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Προς Την Βουλή Των Ελλήνων 
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 

Δια τον κ. Υπουργό Εθνικής Αμύνης  
 

  
 

Θέμα : Μείωση Πτητικού Επιδόματος Π.Α. 
 
Είναι γεγονός ότι οι Πιλότοι της Π.Α. με έναν ιδιόμορφο τρόπο αποχής από τις 

πτήσεις προφασιζόμενοι λόγους ασθένειας ή μη καλής διάθεσης υγείας που συνάδουν 
απόλυτα με την συμβολή στην Ασφάλεια των Πτήσεων, όντως δεν εκτέλεσαν καμία 
πτητική δραστηριότητα, στις 26/4/2010, πλην των απολύτως αναγκαίων που 
αφορούσαν στην Εθνική και Κοινωνική υπόσταση και ασφάλεια της χώρας. 
 Οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας είναι αξιωματικοί με μεγάλες ψυχικές 
ακαδημαϊκές και επιμορφωτικές ικανότητες, έχουν εμπλουτισθεί από μεγάλες και άξιες 
αρετές, κατά την 4ετή φοίτησή τους στη Σχολή Ικάρων αγαπούν τη δουλειά τους και 
την πατρίδα, αισθάνονται υπερήφανοι για την δύσκολη αποστολή τους – κάνουν πάντα 
το καθήκον τους γιατί έτσι έχουν γαλουχηθεί και δεν επέλεξαν αυτό το αξίωμα για τα 
πολλά χρήματα, ούτε για να γίνουν πλούσιοι, όμως θεωρούν μεγάλη αδικία την μείωση 
του Πτητικού τους Επιδόματος κατά 35%, ενός επιδόματος που μάλλον θα έπρεπε να 
σκεπτόμαστε πώς θα ήταν δυνατόν να αυξήσουμε “κάτι τι” και όχι να το μειώσουμε, 
προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να αισθάνονται τουλάχιστον αξιοπρεπείς για το 
δύσκολο, επίπονο και υπεύθυνο αυτό έργο και όχι επαίτες. 

 Η περικοπή του Πτητικού Επιδόματος των πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, 
μέσα στις σημερινές συγκυρίες θα μειώσει και θα καταρρακώσει το ηθικό και ψυχικό 
φρόνημά τους και πολύ φοβάμαι ότι θα συμβάλει στην χαλάρωση της Εθνικής 
Προστασίας και της Ασφάλειας των Πτήσεων. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε   : 
 
Πότε θα διορθωθεί η αδικία αυτή εις βάρος των ιπταμένων, κάτι που το έχει ανάγκη η 
πατρίδα μας για να δημιουργηθούνε οι απαιτούμενες συνθήκες του αξιομάχου και 
ευψύχου  των πιλότων μας; 

 
Αθήνα, 05/05/2010 

 
Ο Ερωτών Βουλευτής 

 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος 

Αρ.Κατ. 9751/519 
Ημερ. 05/05/2010 
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