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!. I ό λ. A. i* " !!·:', .. Nr;· ντ: χτωτικ.ω τών
’ Ενοπλων Α υνζυ.εων ε;-λ .'όντων τν.; υπη:; 7.x: 21. Ί. i · '· ’
μένy. J'-iw.!'·. 4» ~y.*λέπε·. 0?. ν βάσει :·:π·,:ι:ι .-
στώμενοι Λ ςιωμχτ.κοί τού Λχυτικού. τη: Αεροπορία:
καί. τον Αικχστικού Σώματος δεν δό.χτζι ■-:··. προα/Ίού. 
εί: τον βαθμόν τού Αντιναύαρχο j. νντ.πτε: ζρχο j και
Άνχθεωρητού Λ εζξεω; αντίστοιχο/:.

2. Κχτόπιν νεωτέρχ: έκτιμήσεως και συγκρισεως π:·.; 
τον: ήδη ζποκζτχστζθέντχς εις τον .ωτί-,-ν.χον βχθμ.ν 
αξιωματικούς τοΰ Στρατόν Ξηρά: καί των Σωμάτων Α
σφαλείας. κρίνεται σκόπιμ ον όπως πχρχσχεΟή ή δυνατό τη: 
εί: τον: αξιωματικού; τον Χχυτικού. τν; ’ Λεροπο'ρία: κ.α'. 
τον Αικχστικού Σώ ματ ο; να προάνωντχι :ί: τόν βαθμόν 
τον Λ/τινζυκρχου η Ανειπτε: άεχου ή Ανχθεωρητού .'. 
εζςεω:. αντιστοιχώ:. τούτον ρυόμιζομένου διά τον άρθρου 
J τον ν—’ οψιν σχεδίου νόμον. Αεδομέυου ότι ό βαθμό: -.ν
το: απειέμετο μέχρι τον μηνός ’ίοννίον 111 /'. μόνον ε;: 
τον: Αρχηγόν: Λ αντί,ιον καί Άεροποεια; έπεκταΟείς ένα

-μν,να_ πρό., τής. 23._<.,]1ΙΙ4 καί εί; τον; Αιοικητά: Στόλον καί 
I ακεικής ’Αεροπορίας. ούδείς δε εκ τΑν κρινομένων λ ι ά 
τόν βαθμόν τούτον άπεστρατεύΟη κατά τόν μήνα εκείνον, 
πεοκειμένου αξιωματικός νά κριθή προακτέο: Οά πρέπει 
νά κέκτηται τά ουσιαστικά προσόντα διά τή / επιλογήν τον 
ως Αρχηγού.

Τό αυτό ισχύει, κατ’ αναλογίαν καί όιά τον βαθμόν τον 
Άνηθεωρητού Α' τάξεους ό όποιος δίδεται μόνον εις τον 
Πρόεδρον τον Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Όμοιου: ορί
ζεται δίμηνος προθεσμία από τή; δημοσιεύσει»: τον ύπ’ 
οψιν νόμον προ: άσκησιν τού ου: άνω δικαιώματος νπό των 
ενδιαφερομένων ή τον 'Υπουργού ’Εθνικής Ά μόνης.

3. Είναι εξ άλλον ενδεχόμενον τινές Υποναύαρχοι, 'Υπο
πτέραρχοι καί Άναθεωρηταί Β' τάξεως, έςελθόντες τής 
υπηρεσίας λόγου άντιθέσεως προς τό καθεστώς, νά μή ύπέ- 
βαλον αΐτησιν υπαγωγής εις τό Χ.Α. J 97/74. επειδή τούτο 
δεν προβλέπει προαγωγήν εις τόν βαθμόν τού ’Αντιναυάρ
χου. Άντιπτεράρχου καί Άναθεωρητού Α' τάξεως, κρίνεται 
δίκαιον νά παρασχεθή δίμηνος προθεσμία καί εις τούτους, 
πρός υποβολήν αρχικών αιτήσεων υπαγωγής.

4. Αιά τού άρθρου 2 ρυθμίζεται ή άποκατάστασις τών 
οιωχθέντων μαθητών παραγωγικών σχολών. Ή άποκατά- 
τταε:ς τούτων είναι ::α::;ο; τής τών αξιωματικών. άννυ- 
ταςπιττών καί ύπαΞιωματικών καν' ότον ;ύτο·. έέν είχον ολο- 
κληρωτε: τήν εκαίοευτιν των, ούτε είναι τήνερον οονατή ή όλί- 
•/./.ήρουτις της καί καί ώς εκ τούτου οεν ούνατα: νά επανελνουν 
ε; ς την ενεργόν ϋ· π η ρ ε σ: αν. ΈΞαίρεπν αποτελούν ;ί ήοη πτυ- 
χιούχοι Ιατροί ο; όποιοι, ως μαΰηταί τής Στ: κής Ιαερ.κής 
Σχολής. έςεδιώχΟησαν ταύτης. Ούτοι ;.ιέ μίαν μτ/.ράν στρα
τιωτικήν έκπαίδευ . ν δύναται νά υπηρετήσουν ώς μόνμοι 
αξιωματικοί ’Υγειονομικού, ρυΟμιζομένη; καί τής ιίρχαιό- 
τητός των.

ό. Αιά τους λοιπούς ή άποκατάστασις σννίσταται ε’ς 
την άναγνώρισιν τού χρόνον, άπό τής εξόδου των μέχρι σή
μερον. ως χρόνον π: χ-υ.κτική: ο—:ατ·.••,ττκ.7: νπηοεσία:

2—S— *5υ
.. Α.α τή; παραγοασον ί τον άρθρου 1 τού ύπ’ όύ.·. 

τ : ϊί ,ν νόμον ρν.'μιύετνιι ή άποκατάστασι; τών στρατιω- 
- ...· * ιε νω - '.··. · ποιοι ιί/ον έΐέ/.θ ι τή: υπηρεσίας πρό
τ - : 2 1 . * J’7 έπανεκριθησαν ομω: μετά τήνήμερομηνίαν ταντην 
,πό τ;·. ύπο τού νυμον περί ιεραρχία; και προαγωγών προ- 
όλ;πο·:.ενων συμβουλίων, είτε εί; δεύτερον βαθμόν, εϊτε 
.·. ιτύπιν άκνρωτική; άποφάσεί»: τού Συμβουλίου τή; Έπι- 
κοατει;:; καί ·>έν έδικαιώΟησαν λόγω άντιθέσεως των πρό: 
-ο καΆ'τως. 1 ·μοιω: ρν ΐυ.ίζεται ή άποκατάστασις εκείνο,ν 
οι όποιοι άπεστρατενθησαν πρό τή: 21.4. ί'.Ή, καί οί όποιοι 
ό,ώ είχον προσφνγει εις τό Σνμβον/.ιον τή: Επικράτειας, 
παρητήθησαν τής προσφυγής των μετά τήν 121.4.1!ΜΑ7, 
επειδή δεν έπεθνμονν ονδεμιαν δοσοληψίαν μέ τό καθεστώς.

Αιά τής παραγράφου 2 τού άρθρου 3 τού ύπ’ οψιν 
σχεδίου νόμον ρυθμίζεται η άποκατάστασις τών στεατιω- 
τικών εκείνων οί οποόι ειχον εςέλθει τής υπηρεσία: πρό 
τή: 21.4.1*. Ό/ και οί ,ποιοι κατά τήν διάρκειαν τή: 7ετίας 
άπετάχόησαν ή άπεβλήθησαν τών στελεχών τής εφεδρείας 
λόγω άντιθέσεως των πρό: τό καθεστώς καί υπό τήν προν- 
πόθεσιν οτι έχουν αποκατάστασή διά τού \Α ΙΟΙ 1 ί»74 καί 
άνακληθέντες μετά ταύτα εις τήν ενεργόν ύπηρετίαν. ώς 
ν.όνιν.οι εξ έφεδρ ιιας. υπηρετούν κατά την δη μοσίευσιν τού 
παρό.το:.

Ο. Αιά τής παραγράφου 3 τού άρθρου τού νπ’ οψιν σχε
δίου νόμου παρέχεται προθεσμία δύο μηνών προς υποβολήν 
-αΐσήσσων—υπαγωγής εις τάς διατάξεις τού- ΛΑ 10/19/4 
τών έν παρα.γράφοι: 1 καί 2 τού άρθρου τούτου ’Αξιωματικών, 
έφ’ όσον δεν ύπέβαλον αΐτησιν καί δεν έκρίθησαν. Τούτο 
διότι οί πλεϊστοι αξιωματικοί τής κατηγορίας ταύτης δεν 
είχον υποβάλει αΐτησιν υπαγωγής εις τάς διατάξει: τού ΛΑ 
107/1074 διότι έπίστευον οτι δεν υπάγονται εις τάς διατ:'.- 
ξεις τούτου. ’Ελάχιστοι τούτων ύπέβαλον αΐτησιν καί κατόπιν

νωμ<,δοτήσεως. τοΰ Νομικού Συ μ
/.<5ο0:είσ-ης αετά τήν έκττνοήν -ής
ίτήσεω; ύ~ήχθησαν εις τό ΛΑ τοΰτο.

10. Αιά ταρ:τ/ράφου 4 τοΰ 3
~ως. διά :τεάςεως -:ού Ύπουργοΰ *
μττροθέσμως ύποβληθεΐσαι αΐτήσε

διατάξεις τού ΛΑ 197/1974 καί μή έξετασθεΐσαι ΰπό τών 
Ειδικών Συμβουλίων Κρίσεων, καίτοι ταύτα ΰπεχρεοϋντο 
πρός τούτο, διαβιβασθοϋν εις τά άρμόδιχ Συμβούλια.

11. Αιά τού άρθρου 4 καθορίζονται τά άρμόδιχ Συμ
βούλια κρίσεων καί Έπχνχκρίσεων τών στρατιωτικών τών 
κρινομένων τό πρώτον βάσει τών διατάξεων τού ύπ’ οψιν 
νόμου. Οΰτω :

χ. Αιά τήν εις πρώτον βαθμόν κρίσιν τών ουδόλως κρι- 
θέντων. αρμόδια Συμβούλια καθορίζονται τά Ειδικά Συμ
βούλια Έπχνχκρίσεων τοΰ ΛΑ 197 1974.

β) Αιά την εις δεύτερον βαθμόν κρίσιν (έπχνάκρισιν) 
τών έν τή προηγούμενη παραγράφω συγκροτούνται, μετά 
πχρέλχυσιν τεσσάρων μηνών άπό τού πέρχτος τών εργασιών 
τών Ειδικών. Συμβουλίων Έπχνχκρίσεων. δύο Μικτά Ει
δικά Συμβούλια Έπχνχκρίσεων. έν διά τούς αξιωματικούς 
καί άνθυπχσπιστάς τών τριών Κ/άδων τών Ενόπλων Αυ- 
νάμεων καί τών Κοινών Σωμάτων, καί έν διά τούς ύπχξιω- 
μχτικούς καί μαθητάς παραγωγικών σχολών.

12. Αιά τής παραγράφου I τού άρθρου ό άντικαθίστανταμ 
άσ’ ής ΐσχυσαν χί ύποπαρχγραφοι β καί γ τής παραγράφου 
2 τού ΛΑ' 1 ί*7/19/4, χΐτινες έχουν ώς ακολούθους:
«β. '<) βαθμός δι’ 0ν κρίνονται. προεβλέπετο ύπό τής κατά 

τόν χρόνον τής εξόδου των έκ τής υπηρεσίας ίσχυούσης νο
μοθεσίας.

τευματος. ' γ. ”Εχή προαχθή εί: τον βαθμόν τούτον τού αύτού Κλάδου,
6. Εις τούς άνωτέρω παρέχεται δίμηνος προθεσμία ύπο- "Οπ/.ου. .Μαχίμου. Ιπταμένου ή Σοΰματος νεουτερος τού

:y.G7.z τκς “ερ:Γττωσε:ς, 77/.7.V Τ7 ς 7V7.0:
οχων. ’ Κττίτν; ς εις τήν μή κ.;*.Τ7/-ολήν
το Λ/μόσιον. λόγω τ'7ς ί·.ά::ντής τής εκ
ις τήν κ τ: ο κ 7. τ 7. Τ Τ 7. τ ί V 7 ων ε:ς τήν ετεο:

βολής αιτήσεων ακολουθούμενη; τής •■ιαοικασιας της προ- 
βλεπομένη; διά τούς ύπαξιωμαεικούς πλήν τών έπανερχο- 
μένουν ου; αξιωματικού·/ 1’Ιατρών) διά τούς οποίους ακολου
θείται ή διά τούς αξιωματικούς προβλεπομένη διαδικασία 
όσον άφορά εις τήν κύρωσιν τών πινάκων, έκδοσιν τών σχε
τικών διοικητικών πράξεων, κλπ.

κρίνο μενουιι.
Αιά τής προτεινομένης τροποποιήσεως διευκρινίζεται 

ή έννοια τής φράσειυς « ίσχυούσης νομοθεσίας κ ατά τόν 
χρόνον τής εξόδου των» πρός άρσιν παρερμηνείας, ώς επίσης 
καί ό χρόνος καθ’ ον δέον νά έχη προαχθή ό νεούτερο: τού 

• κρινομέ-ζου, καθοριζομένου οΰτω σταθερού χρονικού σημείου
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ατινα εκεκτητο ο κρινομενος. οστις εαν παρεμενεν 
ενεργόν υπηρεσίαν θά προήγετο οπωσδήποτε.

13. Διά τής παραγράφου 2 τον άρθρου ό συμπληρούται 
ή παράγραφος 4 τοϋ άρθρου 2 του X.Δ. 19/ 1 ?*7-4 εις τρόπον 
ώστε νά δύνανται νά υπαχθούν εις τάς διατάξεις τούτου οι 
αξιωματικοί άπό βαθμού Συνταγματάρχου καί άνω οί όποιοι 
ύπηρετούντες εις θέσεις εξωτερικού άπεστρατεύθησαν άμέ- 
σως μετά τήν 21.4.1967. λόγω άντιθέσεως προς το καθεστώς, 
άνεκλήθησαν ομο/ς τήν επομένην τής αποστρατείας τιυν, ως 
μόνιμοι έξ εφεδρείας προκειμένου νά συνεχίσουν ύπηρε- 
τούντες εις τάς θέσεις ταύτας μέχρι τοποθετήσεως τού αντι
καταστάτου των.

14. Διά τής παραγράφου 3 τού άρθρου 5 αντικαθίσταται 
το άρθρον 6 τού Χ.Δ. ΐ!*7 Ίί*74 το όποιον ώς ισχύει σήμερον 
καθορίζει τ’ ακόλουθα :

_____________ «‘Άρθρον 6. —
’ Ι'-πανάκρισις.

1. Μετά, παρέλευσιν τεσσάρων (4) μηνών άπο τού πέ- 
ρατος των εργασιών έκάστου τών Ειδικών Συμβουλίων Κρί
σεων, δι’ άποφάσεων τού Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης. 
συγκροτούνται αντίστοιχα Ειδικά Συμβούλια Έπανακρί- 
σεων, κατά τά έν παραγράφω 2 τού άρθρου 1 οριζόμενα, 
άποτελούμενα κατά πλειοψηφίαν έκ νέων μελών. Ώς μέλη 
τών Συμβουλίων τούτων δύναται νά όρίζωνται καί άξιω- 
ματικοί ετέρων Κλάδων τών κρινομένων.

2. Τά ανωτέρω Συμβούλια προβαίνουν εις την έπανά- 
κρισιν τών στρατιωτικών οΐτινες ύπέβαλον προσφυγήν, 
ώς και εκείνων κατά της κρίσεως τών οποίων ήσκησε προσ
φυγήν ό Υπουργός, έστω καί ά.ν οΐ τελευταίοι ούτοι δεν 
ύπέβαλον αναφοράν.

3. Αί έπανακρίσεις περατοϋνται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) μηνών άπό τής συγκροτήσεως τών 
Ειδικών Συμβουλίων Έπανακρίσεων.

4. Τά Συμβούλια λαβόντα ύπ’ όψιν τά έν τώ άτομικώ 
φακέλω τού έπανακρινομένου στοιχεία, ώς καί τυχόν ύπο- 
βληθέντα ύπό τούτου συμπληρωματικά, άποφαίνοντα ήτιο- 
λογημένως καί όριστικώς ώς ακολούθως :

α. ’Εάν κρίνουν άβάσιμον τήν προσφυγήν έπικυρούν τήν 
άπόφασιν τού αρμοδίου Ειδικού Συμβουλίου Κρίσεως.

β. Έά.ν κρίνουν βάσιμον τήν προσφυγήν, εγ/ράφουν τον 
επανακρινόμενον συμπληρωματτκώς εις οΐονδήποτε τών 
λοιπών εύμενεστέρων πινάκων τού άρθρου 3. άναλόγως τής 
περιπτώσεως.

5. Οί συ μπ/.η ρω ματ ικο ί πίνακες τών στρατιωτικών, 
ών αί προσφυγαί έκρίθησαν βάσιμοι, κυρούνται κατά τά 
εν άρθρω 4 καθοριζόμενα, έν συνεχεία δε προκαλούνται αί 
διοικητικά* πράξεις άποκαταστάσεώς των.

6. Αί αποφάσεις τών ειδικών Συμβουλίων Έπανακρί
σεων κοινοποιούνται εις τούς ενδιαφερομένους εντός διμήνου 
άπό τού πέρατος τών έργασιών τούτων».

Διά τής προτεινομένης τροποποιήσεως παραγράφων τινών 
τού άρθρου τούτου σκοπεϊται όπως, άφ’ ενός μέν καταστή σα
φέστερο'/ ότι τά. Ειδικά Συμβούλια Έπανακρίσεων δύνανται νά 
λαμβάνουν ύπ’όψιν ού μόνον τά εν τώ άτομικώ φακέλω τού 
έπανακρινομένου στοιχεία καί τά. ύποβληθέντα υπό τούτου 
συμπληρωματικά τοιαύτα. αλλά καί τά τυχόν ύπο τής υπη
ρεσίας έν τώ μεταξύ συλλεγέντα. άφ’ ετέρου δέ παρασχεθή 
ή δυνατότης προσαρμογής τών διοικητικών πράξεων, προς 
τάς τυχόν δυσμενεστέρας κρίσεις επί τών άσκηθεισών ύπό * 
τού Υπουργού Εθνικής Άμύνης προσφυγών. Επίσης 
παρέχεται ή δυνατότης εις τον 'Υπουργόν Εθνικής Άμύνης

δη- να παρατείν/; τά: έ;
κρι- εισετ*. προκειμένου
υΠΟ ευ.τζίτττονταε είε τάψ

προς ιν “νομού.
* με- 15. Λιά τής παρ:
νεω-“ ται. άφ ής Ισχύ σε ν
τμές 11*7,]ί*74. ή οποία
ωγη «2. Οί περιλαμβ
. , ,1 , , ιί’ν. / μή έπανερ/ομένο>ν μ
του. άποστρατείας των.
τήν τής υπτεεσίας. του

τών Συμβουλίων έπί δύο μήνας 
νά κρίνουν πρωτοβαθμίως τούς 
:ειε τών άεθεων 1. 2 και 3 τού

ή παράγραφος 2 τού άρθρου 7 τού Χ.Δ. 
έχει ώς ακολούθως : 

ανομενοι εις τον κεκυρωμενον πίνακα 
ίχρι τής κατά τάς διατάξεις τού παρόντος 
θεωρούνται ώς μηδέποτε έξελθόντεε 
εκτός υπηρεσίας χρόνου λογιζομένου 

ώς τοιούτου πραγματικής υπηρεσίας, δι’ άπάσας τάς περι
πτώσεις. πλήν τού δικαιώματος αναδρομικής λήψεο/ς απο
δοχών. Έκ τών περιλαμβανομένων εις τον πίνακα τούτον, 
οι κριθέντες <ος προακτέοι προάγονται. κατά, ένα ή περισσο
τέρους βαθμούς άφ’ ής προήχθη νεώτερός των τού αυτού 
Κλάδου. "Οπλου. Μαχίμου, Ιπταμένου ή Σώματος, εις 
έκαστον τών βαθμών τούτων, οί μέν Αξιωματικοί καί 
Άνθυπασπισταί διά. Προεδρικού Διατάγματος, οί δέ Ύπα- 
ξιωματικοί δι’ άποφάσεως τού Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης. 
Ούτοι διά τού αύτού Διατάγματος ή άποφάσεως τίθενται 
εις άποστρατείαν ώς άκολούθως :

α. Μέ τον εις ον προήχθησαν βαθμόν, άφ’ ής άπεστρα- 
τεύθη νεώτερός των εις τον βαθμόν τούτον ή έφ’ όσον οΰδείς 
άπεστρατεύθη, άφ’ ής προήχθη εις τον αμέσως άνώτερον 
βαθμόν τού βαθμού- τούτου νεοΓτερύς- των:

β. Μέ τον αύτό ν ον ευεεον βαθμόν, άφ’ ής άπεστρατεύθη
νεώτερός των, εις τον βαθμόν τούτον ή έφ’ όσον οΰδείς 
άπεστρατεύθη άφ’ ής προήχθη εις τον αμέσως άνώτερον 
βαθμόν τού Βαθυ.ού τούτου νεώτεεόε των.

_’ ή ^ * " ??
γ. Εις πάσαν έτέραν περίπτωσιν. άπο τής δημοσώύσειος

τού Προεδρικού Διατάγματος ή τής υπουργικής άποφάσεως, 
έκτος εάν πρόκειται περί έξόδου λόγω ορίου ήλικίας ή 
συμπληρώσεως τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, οπότε άπο- 
στρατευονται άπο τής άντιστοίχου ήμερομηνίας».

Δια τής προτεινομένης τροποποιήσεως, έχούσης διευ
κρινιστικόν χαρακτήρα έπί τών ήδη ΐσχυουσών διατάξεων, 
σκοπεϊται :

α. Έναρμονισμός προς τήν προηγηθεΐσαν τροποποίησιν 
τής ΰποπαραγράφου γ τής παραγράφου 2 τού άρθρου 2 τού 
Χ.Δ. 19/ , 19/4. ώςπρός τήν μή προαγωγήν ή τήν καθυστέ- 
ρησιν προαγωγής νεωτέρου τού κρινομένου. 
gi β. Διευκρίνησις τοϋ χρόνου άποστρατείας τών άποκα* 
θισταμένων πρός άρσιν άμφιβολιών.

γ. Καθορισμός σταθερού χρονικού σημείου διά τήν άπο
στρατείαν εκείνων οί όποιοι θά άποκατασταθούν βάσει τού 
ύπ’ όψιν νόμου ή κατόπιν έπανακρίσεως. ίνχ μή δημιουργη- 
θή άνισος μεταχείρισις υπέρ αύτών καί εις βάρος τών ήδη 
άποκκτασταθέντων καί άποστρατευθέντο/ν. εις τούς όποιους, 
εαν άπεκαθισταντο τώρα, θά έλογίζετο το ένδιάμεσον χρο-, 
ντκ.όν διάστημα ώ; συντάξιμος χρόνο: υπηρεσίας.

16. Διά τού άρθρου (ί ρυθμίζονται τά κάτωθι :
α. Διά. τής παραγράφου 1 καθορίζεται ότι διά τούς άπο- 

κατασταθέντας ή άποκατασταθησομενους βάσει τών δια
τάξεων τού Χ.Δ. 19/ ]!>/4 καί τού ύπ’ όψιν νόμου απο
κλείεται ή προαγωγή εις τον επόμενον βαθμόν πρό τής 
άποστρατείας των. εις άς περιπτώσεις ό έκάστοτε ισχύων 
νόμοε περί ιεραρχίας καί προαγωγών αξιωματικών προ- 
βλέπει τοιαύτην προ αγωγήν καί έν συνεχεία άποστρατείαν 
έντος μηνος δι’ ετέρου ,1 Ιροεδρικού Διατάγματος.

β. Διά τής παραγράφου 2 αί περιπτώσεις εκείνων έκ. τών 
άποκατασταθέντων οί όποιοι ήδύναντο νά επανέλθουν εις 
τήν ενεργόν υπηρεσίαν καί είχον δηλώσει τούτο, πλήν όμους 
δέν έπαρουσιάσθησαν πρός άνάληψιν υπηρεσίας. < *ύτοι 
έξομοιούνται άπό πλευράς χρόνου άποστρατείας μέ έκεί- 
νους οί όποιοι δέν έπανήλθον εις τήν ενεργόν υπηρεσίαν'.

γ. Διά τής παραγράφου ο απαλλάσσονται τής καταβολής 
άποζημιώσεως πρός τό Δημόσιον οί άποκατασταθέντες 
στρατιωτικοί οί όποιοι δέν είχον έκπληρώσει τάς πρός τήν 
υπηρεσίαν άνειλημοιένας υποχρεώσει; των. τυχόν δέ κατα-



φληθευσα y.—'jZr'i'jji:!. ποότ όσην :.ζ~χ/ζ·.ζ,.'Ζ·.ί έπιστρέ- 
βετάι y-'.y.i-ji. " ~

a. Λ: a rr: τταραγραπου 4 ά π ο κ a!) ί σ τ a v τ a ·. v. στρατ·.<·/- 
rv/.'j'. zv.Z'.'j',·. z‘.z Z'/jZ όπτν.ουτ δεν Ζ'-Γ,ί άπονε ~rjlr αί δι
καιούμενα1. //Iiκαί. άμοιβαί. λόγω άντιΟέσεώ; τt-jv. προ; τό 
καθιστώ;. Λί — ροτάσειε διά τούτου; άττανεξετάζονται ύττό 
των αρμοδίων δ'.ά τήν άττονουήν ηθικών άοιοιβών Συμβου
λίων.

ε. Α’.ά τήζ παραγράφου .*» επιδιώκεται ιση μεταχειρ'.σι; 
των έξελθόντων τη; υπηρεσία; στρατιωτικών τή; Αερο
πορικέ. βάσει των διατάξεων του Λ.Λ. - 1!'*>7. ΐνα μή εΰρε- 
Οοΰν εί; πλεονεκτικό τέραν Οέσιν οι μή άποκατασταΟέντεε 
έναντι των άποκατατταΟεντων άπό πλευρά; χρονολογικέ 
προαγωγή; είε τον βαθμόν με τον όποιον είχον εεελΟει. 
Ουτω καθορίζεται όπω; ουτοι θεωρούνται προαχθέντε; 
άφ’ ή; πράγματι προήχθησαν βάσει τοΰ Λ.Χ. τούτου διότι 
άλλον; Οά πρέπει νά προαχθοΰν βραδύτερο·/ των μή άπο- 
κατασταΟέντων.

Αιά τή; παραγράφου 6 διευκρινίζεται ότι τόσον τό 
Χ.Α. 19/19/4. όσον καί ό ύπ' όψιν νόμο; έχουν εφαρμογήν 
μονον επι των στρατιωτικών οί όποιοι εεήλΟον τή; ΰπη- 
ρεσια; κατά τήν διάρκειαν τή; 7ετία; υπό τήν ιδιότητα τοΰ 
μονίμου εν ενεργεια. προκειμενου τε περ: ύπασιωμ.ατικών καί 

_υπο την ιτιοτητα του ά/ακατατεταγμένου ή έυελοντοϋ. Ιόν άλ
λο:; '/.ογο:; άποκλειοντα: τήε άποκαταττάτεω; βάσει τών νό
μων τούτων, ο: εσελΑοντες κατα τήν οιάρκειαν τήε Τετια; ν.a: 
ο:ά τήν συγκεκρ ιμένη·/ έεοοον εκ τής υπηρεσίας ήτ:; ε’λαόε 
χωράν καΑ ον χρόνον υπηρέτου·/ ώ; ερετροι, ή μόνιμο: εσ 
ερεορείας κλπ. ή^ταν άπόστρατοι.

Ουτοι έφ’ όσο# είχον άποταχΟή ή άποβληΟή ή εκπεσει 
τοΰ βαθμοϋ’τωνκ.',.π. άποκαΟίσταντάι 3άσει τοΰ Χ.Α. 101
1974.

η. Αιά τη; παραγράφου 7 καθορίζεται ότι. επιφυλασσό
μενων τών διατάξεων τοΰ ύπ’ όψιν νόμου, κατά, τά λοιπά 
εφαρμόζονται αί διατάξει; τοΰ Χ.Α. 197 1974.

1 /. Εΐ; τήν ρύθμισιν τών ανωτέρω θεμάτων άποσκοπεϊ 
τό ύποβαλόμενον σχέδίον νόμου τοΰ οποίου τήν επιψή- 
φισιν εχομεν τήν τιμήν νά ζητήσουμε·/ παρ’ υμών.

Έν Άθήναι; τη 16 Φεβρουάριου 1976.
Ο Ί’πουογόε ’Εθνικήε ’Λυιύνηε

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΒΕΡΩΦ- ΤΟΣΓΓΣΛΣ

ΣΧ ΗΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τροποποιήσει·/; /.ο-: συμπληρώσει·»; τών οιατάσεων «περ: 

κρισεως των ττρ ατιωτιν.ών τών Ενοπλων Δυνάμεων τών
εσελΑόντω·/ τή; ύπητεσιασ άπό 21.4.19(57 υ.έχτι 23.7. 
1974... ’ "

’’Αενοον 1.

"ΛρΑρον 2.
Λποκατάττατι ς Μ αν ητών Παραγωγικών Σχολών.

1. ΜαΑηται παραγωγικών τχολών τών Ένοπλων Δυνάμεων 
άπομακρυνΑέντες τούτων άπο 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974 
κρίνοντα: τυυρωνω; ταίε τιατάσετι τού Χ.Λ. 197. 1974 κα
τόπιν αιτήσει·»; των υποσαλλομένης εί; το οίκείον Αρχη
γείο·/. εντός :ύο 2' ληνών άπό τή; όημοειεύεεως τοΰ πα
ρόντος. Π; κοινομενο: υ: έσελ-Α.ό'/τες τήε υπηρεσίας λόγω 
άντιΑέσεως των πρόε τήν άπό 21.4.1967 σημιουργηΑείσαν 
καταστασιν. άποκαΑισταντα: ώς άκολούΑως:

α. Ό μέχρι τή; κατ’ αρΑρον 7 παραγραρος 2 τοϋ Ν.Α. 
1 97 1974 άποκαταστάσεως των έκτος υπηρεσίας χρόνος λο
γίζεται ως τοιοϋτος πραγματικής στρατιωτικής ύπηρεειας. οι’ 
άπατας τας περιπτώσεις, πλήν τοΰ οικαιώματος άναορομικής 
λήζεως άποοοχών.

β. Απαλλάσσονται τής ύποχρεώσεως καταβολής άπο 
μ.ιώσεωε προς το Δημόσιον. τυχόν οε καταόληνείτα άπο., 
μιωτις επιττρερεται. άτόκως.

γ. Λεν επανέρχονται εις τήν ενεργόν υπηρεσίαν. Κατ εσαί- 
ρετιν μαΑητα: τή; Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής άποκτή- 
ταντες πτυχίο·/ Ιατρικής, ούναται νά έπανέλνουν. έρ’ ότον ΐη- 
λώτουν τούτο έγγράρωε εν τή αιτήτει των. κριΑοΰν όε ΰπό 
τού οικείου τυμόουλίου ώε επανερχόμενοι. Ουτοι τι-αενται εις 
τό άρΤτΤερόν-■τής" τάέτως τής Στρατιωτικής Ίατριν.ής Σχο-
/.ης. με-> ης απεροιτηταν του Π:

Κ?·: :ά -:ο7γωγή/ είς βαΑμόν τοΰ Αντιναυάρχου.
Αντ:;ττερά:*/ cu και ΑναΑεο/ρητοϋ Α' Τάσεως.

"Α|:ωμα::ty.cs τοΰ Ναυτικού, τή; Αεροπορίας καί τοΰ
Λ'.ν.αττ 17.0 5 —ώαατος άποκατατταΑέντες ή άποκατασταΑησό-
ν.£νθ» c άτε: τοΰ Ν’.Λ. ί9./19/4 «περ: κρισεως τών στρατιω-
Τ·.7.ών των 1ΰνοτλο)> Αυναμεων των εσε/.Αοντων τή; ύπη-
ΖΙΖ'.ΖΖ ά-ό 21.4.1907 μέχρι 23.7.1974·· ή" τοΰ άρΑρου 3
του παρόντος, ουναται να προα/νρυν μεχρ;. του οανμου του 
Αντιναυάρχου ή Λντιπτερ άρχου-ή 'Λναάεωρητοϋ . Α'ζ Τάεεως 
αντιττοιχως. κατόπιν αιτήτεώς των ύποοαλ/.ομενης έντος ούο 
2· μηνών άπο τής οημοτιεότεως τοΰ παρόντος ή πρίεεως 

του Υπουργού Εάνικής Α μόνης έκοιοομένης εντός τοΰ αυ
τού χρονικού οιαστήματοε. Ομοίως κρίνοντα: καί ο: 'Υπο
ναύαρχο:.. Υποπτέραρχοι κα’ι Ανανεωρηταί Β' Τάεεως οί 
ουνάμΐνο: νά ύπαχΑούν εις τάς οιατάεεις τοΰ Χ'.Α. 197/ 
19/4 και μή ύποόαλό/τες σχετικήν αίτητιν. έρ-! ότον ύποβά
λουν τοιαύτην εις τό οϊ/.ειον Αρχηγείο·/ εντός ούο .'2' μη- 
■<·'·/ απο τής οημοτιεύτει-ς τού παρόντος.

. ανεπιττημιου. προαγομενοι 
μέχρι τού βαΑμού εις όν εχει προαχΑή ό αμέσως άρχαιότε- 
ρός των. άναορομικώς άρ’ ής οΰτος προήχΑη εις ενα έκα
στον βαΑμόν.

ο. Οί μή επανερχόμενο: έγγράρονται εις τά στελέχη τής 
ερεορείας μέ τον ταΑμόν τον ΰπό τοΰ όργα'/ιτμού έκαστη; 
σχολής προβλεπόμενον. άναλόγως τής τάεεως εις ήν έροίτων 
κατά τήν εεοοόν των. Ο: τής Στρατιωτικής Ιατρικής Σχο
λής. έρ’ ότον απέκτησαν πτυχίον ιατρικής, έγγράρονται εις 
τά στελέχη τής έρετρείατ μέ τον βαΑμόν τού ΆνΑυπο/,οχα- 
γού Υγειονομικού.

2. Έπιρυλαττομενων πών τιατάεεων τού παρόντος, κατά 
τά λοιπά εφαρμόζονται άναλόγως αί άρορώτα: εις τούς 'Υπα- 
ειωματικούς οιατάεεις τού Ν.Α. 197/74 π/.ήν τών άποκα- 
Αιτταμένων ώς Λ.ειωματικών ο:’ οΰς εραρμόζοντα: αί οιά 
τούς Άειωματικούς τοιαΰται. ότον άρορά εις τήν κύρωτιν 
τών πινάκων καί τήν έκοοτιν τών οικείων οιοικητικών πρα- 
εεων.

ΆρΑρον 3.
Κρίσις έεελΑόντων μετά τήν 21.4.67 κατόπιν 

έπανακρίσεως.
1. Η άληΑής έννοια τών οιατάεεων τού Χ.Α. 197/1974 

είναι ότι εις ταύτας :ύνα·.τα: νά ύπαχΑούν καί ο! προ τής 21.4.
J 967 έεελΑόντες τής υπηρεσίας και όπωσοήποτε έπα·/ακρι- 
Αέντες μετά τήν ημερομηνίαν ταύτην ύπο τών ύπο τού εκα- 
στοτε ίσχύοντος νόμου περ: ιεραρχία; καί προαγωγών προβ/.ε- 
πομένων συμβουλίων καί μή οικαιωΑέντες λ.ογω άντιΑεσεως 
των προς τήν άπο 21.4.1967 οημιουργηΑεϊσαν κατάστασιν, 
ώ; καί ο! προσρυγόντες είς τό Συμβούλιο·/ τής Επικράτειας 
και παραιτηΑέντες τής προσρυγής των μετά τήν 21.4.1967.

2. Στρατιωτικοί τών Ενόπλων Δυνάμεων έεε/.Αοντες τής 
υπηρεσίας προ τής 21ης ’Απριλίου 1967 ο! όποιοι, μετά τήν 
ημερομηνία·/ ταύτην. άπετάχΑησαν ή άπεόλήΑησαν τών στε/.ε- 
χών τής ερεορείας. λόγω άντιΑεσεως πρός τήν άπό 21ης 
'Απριλίου 1967 οημιουργηΑεϊσαν κατάστασιν καί ο: όποιοι. 
άπεκ.ατασταΑέντες βάσει τών οιμτάσεων τού Χ.Λ. 101/1974. 
ά·.εκ/.ήΑηταν είς τήν ενεργόν ΰπηρεσια·/ καί υπηρετούν ώς μο- 
νιμοι έΞ ερεορείας κατά τήν ήμέρομηνιαν οημοσιεύσεως τού 
πασόντο: νουου. τύνανται νά ύπαχΑούν είς τάς οιατάσεις τοϋ
Ν.Α. 197/1974.

3. Ο! έν παραγράσοις 1 και 2 τοϋ παρόντος άρΑρου. κρι- 
νοντ’αι κατά τάς οιατάσεις τοΰ Ν.Α. 197/1974. κατόπιν αί- 
τήσεώ; των ϋποβαλλομένης εις τό οικείο·/ Αρχηγείο·/ εντός 
ούο (2', μηνών άπό τής οημοσιεύσεως τού παρόντος, ερ όσον 
ϊέν ύπέόα/.ον τοιαύτην καί οέν έχουν κριΑή.



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΙΙ ΕΚΘΕΣΙΣ
!'—· Σχτδίου Νόμου «περί ’Αξιωματικών ’Λεροπο ρίας 

Στρατού Ειδικής Μονιμότητος».

Ποό; τήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων

1. Ότε το τρωτόν έδημιουργηθη ή ’Αεροπορία Στρατού, 
-j άεροσκάφη και χί άλλαι μηχανχί ήσχν έλάχιστχι, αί άπχι- 
-r^z'.z τον ήσχν περιορισμένα·.. ό δέ χρόνος έκπαιδεύσεως 
-t.jv χειριστών ήτο ελάχιστος, διότι χί μηχανχί πτήσεως 
,χι τά οργχνχ χυτών ήσχν άπλχ, εύχρηστα και ασφαλή, 
ιΰτοε οί αξιωματικοί των "Οπλων καί Σωμάτων μετά 

:εχ/εΐχν έκπχίδευσιν (περίπου 60 ωρών) ήσχν άπολύτως 
ικανοί χειριστχί τούτων. Ήδύνχντο να χρησιμοποιούνται 
γ—ί βραχύ χρονικόν διάστημα εις την άεροπορίαν στρατού 
καί να επανέρχονται εις τα όπλα ή Σώματα εις α άνήκον, 
διατηροΰντες εν τώ μεταξύ την πτητικήν των ικανότητα, 
Ιπτάμενοι περιοδικώς έπ’ όλίγας ημέρας άνά έξάμηνον.

2. Σήμερον όμως, καί ό αριθμός τών αεροσκαφών έπολ-
πλασιάσθη και οί τόποι αυτών ηύξήθησαν. Κυρίως δέ τχϋτχ 
κατέστησαν πλέον πολύπλοκα καί συνεπώς άπαιτεΐται μεγχ- 
λντερις χρονος εκταιίΐύϊεως καί μακρότερος χρόνος συντη- 
ρηιειος τής τττητικ.ής ίκανότητος τών χειριστών - αξιωματι
κών. Ετ: πλέον ϊε. απαιτούνται μεγαλύτερα: οαπάναι συντη- 
ρήσεως τούτων, το σε αεροπορικόν Ολικόν Οπόκειται εις τα- 
χντέράς'σ·3οράςΤ ..- --------------------------

3. Με την παροδον τών έτών καί την εύρεΐαν χρησιμο- 
ποτησιν τών αεροσκαφών διά ποικίλας πολεμικάς άποστο- 
λάς. ό αριθμός τούτων θά αυξάνεται συνεχώς, κυρίως δέ τά 
εςαρτήματά των θά καθίστανται πολυπλοκώτερα. 'Ένεκα 
τούτου θά άπαιτήται μεγαλύτερος χρόνος έκπαιδεύσεως καί 
εςασκήσεως διά την διατήρησιν τής πτητικής ίκανότητος 
τών χειριστών, αύξανομένης οότω καί τής δαπάνης έκπχι- 
δεύσεως.

4. Ή διατήρησις τοϋ μέχρι τοϋδε υφισταμένου συστή
ματος έπανδρώσεως, τών Μονάδων τής ’Αεροπορίας Στρα
τού εκ μονίμων Αξιωματικών, περιοδικώς έπανερχομένων 
εις την αεροπορίαν στρατού, έχει ώς έπακόλουθον την μειω- 
μενην ικανότητα καί άσφάλειαν τών χειριστών, το υψηλόν _ 
κοστος συντηρήσεως τής πτητικής ίκανότητος αυτών καί 
την όιατηρησιν περισσοτέρου άριθμοΰ χειριστών, λόγω έναλ- 
λαγής τούτων (εις τά "Οπλα ή Σώματα καί την ’Αεροπο
ρίαν Στρατού).

ο. Προς άντιμετώπισιν τών ανωτέρω μειονεκτημάτων 
(χυςησις αεροσκαφών, τύπων, μηχανολογικά: εξελίξεις, 
δαπάνα·, κλπ.) καί έπίτευξιν μεγίσης άποδόσεως τής άερο- 
ποριας στρατού, έκρίθη σκόπιμον όπους δημιουργηθή ειδική 
καταστασις μονίμων αξιωματικών ώς χειριστών καί τεχνι
κών εις τήν ’Αεροπορίαν Στρατού, ίνα μειωθή ούτως εις,τό 
ελάχιστον, ό άριθμός τών έκ μονίμων άξιωματ.κών προερ
χόμενων ώς χειριστών, εις τήν αεροπορίαν στρατού, καί τά 
εκ ταυτης προκύπτοντα μειονεκτήματα.

6. "Ηδη προς ίκχνοποίησιν έν μέρει τών άνωτέρω άναγκών
εις την αεροπορίαν στρατού ισχύει τό Ν.Δ. 1014/71 «περί 
υποχρεώσει,ας ’Εφέδρων ’Αξιωματικών Χειριστών τής ’Αερο
πορίας Στρατού καί άποζημιώσεως τούτων κατά τήν άπό- ' 
Λυσιν των», δι’ ού έχει θεσπισθή νά υπηρετούν εις αύτήν 
πλέον τής θητείας των έφεδροι άξιωματικοί, ώς άνακατα- 
τεταγμενοι τετραετούς ύποχρεώσεως, μέ λίαν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. Έξ αυτών προβλέπεται ότι μέγας άριθμός 
πη αιτήσει των, θά ένταχθή εις τήν άνωτέρω κατηγορίαν 
της ειδικής μονιμότητος, μέ όλα τά προαναφερθέντα εύεργε- 
τηματα δι’ αυτούς καί διά τήν ύπηρεσίαν (έμπειροι άξιωμα- 
τικοι, οικονομία κλπ.). "· .

7. Έκτιμάται ότι θά προσέλθουν άρκετοί νέοι ίνα έν τα
χθούν είς —ήν ώς άνω κατηγορίαν άξιωματικών, ών τά 
ευεργετήματα είναι :

α. Λαμβάνουν πτυχίον χειριστοΰ αεροσκαφών. 
β· Λαμβάνουν πτητικόν έπίδομα ώς καί οί μόνιμοι άξιω- 

ματικοί.

γ. Ααμβάνουν πτητικά 6μηνα έξασφαλίζοντα^ .πλήρη 
σύνταξιν 3δετίας μετά την άπόλυσίν των.

δ. Εξελίσσονται βαθμολογικώς μέχρι καί άντισυντα- 
γματάρχαι.

ε. Λαμβάνουν μέρισμα έκ τού Μετοχικού Ταμείου Στρα
τού καί βοήθημα έκ τού ταμείου άλληλοβοηθείας Στρατού 
Ξηρας, όταν έξέλθουν όριστικώς τού Στρατού καί μάλιστα 
νέοι τήν ήλ'.κίαν (40 - 42 έτών). Λύνανται δέ μετά ταύτα, ν’ 
ακολουθήσουν καί έτέραν έπαγγελματικήν σταδιοδρομίαν, μέ 
άπαντα τά προαναφερθέντα έφόδιχ (πτυχίον χειριστοΰ, 
πλήρη σύνταξιν, χρηματικόν βοήθημα, νέοι κλπ.).

8. Ή στρατιωτική υπηρεσία διά τής δημιουργίας τής 
νέας ταύτης καταστάσεως τών άξιωματικών άεροπορίας 
στρατού θά άνανεώνη συνεχώς τούς χειριστάς αεροσκαφών 
μέ νέα στελέχη, ύπηρετούντα έπί μακρόν είς χυτήν, κχλυ- 
πτομένης ούτω πλήρως τής δαπάνης προς έκπχίδευσιν τού
των, έκ τής μή έκπαιδεύσεως πολλών βραχείας θητείας χει
ριστών καί τεχνικών είς τήν άεροπορίαν στρατού.

9. Προς τον σκοπόν τούτον συνετάγη τό προτεινόμενον 
-ποός ψήφισιν νομοσχέδιον, διά τού όποιου είδικώτερον καθο

ρίζονται :
α. Διά τών διατάξεων τού άρθρου 1 καθορίζεται ή προέ- 

λευσις καί ό τρόπος επιλογής τών άνωτέρω άξιωματικών 
διά τήν άεροπορίαν στρατού.

β. Διά τών διατάξεων τών άρθρων 2 καί 3 καθορίζεται 
ή βαθμολογική έξέλιξις τούτων, έξελισσομένων μέχρι τού 
βαθμού τού Άντισυνταγματάρχου, ό χρόνος παραμονής είς 
τον έκάστοτε βαθμόν, ώς καί ό χρόνος κρίσεώς των.

γ. Διά τών διατάξεων τών άρθρων 4 καί 5 καθορίζεται 
ό χρόνος τής άναλαμβανομένης ύποχρεώσεως, όστις είναι 
εικοσαετής πέραν τής έκπληρώσεως τής κανονικής θητείας 
των.

Ωσαύτως καθορίζονται αί περίοδοι είς άς κατανέμεται ή 
εικοσαετής ύποχρέωσίς των ώς καί ή δυνατότης φοιτήσεώς 
των είς τήν Σχολήν ’Αεροπορίας Στρατού καί είς έτερα 
τοιαύτα Σχολεία.

δ. Διά τών διατάξεων τού άρθρου 6 ρυθμίζεται ή άρχαιό- 
της μεταξύ των ώς καί έναντι τών μονίμων όμοιοβάθμων 
των άξιωματικών.

ε. Διά τών διατάξεων τών άρθρων 7 καί 8 καθορίζονται 
αί συνέπειαι τής παραιτήσεώς των προ τής συμπληρώσεως 
τής άναληφθέίσης εικοσαετούς ύποχρεώσεώς των, ώς καί αί 
τοιαύται ένεκα άποβολής των συνεπεία πειθαρχικών παρα
πτωμάτων. Ωσαύτως ρυθμίζεται τό θέμα τών κρινομένων 
ώς άκχταλλήλων διά τήν Άεροπορίαν Στρατού (λόγοι 
υγείας, πτητική άνεπάρκειχ κλπ.) δυνχμένων νά υπηρε
τήσουν έφ’ όσον έπιθυμούν τούτο, ώς «άνακατατεταγμενοι 
έφεδροι άξιωματικοί» καί έφ’ όσον προβλέπεται τούτο υπό 
τής ίσχυούσης περί ’Εφέδρων άξιωματικών νομοθεσίας.

ζ. Διά τών διατάξεων τών άρθρων 9 καί 10 ρυθμίζονται 
τά τών άποδοχών τούτων, ώς καί τό δικαίωμα συμμετοχής 
των είς τό ΜΤΣ καί ΤΑΣΞ. 'Ωσαύτως ρυθμίζεται ή δίκαιου- 
μένη υγειονομική περίθαλψις τούτων κατα την διάρκειαν τής 
κανονικής των θητείας καί έν συνεχεία κατά τόν χρόνον τής 
άναληφθέίσης εικοσαετούς ύποχρεώσεώς των, εςομοιουμε- 
νων τούτων προς τούς μονίμους άξιωματικούς.

η. Διά τής μεταβατικής διατάξεως τού άρθρου 11^ παρέ
χεται ή δυνατότης τών ήδη ύπηρετούντων εφεδρων αςιωμα- 
τικών τετραετούς άνακατατάξεως, όπως ύπαχθούν, εφ’ όσον 
τό έπιθυμούν, είς τάς διατάξεις τού παρόντος νόμου.

θ. Διά τών διατάξεων τού άρθρου 12 προβλέπεται ρητώς 
ή έφαρμογή άπασών τών έκάστοτε ίσχυουσών περί μονίμων 
άξιωματικών διατάξεων διά τά μή ρυθμιζομενα υπο τού 
παρόντος νόμου θέματα καί ότι ό νόμος ούτος δυνατχι να 
έπεκταθή καί είς τούς έτέρους κλάδους τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων.

. Έν Άθήναις τή 15 Μαρτίου 1976
'Ο 'Υπουργός τών Οικονομικών 'Ο 'Υπουργός Έθν. Άμυνης 

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ Ε. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΣτιολογικής Έκθεσεως έττί τοϋ σχεδίου Νόμου«περί ’ Αςιω-

μ.*τικών_’Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιμότητος».

Τίθεται κατωτέρω ώς ισχύει το Ν.Δ. 1014/1971 «περί 
ύποχρεώσεώς Έφεδρων ’Αξιωματικών χειριστών τής ’Αερο
πορίας Στρατού καί άποζημιώσεως τούτων κατά τήν ο’π ύ- 
λυσίν των».

Άρθρ. 1. 1. Οί κατόπιν αίτήσεώς των καί βάσει υπευ
θύνου δηλώσεώς των υφιστάμενοι τήν βασικήν έκπαίδευσιν 
Δόκιμοι “Εφεδροι ’Αξιωματικοί και Εφεδροι Αξιωματικοί 
χειρισταί ’Αεροσκαφών καί Ελικοπτέρων αναλαμβάνουν 
υποχρέωση/ παραμονής εις τάς τάςεις τής Αεροπορίας 
Στρατού επί 4 έτη τουλάχιστον, έπί π/έον τής κανονικής 
των θητείας, μή δυνάμενοι νά αποχωρήσουν ενωριτερον του 
χρόνου τούτου, εί μή μόνον, έψ’ όσον κριθοϋν οριστικός 
άκατάλληλοι διά πτητικήν ενέργειαν, κατόπιν γνωματευ- 
σεως τής κατά νόμον άρμοδίας υγειονομικής επιτροπής, ή 
ένεκεν πτητικής άνεπαρκείας κατά τήν βασικήν των εκπαί
δευση/. Ούτοι δικαιούνται πλέον τών άποδοχών των και πτη
τικού έπιδόυατος ’Αξιωματικού άναλόγου κατηγορίας άπό 
1ης Σεπτ. 1970.

2. Έκ τών ανωτέρω οί καθ’ οίονδήποτε τρόπον έπιδιώ- 
κοντες τήν άπομάκρυνσίν των έκ τής ’Αεροπορίας Στρατού, 
πρδ τής λήζεως τής άνακατατάξεώς των, ΰφίστανται δι’ 
άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού ’Εθνικής ’Αμύνης τάς κάτωθι 
συνέπειας.

α. 'Υπηρετούν τον υπόλοιπον χρόνον τής κατά τήν ποοη- 
γουμένην παράγραφον παρατεινομένης θητείας των είς Μονά
δας εκστρατείας τοϋ όπλου έξ ου προέρχονται.

β. Στερούνται τών πτυχίων ιπταμένου χειριστού.
γ. Στερούνται τής χρηματικής παροχής τών 6 μηνιαίων 

άποδοχών άμα τή άπολ.ύσει των, περί ής προβλέπει τό άρθρ. 2 
τού παρόντος.

δ. 'Υποχρεοΰνται είς τήν καταβολήν' τών εξόδων έκπαι- 
δεύσεώς των ώς χειριστών.

3. Οί κρη/όμενοι όριστικώς ώς πτητικώς ανεπαρκείς 
έφεδροι χειρισταί κατά τήν διάρκειαν τής υπηρεσίας των εις 
Μονάδας ’Αεροπορίας Στρατού κατόπιν γνωματεύσεως τής 
κατά νόμον άρμοδίας υγειονομικής επιτροπής ή τού έκάστοτε 
συμβουλίου κρίσεως ίκανότητος τής Σχολής ’Αεροπορίας 
Στρατού, θά άπολύωνται αυτοδικαίως καί άνευ συνεπειών, 
λυομένης αυτομάτως τής 4ετούς ύποχρεώσεώς των έναντι 
τής υπηρεσίας.

“Αρθρ. 2. 1. Εις τούς άπολυομένους Εφέδρους έν παρα- 
τεταμένη θητεία ’Αξιωματικούς τούς έχοντας συνεχή ύπη- 
ρεσίαν 4 τούλάχιστον ετών πλέον τής θητείας των, είς 
Μονάδας ’Αεροπορίας Στρατού ώς ιπταμένων καί είς τούς 
κρινομένους ώς πτητικώς ανεπαρκείς λόγω σωματικής 
άνικανότητ’ος ένεκεν αεροπορικού άτυχήματος κατόπιν γνω
ματεύσεως τής κατά νόμον υγειονομικής επιτροπής, χορη
γείται κατά τήν άπόλυσίν των έφ’ άπαξ χρηματικόν ποσόν 
“σον προς τάς άποδοχάς 6 μηνών τού βαθμού ύφ’ όν ούτοι 
έμισθοδοτοϋντο κατά τήν ημέραν τής άπολύσεώς των.

2. Αί άποδοχαί αύται υπολογιζόμενα· έπί τού βασικού 
μισθού μετά τών τυχόν επιδομάτων πολυετούς υπηρεσίας 
καί εύδοκίμου παραμονής, καταβάλλονται ύπό τάς προϋπο
θέσεις τάς προβλεπομένας ύπό τής έκάστοτε ΐσχυούσης 
Νομοθεσίας.

“Αρθρ. 3. Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δήμο-' 
σιεύσεώς του εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Περί Αξιωματικών ’Αεροπορίας Στρατού 
Ειδικής Μονιμότητος.

“ApSpov 1.
Προέλευσις — Κατάταξις.

1. Δόκιμ,οι έφεδροι αξιωματικοί άνήκοντες είς τά “Ο 
'το Σώμα Εφοδιασμού - Μεταφορών καί είς τό Τεχνικόν
μα, Βύναται νά έπιλέγωνται Βιά τήν ’Αεροπορίαν Στρ. 
κατόπιν υπευθύνου δηλώσεώς των καί νά κατατάσσωντα 
άξιωματικο! «’Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιμότητος 
κοταετοϋς ύποχρεώσεώς, τιθέμενοι έκτος οργανικών -ύέσε

2. Έκ τούτων οί προερχόμενοι άπό τά "Οπλα καί το Σ 
’Εφοδιασμού - Μεταφορών, ϋπηρετοϋν συνεχώς εις τήν 
πορίαν Στρατού ώς χειρισταί, οί Be προερχόμενοι άπό το Τ; 
,κόν Σώμα υπηρετούν εις Μονάδας τής ’Αεροπορίας Στρ 
ή Μονάδας Συντηρήσεως Αεροπορικού 'Υλικού ώς Τεχν

• Οί τελευταίοι ίπτανται εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις είς 
-νάδας τής ’Αεροπορίας Στρατού.

3. Οί έκ τού Τεχνικού Σώματος προερχόμενοι Δόκιμο: ή 
φεδροι αξιωματικοί δέον όπως κέκτηνται πτυχίον τούλάχ: 
Μέσης Τεχνικής Σχολής.

4. Εις τήν κατηγορίαν ταύτην τών αξιωματικών Βύνατα 
έντάσσωνται καί ο: ύπηρετούντες βάσει τού Ν.Δ. 1014/71 «

_ ύποχρεώσεώς ’Εφέδρων ’Αξιωματικών -χειριστών-τής-’Αερ 
ρίας Στρατού καί άποζημιώσεως τούτων κατά τήν άπόλ 
των».

5. Ή έπιλογή τών άνωτέρω πραγματοποιείται ύπό 5με> 
έπιτροπής έξ άνωτέρων άξιωματικών τής ’Αεροπορίας Σ· 
τού συγκροτούμενης διά Βιαταγής ’τού ’Αρχηγείου Στρατ

6. Ό άρι-άμός τών έπι/.εγομένων Βιά τήν ’Αεροπορίαν Σ- 
τοϋ καθορίζεται Βιά Βιαταγής τού ’Αρχηγείου Στρατού.

7. Ή διαδικασία έπιλογής ώς καί έτεραι λεπτομέρειαι 
•άορισ-άήσονταί Βιά παγίας Βιαταγής τού ’Αρχηγείου Στρα

νΑρ·3ρον 2.
Βα-$μολογική Έξέλιξις.

Οι άνωτέρω έξελίσσονται 6α-$μολογικώς μέχρι τού £aS 
τοϋ Άντισυνταγματάρχου προαγόμενοι ώς κατωτέρω:

α. Είς τον βα-ύμόν τού Άν-ύ υπολοχαγοϋ, ώς καί οί λ.οι 
Δόκιμοι έφεδρο: άξιωματικο! "Οπλων - Σωμάτων τής αύ· 
έκπαιδευτικής στρατευσίμου σειράς οπλιτών (ΕΣΣΟ) είς 
άνήκουν.

β. Εις τον 6α·5μον τοϋ 'Υπολοχαγοϋ μετά πέντε (5) έτη 
ραμονής είς τόν £α·ύμόν τού ’ΑνSυπολοχαγοϋ, ύπολογιζομέ 
τούτου άπό τής λήξεως τής κανονικής των -ύητείας.

γ. Είς τον όα-άμόν τοϋ Λοχαγού μετά πέντε (5) έτη παρα 
νής είς τόν £α-3μόν τού Υπολοχαγοϋ.

Β. Είς τόν £α·ύμόν τού Ταγματάρχου μετά έξ (6) έτη · 
ραμονής είς τόν £α·ύμόν τού Λοχαγού.

ε. Είς τον £α·5μόν τοϋ Άντισυνταγματάρχου μετά τόσοι 
(4) έτη παραμονής είς τόν £α·ύμόν τού Ταγματάρχου.

ζ. Μετά παραμονήν ένός (1) μηνός είς τόν βα-ύμόν τοϋ 
τισύνταγματάρχου άποστρατεύοντα: μέ τόν £α·5μόν τούτον.

“ApSpov 3.
Χρόνος Κρίσεως.

Α! κρίσεις πρός προαγωγήν τών άνωτέρω λαμ£άνουν χ 
ραν τρεις (3) μήνας πρός τής συμπληρώσεως τοϋ ύπο τού c 
·5ρου 2 τοϋ παρόντος προόλεπομένου χρόνου παραμονής είς τ 
έκάστοτε πρός προαγωγήν έα-ύμόν. , -

/:/ “ApSpov 4.
. Χρόνος Υπηρεσίας.

1. Οί άξιωματικο! άεροπορίας στρατού είοικής μονιμότητ 
διά τής έν παραγράφω 1 τοϋ ά’ρ-ύρου 1 ύπευ-ύύνου δηλώσει 
των, αναλαμβάνουν ύποχρέωσιν παραμονής είς το Στράτευ; 
Βιά χρονικόν διάστημα είκοσι (20) έτών, ύπολογιζόμενον ά 
τής λήξεως τής κανονικής των -ύητείας.


