
Στο Σχέδιο Νόμου «περί Εκπαιδεύσεως των Στελεχών 
του Στρατού Ξηράς». --------- ------

Προς τη Βουλή των Ελλήνων _

1. Τ’ αναφερόμενα στην εκπαίδευση των Στελεχών του 
Στρατού Ξηράς θέματα ρυθμίζονται, σήμερα, διά του Α.Ν. 
2125/1939 «περί Εκπαιδεύσεως Στελεχών εις Στατιωτικάς 
Σχολάς και Κέντρα Εκπαιδεύσεως», που είναι συνημμένος 
στο παρόν ως Παράρτημα «Καταργούμενες Διατάξεις».

2. Οι παραπάνω διατάξεις σήμερα έχουν ξεπερασθεί, 
γιατί στο μεταξύ σημειώθηκε τεράστια εξέλιξη των οπλι
κών συστημάτων και γιατί φυσιολογικά διαφοροποιήθηκε 
και το Σύστημα Εκπαιδεύσεως και επομένως χρειάζονται 
αναθεώρηση και προσαρμογή στις απαιτήσεις του παρόντος, 
αλλά και στις προσδοκίες του μέλλοντος.

3. Το παρόν Σχέδιο Νόμου αποτελεί καρπό συστηματικής 
και συλλογικής μακράς προεργασίας. Εμφορείται από την 
βασική αρχή της προσαρμογής στις τεχνολογικές και εκπαι
δευτικές εξελίξεις και :

α) Αποτελεί βασικό πλαίσιο, ευέλικτο, και αφήνει ευρέα 
περιθώρια προς τους Οργανισμούς των Σχολών, για την 
προσαρμογή τους στις παρουσιαζόμενες ανάγκες του Στρατού.

β) Καταργεί και αντικαθιστά τον Νόμο 2125 του 1939, 
ο οποίος φυσιολογικά κατάντησε ανεδαφικός και σε πολλά 
μέρη του αναχρονιστικός.

γ) Περιλαμβάνει νέες διατάξεις απαραίτητες για την 
θεμελίωση στο Στρατό συγχρόνων αντιλήψεων περί εκπαι- 
δεύσεως.

δ) Απηχεί το υφιστάμενον πνεύμα της απλούστευσης των 
διαδικασιών και περιορισμού της γραφειοκρατίας. ■.

4. Ειδικώτερα με τον Νόμο αυτό επιδιώκεται : ‘
α) Δια του Κεφαλαίου «Α» Γενικές Διατάξεις (Άρθρα

ι-2)· . .; · - . f
Ο καθορισμός του Σκοπού του Νομόθετήματ'ος. 

ϊ β) Δια του Κεφαλαίου «Β»' Εκπαίδευση Στελεχών στό 
Εσωτερικό (Άρθρα 3-14) λ ·'' ι

% Η ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται :
1) Στον προορισμό των Σχολών (Άρθρο 3).
2. Στον καθορισμό διάκριση, έδρα, υπαγωγή των Σχο

λών και Κέντρων Εκπαιδεύσεως, όπως και τα αφορώντα 
στη συγκρότηση νέων Σχολών (άρθρα 4-6).

3) Την λειτουργία, αναστολή, λήξη λειτουργίας, φοίτηση, 
ϊιάρα,εια λειτουργίας Σχολών και -πρόσκληση προς φοίτηση 
('Αρθρα 7-14). ·.· ..

γ. Δια του Κεφαλαίου ιςΓ» «Προσωπικό των Σχολών».
Η ρύθμιση όλων των θεμάτων π»υ αφορούν στο Προσω

πικό των Σχολών, το διορισμό εκπαιδευτών με σύφυίαση ή με 
ωριαία αποζημίωση, όπως και κάθε λεπτομέρεια πάνω στο 
θέμα οστό (Άρθρα 15—-30).

δ) Δια του Κεφαλαίου «Δ» Εκπαίδευση Στελεχών εκτός 
Κράτους». '· ·

Η ρύθμιση όλων των θεμάτων, όπως προσόντα υποψη
φίων, εξετάσεις, φοίτηση, περιορισμοί, ισοτιμία Σχολών και 
Εκπαιδευτικές άδειες (άρθρα 31-35).

ε) Δια του Κεφαλαίου «Ε» «Τελικές Διατάξεις». '·
Η ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στις αναλαμ

βανόμενες υποχρεώσεις από τα Στελέχη λόγω φοιτήσεως, σε 
διάφορα σχολεία στις τοποθετήσεις αυτών μετά την απο
φοίτηση και στους Οργανισμούς των Σχολών και Κέντρων 
Εκπαδεύσεως (άρθρα 36-41).

5. Η οικονομική επιβάρυνση του υπό κρίση Σχεδίου 
Νόμου είναι η μέχρι σήμερα προκαλούμενη, η οποία συστη
ματοποιείται και σε μερικές περιπτώσεις σμικρύνεται.

6. Κατά την σύνταξη του Νομοσχεδίου τηρήθηκε η 
αρχή του Νόμου πλαίσιου και τα θέματα της εσωτερικής 
λειτουργίας των Σχολών και Κέντρων Εκπαιδεύσεως παρα- 
πέμπονται προς ρύθμιση στους Οργανισμούς, οι οποίοι 
ανάλογα της βαρύτητάς τους κυρούνται είτε διά Προεδρικού 
Διατάγματος είτε διά Τπουργικής αποφάσεως.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 7. Τέτοιο είναι στο σύνολό του το υπό την κρίση σας τιθέ
μενο Σχέδιο Νόμου, με το οποίο, όπως προκύπτειαπό την πα
ρούσα εισηγητική έκθεση και το κείμενο αυτού, παρέχεται 
ενα Νομοθέτημα που καλύπτει σωστά και αποτελεσματικά 
το αντικείμενο της εκπαιδεύσεως των Στελεχών.

5. 1 στερα απο τα παραπανω, υποβάλλουμε το συνημμένο 
Σχέδιο Νόμου και παρακαλούμε για την έγκριση και επι
ψήφισή του.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 1983
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Ο Υπουργός
Εθνικής Παιδείας και Θρητκευαάτων 

Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Εκπαίδευση των Στελεχών του Στρατού Ξηράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.
Γενικές Διατάξεις.

Άρθρο 1.
Σκοπός.

Με αυτό το νόμο καθορίζονται όσα αφορούν την εκπαί
δευση των στελεχών του Στρατού Ξηράς σε Σχολές, Κέν
τρα Εκπαιδεύσεως και Κέντρα Επιστ. ιονικών-Τεχνολογι- 
κών Εφαρμογών, στο εσωτερικό και εξωτερικό εκτός από 
τις παραγωγικές Σχολές.

Άρθρο 2.
•: Ορισμοί.

Όπου σ’ αυτό το νόμο αναφέρεται ο όρος Σχολές ή ΚΕ 
εννοούνται οι Στρατιωτικές Σχολές και τα Κέντρα Εκπαι- 
δεύσεως, που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
(ΥΕΘΑ), διά μέσου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.
Εκπαίδευση Στελεχών στο Εσωτερικό.

Άρθρο 3.
Προορισμός Σχολ.ών.

1. Προορισμός των Σχολών και των ΚΕ είναι να παρέ
χουν στρατιωτική, τεχνική και επιστημονική εκπαίδευση 
στο προσωπικό του Στρατεύματος.

2. Τον προορισμό κάθε Σχολής ή ΚΕ καθορίζει ο οργα
νισμός λειτουργίας τους.

Άρθρο 4.
Σχολ,ές και Κέντρα Εκπαιδεύσεως. "

1. Στο Στρατό λειτουργούν οι εξής Σχολές και ΚΕ. 
α) Σχολές Εκπαιδεύσεως Αξ/κών Όπλων-Σωμάτων 
1) Σχολή Πεζικού 
2 » Ιππικού-Τεθωρχκισμένων
3) )) Πυροβολικού
4) » Μηχανικού
5) » Διαβιβάσεων
6) )) Τεχνικού
7) » Εφοδιασμού-Μεταφορών
8) )) Υλικού Πολέμου
9) )) Υγειονομικού

10) » Οικονομικού
11) » Στρατολογικού
12) » Ελεγκτικού
13) )» Ταχυδρομικού
14) )) Στρατιωτικών Γραμματέων
β) Σχολές Γενικής Εκπαιδεύσεως 
1) Σχολή Επιτελών


