
ΙΙερί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεων τοΰ άρθρου 
ί τοϋ Ν.Δ. 91/1973 «περί Σχολής ’Εθνικής Άμύνης 
καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

Προς tip· Βουλήν ιών ‘Ελλήνων
Διά τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 91/1973, 

c τοϋτο ισχύει σήμερον, καθορίζεται ότι άποστολή τής 
Σχολής Εθνικής ’Αμύνης είναι ή έπιμόρφωσις ’Αξιωμα
τικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, τής Χωροφυλακής, τοϋ 
Λιμενικού Σώματος καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ώς 
καί Υπαλλήλων τών Υπουργείων καί τών καθ’ οίονδήποτε

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ νά φοιτήσουν εις τήν 29ην ’Εκπαιδευτικήν Σειράν τής Σχο
λής δεν ένδείκνυται νά έπαναπατρισθοϋν,1 τουλάχιστον προ 
τής παρελεύσεως έτους καί συνεπώς δεν δύνανται νά φοι
τήσουν εις τήν 29ην Εκπαιδευτικήν Σειράν τής ΣΕ0Α.
-- 4. ΙΤρό ς άντιμετώπισιν τών ανωτέρω θεμάτων συνετάγη 

- τό προκείμενον σχέδιον νόμου διά τών επί μέρους διατάξεων 
τοϋ οποίου καθορίζονται τά άκόλουθα :

α) Διά τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 1 τοϋ προκειμένου 
Νομοσχεδίου αντικαθίσταται ή παράγραφος 2 τοϋ άρθρου 
1 τοϋ Ν.Δ. 91/1973 ώς τοϋτο ΐογύει, προκειαένου νά συ-

χειρ ίζωνται θέματα Εθνικής ’Αμύνης έν τώ πλαισίω των 
αρμοδιοτήτων 'των. '
’ ^εν’π^όρ?.έπεται ή έπιμόρφωσις διά τον σκοπόν τούτον 
καί ’Αξιωματικών τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος καίτοι 
τοϋτο Οειυρεϊται Σώμα ’Ασφαλείας καί είναι στρατιωτικούς 
ώργανωμένον. Ή 'φοίτησις Άξιο'ματικών Πυροσβεστικού 
Σώματος, πτυχιούχων Σχολών Άνωτάτων ’Εκπαιδευ
τικών Ίδρυμάτιυν, εις τήν Σχολήν ’Εθνικής ’Αμύνης θά 
ουμβάλλη είς τήν άνάπτυξιν τής συνεργασίας μεταξύ τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων,'τών Σωμάτων Ασφαλείας καί τών 
Κρατικών Υπηρεσιών επί γενικών ζητημάτων προπαρα- 
σκευής δργανώσεως καί διεξαγωγής τής ’Εθνικής Άμύνης.

2:. Διά της παραγράφου 5 τοϋ ίδιου άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 
91/1973, καθορίζεται δτι οί προς φοίτησιν Σπουδασταί 
δέον νά έχουν ήλικίαν ούχί άνωτέραν τών 4S έτών. Τοϋτο 
όμως θεωρείται έμπόδιον τών έπερχομένων τάξεων Αξιω
ματικών, τοϋ Στρατού Ηηρας ιδίως, καθ’ όσον ελάχιστοι 
Αξιωματικοί θά είναι ήλικίας κατά τον περί Στρατολογίας 
Νόμον 48 έτών καί νεώτεροι όταν κατά τάς κειμένάς διατάξεις 
•έχουν σειράν προς φοίτησιν, κατόπιν επιλογής'βεβαίως. ‘

Διά τον λόγον τούτον κρίνεται σκόπιμον όπως τό όριον 
ήλικίας καθορισθή είς τό τοιοϋτον τών 50 έτών. *

3. Έξ άλλου είς θέσεις τοΰ εξωτερικού υπηρετεί άριθμός 
Αξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων οίτινες δι’ υπηρε
σιακούς λόγους, καίτοι έπελέγησαν βάσει τοϋ νόμου 109/75

μπεριληφθοϋν είς τούς έχοντας δικαίωμα προς φοίτησιν 
είς ΣΕΘΑ Αξιωματικοί τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος, 
είς (1) άνά διετίαν καί έφ’ όσον είναι πτυχιοΰχος Σχολής 
’Ανωτάτου ’Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

β) Διά τής παραγράφου 2 τοϋ ίδιου άρθρου τοϋ Νομο
σχεδίου τούτου, άντικαθίσταται ή παράγραφος 5 τού άρθρου 
J , φοϋ αύτςϋ Ν.Δ/τος ώστε όριον ήλικίας τών πρός φοίτησιν 
σπουδαστών νά είναι τύ 50όν έτος καί ούχί τό 48ον ώς 
μέχρι σήμερον. * ν

γ) Διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ νομοσχεδίου καθορίζεται ότι 
• οι Αξιωματικοί τών ’Ενόπλων Δυνάμεων έπιλεγέντες δυ

νάμει τοϋ Νόμου 109/1975 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων 
■τινών τής ΣΕΘΑ» καί μή φοιτήσαντες λόγω υπηρεσιακού 

' κωλύματος εις τήν Σχολήν δύνανται νά φοιτήσουν- είς τήν 
πρωτην' Εκπαιδευτικήν Σειράν τής Σχολής, ήτις θέλει 
όρισθή διά τύ μ τά τον ’Ιούλιον 1977 χρονικόν διάστημα 
άνεξαρτήτως βαθμοΰ τόν όποιον θά φέρουν κατά τον χρόνον 
τής φοιτήσεώς των είς τήν Σχολήν, έφ’ όσον βεβαίως δέν 
έχουν ύπερβή τό 53ον έτος τής ήλικίας των.

δ) Διά τοΰ άρθρου 3 καθορίζεται ότι ή ισχύς τοϋ παρόν- 
τος άρχεται από τής δημοσιεύσεώς του διά τής Έφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως. . ■. -'

5. Είς τήν ρύθμισιν τών ώς άνω θεμάτων άποσκοπεΐ τό 
προκείμενον σχέδιον Νόμου τού όποιου τήν έπιψήφισιν 

- έπιθυμοΰμέν.’ ' ·. ' ■■■; · ,· ‘ ·

’Εν Άθήναις τη 21 ’Οκτωβρίου 197()

-, Ό 'Τπουργός Εθνικής Άμύνης_
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ


