων 
εκπονήθηκε τό έπισυναπτόμενο σχέδιο νόμου, μέ τό όποιο 
ούσιαστικά έπαναφέρονται σέ ίσχύ οΐ διατάξεις τοϋ άρθρου 
3, τού Ν. 313/74 «περί πτητικής Ένεργείας καί Πτητικού 
Έπιδόματος Διαφόρων Κατηγοριών Στρατιωτικού Προ
σωπικού τών Ενόπλων Δυνάμεων», ώστε νά παρέχεται ή

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ δυνατότητα ρυθμίσεως τοϋ Πτητικού Έπιδόματος μέ κοινή 
άπόφαση τών 'Υπουργών Εθνικής Άμύνης καί Οικονο
μικών.

10. Άπό τήν έφαρμογή τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου νό
μου επέρχεται οικονομική επιβάρυνση δραχμών τριών εκα
τομμυρίων πεντακοσίων χλιάδων περίπου (3.500.000), 
θά καλ,υφθεϊ δέ άπό τό σύνολ.ο τών ύφισταμένων πίστωσε gjv 
στό προϋπολογισμό τής Π.Α.

Έπί τοϋ άρθρου 2.
1. 'Η παράγραφος 4 άφορά τούς ιπταμένους στρατιω

τικούς οί όποιοι εύρίσκονται στό Εξωτερικό γιά εκπαίδευση 
ή ύπηρεσία καί τίθενται σέ πτητική ενέργεια ερχόμενοι στό 
έσωτερικό μέ δαπάνη τής 'Υπηρεσίας.

Μέ τήν προτεινόμενη διάταξη παρέχεται δυνητική εύ- 
χέρεια στούς 'Ιπταμένους τής κατηγορίας αύτής, νά έρχονται 
στό έσωτερικό νά πραγματοποιούν τίς άπαιτούμενες πτή
σεις, νά διατηρούν τήν πτητική τους Ικανότητα καί νά παίρ
νουν τό πτητικό έπίδομα. Στην περίπτωση δμως αύτή, 
πού θά μετακινούνται γιά νά τεθούν σέ πτητική ενέργεια, 
δέν θά δικαιούνται εξόδων μετακινήσεως ή άλλης άποζη- 
μιώσεως (έκτος έδρας κ.τ.λ.).

2. 'Η παράγραφος 5 άφορά τούς Άξ/κούςτής Πολ,εμικής 
Αεροπορίας οί όποιοι άποστρατεύονται μέ τόν βαθμό τού 
Άνωτάτου Αξιωματικού καί κατά κανόνα έχουν συμπ η- 
ρώσεΓτόν προβλέπόμενο χρόνο πτητικής ένεργείας, γιά τή 
συμπλήρωσή πλήρους συντάξεως.

Ή άνάκλησή τους στην ένεργό ύπηρεσία, έχει ώς σκοπό 
τήν κάλυψη ώρισμένων άναγκών καί τήν τοποθέτησή τους 
σέ θέση άνάλογο τοϋ βαθμού των, χωρίς νά είναι άπαραί- 
τητη ή διατήρησή των σέ πτητική Ικανότητα.

3. Άπό τήν έφαρμογή τοϋ άρθρου 2 δέν προκαλεϊται
δαπάνη σέ βάρος τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού, άντιθέ- 
τως έπέρχεται ώφέλεια (άποτροπή δαπάνης) ύψους πέντε 
εκατομμυρίων περίπου έτησίως. -

4. Αύτό είναι τό σχέδιο νόμου τοϋ όποιου ζητείται ή
ψήφιση. · » - ■· ■ - : · · Λ". , 7 . .* Vμ.' ·

Αθήνα, 15 ’Ιουλίου 1982
Ό Πρωθυπουργός καί 'Υπουργός Εθνικής Άμυνας 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Πτητικό έπίδομα Στρατιωτικού Προσωπικού τών Ενόπλων 

Δυνάμεων.
ι ■ ·.· . Άρθρο 1.

Τό ύψος τοϋ πτητικού έπιδόματος πού δικαιούται τό 
προσωπικό τών Ένόπλ,ων Δυνάμεων σύμφωνα μέ τό Ν.Δ. 
313/1974, καθορίζεται μέ κοινή άπόφαση τών 'Υπουργών 
Εθνικής Άμύνης καί Οικονομικών όπως όρίζεται στό άρ
θρο 3 τού άνωτέρω Νομοθετικού Διατάγματος 313/1974.

Άρθρο 2.
Στό άρθρο 3 τού ΝΔ 313/1974 «περί πτητικής ένεργείας 

καί πτητικού έπιδόματος διαφόρων κατηγοριών στρατιωτι
κού προσωπικού τών Ενόπλων Δυνάμεων» προστίθενται 
παράγραφοι 4 καί 5, ώς εξής :

«4. 'Ιπτάμενοι καί Ραδιοναυτΐλοι στρατιωτικοί τής Πο
λεμικής Αεροπορίας ευρισκόμενοι στό έξωτερικό γιά έκ- 
παίδευση ή ύπηρεσία γιά χρονικό διάστημα πέραν τών πέν
τε (5) μηνών δύνανται νά τίθενται σέ πτητική ένέργεια. 
Στήν περίπτωση αύτή δέν δικαιούνται έξόδων μετακινή- 
σεως ή άλλης άποζημιώσεως. Οί λεπτομέρειες έφαρμογής 
τής παρούσης παραγράφου θά καθορίζονται μέ άπόφαση 
τοϋ 'Υπουργού Εθνικής Άμύνης μή δημοσιευόμενη στήν 
Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

5. Άπόστρατοι Αξιωματικοί τής Πολεμικής Αερο
πορίας, άνακαλούμενοι στήν ένεργό ύπηρεσία ώς μόνιμοι 
έξ έφεδρείας Ανώτατοι Αξιωματικοί, δέν τίθενται σέ πτη
τική ένέργεια, ούτε δικαιούνται πτητικού έπιδόματος».


