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Επί τού σχεδίου νόμου «περί τροποποιήσει»; τού ΝΑ. 1204/^
1949 «περί επανιδρύσει»; Σχολή; Τεχνικής Εκπαιδεύσει»;
Αξιωματικών Μηχανικού».

Προς τήν Βουλήν Των ‘Ελλήνων

1. Ύπό τού Ν.Λ. 1204/1949. προβλέπεται όπως εί; τήν 
χολήν Τεχνικής Εκπαιδεύσει»; Ας/κών Μηχανικού Σ.Τ. 
.ΑΛΙ.) τον Αρχηγείου Στρατόν φοιτούν Άξ/κοί τον Μη

χανικόν τον "Αρχηγείου Στρατόν.
2. Σκοττό; τή; ΣΤΕΑΜ είναι ή άνωτέρα γενική θεωρη- 

τική και πρακτική τεχνική μόρφωτι; των 'Αρ/κών τον Μη
χανικόν τον Στρατόν Ξηρά;, ίνα καταστώσιν ουτοι ικανοί διά 
τήν μελέτην και έκτέλεσιν το βαρών στρατιωτικών έργων. Οί 
Ασ/κοί τον Μηχανικόν μετά τήν έκ τή; Σχολή; άποσοίτη- 
τιν των και τήν άπόκτησιν σχετικού πτυχίου ισοτίμου προς τα 
των άνωτερων τον Κράτους Σχολών, μελετούν καί επιβλέπουν 
ερ ολοκλήρου μόνον τά έργα όχυρώτεως.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΚΘΕΣΙΣ ί-3_3

O'JTCl διευθύνουν μόνον 7.2? επιβλέπουν τήν εργολαβικήν
£7.τέλετ:ν τών ύπολο«ίττων 7~ρ 2 τιωτικών έργων καί δεν έχουν
::·/.α!ω;ια υπογραφής μελετών πολιτικών έργων.

3. Το Αρχηγείον Ναυτικού, στεσούκενον Σχολής παρόμοια;
τή; τοΰ Αρχηγείου Στρατού (ΣΤΕΑΜ). ήτήσατο τήν φοί-

εί; τήν ΣΤΕΑΜ τον Α.Σ, προ; κάλνψιν σοβαρών αναγκών 
επανδρώσει»; τή; Λιευθύνσεως Στρατιωτικών Έργων τον 
Αρχηγείου Ναυτικού.

4. Τό Αρχηγείον "Αεροπορίας αντιμετωπίζει τά συναφή με
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άζουν, διευθύνουν. συντονίζουν και προωθούν τά προγράμματα 
αεροπορικών εγκαταστάσεων περιλαμβανόμενων σχεδιάσεων, 
μελετών, κατασκευών, συντηρήσεων καί επισκευών.

ο. Κατόπιν σχετικής εΐσηγήσεως εις ΑΣΕΛ ενεκρίθη υπό 
τούτου ή φοίτησις εις ΣΤΕΑΜ άξ/κών τού Ναυτικού (Τεχνι
κού) κατόπιν έξετάσεων, ώς τούτο συμβαίνει καί μέ τούς 
Αρ/κονς τού Μηχανικού τού ’Αρχηγείου Στρατού. Είδικώς 
δέ διά τήν σειράν εκπαιδεύσει»; τή; Σχολή; 1973—75. προς 
κάλνψιν σοβαρών Τπειγουσών άναγκών τού Πολεν,’.κού Ναυτι
κού. ενεκρίθη ή κατ’ έραίρεσιν φοίτησις δύο (2) αξιωματι
κών τεχνικών τού Ναυτικού, άνευ έρετάσεων.

6. Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις εγκρίσεως φοιτήσει»; 
Αρ/κών τού Πολεμικού Ναυτικού (μετά ή άνευ εξετάσεων) 
εις τήν ΣΤΕΑΜ. απαιτείται τροποποιησις τού άρθρου 2 τού 
ΝΑ. 1204/1949 καί τού οργανισμού τή; Σχολής, εις τρόπον 
ώστε νά περιλαμίάνωνται εις τούς σπουδαστάς ταύτης καί τε
χνικοί Άρ/κοί τού Π ολεμικού Ναυτικού άντιστοιχων βαθμών. 
(Ανθυποπλοίαρχοι έως καί Πλωτάρχαι).

7. Έφ ω υποβάλλομε·/ το συνημμένου σχέδιον νόμου καί πα- 
ρακαλούμεν ϊιά τήν έπιψήφισίν του.

Έν ’ Αθήνα*, ς τή 6 ’Ιουνίου 1975
Ό Υπουργός Εθνικής Άχύνης 

ΕΤΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Π_ερί τροποποιήσϊώς τού ΝΑ. 1204/1949 «περί έπανστρύ-
σέως (Σχολής Τεχνικής Έκπαιοενσεως Αξιωματικών Μη
χανικού».

Άρθρον 1.

To άρθρον 2 τον ΝΑ. 1204/1949 άντικαθίστατα; ώ; άκο- 
λούθως:

«Άρθρον 2.
1. Εί; τήν Σχολήν Τεχνικής Έκπαιοενσεως Αξιωματικών 

Μηχανικού (ΣΤΕΑΜ) φοιτούν κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων 
αξιωματικοί τού Μηχανικού άπό τού βαθμού τον Ύπολοχαγού 
μέχρι καί τού Ταγματάρχου. Ό -αριθμός τών εισακτέων εί; 
τήν Σχολήν, τά προσόντα τούτων, ό χρόνο; ένεργεία; τών εισι
τηρίων εξετάσεων καί τά εξεταστέα μαδήματα, ορίζοντα: έκά- 
στοτε οιά όιαταγή; τού Υπουργού Εθνικής Άμύνης, κατόπιν 
προτάσεως τή; Λιευθύνσεως Μηχανικού τού ’Αρχηγείου Στρα
τού.

2. Εί; τήν ώ; άνω Σχολήν όύναται νά φοιτούν κατόπιν 
εισιτηρίων εξετάσεων καί αξιωματικοί τεχνικοί τού Πολεμι
κού Ναυτικού άπό τού βαθμού Αν-ίνποπλοιάρχον μέχρι καί τού 
Πλωτάρχου απόφοιτο: τού Τεχνικού Τμήματος τή; Σχολή; 
Ναυτικών Δοκίμων. Ό αριθμό; τών προς φοίτησιν άξ'.ωματι- 
κών τού Πολεμικού Ναυτικού- καθορίζεται υπό τού'ΆρχηγοΈ 
’Ενόπλων Δυνάμεων, κατόπιν προτάσεως τού ’Αρχηγού Ναυτι
κού. μή οννάμενος νάύπερβή τό 1/5 τού αριθμού τών άξιωμα- 
τικών τού Στρατού.

3. Οί υποψήφιο: προς φοίτησιν άξιωματικοί τ;ύ Ναυτικού 
ϋφίστανται εισαγωγικός εξετάσει; όμού καί έπί τ/ν ιό ίων θε
μάτων μετά τών αξιωματικών τού ’Αρχηγείου Στρατού. Μετά 
τό πέρας τών εξετάσεων σνντάσσονται κεχωρισμένως. πίνα
κες έπιτυχόντων, τών αξιωματικών τού Στρατού καί Ναυτι
κού. Έκ τών πινάκων τούτων οί αντίστοιχοι Αρχηγοί, βάσει 
τού καθορισθέντος αριθμού εισακτέων και τή; σειρά; επιτυ
χίας τών ϊιαγωνισθέντων κατά Κλάδον, επιλέγουν τούς προς 
φοίτησιν άξιωματικούς.

4. Ώς προς τά προσόντα τών υποψηφίων προς φοίτησιν 
αξιωματικών τού Ναυτικού καί τά; λοιπά; λεπτομέρεια; άφο- 
ρώσας γενικώς εις τάς εξετάσεις καί τήν φοίτησιν τούτων εις 
τήν Σχολήν ισχύει ό 'Οργανισμός τή; Σχολής».

Άσθρον 2.

Φοιτώντε; κατά τήν δημοσίευσιν τού παρόντος εις τήν εκ
παιδευτικήν σειράν 1973—75 τή; ΣΤΕΑΜ αξιωματικοί τού 
Ναυτικού λογίζονται νομίμως είσαχθέντες, έφ' όσον ενεγράφη- 
σαν εις αυτήν προτάσε: τού 'Αρχηγείου Ναυτικού.

Άρθρον 3.

Ή ισχύ; τού παρόντος άσχετα·, άπό τής δημοσιεύσει»; του 
διά τής Εφημερίδες τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 6 'Ιουνίου 1975
Ό 'Τπουσγός Εθνικής Άκύνη;

ΕΤΑΓΓΕΛΟΣ 'αΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΤ


