
’Επί τού σχεδίου Νόμου «Περί χορηγήσεως επιδόματος 
επικινδύνου εργασίας καί δυσμενών όρων διαβιώσεως εις 
το προσωπικόν της Μονάδος ’Αεροπορικής Έξυπηρετή- 
σεως Δημοσίων 'Υπηρεσιών (ΜΑΕΔΥ)».

Προ; zljv Βουλήν των 'Ελλήνων

1. Ή Μονάς ’Αεροπορικής Έξυπηρετήσεως Δημοσίων 
'Υπηρεσιών (ΜΑΕΔΥ) συνεκροτήθη διά την καλυτέραν καί 
οίκονομικωτέραν άντιμετώπισιν τών αναγκών τών Πολιτι
κών Δημοσίων 'Υπηρεσιών εις άεροπορικάς άποστολάς, έχει 
δέ έξοπλισθή διά καταλλήλων άεροσκαφών καί ελικοπτέρων 
καί έχει έπανδρωθη δι ειδικευμένου στρατιωτικού προσω
πικού, ιπταμένου καί εδάφους, προς έπίτευξιν τοϋ σκοπού 
τούτου.

2. Ή αποστολή τής Μονάδος ταύτης, κατά κύριον λόγον 
συνίσταται :

α) Εις την δι’ άεροψεκασμών καταπολέμησιν τοϋ δάκου 
τής ελαίας ή έτέρων επιβλαβών εντόμων ή ασθενειών.

β) Εις την άπό άέρος, δι’ ειδικών άεροσκαφών,κατάσβεσιν 
πυρκαϊών.

γ) Εις την διενέργειαν ερευνών διασώσεως ναυαγών, μετα
φοράν άσθενών ή τραυματιών κ.λ.π.

----- 3. 'Η εντεύθεν-προκύπτουσα ωφέλεια διά την Έθνικήν-
Οίκονομίαν καί την 'Υγείαν τοϋ λαοϋ τυγχάνει λίαν σημαν
τική λόγω τής αύξήσεως τοϋ Έθνικοΰ Εισοδήματος καί τοϋ 
εισοδήματος τών έλ.αιοπαραγωγών διά τής άποτελεσματικής 
καταπολεμήσεως τοϋ δάκου τής έλαίας καί τοϋ περιορισμού 
τής καταστροφής τών δασών διά τής εγκαίρου κα 
τών πυρκαϊών.

4. Λόγω τών κατά το τρέχον έτος ηΰξημένων απαιτήσεων 
δι’ άεροψεκασμούς, έγένετο προσπάθεια υπό τοϋ 'Υπουρ
γείου Γεωργίας καί τοϋ ’Αρχηγείου ’Αεροπορίας, διά τήν 
πρόσληψιν άποστράτων Άξιωματικών-χειριστών άεροσκα
φών προς ένίσχυσιν τοϋ έργου τής έν λόγω Μονάδος, άνευ 
άποτελέσματος, καθ’ όσον οΰτοι προέβαλον άκρως ύψηλάς 
άπαιτήσεις συνεπαγομένας έπιβάρυνσιν τοϋ κρατικού προϋ
πολογισμού, δι’ έκαστον τούτων διά ποσοϋ άνω τών 100.000 
δραχμών μηνιαίως.

δ. Έξ άλλου ή διενέργεια τών άεροψεκασμών έκ τοϋ εδά
φους αυξάνει τό σχετικόν κόστος εις τό τριπλάσιον προσκρού
ει εις τήν άδυναμίαν έξευρέσεως εργατικών χειρών.

6. Κατόπιν τούτου άνελήφθη υπό τής ΜΑΕΔΥ, τό μεγα
λύτερο μέρος τών άεροψεκασμών τής χώρας διά τήν καταπο- 
λέμησιν τοϋ δάκου τής έλαίας (5-7.000.000 ψεκαστικά στρέμ
ματα) καί μικρόν μόνον μέρος τούτων άνετέθη εις ιδιωτικόν 
φορέα (1-2.000.000 ψεκαστικά στρέμματα).

7. Τό κόστος τών διενεργουμένων άεροψεκασμών υπό τής 
ΜΑΕΔΥ άνέρχεται εις τό ποσόν τών 4,81 άνά ψεκαστικόν 
στρέμμα, ένώ εις τον προαναφερθέντα ιδιωτικόν φορέα 
ανετεθη ή διενέργεια άεροψεκασμών αντί τοϋ ποσοϋ τών δρχ. 
10,22 άνά ψεκαστικόν στρέμμα (προκύπτουσα οικονομία έκ 
τής διαφοράς τιμής δρχ. 27-38 έκατ. έτησίως).

8. Τό έργον τών . άεροψεκασμών τυγχάνει επικίνδυνον 
λογω του χαμηλού ΰψους εις τό όποιον ύποχρεοϋνται νά ϊ- 
πτανται τά άεροσκάφη, τό δέ προσωπικόν τής Μονάδος δια- 
βιοϊ καί εργάζεται υπό λίαν δυσμενείς συνθήκας, άφ’ ενός 
μεν διότι τό χρησιμοποιούμενον υγρόν τυγχάνει δηλητηριώδες 
καί συνεπώς επικίνδυνον διά τήν υγείαν του, άφ’ ετέρου δέ 
διότι μετακινείται συνεχώς κατά τούς θερινούς μήνας καί δή 
εις μεμακρυσμένας περιοχάς. ’Επιπροσθέτους εργάζεται καθ’ 
εκαστην, μή έξαιρουμένων τών αργιών, άπό. τοϋ πρώτου 
μέχρι τοϋ τελευταίου φωτός "(7-8 έξοδοι ήμερησίως), δια- 
βιοΐ μακράν τής οικογένειας του καί υποβάλλεται εις ύψηλάς 
προσθέτους δαπάνας.

9. 'Ωσαύτως, ή δι’ άεροσκαφών κατάσβεσις τών πυρκαϊών 
συνεπάγεται λίαν ηύξημένους κινδύνους διά τούς χειριστάς 
των αεροσκαφών, λόγω τοϋ χαμηλού ΰψους εις τό όποιον 
πριυ.ει να κατέρχωνται καί τών πολλών προσθαλασσώσεων 
και επιπροσθέτους οΰτοι ύποχρεοϋνται, κατά τούς θερινούς

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΙΙ ΕΚΘΕΣΙΣ
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ιδία μήνας νά εύρίσκωνται εις διαρκή ετοιμότητα καί άσκησιν 
διά τήν επιτυχίαν τής αποστολής των.

10, Διά τούς ανωτέρω λόγους έχορηγήθη διά τοϋ Ν.Δ. 
474/1970 πρόσθετον ειδικόν έπίδομα «Επικινδύνου Έργ*" 
σίας καί Δυσμενών "Ορων Διαβιώσεως» εις τό απασχολούμε - 
νον εις άεροψεκασμούς μόνιμον Στρατιωτικόν προσωπικόν, ά- 
νερχόμενον εις 40 % έπί τοϋ βασικού του μισθού. 'Ωσαύτως 
έχορηγήθη τό ποσόν τών δρχ. 20 ήμερησίως εις τούς ύπη- 
ρετοϋντας εις τήν ΜΑΕΔΥ στρατευσίμους όπλίτας διά τήν 
άντιμετώπισιν τών στοιχειωδών άναγκών διαβιώσεώς των, 
καθ’ όν χρόνον μετακινούνται εις άπομεμακρυσμένας περιο- 
χάς εις άς δέν λειτουργεί ώργανωμένον συσσίτιον.

11. Κατά τήν εφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ έν λόγω 
Νομοθετικού Διατάγματος, άνέκυψαν τά εξής προβλήματα :

•α) Οί κατ’ εξοχήν δικαιούχοι Ιπτάμενοι Άξ/κοί τών μι
κρών βαθμών ήτοι οί Άνθυποσμηναγοί, οί 'Υποσμηναγοί 
καί οί Σμηναγοί οί όποιοι διενεργούν τούς άεροψεκασμούς, 
δέν λαμβάνουν τό έπίδομα τούτο καθ’ όσον τά λοιπά έπιδόματα 
αυτών, συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ πτητικού , υπερβαίνουν 
κατά μήνα τάς τακτικάς άποδοχάς των (περιορισμός άρθρου 
2 τοϋ προαναφερθέντος Ν.Δ.).

β) Δέν προβλέπεται ή χορήγησις τοϋ έπιδόματος τούτου- 
εις τό προσωπικόν τής ίδιας Μονάδος τό όποιον άπασχολεϊται 
ή παραμένει εις διαρκή έτοιμότητα καί άσκησιν διά τήν κα- 

- τάσβεσιν πυρκαϊών λόγω τής. συστάσεως_τοϋ Πυροσβεστικού
σμήνους μετά τήν έκδοσιν τοϋ Ν.Δ. 474/1970.

γ) Δέν προβλέπεται ή χορήγησις τοϋ έπιδόματος εις τούς 
άνακαλουμένους εις τήν ένεργόν ύπηρεσίαν έκ τής έφεδρείας 
στρατιωτικούς καί δή εις τούς ιπταμένους Άξ/κούς, προς έ- 
νίσχυσιν τοϋ λίαν ηύξημένου κατά τούς θερινούς μήνας έργου, 
εις ήν περίπτωσιν οΰτοι διατηρήσουν τήν στρατιωτικήν των 
σύνταξίν ώς άνωτέραν τών άποδοχών ένεργείας τοϋ βαθμού
των.

δ) Τό χορηγούμενον εις τούς όπλίτας ήμερήσιον έπίδομα 
έκ δρχ. 20 , προστιθέμενον εις τό χορηγούμενον έπίδομα 
τροφής εις χρήμα έκ δρχ. 40 ήμερησίως, δέν έπαρκεϊ διά τήν 
άντιμετώπισιν τών άναγκών διαβιώσεώς των, εις γάς άπο
μεμακρυσμένας περιοχάς εις άς μετακινούνται καί εις άς 
δέν είναι δυνατόν νά λειτουργήση ώργανωμένον συσσίτιον.

12. Συνεπεία τών άνωτέρω συνετάγη τό προτεινόμενον 
σχέδιον Νόμου, δι’ οΰ προβλέπεται ή κατάργησις άπό 1.5. 
1976, τού Ν.Δ. 474/1970 καί σκοπεϊται ή έξ ύπαρχής άν- 
τιμετώπισις τού θέματος.

13. 'Υπό τών διατάξεων τού ώς είρηται Σχεδίου Νόμου 
προβλ.έπεται ή χορήγησις, άνευ περιορισμών, έπιδόματος 
«’Επικινδύνου ’Εργασίας καί Δυσμενών "Ορων Διαβιώσεως»

. εις άπαν άνεξαιρέτως τό προσωπικόν τής ΜΑΕΔΥ, ήτοι εις 
τούς ’Αξιωματικούς, Άνθυπασπιστάς, Δοκίμους ’Εφέδρους 
’Αξιωματικούς, στρατευσίμους όπλίτας καθώς έπίσης καί 
εις τούς άνακαλουμένους εις τήν ένεργόν ύπηρεσίαν έκ τής ’Ε
φεδρείας Στρατιωτικούς, μόνον καθ’ δν χρόνον άπασχολεϊται 
τούτο εις άεροψεκασμούς διά τήν καταπολέμησιν τοϋ δάκου 
τής έλαίας καί εις τήν άπό άέρος κατάσβεσιν τών πυρκαϊών 
ή εύρίσκεται εις διαρκή έτοιμότητα καί άσκησιν διά τόν σκο
πόν τούτον, τουτέστι κατά τούς 4-5 θερινούς μήνας.

14. Τό άτροτεινόμενον ΰψος τού μηνιαίου έπιδόματος τό 
όποιον δέν είναι ύψηλόν, έάν ληφθοϋν ύπ’ οψιν αί προαναφερ- 
θεΐσαι δυσμενείς συνθήκαι έργασίας καί διαβιώσεως τού προ
σωπικού τής ΜΑΕΔΥ, αί πρόσθετοι δαπάναι εις άς τούτο υ
ποβάλλεται, ή προκύπτουσα έκ τού έπιτελουμένου έργου ω
φέλεια διά τήν ’Εθνικήν Οικονομίαν ώς καί τό γεγονός ότι 
τό έπίμομα τούτο θά χορηγήται μόνον διά 4-5 μήνας έτησίως, 
έχει ώς άκολούθως :

α) Διά τούς ιπταμένους ’Αξιωματικούς εις 60 % έπί βα
σικού μισθού Σμηναγού (6.420).

β) Διά τούς λ,οιπούς ’Αξιωματικούς καί Άνθυπασπιστάς 
εις 40 % έπί τού αύτοϋ βασικού μισθού (4.280).

γ) Διά τούς Δοκίμους ’Εφέδρους ’Αξιωματικούς καί Ύ-
παξιωματικούς 30% έπί τοϋ αύτοΰ βασικού μισθού (δρ. 3.210) 

δ) Διά τούς στρατευσίμους όπλίτας εις 20 % έπί τού αυτού 
πάντοτε βασικού μισθού (2.140),
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15. Ύποβχλλομεν όθεν υπό την ύμετέραν κρίσιν τό ώς εΐ- σωπικόν τής Mf/άΣος Αεροπορικής Έξυπηρετήσεως Δημο- 
ρηται σχέδιον Νόμου καί πχρχκαλοϋμεν δια την έπιψήφισίν σιων 1 τηρετιών (ΜΑΕΔ1 ) καταργείται άπο 1ης Μ2ίου 
του. Εις την παρούσαν επισυνάπτεται το πλήρες κείμενον τοϋ 19/6.
καταργουμένου Ν.Δ. 474/1970. Έν Άίήναις τή 28 Ίοννίου 1976

Έ Άθήναις τή 28 ’Ιουνίου 1976 q; _

Οι 1 πουργοι Οΐκονοχικών Έύν.κής Άχύνης
Οικονομικών ' ’Εθνικής Άμύνης ΕΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ ΕΓ. ΑΒΕΡΩΦ —ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΕΤΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ ΕΤΑΓ. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΛΣ

ΣΧΕΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί χορηγήσεως έπιΣόματος 'έπικινούνο·./ έργασίας καί _ δυ

σμενών ορών Σιαίιώσεως εις το προσωπικόν τής Μοναεος
’Αεροπορικής Έξ/πηρετήςεως Δημοιίων '1 πηρεσιών
(ΜΑΕΔΓ).

Άρ-ίρον 1.
Εις το Στρατιωτικόν προσωπικόν, τό άνήκον εις την Μο- 

νάΣα ’Αεροπορικής Έξνπηρετήσεως Δημοσίων Υπηρεσιών το 
άσχολούμενον, Σιά τής χρησιμοποιήσεως ςυτοςαρμάκων ή ετέ
ρων έπικννοόνων χημικών παρασκευασμάτων, εις την Σι’ άε- 

'ροψεκατμών καταπολέμησιν τούΆάκοιτΎμ ετέρων επιβλαβών 
έντόμων, ή άσί ενειών. ώς καί εις τό άσχολούμενον ή παραμέ- 
νον εις διαρκή έτοιμότητα καί άσκησιν Σιά τή·/ άπο άέρος κα- 
τάσβεσΆ- πυρκαϊών, παρέχεται άπό 1ης Μαΐου 1976 είΣικόν 
έπίΣομα έπικινϊύνου έργασίας καί ϊυσμενών όρων Σιαβιώσεως 
έκ τών κάτωθι ποσοστών έπι τοϋ έκάστοτε ίσχύοντος δασικού 
μισίοϋ Σμηναγού, μηνιαιως:

α. Εξήκοντα τοίς εκατόν (60%) Σιά τούς Ιπταμένους 
Άξ/κοός.

6. Τεσσαράκοντα τοίς έκατόν (40%) Σιά τους Άξ/κοός 
,λοιπών είϊικοτήτων καί τους Άν·5υπασπιστάς.

γ. Τριάκοντα τοίς έκατόν (30%) Σιά τούς Δοκίμους Έςέ- 
Σρους Άξ/κοός (ΔΕΑ) καί τους .Ύπαξιωματικοός.

. Σ. Είκοσι τοίς έκατόν (20%) Σιά τους Στρατευσίμους καί 
Έ$ελοντάς 'Οπλίτας.

Άρ-Spov 2.
1. Τό εν άρίρω 1 έπίΣομα καταβάλλεται Σιά τό χρονικόν 

Σιάστημα κα-S’ 5 οι δικαιούχοι απασχολούνται πράγματι εις 
τάς έν τώ αρίρω τούτω άναςερομένας έργασίας. άνεξαρτή- 
τως παντός ετέρου γενικού ή εΐΣικού έπιΣόματος.

2. Διά χρονικόν Σιάστημα άπασχολήσεως έλασσον τού 
μηνος καταβάλλεται άν άλογον τμήμα τού μηνιαίου έπιοόμα- 
τος.

Άρίρον 3.

Το 'έν άρίρω 1 έπίΣομα καταβάλλεται καί εις τό Στρατιω
τικόν προσωπικόν το άνακαλούμενον εις τήν ενεργόν Υπηρε
σίαν έκ τής έοεορείας προς ένίσχυσιν τού έργου τής ΜΑΕΔΓ, 
είτε τούτο μισίοοοτείτα: Σι’ άποΣχών ένεργείας είτε εξακο
λουθεί νά,λαμβάνη την τυχόν άνωτέραν στρατιωτικήν σύ/τα- 
ξίν του.

Άρίρον 4. · '

Τό Σιά τού παρόντος Νόμου χορηγούμενο·/ ειδικόν έπίΣομα 
καταβάλλεται εις τό Προσωπικόν τής ΜΑΕΔΓ υπό τού Αρ
χηγείου Αεροπορίας καί βαρύνει, έάν μέν πρόκειται περί υπη
ρεσίας παρεχόμενης ύπό τής ΜΑΕΔΓ. ΐπ’ ώοελεία τού Δη
μοσίου, τόν Προϋπολογισμόν 'εξόδων τοϋ οικείου ειδικού σο- 
ρέως. έάν Σέ πρόκειται περί τοιαύτης παρεχομένης επ’ ώοε- 
λεια Νομικού ή Φυσικού τίνος προσώπου, τό πρόσωπο·/ τούτο.

Άρίρον 5.

Τό Ν.Δ. 474/1970 «περί χορηγήσεως έπιΣόματος έπικυν- 
Σύνου έργασίας καί δυσμενών όρων Σιαβιώσεως εις τό προ-

ΕΙΔ1ΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Συμμωνως προς τό όίρθρον 75 παράγρ. 3 τοϋ Συντάγματος 
επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί χορηγήσεως επιδόματος επι
κινδύνου έργασίας καί δυσμενών όρων δισβιώσεως εις τό 
Προσωπικόν τής Μονάυος ’Αεροπορικής Έξυπηρετήσεως 
Δημοσίων Υπηρεσιών (ΜΑΕΔΓ).

Έκ τών διατάξεων τοϋ ανωτέρω σχεδίου Νόμου προκα- 
λεϊται έπιβάρυνσις τοϋ Π ροϋπολογισμοϋ 7 ΕΘΑ ΛΑ έκ 
δρχ. δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ 
χιλιάδων έννεακοσίων πεντήκοντα (2.448.1-50) αναλυόμενη 
ώς ακολούθως :

α. ΆΕ'κοί Μπτάαενοι36χ6.420 (10.700 X 60 %) 231.120 
β.’Λξ/κοίλοιπ.Είδ. 13χ4.280 (10.700 X 40 °υ) 
γ. Άνθυπχσπιστχί 37χ4.280 (10.700 X 40 %) 
δ.,Ύπχςιωματικοί 7χ3.210 (10.700 X 30 %) 
ε. 'Στρατ. όπλϊται 80χ2.140 (10.700 χ 20 %)

V/.·
° )/Ο / 231.1200 \,υ / 55.640
0 ) 158.360
%) 22.470
%) 171.200

Σύνολον μηνιαίως 
έπι μήνας

Σύνολον έτησίως

638.790
Χ5

3.200.000

Μεΐον τό ΰψος τοϋ νϋν κ.χτχβχλλομένου επιδόματος 700.000

2.500.000

' Η έκ δρχ. 2.300.000 δαπάνη Οά καλυμΟή έκ τών εγγεγραμ
μένων πιστώσεων εις τόν Προϋπολογισμόν τοϋ Υπουργείου 
’Εθνικής Άμύνης, ή δέ έκ δρχ. 200.000 τοιαύτη έκ τοϋ άπο- 
θεματικοϋ.

Έ Άθήναις τή 19 Μαίου 1976 
Οί 'Υπουργοί

Οικονομικών Εθνικής Άαύνης
ΕΓΛΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ ΕΓΛΓ. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΛΣ

Άειθ. 75Ί0;1976
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρου 75. παράγρ. 
1 τοϋ Συντάγματος) έπι τοϋ σχεδίου Νόμου τοϋ 'Υπουργείου 
Εθνικής Άμύνης «περί χορηγήσεως επιδόματος επικιν
δύνου έργασίας καί δυσμενών όρων διαβιώσεως εις τό προ
σωπικόν τής Μονάδος Αεροπορικής Έςυπηρετήσεως Δη
μοσίων 'Υπηρεσιών (ΜΑΕΔΓ))'.

Διά τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 474/1970 ορίζεται ότι :
α) Εις τούς ’Αξιωματικούς, μονίμους καί άνχκχτχτε- 

ταγμένους Ύπαξιωματικοός καί Δοκίμους έμέδρους ’Λϊ’κυ
ματικούς (ΔΕΑ) τούς άνήκοντας εις τήν Μονάδα ’Αεροπο
ρικής Έξυπηρετήσεως Δημοσίων Υπηρεσιών (ΜΑΕΔΓ) 
τούς άπασχολουμένους μέ τήν χρησιμοποίησιν μυτομαρμά- 
κων εις τήν’δΓ άεροψεκασμών καταπολέμησιν τοϋ δάκου κ/.π..


