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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί σχεδίου Νόμου «—ΐρ· πληρώσεως Δέσεων Οικονομικών 

Αξιωματικών τής Αεροπορίας».

Ποός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Ό εκσυγχρονισμός τής Αεροπορία; διά νέων συγχρό/ου 
τύπου άεροσκ.αοών -/.α: λοιπού υλικού υποστηρίξεως. ή πςιο- 
ποίησις -/.α- λειτουργία νέων Αεροδρομίων /.α: ή ίδρυσις νέων 
Μονάδων δημιουργούν. ώς είνα: εύνόητον, ηϋξημενας άπαι- 
τήτε:ς εις προσωπικόν δίας όρων κατηγοριών -/.α; -ειδικοτήτων.

2. Η άνωτέρω κατάστασις επαυξά/ε: ώσαύτως τό εργεν 
των Οικονομικών Υπηρεσιών καί έπιβάλλει διαρΔρωτικας 
μεταίολάς άποκεντρωτικής μοροής εις την διεύΔυνσιν 7.α· έκ- 
τε/.εσιν τής οικονομικής μερίμνη«ς. πρεκείμόνου ζχτσστή 
αυτή πλέον άποτελεσματική εις τήν ύποστήριξιν τοϋ εκσυγ
χρονισμού ‘/.as τής άναπτύξεως των Αεροπορικών Δυνάμεων.

3. Η έπά/δρωσις τής ειδικότητες τών Οικονομικών Α
ξιωματικών. εί όποιο: είναι αρμόδιοι διά τήν διεξαγωγήν τοϋ 
αντιστοίχου έργου, έχε: ώς κάτων::

α. Π ροβλεπόμενο: υπό τών Π Ο V 158
β. 1'φιστάμεναι όργα/ΐκαί Δέσεις 158
γ. Ύπηρετοϋντες 1 1 —j— -i έοεδροι 125
5. Π οσοστόν έτανερώτέως ένχ/τι Π Ο Γ καί Ο.Θ. 79%.

Γ_2>_£
β. Τό Β.Δ. 226/1905 δ: ού όριξετα: ε τρόπςς διενεργείας 

τοϋ ώς άνω διαγωνισμού ν.αταταΞεως δοκίμων Αννυτοτμτ,να
γών Οικονομικών Β. Αεροπορίας. Τό πλήρες κείμενον τών 
διατάξεων τούτων εις συνημμένο·/ παράρτημα Α ). Οΰτω κα- 
Δίστατα: έσικτή ή έντός τοϋ ώς άνω χρόνου. προκήρυξις έξε- 
τασεων διά κατάταξιν ώς Οικονομικών Αξιωματικών τελειο- 
σοίτων καί πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών καί ν.ατ έπέκτα- 
τ:ν ή άμεσος /.α': εν μέρε: ένίσχυσις τής είδικότητος ταύτης.

6. Τό Ανώτατε·/ Αεροπορικόν Συμβούλιο·/ ι Α.Α.Σ. . διά τής 
ύτ' άρ:Δ. 2/16.1.1975’αποςάσεώς του. έν έκρινε τήν προτει- 
νομένην έν σχεδίω διάταξιν. "να καταστή νέμω έσικτή ή προ- 
κήρυξ:ς διαγωνισμού διά κατάταξιν είς τήν Αεροπορίαν όν.τώ 
‘,8) τελειοροίτων ή άποροιτων Ανωτάτων Σχολών ώς Α
ξιωματικών Ο! κ ονο μ: κο ϋ.

7. Υπό τής προτεινομένης διατάξεως ούδεμία οίκονομική 
έπιβάρυνσις προκαλεϊται είς τον Κρατικόν προϋπολογιτμόν.

8. Εσ’ ώ υποβάλλομε·/ τό παρόν σχέδιο·/ Νόμου -/.at παρα- 
καλοϋμεν διά τήν έπιΔήσισιν τούτου.

Έν ΆΔήναις τή 6 Σεπτεμβρίου 1975 
Ό Υπουργός ΈΔνικής Άμύνης 

ΕΓΑΓΓΕΑΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ

II .ΑΡ.ΑΡΤΗΑΙΑ «Α» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Έν. τών στοιχείων αυτών καταφαίνεται ότ: ή κάλϋψι ς τών 

αναγκών. —ώς αυται προσδιορίζονται υπό τών ΠΟΤ— άνερ- 
χομένη εις ποσοστό·/ 79%, είναι λίαν άνεπαρκής ο:α τήν εύ
ρυθμον y.a: αποτελεσματικήν διεξαγωγήν τών οικονομικών 
δραστηριοτήτων ύπό τήν <7ημερ:νήν των αναπτυξιακήν μορφήν.

4. Συ; φώνως προς τήν ίσχύουσα/ νομοΔεσίχ/ ο: οικονομικοί 
Αξιωματικοί y.a: τών τρ:ών Ινλάοων τών Ενοπλων Δυνά

μεων παράγοντα: ένο τής Στρατιωτικής Σχολής Απ:ωματ:- 
κών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.). Ε:::7.ώτερον ό:ά τοϋ άρ-ύρου 1 τού 
Ν.Δ. 562/1970 «περί Στρατ:ωτ:κής Σχολής Άξ:ωματ:κών 
Σωμάτων» ίορύ-5η Σχολή :ΑΞ:ωματ:κών Σωμάτων, τκοπός 
τής όποιας είνα: ή, ο:ά παροχής τής πρεσηκούτης έπχτημο- 
ν:κής καί ατρατ:ωτ:κής εκπαχεύπεως, κατάρτ:σ:ς τών κά- 
τω-S: είο:κοτήτων αξιωματικών ο:ά τάς άνάγκας καί τών τρ:ών 
Ινλάοων τών Ενόπλων Δυνάμειον: α) !Τγε:ονομ:κοϋ, β) Δ:-
7.αττ:κοΰ. Στρατελογίκοΰ καί Οικονομικού, ό:ά οέ τής παρ. 
1ε τοϋ άρ-3ρου 29 τοϋ αύτεϋ ώς ά/ω Ν.Δ. 562/1970 όρίζε- 
τα: ότ:, άπό τής έξόοου τής πρώτης τε:ρίς άςΗωμιατπκών 
ττρατολογ'.κοΰ καί οικονομικού καταργείτα: πάτα γενική ή 
ε:ε:κή ο:άταξ:ς άντ:κε:μένη είς τον νόμον τούτον.

Ήοη εο:τοΰν είς τήν Σχολή·/ αυτήν 20 μανηταί τής έν 
λόγω ε:ε:κότητος προορ:ζόμενο: ε:ά τή·/ Αεροπορία/. Έκ 
τούτων ·ύά άποεο:τήτουν τής Σχολής καί ·υά όνοματ·5οϋν Άν- 
νυποτμηναγο! Οίκονομ’.κοϋ τό 1976 έξ (6), τό 1977 οκτώ 
;8) καί τό 1978 έξ ^6). Συνεπώς μέχρ: τοϋ έτους 1976 εέν 

·ύ>ά ΰπάρξη οίαεήποτε ένίτχυτ:ς είς Οικονομικόν προτωπ:κόν 
έκ τής πηγής αυτής, παρά τήν π:εττ:κότητα τών ά/τ:ττοίχων 
Έα-γκών.

5. Επε::ή μέχρ: τοϋ 1976 οεν κα-ϋίττατα. ευνατή ή κατ’ 
άλλον τρόπον έ·/ίτχυτ:ς είς 0!κ·:·/θμ:κεν προτωπ:κόν (παρά-'ρ. 
4 παρεύτης) καί έν όύε: τής π:ε-τ:κότητος τών ά/αγκών είς 
τό·/ τομέα αυτό·/, προτείνομεν τήν έν σχεείω ϊ:άταξ:ν, ε:’ ής 
έπα/αεέροντα: έν ισχύ:, έπί έν έτος άπό τής εημοσ’.εύσεως 
ταύτης. α: πρό τής ισχύος τού Ν.Δ. 562/1970 ίσχύουσα: 
ε:ατάξε;ς α: άοορώσα: είς τήν ε:ά 5:αγων:σμοϋ κατάταξ:·/ 
ά/νυποσμη/αγών οικονομικού, ήτο::

α. Τό άρ-υρον 16 τοϋ Α.Ν. 1534/1950 «περί συγκροτή- 
σεως Ινλάεου Έοεε:ασμοϋ παρά τή Β. ’Αεροπορία, μετονομα- 
σίας τοϋ ΙΟ.άεου Επ:μελητε?ας είς Ινλάεο·/ Οίκονεμ'.κών 
κλπ.», ε:’ οϋ όρίζετα: ότ: «ο: Άξ:ωματ:κοί τοϋ Κλάεου τών 
Οικονομικών -ύά προέρχωντα: ε:ά κατατάξεως είς τον όα-ύμόν 
τοϋ Δοκίμου Ανϋυπεσμηυαγοϋ κατόπ:ν ε:αρων:σμού πτυχ:ούχων 
τής Άνωτάτης Σχολής Οίκονεμ'.κών καί Εμπορικών ’Επι
στημών ή Διπλωματούχων τής Νοα:κής κλπ.» καί ό Α.Ν. 
642/1937.

--------- ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ϋπ’ άρ:3. Γ534

Περί συγκρετήσεως Ινλάεου Εροειασμοϋ παρά τή Β. Αερο
πορία μετονομασίας τοϋ Ινλάεου Επιμελητείας είς Ινλάοον
Οικονομικών καί τρεποπο:ήσεως τοϋ Α.Ν. 1081/1946 =
«πεεί συ*'κεοτήσεως καί όρ-ανώσεως Ιν/.άεου Δ:καστ:κών
Ε.Β.Α.».

"Ap-Spcv 16.

Ο: Αξ:ωματ:κοί τοϋ Ινλάεου τών Ο!κο·/ομ:κών -3ά προ
έρχωντα: ε:ά κατατάξεως είς τόν βα·3μόν τοϋ Δοκίμου Άν-3υ
πό συ. η·/αγοϋ κατόπιν ε:αγω·/:σμοϋ πτυχ:ούχων τής Ανωτάτης 
Σχολής Οίκενομ:κών καί Εμπορικών Επιστημών ή άνεγνω- 
ρισμένων ώς ισοτίμων πρός ταύτην Σχολών Οικονομικών καί 
Εμπορικών Επιστημών τοϋ Εξωτερικού ή Διπλωματούχων 
τής Νομικής ή τής Σχολής ΠελΆικών καί Οίκ.ονομικών 
Επιστημών τοϋ Πανεπιστημίου. Γίνονται δεκτοί είς τόν δια
γωνισμόν καί ο! έχοντες ύποστή έπιτυχώς τάς τμηματικάς 
έξετάσεις. ο! μέν τής Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών καί 
Εμπορικών Επιστημών τοϋ 2ου έτους σπουδών, οί εέ τοϋ Παν
επιστημίου τοϋ 3ου έτους. Ούτε: έπιτυγχά/οντες είς τόν δια
γωνισμόν καί κατατασσόμενοι ώς μόνιμο: βραδύτερο·/ έν τή 
Β.Α. δεν εύναντα: νά προαχνώσι πέραν τοϋ ίαϋμοϋ τοϋ Σμη
ναγού. έάν εέν άποκτήσωσι τό έλλείπον πτυχίο·/ ή δίπλωμα.

Ο! ώς ανωτέρω διαγωνιζόμενοι δέον νά έχωσιν ηλικίαν οϋχί 
άνωτεραν τών 27 έτών συμπεπληρωμένην κατά το έτος ειε- 
νεργειας τών έπετάσεων καί ΰπολο·".ζου.ένων κατά τό άε-3εον
35 τού Ν Δ. 108/1946.

Δικαίωμα συμμετοχής είς τόν διαγωνισμόν έχουσιν ίειώται, 
"Εεεεροι ’Αξιωματικοί καί όπλίτα: Στρατού. Ναυτικού. ’Αερο
πορίας καί Χωροευλακής. κεκτημένοι τά έν τώ παρόντ: κα-3ο- 
ριξόμενα προσόντα.

Ο! έκ τών άνωτέρω ιδιωτών μή έχοντες συμπληρώσει τάς 
στρατιωτικά: των υποχρεώσεις. ·3ά ύποστώσ: τήν βασικήν 
στρατιωτικήν έκπαίδευσιν είς τά Κέντρα Έκπαιδεύσεως ’Αερο
πορίας. πρό τής ονομασίας των είς τόν βα-ϋμόν τοϋ Δοκίμου 
Ανύυποσν ον αγοϋ Επιμελητείας.

Κατά τά λοιπά ίσχύουσι -,ά ύπό τοϋ Α.Ν. 642/1937 προ- 
βλεπόμενα.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ in’ άει·3. 642 
τής 1S/24 Απριλίου 1937 (ΦΕΚ Α' 151)

Περί στρατολογίας Αξιωματικών Σώματος Επιμελητείας 
’Αεροπορίας.

"ApSpov 1. 1) Ή συμπλήρωσις τών μονίμων στελεχών τών 
Αξιωματικών τοϋ Σώματος Οικονομικής Υπηρεσίας ’Αερο
πορίας. μετονομαζομένου είς Σώμα ’Αξιωματικών ’Επιμελή-



- a —

τείας ’Αεροπορίας καί ή Στρατολογία αυτών ένεσγείται έφ' 
εξής Σι' ονομασίας καί κατατάξεώς μέ τον βαθμόν τού δοκί
μου ΆνΔυποσμηναγού Επιμελητείας κατόπιν διαγωνισμού Ελ
λήνων έχόντων τά ,κάτωΔ: προσόντα:

1. Π τυχίον τής Ανώτατης Σχολής τών Οικονομικών καί 
Εμπορικών Επιστημών ή άνεγνωρισμένης ώς ισοτίμου προς 
παύσην Σχολής Εμπορικής καί Οικονομικής τού έξωτερικού 
ή Πανεπιστημισκόν πτυχίο·; ημεδαπής ή άλλοΣαττής Σχολής 
Πολιτικών και Οικονομικών ή Νομικών ή Φυτικών Επιστη- 
μών.

Έττίττς εις τον διαγωνισμόν Συν αν τα: να /.άβωσι μέρος και 
έφεδροι ’Αξιωματικό·, τελειόφοιτο·, τής Ανώτατης Σχολής 
τών Οικονομικών καί Εμπορικών Επιστημών εχοντες και τά 
ύπό τού παρόντος άρΔρου προβλεπόμενα λοιπά προσόντα.

II. Ηλικίαν ούχί άνωτέραν τών 27 ετών συμπεπληρωμέ- 
νων κατά το έτος τής προκηρύξεως τού διαγωνισμού. κιστο- 
ποιουμένην έκ τής έγγραφής εις τά μητρώα άρρένωνΆημου ή 
Κοινότητες τού Κράτους καί υπολογίζομενην συμφωνως τώ 
άρΔρω 112 του Νόμου 5121. Ή διά δικαστικής άποφάσεως 
διόρΔωσις τής ηλικίας Σέν λαμέάνεται ύπ’ οΔιν.

III. Υγείαν και άρτίαν σωματικήν Σιάζλατιν πιστοποιουμε- 
νην ύζό τής Α ΙΈ Α συμφώνως τώ Δ/τ: ζερί υγειονομικής έςε- 
τάσεως τοΰ ζροτωζικοϋ τής Αεροπορίας.

IV7Διαγωγήν ανεπίληπτο» πιστοποιουμένην'ύπό τών οικείων 
Αστυνομικών Αρχών ή Χωροφυλακής.

V. Νά μη έχωσ: καταδικασΔή ή ύποστή τάς ττερήτεις τών 
άρΔρων 2ΐ —24 τού JI. Νόμου.

VI. Νά έχωσιν ύπησετήσει καί έκπληρώσει άζαραιτήτως 
την στρατιωτικήν Δητείαν των ο! Σε νομιμως άζαλλαγεντες 
ταύτης και οι ύζηρετούντες νά έχωσιν υπηρετήσει όμηνον 
τουλάχιστον πραγματικήν υπηρεσίαν.

2. Διά Β. Δ/τος ζροκαλουμένου ύζό τοΰ Υπουργού τής 
Αεροπορίας. καΔορισΔήσετα: ό τρόπος τής προκηρύξεως και 
ένεργείας τοΰ διαγωνισμού κατατάξεως, τά ύποβληΔησόμενα 
δικαιολογητικά προς άπόΣειξιν τών άνωτέρω προσόντων, τά 
έξετασΔησόμενα μαδήματα, ή εξεταστική επιτροπή, ή βαΔμο- 
λογία καί γενικώς πάσα έτέρα λεπτομέρεια.

3. Διά τής περί διαγωνισμού προκηρύξεως προσδιορίζεται 
ό άριΔμός τών προς συμπλήρωσιν υφισταμένων κενών ή προ- 
βλεπομένων όπως κενωΔώσιν εντός έτους, οργανικών Δέσεων 
τού Σώματος Επιμελητείας.

"Απασαι αΐ Δέσεις αυται συμ.πληρούνται έκ τών συμπερι
λαμβανομένων εις τον τελικόν πίνακα επιτυχίας, κατά τήν σει
ράν τής επιτυχίας των.

Ό τελικός πίναξ επιτυχίας ισχύει έπί έν έτος άπό τής 
έγκρίσεώς του. Κατά τήν διάρκειαν τού έτους τούτου πάσαι 
α! ως άνω προβλεφΔείσαι ότι Δά κενωΔώσιν, ώς και αί μή 
προβλεφΔείσαι αλλά εν τώ μεταξύ κενωΔείσαι όργανικαι Δέ
σεις. συμπληρούντα: έκ τών συμπεριλαμβανομένων έν τώ τε- 
λικώ πίνακι επιτυχίας, κατά τήν σειρά·; τής επιτυχίας των.

ΆρΔρον 2. 1} Η κατάταξις ένεργείτα: διά Β. Δ/τος έκ 
τών έπιτυχόντων κατά τήν σειράν τού τελικού πίνακος έπιτυ- 
χίας των ΐσχύοντος δι’ έκαστον τών διαγωνισμών.

2) Ούτο: μετά ευδόκιμο·; έν τή ’Αεροπορία ύπηρεσίαν ενός 
έτους άπο τής ονομασίας των ώς δοκίμων ΆνΔυποσμηναγών 
Επιμελητείας, κατατάσσονται εριστικώς εις τήν Β. Αερο

πορίαν ώς μόνιμο: ΑνΔυποσμηναγοί Επιμελητείας Σιά Β. 
Δ7τος κατόπιν άποφάσεως τού Συμβουλίου προαγωγών (πρώ- 
τον). στηριζομένης επί σχετικής προτάσεως τού οικείου Διοι-

εο ής γνωματεύουσιν α! ίεραρχικώς προϊστάμενα: Άρχαί 
και ό ΕπιΔεωρητής Οικονομικών Υπηρεσιών.

3) Ο: ούτως εριστικώς κατατασοόμενο: τίΔεντα: εις τό αρι
στερόν τών -/.ατά το έτος τής ώς δοκίμων κατατάξεώς των 
υπαρχόντων ΑνΔυποσμηναγών Επιμελητείας ώς και τών τυ
χόν κατα το έτος τούτο κατατασσομένων ΑνΔυποσμηναγών τών 
επε?/!ς!-ιενων -κ τού Τμήματος Οικονομικών Αξιωματικών 
”ήξ — Ζήλής Αεροπορίας, ή Σέ μεταξύ τεον άρχαιότης κανό
νι,ετα: έκ τής σειράς τής επιτυχίας των εις τόν. κατά τήν 
αρχικήν του κατάταξιν, διαγωνισμόν.

4) Ό χρόνος υπηρεσίας τούτων ώς δοκίμων ΆνΔΰποσμηνα
γών συνυπολογίζεται καί προσμετράτα_:_ διά πάσας τάς περι
πτώσεις ώς χρόνος μονίμου ΑνΔυποσμηναγού Επιμελητείας.

5) Ο: έκ. τών ώς άνω δοκίμων. ΑνΔυποσμηναγών μή 
νόμενο: κατάλληλοι προς οριστικήν κατάταξιν καί μονιμοποίη- 
σιν άπολύονται διά τού ίδιου περί κατατάξεώς τών ύπολοί- 
πων Β. Δ/τος, έγγραφόμενοι ώς έφεδρ-οε ΑνΔυποσμη·;αγοί 
Επιμελητείας.

ΆρΔρον 3. 1) Ο! δόκιμοι ΑνΔυποσμηναγοί Επιμελητείας 
δικαιούνται τών άποδοχών τών μονίμων ΑνΔυποσμηναγών Επι
μελητείας καί έχουσ: τά αυτά προς τούτους δικαιώματα καί 
■υποχρεώσεις έν γένει.

2) Ούτο: ώς καί οί δυνάμει τού ύπ' άριΔ. 217/1936 Α.Ν. 
κ.ατατασσόμενο: δόκιμοι ΑνΔ/γοί Μηχανικοί δικαιούνται τής 
ύπό τού έδαφ. 3 τού άπό 25.1.1936 Α.Ν. «περί τροποπο:ή- 
σεως τών περί άποδοχών Αξιωματικών ίσχυουσών διατάξεων» 
(ΦΕΚ 65/25.1.1936) προβλεπομένης άποζημιώσεως ιματι
σμού έκ δραχ. 10.000 καταβαλλομένης αύτοϊς έφ' άπαξ εις 
βάρος τού Δημοσίου άμα τή κατατάξει των ώς δοκίμων καί 
μή ύποκειμένης εις φόρον, τέλος ή κράτησιν ύπέρ Δημοσίου 
ή τρίτου.-

3) Έναντι τής καταβολής ταύτης ο! άνωτέρω Σέν δικαιούν
ται, έπ! μίαν πλήρη διετίαν άπό τής κατατάξεώς των, τού 
μηνιαίου έκ δραχ. 600 επιδόματος ιματισμού τού προβλεπομέ- 
νου, ύπό τού άρΔρ. 5 τού άπό 12 ’Ιανουάριου 1934 Ν. Δ/τος 
«περί άποδοχών Αξιωματικών καί ΑνΔυπασπιστών Στρατού 
κλπ.».

4) Οί μή μονιμοποιούμενοι έκ τών δοκίμων ΆνΔυποσμηνα
γών, ώς καί ο! τυχόν προ τής παρελεύσεως διετίας οπωσδή
ποτε έξερχόμενο: τών τάξεων ύποχρεούνται νά έπιστρέΔωσιν 
εις τό Δημόσιο·; τό μή δεδουλευμένο·; ύπόλοιπον έκ τής κατα- 
βληΔείσης αϋτοίς έφ' άπαξ άποζημιώσεως ιματισμού, διά κρα- 
τήσεως τούτου έκ τών όσων κατά τήν έξοδόν των δικαιούνται 
λαμβάνειν ή διά δηλώσεώς του ώς δημοσίου έσόδου κατά τάς 
κειμένας διατάξεις.

5) Οι δόκιμο: ΑνΔυποσμη·;αγοί άπό τής κατατάξεώς των 
ύπαχΔήσοντα: εις τάς περί τού Μετοχικού Ταμείου καί Τα
μείου ΑλληλοβοηΔείας Στρατού διατάξεις. Οί έκ τούτων μή 
μονιμοποιούμενοι ή τυχόν προ τής μονιμοποιήσεώς των έξερχό
μενο: τών τάξεων τής Αεροπορίας δεν δικαιούνται εις έπ;- 
στροφήν αύτοϊς τών ύπέρ τών Ταμείων τούτων έκ τών άπο
δοχών τών γενομένων κρατήσεων.

6) Οι ύποψήφιοι δόκιμοι τού παρόντος Νόμου καί οι τοι- 
οΰτο: τού ύπ’ άριΔ. 217/1936. καταβάλλουσιν έξέταστρα κα- 
ΔορισΔησόμενα διά τών κανονιστικών Δ/τω·; τού τρόπου τής 
ένεργείας τού διαγωνισμού.

Πάσα προγενεστέρα διάταξις ά;τ:κειμέ·;η εις τόν παρόντα 
Νόμον, καταργείται.

Διά Β. Δ/τω·; προκαλουμένων ύπό τού Τπ-ουργού Αεροπο
ρίας κανσνισΔήσονπα: α! λεπτομέρεια: έκτελέσεως τού παρόν
τος ΐσχύοντος άπό τής εις τή·; ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως 
δημοσιεύσεώς του.

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ* άριΔ. 226
Περί τρόπου ένεργείας διαγωνισμού κατατάξεώς δοκίμων Άν- 

Δυποσμηναγών ΟίκονομίΓκών Β. Αεροπορίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

“Εχοντες ύπ' οψει:

α) Τάς διατάξεις τού έδαφ. 2 τής παρ. ΤΙ τοΰ άρΔρου 1 
τού Α.Ν. 642/1937 «περί Στρατολογίας Αξιωματικών Σώ
ματος Επιμελητείας Β. Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α' 151/24.4. 
1937). ώς ετροποποιήΔη και συνεπλησώΔη διά τού Ν. 1 876/ 
1951 (ΦΕΚ Α' 203/26.7.1951).

*,) Τό άρΔσον 16 τ:ΰ ύπ' άριΔ. 1534/1950 Α.Ν. <ΦΕΚ 
Α' 244/29.10.1950). ώς έτροποποιήΔη καί συνεπλησώΔη 
διά τού ύπ' άριΔ. 1745/1951 όυ,οίου (ΦΕΚ Α' 108/13.4. 
1951).
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γ) To άρθρο·; 1 πσρ. '2 τού Νόμου 2324/18.3.1953 «περί 
τροποποιήσεως -/.a: συμπληρώσει» ς διατάςεών τινων τοϋ Α.Ν. 
1534/1950" «περί συγκροτήσεως Κλάδου Έσοδιασμοϋ παρα 
τή Β. Αεροπορία -/.λ-.» ΦΕΚ A' 06/21.3.1953).

ο) To άρθρο·; 15 τοϋ Ν.Λ. 2387/1953 «—sc· Τπουργείου 
Εθνικής Αμύνης καί τών οργάνων τής Ανωτάτης Διοική- 

τεως -/.at ελέγχου τών Ενόπλων Δυνάμεων».
ε) Την ϋπ' άρ;-S. 167/1964 γνωμοδότησιν τού Ανώτατου 

Συμβουλίου Αεροπορίας.
στ) Γνωμοδότησιν τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειες, διατυ- 

πουμένην έν τοίς ϋπ' άριθ. 660/1964 πρακτικούς αύτοϋ. προ- 
τάτε: tcj Ην.ετΓ.ρC'j = ττ: της E'Sv'y.rjc Ααννης Τττοϋργοΰ. 
άττες^τίτϊμεν και ίιατiz~z\xisr

Αρθρο·; 1.

1. Ο ϋπό τών άρθρων 1 τού Α.Ν. 642/1937 καί 16 τοϋ 
Α.Ν. 1534/1950 προβλεπόμενος διαγιονισμός. προς κατάτα- 
ςιν δοκίμων Ανθυποσμηναγών Οί·/.ονομ:·/.ών. προκηρύσσεται 
•/αί δημοσιεύεται διά τής Εσημερίδος τής Κυόερνήσεως καί 
δ:ά~δύο ε·/. τών έχουσών μεγάλη·; κυκλοσορίαν ημερησίων Έςη
μερίδων έκδιδομένων εν Αθήναις. 5/ έο’ άπας έν αύταίς /.α- 
ταχωρήσεως. τεσσαράκοντα τουλάχιστον ημέρας προ τής όρι- 
σθείση-ς—τελευταίας -ήμερος υποβολής—τών-αιτήσεων συμμετο-- 
χής εις τον διαγωνισμόν.

2. Ή άνωτέρω προκήρυςις δέον να όρίζη: 
α)' Τον αριθμόν τών άμέτως κατατακτέων. ώς καί τον κα

ταρτισμόν πίνακος έπιτυχόντων προς πλήρωσιν τών πσοβλεπο- 
μένων όπως κενωθώσιν εντός έτους οργανικών θέσεων

(δ) Τά άπαιτούμενα πιστοποιητικά καί δικαιολογητικά ,.ρός 
άπόδειςτ; τών υπό τοϋ άνωτέρω Νόμου άπαιτουμένων προϊόν
των προς κατάταςιν. _

γ) Την ημερομηνίαν καθ' ήν αί αιτήσεις μετά τών άνω 
πιστοποιητικών καί δικαιολογητικών οέον νά εχωσι περ'.έλθη 
εις τό Γ.Ε.Α.

δ)·- Τά μαθήματα εις 5 θέλουσιν έςετασθή, συμςώνως τψ 
ά'ρθρω 5 τοϋ παρόντος.

ε) Γενικώς πίταν έτέραν λεπτομέρειαν ήτ:ς κρίνε τα: άναγ- 
καία.

Άρθρον 2.
1. 0! έπιθυμοϋντες νά καταταγώτ'.ν ώς δόκιμοι Άνθυπο- 

σμηναγοί Οικονομικοί, ϋποίάλλουτ: ο:’ αίτήτεώς των εις τό 
Γενικόν Έπ:τελεΓον Αεροπορίας τά κάτωθι πιστοποιητικά καί 
δικαιολογητικά:

α) Τό πρωτότυπον ή κεκυρωμένον άντίγραοον τοϋ πτυχίου 
μ:ίς τών κατωτέρω σχολών ήτο·.:

Ο Ανώτατης Σχολής Οικονομικών καί Εμπορικών ’Επι
στημών ή άνεγνωρ'.σμένης ώς ισοτίμου προς ταύτην Σχολής 
Εμπορικών καί Οικονομικών Έπ:ττημών τοϋ Εξωτερικού.

it) Νομικής Σχολής ή τής Σχολής Πολιτικών καί Οικο
νομικών Επιστημών Π αν-πιστημίου.

Παντείου Ανώτατης Σχολής Πολιτικών ‘Επιστη
μών καί

ευ) Ανώτατης Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών ή πιστο- 
ποεητ'.κον εμο αίνον ότι ουτοι τυ·;χάνουσι τελειόφοιτοι τούτων, 
πλήν τής Ανώτατης Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών οι’ ήν 
άπαιτείτα; οπωσδήποτε πτυχίον.

'{·) Πιστοποιητικό·; τής Δημοτικής ή Κοινοτικής ’Αρχής, 
εις τά μητρώα άρρένων τής όποιας είναι εγ—γε-γραμμένοι ή 
τοιουτον τοϋ Υπουργείου Εσωτερικών, έμοαίνον τόν αϋξοντα 
αριθμόν εγγραοής εις τσϋτα καί το έτος γεννήσεως. Εις τό 
πιστοποιητικό·; τοϋτο επικολλάτε·, καί ή ςωτογραοία τοϋ ϋπο- 
ψηςίου. ήτ·ς κυροϋται παρά τής έκδιδούσης Αρχής ή τής 
Αστυνομικής τοιαύτης τού τόπου διανομής του, ώστε νά πι- 

στοποιήται ή ταύτότης αύτοϋ.

γ) Πιστοποιητικόν τής Αστυνομικής Αρχής ή Χωροουλα- 
κής τοϋ τοπου τής διαμονής των περί τοϋ ανεπι/.ήπτου τής 
διαγωγής και τών κοινωνικών ορονημάτων καί ιδεών αύτών.

ο,! Π ιστοποιητικόν Ποινικού Μητρώου τοϋ οικείου Πρωτο- 
οικείου ή του 1 πουργε’ου Δικαιοσύνης, έμςαϊνον ότι ίέν έχου- 
σι καταδικασθή ή ύποστή τάς στερήσεις τών άρθρων 207—

211. .216—218. 222. 224. 229. 235. 236. 336 — 351. 
363. 3 < 2—318 και 38ο—3S9 του Ποινικού Κωδικός.

ε; Π ιστοποιητικόν τοϋ αρμοδίου Σ-ρατολογικοϋ Γραςείου, 
οτι έξεπλήρωσαν τήν στρατολογικήν των ϋποχρέωσιν. οΐ δέ νο- 
μίμως άπαλλαγεντες. ότι υπηρέτησαν πεντάμηνον τουλάχιστο; 
πραγματικήν υπηρεσίαν. Έν τώ πιστοποιητικό) τούτω δέον νά 
εμςαίνησα: ότι δεν έχουσιν άπολυθή ώς άνίκανοι ή βοηθητικοί.
Εν εναντία περιπτωσει δέον ν' αναγράοηται ή ασθένεια δι’ 

ήν εκρίθησαν βοηθητικοί ή άνίκανοι καί ή χρονολογία άπο- 
λύσεως.

Προκειμένου περί έοέδρων αξιωματικών αν αγρ άρετε: εν τώ 
πιστοποιητικώ τούτω καί ή ιδιότης αυτή. 0: εκ τών ιδιωτών 
μή εχοντες εκπληρώσει τάς στρατιωτικές των υποχρεώσεις, 
θο: ΰποσοώσ: τήν βασικήν στρατιωτικήν έκπαίδευσιν εις τά Κέν
τρα Εκπαιδεύσεως ’Αεροπορίας, προ τής ονομασίας των εις 
τον βαθμόν τοϋ δοκίμου Άνθ/γοϋ Οικονομικού.

στ; Αντίγραοον ούλλου Μητρώου διά τούς ΰπηρετοϋντας 
(καί έχοντας συμπληρώσει πεντάμηνον τουλάχιστον πραγματι
κήν υπηρεσίαν), μέ άναγραςομένας άπάσας τάς μεταόολάτ καί 
ποινάς μετά τοϋ αίτιολογικοΰ αύτών.

Α! ποιναί επηρεάζουσ: τήν υπό τοϋ σχετικού πιστοποιητικού 
ένδεικνυομένην διαγωγήν κατά τήν κρίσιν τού Γπουργοϋ.

Διά τούτους δεν απαιτούνται τα υπό στοιχεία β' Έαι ε'' π:-7 
στοποιητικα.

Επί τοϋ ά-;ωτέρω άντιγράςου ούλλου μητρώου έπικολλί- 
τα: ή ςωτογραςία τοϋ ϋποψηοίου, δεόντως κεκυρωμένη.

ζ) Γραμμάτιο·; Δημοσίου Ταμείου περί καταθέσεως δρα
χμών διακοσίων (200), ώς έπετάστρων.

η) Έπι πλέον τών ώς ά·;ω δέον νά προσαρτίτα: επί τής 
αίτήσεως τοϋ ϋποψηοίου καί μία έπί πλέον ςωτογραοία αύτοϋ, 
ήτις θά νρησιμοποιηθή διά τήν σύνταΞιν δελτίου ταύτότη- 
τος. βάσει τοϋ όποιου οϋτος θά παρουσιάζηται εις τάς =>.αcό
ρους έςετάτεις.

2. 0: έν τώ έΞωτερικώ διαμένοντες ύποβάλλουσι τά αύ-ά 
ώς άνω πιστοποιητικά καί δικαιολογητικά διά τής Προξενικής 
’Αρχής τοϋ τόπου τής διαμονής των, ήτις, έπικυρώνουσα ταϋ- 
τα άρμοδίως, τά ΰποίάλλε: εις τό Έπουργειον ’Εθνικής Αμΰ- 
νης (Γενικόν Επιτελείο·; Αεροπορίας).

3. Τά πιστοποιητικά ϋπό στοιχεία γ' καί δ' δέον νά έχωσιν 
έκδοίή δύο μήνας κατ' άνώτατον όριο·; πρό τής ημερομηνίας 
περιελεύσεως τής αίτήσεως τοϋ αιτοϋντος εις το Γ.Ε.Α.

4. Τά πιστοποιητικά, δικαιολογητικά ώς καί ή αίτησις 
δέον νά ώσ·. πλήρη, κανονικώς συντεταγμένα καί δεόντως χκρ- 
τοσεσημασμένα, άλλως εισίν άκυρα καί απορρίπτονται άνευ διε
νεργεί ας άλληλογραςίας πρός συμπλήρωσιν.

5. Επίσης αιτησις εκπροθεσμως υποβαλλόμενη άπορριπτε- 
ται.

6. Τά πιστοποιητικά τών μή κατατασσομένων επιστρεςον- 
ται χϋτοίς.

7. Ή υγεία και άρτια σωματική διάπλασις τών ύποψηςίων, 
κσινετα: ϋπό τής Α.Γ.Ε.Α. συμςώνως τοις κεκχ;ονισμενοις.

"Αρθρον 3.
1. Ληξάσης τής προκηρυχθείσης προθεσμίας υποβολής αι

τήσεων, ένεργείτα: ό έϋ.εγχος τών πιστοποιητικών τών υποψη- 
ςιων παρά τής Διευθυνσεως Στρατιωτικού Προσωπικού .0; 
Γ.Ε.Α., έν περιπτώσε: δέ άμςιβολίας ή ένστάσεως έπι τής 
παραδοχής ή μή τής αίτήσεως υποψησιου τινός. άποςαινετα: 
όριστικώς ό Υπουργός, προτάσει τοϋ Γ.Ε.Α.

2. Ή Δ/νσ:ς Στρατιωτικού Προσωπικού τοϋ Γ.Ε.Α. καταρ
τίζει πίνακα περ:λαμβά·/οντα τά ονόματα τών ύποψηςίων,^ ών 
τά πιστοποιητικά, έλεγχθέντα άρμοδίως, ευρέθηστ; πληροϋντα 
τάς προϋποθέσεις τοϋ παρό·;τος. Ό πίνας οϋτος, κυρούμενος 
παρά τοϋ Υπουργού, κοινοποιείται διά τοιχοκολλησεως εις την 
εξωτερικήν θύραν τοϋ Γραςείου Πληροφοριών τοϋ Γ.Ε.Α., 
•ποός -'νώσιν τών ένδιαςερομένων καί παρουσίασιν των εις την 
Α.Τ.Ε.Α., ές ών οί έν τώ έςωτερικώ τυχόν διαμένοντες ώς 
καί οί ϋπηρετοϋντες ειδοποιούνται καταλλήλως. Οί υπόλοιποι 
τών ϋποψηοίων. οί μή περ:λαμβχ;ομε·/οι εις το·; πίνακα τοϋ.ον, 
λογίζονται ώς άποκλεισθέντες τοϋ διαγωνισμού λόγω άπορ-
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ρίψεως τών αιτήσεων 3:;ων. ως μη πληρουσών τχς οιαταςεις 
•toy Νόμου κχ! τοϋ παρόντος.

3. Ο! έν τώ πίνακ: τούτω περιλαμβανόμενο: παραπεμποντα: 
παρά τού Υπουργείου εις τήν 'Ανώτατη·/ ’Υγειονομικήν Επι
τροπήν Β. ’Αεροπορίας. trpoc έξέτασιν τής σωματικής αυτών 
ίκχνότητος. εις ήμερον οριζόμενη·/ διά τοϋ πίνακος τουτου.

4. Ή Α.Γ.Ε.Α. έξετάζε: την σωματικήν ικανότητα τών 
ύποψηφίων συμφώνως τώ Διαταγματ: περί υγειονομικής εςε- 
τάσεως τοϋ προσωπικού Β. Αεροπορίας.

5. Ή Α.Υ.Ε.Α. καταρτίζει πρακτικόν, έν ώ διαλαμβά
νονται αί άποφάσεις αυτής έπί τής έξετχσεως τών υποψήφιων 
καί έν ω έυ.ραίνονται άφ' όνος ο! κριθέντες ικανό*, κχ: χρ 
ετέρου ο! άνίκανο: ή ακατάλληλο·., ίπερ υποβάλλεται τώ 1- 
τουρνέ ίω.

Αί αποφάσεις τής Επιτροπής είναι άμετάκλητοι.
6. Ό Υπουργός, βάσει τοϋ πρακτικού τούτου. δι’ άποφά- 

σεώς του: χ) άποκλείε: τοϋ διαγωνισμού τούς κριθέντας άνι- 
κάνους ή ακαταλλήλους ώς καί τους τυχόν μ ή παρουσ: ατζέν
τας τή Α.Υ.Ε.Α. προς έξέτασιν καί β) κα/.εί μόνον τούς 
κριθέντας σωματ'.κώς ικανούς, όπ λάβωσι μέρος εις τον
διαγωνισμόν. St ονομαστικής καταστασεως, ητ'.ς κοινοποιει- 
τχ! Stx τοίχοκολλήσεως ε!ς τή·/ έξώθυραν τοϋ Γραφείου Πλη
ροφοριών Γ.Ε.Α. καί έν ή άναφέρεται ή ημερομηνία, ώρα και 
τόπος ένεργείας τής έςετάσεως τοϋ πρώτου μαδήματος.

Άρθρον 4.

1. Ό διαγωνισμός ένεργείτχι έν Άθήνχις, τών ημερομη
νιών, ώρας καί τόπου ένεργείας τών έκάστοτε έξετασεων τών 
διαφόρων μαθημάτων καθοριζόμενων υπό τοϋ 'Υπουργού, ένο>- 
ntov έξετχστικής Επιτροπής οριζόμενης παρ’ αύτοϋ, τή προ- 
τάσει τοϋ Γ.Ε.Α. καί άποτελουμένης:

») Έκ τριών άνωτέρων αξιωματικών ’Αεροπορίας, έξ ών 
δύο Οικονομικοί καί εις μάχιμος Ιπτάμενος.

β) Ές ενός ειδικού δι’ έκαστον μάθημα έςεταστοϋ οριζό
μενου κατά τά κατωτέρω καί

γ) Ές ενός Σμηναγού Οικονομικού, ώς γραμματέως άνευ 
ψήρ-ου.

2. Τής εξεταστικής Επιτροπής προεδρεύει πάντοτε ό αρ
χαιότερος έκ τών ανωτέρω μελών της Οικονομικός αξιωμα
τικός.

Άρθρον ο.
'Ό διαγωνισμός ένεργείτχι μόνον έγγράρως εις τά κάτωθι 

κατα σειράν μαθήματα καί έπί τής δι" έκαστον κατωτέρω 
περίληπτικώς καθοριζόμενης αναλυτικής όλης:

Α\ Ελληνικά.
Έκθεσις ιδεών έπί ελευθέρου 

εθνικού, άποκλειομένων τών ίστο 
ται ιδιαιτέρως ή ορθή καί κχλλιλ 
αί γρχμμχτικχί, αί όρθογραρικαί 
καλλιγραφία καί ή ίκχνότης έν γ

θέματος καί κοινωνικού ή 
ικών. Εις τχύτην έκτιμί- 
γική ά/άπτυξ:ς τών ιδεών, 
οχ: συντακτικά! γνώσεις, ή 
νει εις τόν γραπτόν λόγον.

Ό Κοινωνικός καταμερισμός τών έργων καί τά οικονομικά 
προβλήματα.

Ε'. Δημοσία Οικονομική.
Κράτος καί Δημοσία Οικονομία.

II
_ Προϋπολογισμός. Έννοια—Θεωρία*..

ΣΤ\ Γεωγραφία.

Αί πέντε ”ΙΙπειροι, έκτασις εις τ.μ. καί πληθυσμός αυτών.

Ζ’. Αγγλικά καί λοιπά! προαιρετικώς έξεταζόμενα: 
ξένα: γλώσσα:.

"Αρθρον 6,

Οι ειδικοί έξετασταί μέλη τής Εξεταστικής Επιτροπής 
ορίζονται άποράσει τοϋ Υπουργού μεταξύ τών κάτωθι:

Ελληνικών: Ό καθηγητής τών Ελληνικών παρά τή 
Σχολή ’Αεροπορίας ή τούτου κωλυομένου εις τών καθηγητών 
Φιλολογίας τής ιδίας Σχολής.

Οικονομικών Μαθηματικών: Ό αρμόδιος διά τήν διδασκα
λίαν τοϋ μαθήματος “καθηγητή,ς "τής Ανωτάτης Σχολής Οι
κονομικών καί Εμπορικών Επιστημών ή τούτου κωλυόμενου 
ό καθηγητής τών Μαθηματικών παρά τή Σχολή ’Αεροπο
ρίας καί τούτου κωλυομένου. εις τών άρμοδιωτέρων Υφηγη
τών ή Επιμελητών τής Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Λογιστικής: Ό αρμόδιος διά τήν διδασκαλίαν τοϋ μαθή-
ματος καθηγητής τής ’Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών καί
"Εμπορικών Επιστημών ή τής Π αντείου ’Ανωτάτης Σχο-
λής ή σής Ανωτάτης Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών καί
τούτων κωλυομένων εις τών άρμοδιωτέρων Υφηγητών ή Έ-
πιμελητών τών ανωτέρω Σχολών.

Πολιτικής Οικονομίας καί Δημοσίας Οικονομικής: Ό
αρμόδιος διά τήν διδασκαλίαν έκάστο-υ τών ανωτέρω μαθη
μάτων καθηγητής ή υφηγητής παρά τή Α.Σ.Ο.Ε.Ε. η τώ 
Πανεπιστήμιο κα! τούτων κωλυόμενων άνώτερος οικονομικός 
αξιωματικός τής Ε.Β.Α πτυχιοϋχος Νομικής ή τής Α.Σ.Ο. 
Ε.Ε.

Γεωγραφίας: Ό αρμόδιος διά τήν διδασκαλίαν τού μαθή
ματος τούτου παρά τή Σχολή ’Αεροπορίας καθηγητής καί 
τούτου κωλυομένου κατάλληλος διά τήν έξέτασιν τοϋ μαθή
ματος ’Ανώτερος Οικονομικός άξιωματικός πτυχιοϋχος τής 
Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Αγγλικών: Ό αρμόδιος διά τήν διδασκαλίαν τοϋ μαθήμα
τος τούτου παρά τή Σχολή ‘Αεροπορίας καθηγητής ή ό Διοι
κητής Σ.Ε.Α.Γ. καί τούτων κωλυομένων κατάλληλος διά 
τήν έξέτασιν τοϋ μαθήματος αξιωματικός.

Β’. Οικονομικά Μαθηματικά.

Βασικαί έννοια: τών Μαθηματικών πίστεως. Συστήματα 
Κεφχλχιοπσιήσεως. Απλή Κεφαλαιοποίησις. Εΰρεσις τοϋ 
■ύψους Κεφαλαίου εις χρόνον Τ.

Το άντιστροφον πρόβλημα. Εσωτερική κα: Εξωτερική προ- 
εξόφλησις.

Γραφική πχράστασις. Σύνθετες κεφαλαιοποίησις. Τύπος 
συνθέτου κεφαλαιοπο:ήσεως. Ισοδύναμα έπιτόκια. Σύγκρισις 
πραγματικού κα: ονομαστικού έπιτοκίου. Μή άκέραιος αριθμός 
περιοσων. Εΰρεσις τοϋ ύψους κεφαλαίου τινός. Εύρεσις τοϋ 
τόκου. Εΰρεσις τής παρούσης άξια;. Εΰρεσις τού χρόνου. Εϋ-

του επιτοκίου. Η προεξόφύ.ησις έν τή σν/θέ-,υν-ϋετω κεσα-
λαιοποιήσει. Η ισοδυναμία έν τή συνθέτω κεφαλαιοποιήσει. 

Προβλήματα έφ’ όλων τών άνωτέρω.

Γ'. Λογιστική.

"Ορισμός καί διάκρισις τής Λογιστικής. Λογαριασμοί.

Δ'. Πολιτική Οικονομία.

Ετέρων προεραιτικών έξεταζομένων μαθημάτων ξένων 
γλωσσών (Γαλλικών - Γερμανικών - Ιταλικών). Κατάλληλοι 
δισ: τήν έξέτασιν τών ανωτέρω μαθημάτων καθηγηταί. ΐδιώται 
ή αξιωματικοί.

Άρθρον 7.
1. Το άνώτατον δρ:ον 6ζ·$μ 

ων έρίζετα: ώ; έ r ή *:
ολογίας έκάστου τών μάθημά-

Ε/.λτνικά 200
Οικονομικά Μ α θ η μ α τ: κ ά 200
Λογιστική 200
Πολιτική Οικονομία 1 GO
Δημοσία Οικονομική 160
Γ εωγσαοί α 120
Αγγλικά 120
Προαιρετικώς έξεταζόμενα υ,αθήυα τα

ξένων γλωττών 120
2. Ως βαθμολογία έκάστου τών εξεταζομένων θεωρείται

μέσος όρος τής βαθμολογίας των μελών τής Εξεταστικής
Επιτροπής.



ο

3. Τα μαθήματα έΐσετάζοντ.-ι κατά τήν ανωτέρω σειράν, 
άρχής γενομένης άπο των Ελληνικών, διδεμένον πρός έπίλυ- 
σιν ενός μόνου. τού αυτού δ:' άπαντας τούς διαγωνιζομένους 
ζητήματος. δ:’ έκαστον των μαθημάτων.

4. Ή Επιτροπή συνερχόμενη ώρας τινός πρό τής ώρχς τε- 
λέσεως τού διαγωνισμού 'vt.z--.vx μαθήματος. καθορίζει ό ζη
τήματα διά τό μάθημα τούτο. διατνπούμεν2 -/.ατά τροπον 
σασή. οϋδεμίαν άσήνοντα άμο ιβολίαν εις τούς οπεταζομενονς. 
άτινα έγκλείοντα: εντός έσοραγισμένου σακέλλου. ύπογρασο- 
μένον */.ατά τά σημεία τής σνγκολήσεως παρ όλων τών μελών 
τής Επιτροπής καί παραδιδομένου τώ Προέδρω αυτής πρός 
σύλασιν.

5. Μετά τήν έν τή αιθούση τακτοποίησιν τών ύποθηοιων
7.2: χορήγησιν αύτοίς τής άναγμαιούσης γραφικής ίλης, ό 
Π ρόεδρος τής Επιτροπής παραδίδει εις τό νεώτερον μέλος., 
τον οάκελλον πρός άποστρ άγιοι-; παρουσία τής Επιτροπής 
7.2: τών ύποθηοίων 7.2: τοποθέτησιν τών έν αύτώ πέντε ζη
τημάτων εντός κληρωτίδες. ές ής εις τών ύποψηςίων καλού- 
μενος έΞάγε: ένα κλήρον καί παραδίδει τον τον τώ -Προέδρω, 
όστις. μονογράςων τούτον. έγχειρίζε: εις τόν ειδικόν ίΐρετα- 
ττήν. ττρός ύπαγόρευσιν εις τοός ύποψηςίους τού ττρός έπίλυσιν 
ζητήματος. ---------- --------------------

6. Ή λύσις τού ζητήματος γίνεται έπί χάρτου χορηγουμέ-
νον όττό τής Έττ’.τροττής. ςέροντος τάς μονογραφάς αύτής καί 
τή -σφραγίδα τού Υπουργείου, ώς ν.αί άδ: αφανές, ορθογώνιον 
έ π: κάλυμμα. όττερ ο! υποψήφιοι όττοχρεούντα: νά έπικολλήσωσι 
μετά τήν ·ύττ’ αύιτό αναγραφήν εύαναγνώστως τού ονοματεπω
νύμου των. · ι

7. Ή λύσις τών ζητημάτων έκαστον μαθήματος δεν πρέ- 
ττε: νά ύπερβαίνη τό χρονικόν -διάστημα τών τριών ωρών, με-5’ 
ο τά γραιπτά συναθροιζόμενα μονογραφούνται ύπό τής Έττ:- 
τροπής έφαπτώμενης ττρός τήν τελενταίαν συμπεπληρωμένην 
γραμμήν έκάστης σελίδος. Ένστασις 7.ατά τού κύρους έΐςετά- 
σεως υποβάλλεται προφορικώς ή έγγράφως μόνον κατά τήν 
διάρκειαν ταύτης τή Εττιτροττή. ήτ:ς ν.α: άποφασίζει.

8. Μετά ταύτα άρχεται ή διόρθωσις τών γρατττών. έκτε- 
λουμένη *κατά ττρώτον νττό τού ειδικού έίςεταστού. όστ:ς και 
βαθμολογεί. Εν συνεχεία βαθμολογούσε κεχωρ:σμένως τά λοιπά 
μέλη τής Επιτροπής ών ή βαθμολογία δεν δόνα τα: νά δια- 
φέρη ττέραν τών 20'έ ττλέον ή έλαττον τής τού ειδικού έΐςετα- 
στού. εν εναντία ττεριτττώσει δέον νά αίτιολογηθή έγγράφως, 
α.,οφα,,ι,ον.ο, —: · η . οια φορ α ς αντιΛηυεω ς τον "ϊπουργειου.

9. Η βαθμολογία έκάστον τών μελών τής Επιτροπής 
ά-^αγράςετα: ετ: τού γραπτού άριθμη,τικώς και όλογράρως. 
κάτωθεν δέ ή τελ-.κή βαθμολογία, ήτ:ς είναι ό μέσος όρος 
τής βαθμολογίας τών 4 μελών τής Επιτροπής.

10. Επελεγχθείσης τής βαθμολογίας ττάντων τών γρα
τττών έκαστον μαθήΐατος. ή Επιτροπή ενώπιον τών ,τυχόν 
τταρισταμενων υποψήφιων. είδοττο:θυμένων ττρός τούτο παρ' αυ
τής. προβαίνει εις τήν άττο/.άλνψιν τών έπί τών γρατττών ονο
μάτων τών ύττοψηρίων. άνακοινούσα συγχρόνως αντοϊς τήν 
βαθμολογίαν, μεθ ο αντη συντάσσει ττίνακα νττογεγραμμένον
"2?< 2ΰτής εις δι,.λοΰν, έν ώ ά·;αγράροντα: κατά βαθμο,λο- 
Τ'κήν σειρά-; ο: εττιτυχόντες καί έν συνεχεία ο.: άττοτνχόντες
υττο'υηο'.ο:.

"εις τα 7.0'ττα υττοχρεωτικως εςεταζομενα μαθήματα, δ: εν
έκαστον μεν τούτων κάτω τών 39^7. ώς μέσον δέ όρον άτακτων 
κάτω τού 60^.

Βαθμολογία κάτω τού 007 τού άνωτάτου όρίου ε:ς τάς 
ττροα:ρετ:κώς έςεταζομένας ςένας γλώσσας δεν λαμβανετα: 
ύττ" όθ:ν καί δεν έττηρεάζε: τήν σειράν έττιτυχίας τού όττοθη- 
οίου. Τούνσ/σίον βαθμολογία άνω τού GOrc έττηρεάζε: τήν σει
ρά-; έττιτυχίας τούτον, ττσοστιίεμένων ε:ς τό σύνολο·; τών βα
θμών τών λο:ττών μαθημάτων, τών ττέραν τού GOfc τού άνω- 
τάτον ορίου ληοθέντων βαθμών.

12. Μετά τό ττέρας τού έλεγχον τών γρατττών ττάντων τών 
μαθημάτων, ή Εττιτροττή συντάσσει γενικόν ττίνακα βαθμολο
γίας εις δ’.ττλούν κατά τήν σειράν έττιτυχίας. Έν ττεριτττώσει 
καθ' ήν δύο ή ττλείονες τών ύττοψηοίων έττιτύχωσι τόν αυτόν 
άριθμόν γενικ.ής βαθμολογίας, ή σειρά έττιτυχίας μεταΐσυ των.

“τίϊθοσιζετά: βάσει τής μέζ'άλυτεσας βαθμολογίας* εσς τό μά
θημα τών Ε/./.ηνικών. έν συμτττώσε: δε καί τούτου, τών Οικο
νομικού·; Μαθηματικών καί Λογιστικής.

Ο: ττίνακες ούτο: νττοβάλλονται εις τό Τττουργείον (Γ.Ε.Α.) 
άντίγραοον δέ τούτου κοινοποιείται διά τοιχοκολλήσεώς τον 
εις τήν έΞωτερικήν θύραν τού Γραοείου Πλησοοοριών Γ.Ε.Α.

13. Ό 1‘πονργός Εθνικής Άμύνης. έο" οσον^ έτηρήθησαν 
αί διατάσεις τού Νόμον καί τού παρόντος, έγκρίνει τόν τελικόν 
πίνακα έπιτυχίας. δημοσιευόμενο-; έν τή Έρημερίδι τής Κν- 
βερνήσεως. άλλως κηρύσσει τό αποτέλεσμα άκυρο-; δι’ ήτιολο- 
γημόνης σποςάσεοος αυτού δημοσιευόμενης διά τής Έσημερι- 
δος τής Κυβερνήσεως καί διατάσσει τήν ,έπανάληψιν τού δια- 
γεονισκού.

Άρθρον 8. ο

1. Τάς όριζομένας διά τής προκηρύσεως τού διαγωνισμού 
κενάς θέσεις ώς καί τάς έντός τού έτους άπό τής έγκρίσεως 
τού πίνακος έπιτυχίας κενουμένας τοιαύτας καταλαμβάνουσιν 
ισάριθμοι ?κ τών έπιτυχόντων έν τώ διαγωνισμώ. λαμβανόμε- 
νοι κατά σε'ράν έπιτυχίας των έκ τού πίνακος τούτον, οιτινες 
καί ονομάζονται, κατατασσόμενοι με τήν αυτήν σειράν, ώς 
Δόκιμοι "Ανθνποσμηναγο: Οικονομικοί, διά Β. Διατάγματος
προκαλουμένον ύπό τού Ύ·-ουργου.

2. 0! μή προσερχόμενοι έν'ος μηνος y~b τής Βημοτιευτεως
τού Β. Διατάγματος εις την Εςημερίο ι τής Κυβερνήσεως.
ττρός 7.ατ2τας:ν ν.ζ\ όρ*/.ωμοπαν, άττόλλυτ: ττίν ς'.ν.α-ωμα έν.
τής ονομασίας ταύτης. οπότε προκαλειτα: Β. Διάταγμα ονο
μασίας καί κατατάσεως ετέρων έκ τών έπιτυχόντων κατά σει
ρά-; έπιτυχίας έκ τού αυτού τελικού πίνακος.

Άρθρον 9.

Άπό τής ισχύος τού παρόντος καταργούνται τά κάτωθι Β. 
Διατάγματα :

α) Άπό 1 1.6.1937 «περί ένεργειας διαγωνισμού κστατά- 
σεως Άνθ/γών Επιμελητείας Βασ. Αεροπορίας».

£) Τη’ άσιθ. 639/1962 (Φ.Ε.Κ. 191/62 Α') περί τρο- 
ποποιήσεως τού άπό 11.6.1937 Β. Δ/τος «περί τρόπον ένερ- 
γείας διαγωνισμού κατατάσεως δοκίμων Άνθ/γών Επιμελη
τείας Βασ. Αεροπορίας».

Άρθρο·; 10.

Ή ισχύς τού παρόντος Διατάγματος άρχεται άπό τής δημο- 
σιεύσεώς τον εις τήν Εσημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Εις τόν αυτόν έπί τής Εθνικής Άμύνης 'Υπουργόν. άνα· 
τιθεμεν τήν δημοσίενσιν καί έκτέλεσιν τού παρόντος Διατά- 
γματος.

Έ·; Άθήνχις τή 10 Μάρτιον 1965 m

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Β.

Ό έπί τής Εθνικής Άνύνης Ύπονσγός
Π. ΓΑΡΟΥΦΑΔΙ ΑΣ


