
Στο νομοσχέδιο «’Αποκατάσταση των άξιωματικών καί
ύπαξιωματικών τής «Δίκης των ’Αεροπόρων».

Προς ιη Βουλή ιών Ελλήνων

Τό προτεινόμενο νομοσχέδιο αφορά στην άποκατάσταση^. 
των αξιωματικών καί ύπαξ’.ωματικών τής Πολεμικής Αερο
πορίας, πού είχαν διωχθεΐ και παραπεμφθει σε δίκη το 19θ2. 
ή οποία είναι γνωστή ώς «Δίκη τών Αεροπόρων». Με το ίδιο 
αύτο νομοσχέδιο προβλέπεται ή αποκατάσταση καί τών 
στρατιωτικών τής Πολεμικής ’Αεροπορίας πού προφυλακί
στηκαν, ή άποστρατεύτηκαν άλλα δεν παραπεμφθηκαν ως 
κατηγορούμενοι.

Το ιστορικό τής υπόθεσης αύτής πού είχε συγκλονίσει το 
πανελλήνιο καί έχει μείνει ώς ένα μελανό σημείο στη νεωτερη 
ιστορία μας, έχει ώς εξής :

’Αξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί τής Πολεμικής Αεροπο
ρίας, πού είχαν διακριθεϊ για τη δράση τους στά πεδία τών 
μαχών καί για τις υπηρεσίες τους στο 'Εθνος, κατηγορήθηκαν 
για βαρύτατα εγκλήματα, όπως ή προδοσία, ή κατασκοπεία, 
ή δολιοφθορά κ.ά.

Τό 1952 έλαβε χώρα στο ’Αεροδικείο ’Αθηνών ή πολύ
κροτη δίκη τών αξιωματικών πού έγινε γνωστή στο πανελ
λήνιο ώς «Δίκη τών ’Αεροπόρων». 'Ο λαός τής ’Αθήνας άντί- 
κρυσε κατάπληκτος τιμημένους πολεμιστές νά μεταφέρονται 
άπό συναδέλφους τους άλ.υσοδεμένοι στό κέντρο τής πρωτεύου
σας ,μέ τή στολή καί τα παράσημάτους,γιά νά δικαστούν ώς 
προδότες, κατάσκοποι καί δολ,ιοφθορεΐς. ΤΗταν σ’ όλους 
φανερό πώς πολλ.οί άπ’ αύτούς απειλούνταν νά οδηγηθούν στο 
έκτελεστικό άπόσπασμα.

Μετά άπό 30 περίπου ήμέρες διαδικασία:, πού διεξήχθη 
σέ βαριά άτμόσφαιρα άστυνομικής τρομοκρατίας, τό ’Αερο
δικείο έξέδωσε τήν καταδικαστική του άπό φάση : δύο σέ 
θάνατό, άλλος σέ ισόβια κάθειρξη καί άλλοι σέ βαριές ποινές 
πολυετούς στέρησης τής έλ.ευθερίας.

Τό Μάρτιο τού 1953 ή υπόθεση παραπέμφθηκε στό ’Ανα
θεωρητική Δικαστήριο. Κατά τή δίκη καταγγέλθηκαν βασα
νιστήρια καί άλλες σοβαρές παραβάσεις πού είχαν γίνει κατά 
τήν προανάκριση τών κατηγορουμένων, μέ συνέπεια νά δια
κοπεί ή δίκη «διά κρείσσονας άποδείξεις». .
■( Τό Σεπτέμβριο 1953 επαναλαμβάνεται ή δίκη.
,. 'Ο τύπος όλων τών πολ.ιτικών παρατάξεων, παρακολ,ουθεϊ 
καί δημοσιεύει μέ λεπτομέρειες όσα άποκαλύπτονται σ’ αυ
τήν. 'Η πανελλήνια κοινή γνώμη συγκλονίζεται άπό τις άπο- 
καλ.ύψεις καί καταγγελίες πού γίνονται στό ’Αναθεωρητικό 
Δικαστήριο γιά βασανισμούς, κατάχρηση εξουσίας, ψευδείς 
καταμηνύσεις, ψευδορκίες κ.ά. ’Από καθηγητές πανεπιστη
μίου διαπιστώνεται ότι οί κατηγορούμενοι είχαν ύποστεΐ φρι- 
κτά βασανιστήρια γιά' νά άποσπασθούν ομολογίες καί νά 
κατασκευασθούν ένοχοι. Στις 25 ’Οκτωβρίου 1953 άποχωρεϊ ή 
υπεράσπιση τών κατηγορουμένων έξαιτίας τού τρόπου, μέ τόν 
όποιο διεξάγεται ή δίκη. Ό Γεούργιος Παπανδρέου δηλώνει 
τήν επομένη : ««Δέν ανήκει εις τόν πολ.ιτικόν κόσμον νά έπεμ- 
βαίνη είς τό έργον τής Δικαιοσύνης. Ό τρόπος όμως μέ τον 
όποιον διεξάγεται ή δίκη τής ’Αεροπορίας μέ υποχρεώνει 
δυστυχώς νά προβώ εις τήν δήλωσιν ότι δέν είναι άξιος τής 
Ελληνικής Δικαιοσύνης». < ί

Ό Δικηγορικός Σύλλ.ογος ’Αθηνών, στις 5 Νοεμβρίου1953, 
μέ έγγραφό του προς τόν Πρόεδρο τής Κυβέρνησης, τούς 
'Υπουργούς ’Εθνικής Άμυνας καί Δικαιοσύνης καί στον 
πρόεδρο τού Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, εκφράζει τις άνη- 
συχίες 'του γιά τό κύρος τής άπόφασης πού έπρόκειτο νά έκ- 
δοθεϊ μέ άπουσία τής υπεράσπισης τών κατηγορουμένων. Έν 
τώ μεταξύ προσέρχονται στή δίκη ώς μάρτυρες υπεράσπισης 
πρώην Υπουργοί καί άρχηγοί Γ.Ε.Α. καθώς καί βουλευτές 
τής συμπολίτευσης καί τής άντιπολίτευσης καί καταθέτουν 
ότι οί κατηγορούμενοι άεροπόροι είναι άθώοι καί ότι ή κατη
γορία είναι προϊόν σκευουρίας τού Γραφείου Α2 τού ΓΕΑ.καί 
παρακρατικών δυνάμεων. ; . . > ώ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στις 28 Νοεμβρίου 1953" τό ’Αναθεωρητικό Δικαστήριο 
έξέδωσε, μέ άπουσία πάντοτε τής υπεράσπισης, τήν άπόφασή 
του, μέ τήν όποια καταδικάζονταν δύο.άπό τούς κατηγορου
μένους σέ ισόβια κάθειρξη καί οί ύπόλ.οιποι - έκτος άπό τέσσε
ρις πού άθωώθηκαν - σέ βαριές ποινές κάθειρξης.

Μετά τόν εγκλεισμό τών άεροπόρων στις φυλακές ή συζή
τηση μεταφέρεται στή Βουλή, ή όποια κατακλύζεται άπό 
ερωτήσεις γιά τήν ύπόθεση τής Δίκης, ένώ τό ενδιαφέρον τής 
κοινής γνώμης έχει κορυφωθεΐ, Μετά άπό ένα χρόνο περίπου, 
στις 12 Δεκεμβρίου 1954, έρχεται στή δημοσιότητα προσπά
θεια δολιοφθοράς δύο άεριωθούμενων άεροπλάνων τής Πολε
μικής Αεροπορίας, πού είχε 'υποκινήσει ό διοικητής τής άε- 
ροπορικής βάσης ’Ελευσίνας. Ό άξιωματικός αύτός μαζύ μέ 
τόν τμηματάρχη τού Α2 τού ΓΕΑ καί άλλους είχαν χαλκεύσει 
τή σκευωρία τής Δίκης τών Αεροπόρων καί άργότερα 
υπήρξαν άπό τούς στενούς συνεργάτες τών πραξικοπηματιών 
τής 21ης Άπρικλίου 1967.

Στή συνείδηση τού λ.αού καί τών μελών τής εθνικής άντι- 
προσωπείας υπάρχει πιά ή βεβαιότητα ότι οί άεοοπόροι ήταν 
θύματα σκευωρίας.

'Η τότε κυβέρνηση τού Κ. Καραμανλή εκδίδει τό Ν.Δ. 
3437/55, μέ τό όποιο άμνηστεύονται τά άδικήματα, γιά τά 
όποια είχαν καταδικασθεΐ οί άθώοι άεροπόροι, οί όποιοι άπο- 
λ.ύονται άπό τις φυλακές στις 14 Νοεμβρίου 1955, χωρίς νά 
άποκατασταθούν. Μέ τό Ν.Δ. 3555/1956 παραγράφονται 
όμως καί όλα τά άδικήματα τών σκευωρών τών βασανιστών., 
τών ψευδόρκων καί όλων γενικά τών στρατιωτικών καί ιδιω
τών πού συνέπραξαν στή σκευωρία τής Δίκης τής Αεροπο
ρίας. Μ’ αύτό τόν τρόπο άποκλείσθηκε ή δυνατότητα άναψη- 
λάφισης τής δίκης καί ή τιμωρία τών σκευωρών καί βασανι
στών, κατά τών όποιων είχαν καταθέσει μηνύσεις οί αεροπό
ροι.

Άπό τήν εποχή αυτή άρχίζει διαρκής άγουνας τών θυμά
των τής σκευωρίας γιά νομοθετική άποκατάσταση, χωρίς 
όμως επιτυχία. Τόν ’Απρίλιο τού 1965 κατατίθεται στή 
Βουλή γιά πρώτη φορά σχέδιο νόμου γιά τήν άποκατάσταση 
τών άξιωματικών καί ύπαξιωματικών τής Δίκης τών ’Αερο
πόρων, τό όποιο ένώ έγγράφεται στήν ήμερήσια διάταξη 
στις 10, 13, 17, 20 καί 27 Μαίου, τελικά δέ συζητεΐται. 
’Ακολούθησαν τά «Ίουλ,ιανά» τού 1965 καί στή συνέχεια 
τό καθεστώς τής έπταετοϋς δικτατορίας, τό όποιο είχε 
στενούς συνεργάτες καί προήγαγε τούς σκευωρούς.'

Μετά τήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας οί άεροπόροι 
συνέχισαν τόν άγώνα τους γι’ άποκατάσταση καί πάλι χωρίς 
έπιτυχία.

Τό Έθνος έξακολ,ουθεϊ νά φέρει στή συνείδησή του τό 
βάρος τής άνήκουστης σκευωρίας καί ή Πολ.ιτεία, άπωΟώντας 
τήν ένοχή της, έπί τριάντα ολόκληρα χρόνια άγνόησε τά 
θύματά της. *Η Κυβέρνηση αισθάνεται τό χρέος νά άποτ 
καταστήσει τά άθώα θύματα αύτής τής σκευωρίας καί νά 
άποδόσει τή δικαιοσύνη πού τούς όφείλ,ει ή Πολιτεία.

Τό Νομοσχέδιο ρυθμίζει τήν ηθική καί βαθμολογική 
άποκατάσταση δύο κατηγοριών στρατιωτικών τής Αερο
πορίας : εκείνων πού διώχθηκαν καί παραπέμφθηκαν σέ 
δίκη καί εκείνων πού δέν είχαν παραπεμφθει σέ δίκη, είχαν 
όμως προφυλ,ακισθεΐ, βασανισθεΐ ή δυσμενώς κριθεϊ γιά τήν 
ίδια ύπόθεση, γιά τήν όποια είχαν παραπεμφθει οί πρώτοι.

Ειδικότερα, ή προτεινόμενη στή Βουλή ρύθμιση έχει ώς* r ~ · · *εςης : .
Άρθρο 1 . .

Μέ τήν παράγραφο 1 αυτού τού άρθρου ορίζεται ή ηθική 
καί ή βαθμολογική άποκατάσταση τών στρατιωτικών τής 
Πολ.εμικής Αεροπορίας πού είχαν παραπεμφθει ώς κατη
γορούμενοι στή «Δίκη τών Αεροπόρων» τό 1952 καί στή 
συνέχεια άμνηστεύθηκαν μέ τό ν.δ. 3437/1955 άνεξάρτητα 
άν ζούν ή όχι. 'Η κατηγορία αύτή περιλαμβάνει 15 περίπου 
μξιωματικούς, άρχισμηνίες καί ύπαξιωματικούς. Άπ’ αύτούς 
έχουν ήδη. άποβιώσει τρεις, άπό τούς κυριότερους κατη_



ορούμενους τής δίκης ό Άντ/ρχος Θεοφ. ΜΕΤΑΞΑΣ, ό 
τχηναγός Έλευθ. Ζαφειρόπουλ.ος καί ό Άρχ/νίας Εύάγγ. 
\ΡΑΓΙΑΝΝΗΣ.
Ή παράγραφος 2 ρυθμίζει τή βαθμολογική άποκατά- 

:αση των άεροπόρων, ή όποια γίνεται άμέσως μετά τήν 
ρωση τής άπόφασης τοΰ Είδικοϋ Συμβουλίου άπό τον 
’πουργό Εθνικής "Άμυνας. Μέ τή βαθμολογική άποκατά- 
-αση οί άεροπόροι προάγονται στο βαθμό πού προαχθήκανε 
ώτεροί τους τής ίδιας ειδικότητας. Ώς άνώτατο όριο για 
-ν προαγωγή ορίζεται ό ανώτατος βαθμός εξέλιξης πού 
οοβλέπεται για τήν ειδικότητα τοΰ ιπτάμενου, ή τοΰ Σώ- 
χνος ή γενικής ειδικότητας τοΰ Σώματος άπό τό όποιο 
οοέρχονται. ’Επίσης έφαρμόζονται καί έδώ οί διατάξεις 
ά τό όριο ήλικίας πού ισχύουν σχετικά μέ τις προαγωγές 
;τές. Οί προαγωγές γίνονται μέ προεδρικό διάταγμα πού 
-δίδεται μέ πρόταση τοΰ 'Υπουργού Εθνικής "Αμυνας. Οί 
τοκαθιστάμενοί αποστρατεύονται κατά τον χρόνο τής άπο- 
τρατείας των νεωτέρων τους.

"Άρθρο 2
Γιά τήν άποκατάσταση των στρατιωτικών αύτών, σύμ- 

ανα μέ τό προηγούμενο άρθρο άποφαίνεται Ειδικό Συμ- 
<ύλιο άνώτατων ή άνώτερων άξιωματικών τής Πολεμικής 
Αεροπορίας, - τοΰ όποιου η σύνθεση καί ή διαδικασία θά 
ισθεΐ μέ άπόφαση τοΰ 'Υπουργού ’Εθνικής "Αμυνας.
Δεδομένου ότι ή κατηγορία αυτή των άεροπόρων είναι 

χφώς καθορισμένη καί ή άποκατάσταση τους γίνεται 
τευθείας μέ τό νόμο ή άπόφαση τού Συμβουλίου είναι 
απιστωτική. Ριά τόν ίδιο λόγο δέν έπιβ ίλλεται στούς 
τοκαθιστάμενους νά υποβάλουν αίτηση γιά Αποκατάσταση 
•λά τό Συμβούλιο ενεργεί αύτεπάγγελτα καί μέ φανερή 
ηφοφορία (παρ, 2). 'Η κύρωση τής άπόφασης τοΰ Συμ- 
ουλίου άπό τόν 'Υπουργό ’Εθνικής "Αμυνας είναι τυπική 
ταρ. 3), μετά δε τή δημοσίευση αυτή τά διατάγματα άπο- 
τρατείας των άποκαθισταμένων άνακαλούνται αύτοδι- 
χίως.
'Η μακροχρόνια άναμονή των θυμάτων τής σκευωρίας 
ά δικαιοσύνη απαιτεί ταχεία διαδικασία αποκατάστασής 
•υς. Γιαυτό επιβάλλει στον 'Υπουργό ’Εθνικής "Αμυνας 
α μήνα προθεσμία γιά σύσταση τού Ειδικού Συμβουλίου, 
ό Συμβούλιο επίσης μηνιαία προθεσμία καί γιά τήν κύ- 
■>ση τής άπόφασης είκοσι ήμερων προθεσμία (παρ. 2 καί 
|.

"Αρθρο 3
Μέ τήν παρ. 1 αύτοΰ τού άρθρου ορίζεται ότι ολόκληρος 
χρόνος άπομάκρυνσης άπό τήν υπηρεσία των άποκαθι- 

"αμένων άεροπόρων, άνεξάρτητα μέ ποιό τρόπο έγινε ή 
τομάκρυνση, καθώς καί ό χρόνος προφυλ.άκισης καί φυλά- 
σής τους λ.ογίζεται ώς χρόνος πραγματικής συντάξιμης 
ηρεσίας μέ όλ.ες τις συνέπειες.
Έκτος άπό τήν παραπάνω οικονομικής φύσης συνέπεια, 
άποκατάσταση είναι κατά κύριο λύγο ήθική. Δέν παρέχει, 
νεπώς, δικαίωμα, σύμφωνα μέ τήν παρ. 2, όποιασδήποτε 
αδρομικής λήψης άποδοχών, σύνταξης ή άλλ.ων άσφαλ.ι- 
τκών παροχών.

"Αρθρο 4.
Τό άρθρο 4 ρυθμίζει τήν ήθική καί βαθμολογική άπο- 
-τάσταση μιας δεύτερης κατηγορίας θυμάτων τής ίδιας 
ιευωρίας : τών στρατιωτικών εκείνων τής Πολεμικής
εροπορίας, οί όποιοι δέν είχαν παραπεμφθεί σέ δίκη, 
λά είχαν προφυλακισθεί ή άποστρατευθεΐ γιά σχετικούς 
γους, γιά τούς όποιους είχαν παραπεμφθεί οί κατη
χούμενοι στή «Δίκη τών ’Αεροπόρων» (παρ. 1 ).
Δεδομένου ότι ή κατηγορία αύτή δέν προσδιορίζεται 
βέβαια στοιχεία καί οί ύπαγόμενοι σ’ αύτήν δέν είναι 

ωστοί, γιά τήν άποκατάσταση τους άπαιτείται αίτηση 
ιν ενδιαφερομένων, πού ύποβάλλ.εται, μέσα σέ άνατρεπτική 
οθεσμία δύο μηνών άπό τή δημοσίευση αύτοΰ τού Νόμου.

: περίπτωση πού έχουν άποβιώσει, ή αίτηση μπορεί νά

υποβληθεί άπό τή σύζυγο, ή άπό τέκνο, ή άπό γονέα ή άπό 
άδελφό τους. 'Η άπόφαση έδώ τού Ειδικού Συμβουλίου 
κρίνει, άν συντρέχουν οί προϋποθέσεις τοΰ νόμου γιά άπο- 
κατάστασή καί άποφαίνεται άναλόγως.

. "Αρθρο δ.
Τό άρθρο 5 ορίζει τήν έναρξη ισχύος τού νόμου μέτή δη

μοσίευσή του στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
’Αθήνα. 14 Δεκεμβρίου 1982

'Ο 'Υπουργός Οικονομικών 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ

'Ο Πρωθυπουργός καί 'Υπουργός ’Εθνικής "Αμυνας
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Τής 6ης Ειδικής Συνεδριάσεως τής 'Ολομέλειας τού Ε
λεγκτικού Συνεδρίου τής 22ης Δεκεμβρίου 1982.
Μέλη : Ήλ.ίας Κάμτσιος, Προεδεύων ’Αντιπρόεδρος, 

Ίων. Κατσικάς, Άθαν. Άδριανός, ’Αντιπρόεδροι, Γεωργ.' 
Καραχάλιος, Αύρ. Καρανίκος, Εύαγγ." Καλλίτσης, Νικόλ;. 
Παπαγιαννίδης, Ίων. Καρατζάς, Άναστ. Γκόνης, Νικήτ. 
Νικητάκης, Στέργ. Βάλλας, Πανν. Γιαννακόπουλ.ος, Νικολ. 
Κόντος, ’Αχ λ. Γκατσόπουλος καί Δημήτρ. Ματσιώτας 
Σύμβουλοι.

Ό Πρόεδρος Νικ. Θέμελης καί οί Σύμβουλοι Σταμ. 
Πασσάς καί Ίων. Λογοθέτης, άπουσίασαν δικαιολογημένα.

Γενικός ’Επίτροπος τής ’Επικράτειας : Πλούτ. Καρράς, 
Άντεπίτροπος.

Γραμματέας : Λέων. Γιάτσης.
Μέ τήν αρχή τής Συνεδριάσεως ό Σύμβουλ.ος Γεωργ. 

Καραχάλ.ιος, πού ορίστηκε εισηγητής άπό τόν Πρόεδρο, 
εισάγει στήν Όλ.ομέλ.εια τό σχέδιο νόμου πού έστειλε τό 
'Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο τού Κράτους- 
'Υπηρεσία Συντάξεων) μέ τό Γ. 8660/1S94/M. 13/3-49/15. 
12.19S2 έγγραφό του στό Γενικό ’Επίτροπο τής Επικρά
τειας «άποκατάσταση τών άξιωματικών καί ύπαξιωματικών 
τής «Δίκης τών ’Αεροπόρων», γιά νά γνωμοδοτήσει, σύμφωνα 
μέ τό άρθρο 73 παράγρ. 2 τού Συντάγματος.

Τό σχέδιο αύτό έχει ώς έξής :

'Αρθρο 1.
1. Οί αξιωματικοί οί άρχισμηνίες (άνθυπασπιστές) καί 

οί ύπαξιωματικοί τής Πολ.εμικής ’Αεροπορίας, πού είχαν 
διωχθεΐ καί παραπεμφθεί ώς κατηγορούμενοι στή «Δίκη 
τών ’Αεροπόρων» γιά άδικήματα, τά οποία άμνηστεύτηκαν 
μέ τό ν.δ. 3437/1955, είτε καταδικάστηκαν, είτε άθωώ- 
θηκαν, άποκαθίστανται έστω καί άν έχουν άποβιώσει, ήθικά 
καί βαθμολογικά στις τάξεις τής Πολ.εμικής ’Αεροπορίας, 
ώς άθώοι καί θύματα ψευδών κατηγοριών.

2. Οί άποκαθιστάμενοι προάγονται άναδρομικά στο βαθμό 
πού είχαν προαχθεί νεώτεροί τους τής ίδιας είδικότητος, 
χωρίς πάντως νά ύπερβούν τήν υπηρεσιακή έξέλ.ιξη τής 
ειδικότητας ή τοΰ Σώματος στό οποίο άνήκαν. 'Ως προς τό 
όριο ή/.ικίας εφαρμόζονται οί διατάξεις πού ΐσχυαν κατά τήν 
προαγωγή τών νεωτέρων τους. Οί άποκαθιστάμενοι άπο- 
στρατεύονται κατά τό χρόνο τής άποστρατείας τών νεωτε
ρών τους.

"Αρθρο 2.
1. Γιά τήν άποκατάσταση, προαγωγή καί άποστρατεια 

τών στρατιωτικών πού εμπίπτουν στό προηγούμενο άρθρο 
άποφαίνεται ειδικό Συμβούλιο, πού άποτελεΐται άπό πέντε 
ανώτατους ή άνώτερους άξιωματικούς τής Πολεμικής 
’Αεροπορίας, άνεξάρτητα άπό τή σειρά άρχαιότητας τών 
άξιωματικών πού άποκαθίστανται.
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Ό Πρόεδρος, ό εισηγητής καί τά λοιπά τρία μέλη τοϋ 
Συμβουλίου, καί ό γραμματέας του, ορίζονται μέ άπόφαση 
τοϋ 'Υπουργού ’Εθνικής "Αμυνας, ή όποια έκδίδεται σέ 
ένα μήνα άπό τή δημοσίευση αύτοϋ τοϋ νόμου.

2. Τό Συμβούλιο ενεργεί αύτεπάγγελτα καί αποφασίζει 
μέσα σέ προθεσμία εν ς μηνός άπό τή συγκρότησή του, 
μέ φανερή ψηφοφορία.

Οί λεπτομέρειες τής διαδικασίας καθορίζονται μέ τήν 
υπουργική άπόφαση πού προβλέπεται στην προηγούμενη 
παράγραφο.

3. Οί άποφάσεις τοϋ Ειδικού Συμβουλίου υποβάλλονται 
στον Υπουργό ’Εθνικής Άμυνας γιά κύρωση τό άργότερο 
μέσα σέ είκοσι ήμέρες άπό τή λήξη των εργασιών του. 
Ή κυρωτική άπόφαση τοϋ 'Υπουργού δημοσιεύεται στήν 
’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. Μετά τή δημοσίευση αυτή 
τά διατάγματα άποστρατείας των άποκαθισταμένων είτε 
είχαν άποστρατευθεϊ πρίν άπό τήν παραπομπή τους είτε 
μετά τή δίκη ή τήν άμνήστευσή τους, άνακαλοϋνται αυτο
δικαίως.

Άρθρο 3.
1. Ό χρόνος τής άπομάκρυνσης άπό τήν υπηρεσία των 

στρατιωτικών πού άποκαθίστανται σύμφωνα μέ τό νόμο 
αυτό, καθώς καί ό χρόνος προφυλάκισής τους λογίζεται

-από τή δημοσίευση τής κυρωτικής άπόφασης πού προβλέπει 
ή παρ. 3 τοϋ προηγούμενου άρθρου, ώς χρόνος πραγματικής 
συντάξιμης στρατ ωτικής υπηρεσίας μέ όλες τις συνέπειες 
καί ή σύνταξή τους υπολογίζεται μέ βάση τό βαθμό στόν 
όποιο άποκαθίστανται οίκοθεν άπό τήν 11η Δ/νση τοϋ 
Γ.Λ.Κ.

2. 'Η άποκατάσταση δέν παρέχει δικαίωμα σέ άναδρο- 
μική λήψη άποδοχών ή σύνταξης ή σέ άναδρομική προσαρμογή 
τής σύνταξης, ούτε δικαίωμα σέ λήψη έφ’ άπαξ ή συμπλη
ρωματικού έφ’ άπαξ βοηθήματος άπό τά ταμεία άλληλ.οβοη- 
θείας ή σέ άναδρομικό μέρισμα ή διαφορά μερίσματος, άπό 
τό Μετοχικό Ταμείο ’Αεροπορίας.

Άρθρο 4.
1. Στρατιωτικοί τής Πολεμικής Αεροπορίας ποΰ χωρίς 

νά παραπεμφθοΰν σέ δίκη, προφυλακίσθηκαν ή άποστρατεύ- 
θηκαν γιά λόγους σχετικούς μέ εκείνους τής παραπομπής 
σέ δίκη τών βαθμοφόρων πού άναφέρονται στήν παρ. 1 τοϋ 
άρθρου 1, άποκαθίστανται επίσης, υστέρα άπό αίτηση τους 
πού ύποβάλλεται στο Γενικό ’Επιτελείο ’Αεροπορίας, μέσα 
σέ δύο μήνες άπό τήν έναρξη ισχύος αύτοϋ τοϋ νόμου. Σέ 
περίπτωση θανάτου, ή αίτηση μπορεί νά υποβληθεί άπό 
τη σύζυγο ή άπό τέκνο ή άπό γονέα ή άπό άδελφό.

2. 'Ως προς τή διαδικασία καί τά άποτελέσματα τής 
άποκατάστασης εφαρμόζονται άνάλογα οί διατάξεις τών 
προηγούμενων άρθρων.

Άρθρο 5.
Ή ισχύς τοϋ νόμου αύτοϋ άρχίζει άπό τή δημοσίευσή του 

στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
’Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 1982

'Ο Ποωθυπουογός καί 'Υπουργός ’Εθνικής Άμυνας
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

'Ο 'Υπουργός Οικονομικών
Δ Η Μ. ΚΟΥΛΟ ΥΡΙΑΝΟΣ

'Ο Γενικός ’Επίτροπος τής ’Επικράτειας έχει τή γνώμη 
ότι οί τάξεις τοϋ άνωτέρω σχεδίου είναι δικαιολογημένες άπό 
την εισηγητική έκθεση πού τό συνοδεύει, καθόσον άφορά 
τις συνταξιοδοτικές διατάξεις γιά τις όποιες υπάρχει αρμο
διότητα τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου.

'Ο Εισηγητής Σύμβουλος Γεώργ. Καραχάλιος εΐσηγεΐται 
ώς ακολούθως :

Μέ τις διατάξεις τοϋ σχεδίου νόμου έπιδιώκεται ή ήθική 
και ή βαθμολογική άποκατάσταση α) τών στρατιωτικών

τής Πολεμικής ’Αεροπορίας πού είχαν παραπεμφθεΐ σάν 
κατηγορούμενοι στή γνωστή Δίκη τών ’Αεροπόρων τοϋ 1952 
καί άμνηστεύθηκαν μέ τό Ν.Δ. 3437/1953 καί β)τών στρα
τιωτικών εκείνων τής Πολεμικής ’Αεροπορίας πού δέν 
είχαν -παραπεμφθεΐ σέ δίκη αλλά είχαν προφυλακισθεί ή 
άποστρατευθεϊ γιά τούς ίδιους ή σχετικούς λόγους γιά τούς 
όποιους είχαν παραπεμθεΐ οί παραπάνω κατηγορούμενοι 
στή «Δίκη τών ’Αεροπόρων».

Οί διατάξεις τών άρθρων 3 καί 4 έχουν συνταξιοδοτικό 
περιεχόμενο, σωστά όμως συμπεριλ.ήφθηκαν στο νομοσ/έ- 
διο γιά τό όποιο ζητήθηκε ή γνωδοτότηση γιατί ό διαχω
ρισμός τους καί ή θέσπισή τους μέ νέο νομοσχέδιο θά μπο
ρούσε νά δημιουργήσει θέμα κατά τήν εφαρμογή τους.

Σχετικά μέ τή διάταξη τοϋ άρθρου 3 παρατηρούμε ότι 
γιά νά άποφευχθοϋν έρμηνευτικά ζητήματα κατά τήν εφαρμο
γή τής διάταξης αύτής, στήν παράγραφο 1 μετά τή φράση 
«φυλάκισή τους» νά προστεθεί ή φράση «πού διανύθηκε 
μέχρι τής κατάληψης άπό τό όριο ηλικίας ή μέχρι νά συμπλη
ρώσουν 35 χρόνια πραγματικής καί συντάξιμης ύπηρεσίας».

Στή συνέχεια νά προστεθεί παράγραφος 2 μέ τά έξής :
«'Η σύνταξη αυτών πού άποκαθίστανται θά άναπροσαρμοστεϊ 
μέ πράξη τής 'Υπηρεσίας Συντάξεων τοϋ Γενικού Λογιστηρίου 
τοϋ Κράτους, μετά άπό αίτηση τών ενδιαφερομένων μέ 
βάση τον βα-$μό στόν όποίο είχαν προαχ·5εί μέχρι πού κατα
λήφθηκαν άπό τό όριο ηλικίας ή μέχρι πού συμπλήρωσαν 35 
χρόνια υπηρεσία, ή ίέ αυξημένη σύνταξη ορίζεται πληρωτέα 
ιάπό τήν πρώτη τοϋ μήνα τής ύποόολ,ής τής αίτησης».

Μετά τήν προσθήκη αύτή ή δεύτερη παράγραφος θά πάρει 
άριθμό 3.

'Η Όλομέλ.εια, μετά άπό συζήτηση, άποδέχθηκε όμό- 
φωνσ. τήν άνωτέρω εισήγηση.

Τελειώνοντας ή συζήτηση συντάχθηκε τό παρόν πρακτικό 
τό όποιο άφοϋ θεωρήθηκε καί έγκρίθηκε άπό τον Πρόεδρο, 
υπογράφεται άπό τον ίδιο καί τό Γραμματέα.

*0 Πρόεδρος _ Ό Γραμματέας
ΗΛ. ΚΑΜΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝ. ΓΙΑΤΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
’Αποκατάσταση τών άξιωματικών καί ύπαξιωματικών

τής «Δίκης τών ’Αεροπόρων».

Άρθρο 1. ■■-*■·
1. Οί άξιωματικοί, οί άρχισμηνίες (άνθυπασπιστές) 

καί οί ύπαξιωματικοί τής Πολ,εμικής ’Αεροπορίας πού 
είχαν διωχθεΐ καί παραπεμφθεΐ ώς κατηγορούμενοι στή 
«Δίκη τών ’Αεροπόρων» γιά άδικήματα, τά οποία άμνηστεύ- 
τηκαν μέ τό Ν.Δ. 3437/1955, είτε καταδικάστηκαν, είτε 
άθωώθηκαν, άποκαθίστανται έστω καί άν έχουν άποβιώσει, 
ήθικά καί βαθμολογικά στις τάξεις τής Πολεμικής ’Αερο
πορίας, ώς άθώοι καί θύματα ψευδών κατηγοριών.

2. Οί άποκαθιστάμενοι προάγονται άναδρομικά στό βα
θμό πού είχαν προαχθεΐ νεώτεροί τους τής ίδιας ειδικότητας, 
χωρίς πάντως νά ύπερβοϋν τήν υπηρεσιακή έξέλιξη τής 
ειδικότητας ή τοϋ Σώματος στό όποιο άνήκαν. 'Ως πρός 
τό όριο ήλικίας εφαρμόζονται οί διατάξεις πού ϊσχυαν κατά 
τήν προαγωγή τών νεωτέρων τους. Οί άποκαθιστάμενοι 
άποστρατεύονται κατά τό χρόνο τής άποστρατείας τών νεω
τέρων τους.

Άρθρο 2.
1. Γιά τήν άποκατάσταση, προαγωγή καί άποστρατεία 

τών στρατιωτικών πού έμπίπτουν στό προηγούμενο άρθρο 
άποφαίνεται Ειδικό Συμβούλιο πού άποτελεΐται άπό πέντε 
άνώτατους ή άνώτερους άξιωματικούς τής Πολεμικής 
’Αεροπορίας, άνεξάρτητα άπό τή σειρά άρχαιότητας τών 
άξιωματικών πού άποκαθίστανται.

'Ο Πρόεδρος, ό εισηγητής καί τά λοιπά τρία μέλη τοϋ 
Συμβουλίου, καί ό γραμματέας του, ορίζονται μέ άπόφαση 
τοϋ Ύπουργοϋ ’Εθνικής Άμυνας, ή όποια έκδίδεται σέ 
ένα μήνα άπό τή δημοσίευση αύτοϋ τοϋ νόμου.


