
Τοϋ σχεδίου νόμου για τή «Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης 
στην Πολεμική ’Αεροπορία».

Προς τη Βουλή ιών 'Ελλήνων

1. Μέ τό συνημμένο σχέδιο νόμου έπιδιώκεται ή βελτίω
ση των διατάξεων πού ισχύουν σήμερα σχετικά μέ την Σχολή 
Πολέμου ’Αεροπορίας καί τήν Σχολή Ύπαξιωματικών Διοι
κητικών της Πολεμικής ’Αεροπορίας, ώστε νά άνταποκρί- 
νονται αυτές στις σύγχρονες άπαιτήσεις.

2. Τά σχετικά μέ τήν ίδρυση, οργάνωση καί λειτουργία
τής Σχολής Πολέμου ’Αεροπορίας διέπονται σήμερα άπό τήν 
ύπ’ άριθ. 211739/24-0-1965 'Υπουργική ’Απόφαση «περί 
ίδρύσεως καί λειτουργίας ΣΠΑ», πού έκδόθηκε σέ εφαρμογή 
τοϋ Ν.Λ. 2387/1953 «περί 'Υπουργείου ’Εθνικής ’Αμόνης 
κ.λ.π.». Πρόσφατα μέ τό Προεδρικό Διάταγμα 777/1980 
καθορίσθηκε οτι ή Σχολή Πολέμου ’Αεροπορίας θά υπάγεται 
διοικητικά καί εκτελεστικά στήν Διοίκηση ’Αεροπορικής 
Έκπαιδε.ύσεως. 'Ο Κανονισμός Λειτουργίας τής Σχολής 
αυτής έχει έκΓοθεΐ μέ τήν ύπ’ άριθ. 207634/14-2-1967 'Υ
πουργική ’Απόφαση, πού έκδόθηκε σέ εφαρμογή τοϋ Ν.Δ. 
2387/1953. Τό Ν.Δ. 2387/1953 έχει καταργηθεΐ καί δέν 
υπάρχει διάταξη, πού νά παρέχει έξουσιοδότηση γιά έκδοση 
Όργανισμοϋ τής Σχολής Πολέμου ’Αεροπορίας. "Υστερα 
άπό αυτό μέ τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου, παρέχεται ή 
άπαιτούμενή’ εξουσιοδότηση γιά τήν έκδοση τοϋ Κανονισμοϋ 
αύτοϋ. Εΐδικώτερα : . * ν, ; _ .

α) Μέ τό άρθρο 1 ρυθμίζεται ή ύπαγωγή τής Σχολής Πο
λέμου ’Αεροπορίας καί καθορίζεται ή άποστολή της.

, β) Μέ τό άρθρο 2 παρέχεται εξουσιοδότηση γιά τήν έκδο
τη τοϋ Όργανισμοϋ τής Σχολής Πολέμου ’Αεροπορίας. --

γ) Μέ τό άρθρο 3 :'* ' ' ·' ..................
ΐ "7. ■*. “*'ν.κί ν ν" μ. ··, - 7- /· ■ ■ . ^ . - (j' * . : * . ·
(1) Καταργεϊται τό Βασιλικό Διάταγμα 288/1960 «περί

τροπόποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ άπό 3-8-57 Β.Δ. 
«περί ίδρύσεως καί λειτουργίας τής Σχολής Πολέμου ’Αε
ροπορίας (ΣΠΑ)», δπως αυτό τροποποήθημε καί συμπλη
ρώθηκε μεταγενέστερα. ;■ , ,

(2) Καταργεϊται, άπό τότε πού ϊσχυσε ή ύποπαράγρ. η' 
τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Α.Ν. 969/1946, δπως 
αύτή τέθηκε μέ τό άρθρο 2 τοϋ νόμου 650/1977, έπειδή ύ
στερα άπό μελέτη διαπιστώθηκε δτι ή αύξηση των χρόνων 
φοίτησης τής Σχολής Ύπαξιωματικών Διοικητικών, σέ 
τρία χρόνια καί ή συμμετοχή στις εισαγωγικές έξετάσεις 
τών άποφοίτων Δημοσίου Γυμνασίου κατώτατου όρίόυ ήλι- 
κίας 15 χρόνων δέν άνταποκρίνονται στις σημερινές άπαιτή- 

"σεις τής Πολεμικής ’Αεροπορίας. Μέ τόν περιορισμό τών 
χρόνων φοίτησης επέρχεται οικονομία στόν Κρατικό Προϋ
πολογισμό. "Υστερα άπό τήν κατάργηση θά ισχύουν οί }οι- . 
πές διατάξεις αυτής τής παραγράφου πού περιλαμβάνονται 
στό Παράρτημα τής Αίτιολογικής Έκθέσης. 'Η διατύπωση 
«άπό τότε πού ϊσχυσε» κρίνεται σκόπιμη γιά νά μή θεωρη
θεί δτι ή ύποπαράγρ. η' πού Ϊσχυσε γιά τά χρόνια 1980-81, 
κατάργησε σιωπηρά τις άντίθετου’' περιεχόμενου ύποπαρα- 
γράφους τής ϊδιας παραγράφου 4 τοϋ ίδιου άρθρου.

(3) Διατηρούνται σέ Ισχύ μέχρι τήν έκδοση τοϋ ’Οργανι
σμού τής Σχολής Πολέμου ’Αεροπορίας καί σέ δτι δέν είναι 
άντίθετες μέ τίς διατάξεις τοϋ προτεινομένου σχέδιου νόμου :

(α) 'Η ύπ’ άριθ. 211739/24-4-65 ’Απόφαση 'Υπουργού 
Εθνικής Άμύνης «περί ίδρύσεως καί λειτουργίας ΣΠΑ», 
δπως τροποποιήθηκε καί συμπληρώθηκε αυτή μεταγενέ
στερα.

(β) Ή ύπ’ άριθ. 207634/14-2-67 ’Απόφαση 'Υφυπουρ
γού ’Εθνικής Άμύνης «περί Κανονισμού λειτουργίας Σχολής 
Πολέμου ’Αεροπορίας», δπως τροποποιήθηκε καί συμπλη
ρώθηκε αύτή μεταγενέστερα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3. Στήν ρύθμιση τών πιο πάνω θεμάτων στοχεύει τό προ 
τειυόν.ε’Ό σχέδιο νόμου τοϋ όποίου-τήν ψήφιση επιθυμούμε

’Αθήνα, 26 ’Απριλίου 1982

Ό Ποωθυπουργός καί 'Υπουργός Εθνικής Άμύνης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
Στό σχέδιο νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων έκπαιδεύσεο 

τής Σχολής Πολέμου Αεροπορίας».

CI διατάξεις τοϋ άρθρου 2 τοϋ νόμου 650/1977 «πε; 
τρο :οτ:οιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεών τινων τι 
Α.Ν. 969/1946 «περί συγκροτήσεως καί όργανώσεως το 
Προσωπικού τής Ελληνικής Αεροπορίας» έχουν ώς εξής 
«'Η παράγραφος 4 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Α.Ν. 969/1946 ό 
έτροποποιήθη διά τοϋ Ν.Δ. 2177/1952 «περί προσθήκι 
διατάξεών τινων είς τόν ύπ’ άριθ. 969/46 Α.Ν. «άντικαθ 
στάται ώς άιιολούθως : :

4. Σχολή 'Υπαξιωματικών Διοικητικών (Σ.Υ.Δ.).
α) Εισαγωγή κα-όπιν εξετάσεων άποφοίτων Α' τάξεο 

Δη; •-OCίου Λυκείου ή Δ' τάξεως εξαταξίου Δημοσίου Γι 
μνασίου καί άνω ή άνεγνωρισμένων ’Ιδιωτικών τοιούτω 
ή ετέρων ισοτίμων Σχολών Μέσης έκπαιδεύσεως ήμεδαπ 
ή άλλοδαπής τών άντιστοίχων τάξεων καί μέ διαγωγή' 
τουλάχιστον κοσμίαν.; ■r ... ,Λ.Ιίν.

β) 'Ηλικία ύποψηφίων άπό 16 έως καί 21 ετών συμπλ: 
ρωμένην τήν 31ην Δεκεμβρίου τόΰ έτους διεξαγωγής τϊ 
εισαγωγικών έξετάσεώνί Οί ύπηρετοϋντες είς τάς Ένόπλο 
Δυνάμεις (Ε.Δ.), δύνανται νά λάβουν μέρος είς τάς είσι 
γώγικάς έξετάσεις άπό 16 έώς καί 23 έτών, οί δέ ύπηρ 
τοϋντες είς τά Σώματα Ασφαλείας άπό 18 έως καί 23 έτώ 
συμπληρουμένην είς τά Σώματα Ασφαλείας άπό 18 έ< 
καί 23 έτών, συμπληρουμένην τήν 31ην Δεκεμβρίου τ 
έτους διεξαγωγής τών εξετάσεων. " ' 7 · ;

γ) Ή διάρκεια φοιτήσεως έν τη Σχολή όρίζεται είς δ 
(2) έτη. *Η παρούσα διάταξις δέν έχει έφαρμογήν διά το 
ήδη φοιτώντας είς τήν Σχολήν κατά τήν δημοσίευσιν τ 
παρόντος νόμου. .

,ν δ) Οί άποφοιτώντες έπιτυχώς έκτης Σχολής δνομάζοντ 
• Μόνιμοι Σμηνίαι τών Σωμάτων Διοικητικού, Οίκονομικ 
καί Άεραμύνης. 'Η Σχολή δύναται νά παράγη προσωπικ 
καί έτέρων Σωμάτων ή Γενικών Ειδικοτήτων Έδάφοι 
καθοριζομένων διά τοϋ ’Οργανισμού Λειτουργίας ταύτ>

; ?··£) Ή Σχολή έντάσσεται είς τήν Μέσην Έκπαιδευτικ 
βαθμίδα, ύπαγομένη είς τό Ύπουργεΐον ’Εθνικής Άμύν 

/ (Άρχηγεϊον Αεροπορίας). , : ,.
-τ ζή Ή διαδικασία προκηρύξεώς τών έξετάσεων, ό τρόπ 
διεξαγωγής τούτων, τά ύποβλητέα δικαιλογητικά, ή βαθμ 
λόγια, τά διδασκόμενα μαθήματα, ή πειχαρχική εύθύνη τι 

' μαθητών ώς καί πάσα έτέρα λεπτομέρεια άφορώσα είς τ 
όργάνωσιν καί λειτουργίαν τής Σχολής ρυθμίζονται διά τ 
όργανισμοϋ λειτουργίας ταύτης, κυρουμένου δι’ άποφάσε 
τοϋ Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης, κατόπιν γνωμοδοτήσε 
τοϋ Άνωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου (Α.Α.Σ.).

η) Άπό τοϋ εκπαιδευτικού έτους 1980 έώς 1981 έχε 
δικαίωμα συμμετοχής είς τάς έξετάσεις τής ΣΥΔ, τού} 
χιστον άπόφοιτοι Δημοσίου Γυμνασίου καί τών λοιπ 

■ έν έδαφ. α' Σχολών, τό δέ κατώτατον δριον ήλικίας μει< 
ται είς 15 έτη, αύξανομένης τής έν αύτή φοιτήσεως είς η 
έτη». . ■


