
Tcj σχεδtw νομού «για την συμπλήρωση των διατάξεων τής
νομοθεσίας «περί Στρατιωτικής Σχολής Εύελπίδων» πού
άναφέσοντα: στήν εισαγωγή σπουδαστών στήν Σχολή».

//μάς ϊη Βουλή τών ’EXkijvojv

1. Οπως είναι γνωστό, σήμερα σά άναφερόμε/α στήν 
Στρατιωτιχή Σχολή Εύελπίδων Ρίματα ρυθμίζονται βασικά 
με τις διατάζεις τών κάτωθι νομοθετικών κειμένων:

а. Α.Ν. 2127/1939 ^Φ£Κ Α 528) «περί Στρατιωτ.χής 
Σχολής Εύελπίδων».

β. Ν. 981/1949 ^ΦΕΚ Α* 121) «περί συμπληρώσεως 
τών ττερt Στρατιωτικής Σχολής Εύελπίδων διατάξεων».

γ. Ν. 3298/J.955 (ΦΕΚ Α’ 179) «περί διατάξεων άφο- 
ρωσών τούς 'Υποψηφίους Μαθητάς τής Στρατιωτικής Σχο
λής Εΰελκίίων καί τής Στρατιωτικής ’Ιατρικής Σχολής».

■3. ΝΛ. 4186/1961 (ΦΕΚ Α’ 143) «κερί τροοεοποιή- 
σεως καί συμπληρώσεως τής περί Στρατιωτικής Σχολής Εΰ- 
ελ.πίδων νομοθεσίας καί άλλων τινών διατάξεων».

2. Ή ικανοποιητική προσέλευση νέων αποφοίτων Λυκείου 
για κατάταξη σαν μόνιμοι ϋπαξιωματικοί, ή συνεχής προσπά
θεια αυτών για περισσότερη μόρφωση καί ανεμπόδιστη στα- 
δΊοδρομίιΓ στό Στρατό Ξηρός καί ή δημιουργία ισχυρών κινή- " 
τρων για τήν διατήρηση τοΰ ρυθμού αϋτοΰ προσελεύσεως κατέ
στησαν σήμερα, λίαν επιτακτική τήν ανάγκη για τή'* θέσπι- ‘· 
ση νέων κανόνων,, οί όποιοι να ρυθμίζουν τα θέματα είσαγω- 
νής σπουδαστών στην Στρατιωτική Σχολή Εύελπίδων
(Σ.Σ.Ε.).
' 3. Με βασικό στόχο να καθιερωθούν συγκεκριμένες διατά
ξεις διά τήν εισαγωγή στήν Σ.Σ.Ε. τών μονίμων οπλιτών, οΐ 
όποιοι βέβαια έχουν τ« προβλεπόμενα άπό τήν νομοθεσία τυ
πικά καί ουσιαστικά προσόντα, καταρτίσθηκε τό παρόν νομο
σχέδιο, με τό όποιο στο μέλλον ή ανωτέρω κατηγορία υποψη
φίων μαθητών θά ϊύναται νά είσερχεται καί σάν ιδιαίτερο 
ποσοστό, τό οποίο χαθόλου δεν θά επηρεάζει τούς λοιπούς 1 
υποψηφίους, πλήν τοΰ περιορισμού τού αριθμού τών κάθε χρό
νο είσαγιυμένων.

4. Σημειώνεται ότι ή έγκαιρος ψήφιση τού νομοσχεδίου 
αυτού θά καταστήσει δυνατή τήν αυξημένη συμμετοχή τών 
μονίμων οπλιτών στις εξετάσεις που θά διενεργήσουν μέσα 
στον χρόνο αΰτόν.

5. Κατωτέρω αναλύεται ή προστιθέμενη διάταξη στήν 
ΐσχύουσα σήμερα νομοθεσία, με τήν οποία καθορίζεται, πέραν 
άπό τον αριθμό ποό εισάγονται στήν Σχολή, ένα συγκεκριμένο 
ποσοστό 20%, τό όποιο θά καλύπτεται άποχλειττιχά καί μό
νον άπό έπιτυχόντες μονίμους ΰπαξιωματικούς τού Στρατού 
Ξηρός, οί όποιοι θά έχουν, τουλάχιστο ένα (1) έτος ώς μό
νιμοι ϋπαξιωματικοί. ιδιότητα ή όποια θά άποδεικνύεται μέ 
’Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου τούτων, τό όποιο θά έκδίδετα: 
άπό την Μονάδα των, στην όποια υπηρετεί ό μόνιμός 'Υπα- 
ξιωματικός κατά τό χρόνο τής εισαγωγής του στήν Σχολή.

б. Αυτές είναι σέ γενικές γραμμές οί κατευθύνσεις καί οί 
βασικές αρχές τοΰ παρόντος νομοσχεδίου μέ τις διατάξεις τού 
όποιου αντιμετωπίζεται ή εισαγωγή στήν Στρατιωτική Σχο
λή Εύελπίδων τών μονίμων όπ/.ιτών αποφοίτων Λυκείου καί 
δημιουργείται ισχυρό κίνητρο για την διατήρηση του μεγάλου 
ρυθμού προσέλευσης νέων αποφοίτων Λυκείου γιά κατάταξη 
σάν μόνιμοι ϋπαξιωματικοί.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 7. Μέ βάση όσα προαναφέρθηκαν είσηγούμεθα τήν επιψή
φιση τού προτεινομένου σχεδίου νόμου.

’Αθήνα. 15 ’Ιουνίου 1982

Ό Πρωθυπουργός 
καί 'Υπουσγός Εθνικής Άμύνης
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Συμπλήρωση τών διατάξεων τής νομοθεσίας «περί Στρα

τιωτικής Σχολής Εύελ.πίδων» ποό άναφέρονται στήν ει
σαγωγή σπουδαστών στήν Σχολή.

' - Άρθρο μόνο.
1. Στο άρθρο I τού Νόμου 3298/1955 προστίθεται πα

ράγραφος 3. πού έχει ώς έξης:
<(3. Έπί π/.έον τοΰ αριθμού εισακτέων πού καθορίζεται 

μέ τήν πιο πάνω προκήρυξη, εισάγονται στή Σχολ.ή σε πο
σοστό 20% άπό τούς υπολοίπους έπιτυχόντες οί Μόνιμοι Ύ- 

_·παξιωματικοί τοΰ Στρατού Ξηρός. Ή εισαγωγή τους γί- 
'νεται με βάση τήν σειρά επιτυχίας εκείνου, ποό έχουν συμ- 

,, πλ.ηρώσει χρόνο παραμονής ώς Μόνιμα: ’Ϋπαξιωματικοί, 
Γ τουλάχιστο ένα έτος χατά τήν ημερομηνία εισαγωγής τους 
στή Σχολή. Ώς αποδεικτικό τής πιό πάνω ιδιότητά: :ους 
ορίζεται τό ’Αντίγραφο Φύ/>λου Μητρώου, τό οποίο έκδίδε- 
ται άπό τήν Μονάδα στήν όποια υπηρετεί ό υποψήφιος».

2. Ή ισχύς αύτοΰ τοΰ νόμου αρχίζει άπό τήν δημοσίευσή 
του στήν Εφημερίδα τής Κυδερνήσεως.

, ’Αθήνα. 15 ’Ιουνίου 1982-V · '
. · .. Ό Πρωθυπουργός

και Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης 
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Άριθ. 54/8/1982
ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρθρο 75 παράγρ. 1 
τοΰ Συντάγματος) στό σχέδιο νόμου τοΰ Υπουργείου 
’Εθνικής Άμύνης «γιά τήν συμπλήρωση τών διατάξεων 
τής νομοθεσίας «περί Στρατιωτικής Σχο/.ής Εύελπι- 
δων».

Άπό τις διατάξεις τοΰ ανωτέρω νομοσχεδίου, μέ τό 
όποιο ορίζεται ότι ποσοστό 20% τών είσαγομένων στή Στρα
τιωτική Σχολή Εύελπίδων θά προέρχεται άπό τούς Μονί

μους Ύπαξιωματικους τοΰ Στρατοΰ Ξηρός εφόσον έχουν 
συμπληρώσει ένα χρόνο υπηρεσίας και έχουν επιτύχει στ: 
σχετικό διαγωνισμό, δέν προκαλ.είται δαπάνη στόν Κρατικϊ 
Π ροϋπολ.ογισμό.

’Αθήνα, 23 ’Ιουνίου 1982
Ό Διευθυντής 

ΔΗΜ. Σ. ΔΡΙΤΣΑΣ


