
Στο σχέδιο νόμου για την «τροποποίηση καί συμπλήρωση 
τοϋ Ν.Δ. 582/70 περί εισαγωγής εις Στρατιωτικός Σχο
λάς Μαθητών καθ’ ύπέρβασιν» .

Προς τη Βονλη τών 'Ελλήνων

1. Μέ τό Ν. 75/75 (άρθρο 42) προβλέπεται ή εισαγωγή, 
στη Σχολή Σωματικής ’Αγωγής, χωρίς εξετάσεις καί σέ πο
σοστό 30 % άποφοίτων Σχολής μέσης έκπαιδεύσεως, έφ’ 
όσον είναι άθληταί μέ πανελλήνιο επίδοση, μέλη έθνικής ο
μάδας, πρώτοι Νικηταί, Πανελληνίων σχολικών άγώνων 
κλπ. ’Επίσης σύμφωνα μέ τό άρθρο 2 τοϋ Ν. 1035/80 επι
τρέπεται ή εισαγωγή εις τα Α.Ε.Ι. άριθμοϋ εισακτέων κα
τόπιν ή 'χωρίς έξετάσεις σέ ποσοστόν 25 % τοϋ όλικοϋ αρι- 
θμοϋ εισακτέων σέ κάθε Σχολή ή τμήμα Σχολής έφ’ όσον εί
ναι αλλοδαποί ομογενείς έκ Κύπρου, ομογενείς καί τέκνα ο
μογενών πού κατέφυγαν στην 'Ελλάδα λόγω δυσμενών εθνι
κών περιστάσεων, τέκνων έλλήνων πού υπηρέτησαν κατά 
τα τρία τελευταία έτη στην αλλοδαπή κλπ. Έφ’ όσον στις 
παραπάνω κατηγορίες άποφοίτους Σχολών μέσης εκπαί
δευσης είναι δυνατή καί δικαιολογημένη ή παροχή άπό τήν 
πολιτεία τοϋ εύεργετήματος τής χωρίς έξετάσεις εισαγωγής 
τους στις Σχολές ΑΕΙ, για λόγους ίσης μεταχείρισης κρί- , 
νεται δίκαιο να προβλεφθεί παρόμοιο μέτρο καί γιά τά τέκνα ·. 
τών στρατιωτικών πού έφονεύθη σαν στό πόλεμο ή στην ει
ρήνη, τιμής ένεκα στούς θυσιασθέντες στό βωμό τής Πατρί- ’ 
δος. *:C: / "

2. Μέ τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται ή ει
σαγωγή στις Παραγωγικές Σχολές μονίμων ’Αξιωματικών . 
καί 'Τπαξιωματικών χωρίς έξετάσεις, μαθητών τέκνων στρα
τιωτικών πού έφονεύθη σαν στον πόλεμο ή στήν ειρήνη κατά 
τήν έκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας καί ένεκα τής υπη
ρεσίας καί έφ’ όσον ή βαθμολογία τοϋ τίτλου σπουδών τους
είνάί άρ'κετά ικανοποιητική. V',.. 5 \*· \V'iY'~:r iitx 

■ »*>··' ς·wr #' < > c·:· ?ν' ,τ* ;-** f: · >. *.·?“ \tvcv,
3. - 'll εύνοίκή μεταχείριση στην παραπανω κατηγορία των

τέκνων στρατιωτικών δικαιολογείται άπό τά παρακάτιο γε-.. 
γονότα : $ 1 __ τ:.- Λ"

α.)- Τμ τέκνα τών φονευθέντων στό πόλεμο ή στήν ειρήνη 
στρατιωτικών-δέν’πρέπει να διαφεύγει τής προσοχής το γε
γονός ότι ό χειριστής ’Αεροσκάφους ή άλλες' κατηγορίες 
στρατιωτικών τοϋ λεγόμενόν^ ηύξημένου κινδύνου διατρέχουν 
έξ ίσου.. τούς ίδιους κινδύνους καί στήν Εΐρ.ήνη-στεροΰνται 
τής προστασίας καί φροντίδας τοϋ πατέρα πού δύσκολα ,ήμ- 
πορεΐ ν’ αναπληρώσει μόνη ή μάνα, μέ άποτέλέσμ’ά τήν πλ,η- ■ 
μελ.ή τους προετοιμασία στό; Σχολείο γιά σταδιοδρομία.

β) Ή παροχή δυνατότητας'νά σταδίόδρ’ομήση τό τέκνον 
τοϋ φονευθέντος στρατιωτικού στό Στράτευμα, έστω καί μέ 
προϋποθέσεις, άποτελεΐ έμπρακτη έπιπρόσθετη'-'αναγνώριση 
τής θυσίας γιά τήν πατρίδα, καί προσθέτει ένα άκόμη θετικό 
στοιχείο στήν ψυχολ,ογία τών διακινδυνευόντων στό πόλεμο 
ή στήν ειρήνη στρατιωτικών.

4". Στις έπόμενές παραγράφους άναλύονται οί διατάξεις τοϋ 
ύπ’ όψη σχεδίου νόμου, ii .

5. Μέ τό άρθρο 1 τροποποιείται τό ποσοστό τών 35 % r
τών καθ’ υπέρβαση εισακτέων μαθητών τής παραγράφου 1 
τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 582/70 καί περιορίζεται στό 25%. 
Τό περικοπέν .'ποσοστόν 10% άπό τούς έπιλαχόντες τών 
διαφόρων κατηγοριών τέκνων, θά καλύψει τούς χωρίς έξε- 
τάσεις'μαθητάς, τέκνα τών φονευθέντων Στρατιωτικών. Τό 
ποσοστό τοΰτο θά καλ,ύψει τις άνάγκες τών χωρίς έξετάσεις. 
εισερχομένων στις Στρατιωτικές Σχολής, χωρίς νά περιορίζει 
σημαντικά τό ποσοστό τών έπιλαχόντων. Έπίοης άποφεύ- 
γεται έτσι ό καθορισμός εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχο
λές σέ ποσοστό πέραν τοϋ 35 % (σέ 45 %) καθ’ ύπέρβαση 
καί παραμένει τό ίδιο ποσοστό τών 65 % πού εισέρχονται σή
μερα στις Στρατιωτικές Σχολές μέ τα ίδια κριτήρια Ικανό- 
τητος. Λ , L κ : r · - .....: Ϊ.Λ

6. Μέ τό άρθρο 2 γίνεται άπλή άναρίθμηση τοϋ άρθρου 3 
τοϋ Ν.Δ. 582/70 σέ άρθρο 5 καί προστίθενται σάν συνέχεια

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ τοϋ Ν.Δ. 5S2/70 τά άρθρα 3 καί 4 πού άποκλ.ειστικά άνα- 
φέοονται στήν εισαγωγή χωρίς έξετάσεις στις Στρατιωτικές 
σχολές τών τέκνων τών φονευθέντων στρατιωτικών. Είδι- 
κώτερα :

α) Μέ τήν παράγραφο 1 τοϋ άρθρου 3 καθορίζεται ή 
εισαγωγή στις Παραγωγικές Σχολές μονίμων ’Αξιωματικών 
καί 'Τπαξιωματικών, χωρίς έξετάσεις , τέκνων στρατιωτι
κών πού έφονεύθησα.ν στον πόλεμο ή στήν Ειρήνη κατά τήν 
εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας καί ένεκα τής υπηρεσίας. 
Τό ποσοστόν τών εισερχομένων χωρίς έξετάσεις καθορίζεται 
σέ 10% έπί τοϋ άριθμοϋ εισακτέων πού ορίζεται κάθε φο
ρά, άπό τις Στρατιωτικές Σχολές, γιά κάλυψη μέ ίδια κρι
τήρια ίκανότητος, στον όποιο άριθμό δέν περιλαμβάνονται 
οί καθ’ ύπέρβαση εισερχόμενοι. Έπίοτης σάν προϋπόθεση τί
θεται ότι ό φονευθείς στρατιωτικός στον πόλ.εμο ή στήν Ει
ρήνη, πράγματι έφονεύθη καθ’ όν χρόνον έκτελοϋσε διατε
ταγμένη υπηρεσία καί ένεκα τής υπηρεσίας, δέν ήταν δέ δυ
νατόν νά άποφέυχθεϊ τό μοιραίο παρά τήν δποιαδήποτε προ
σπάθεια ή επιμέλεια κι άν είχε καταβάλλει ό φονευθείς.

β) Μέ τήν παράγραφο 2 τοϋ άρθρου 3 καθορίζεται σάν 
προϋπόθεση εισαγωγής χωρίς έξετάσεις ή άρκετά ικανοποι
ητική γενική βαθμολογία τοϋ τίτλου σπουδών τών ύποψη- 
φίων. Γιά τις Παραγωγικές Σχολές ’Αξιωματικών καθορί- 

: ζεται σάν βαθμός τοϋ τίτλου σπουδών (’Απολυτηρίου Λυ- 
: κείου ή Γυμνασίου κλπ) τούλάχιστον 80% τής μεγίστης βα- 
. Ομολογίας τοϋ τίτλου σπουδών, δηλαδή άν τό άπολ.υτήριο προ

βλέπει μέγιστο βαθμό 20, δ ύποψήφιος πρέπει νά έχει βαθμέ 
τούλάχιστον 16 διά νά είσαχθεί σέ Στρατιωτική Σχολή ’Α
ξιωματικών. Γιά τήν εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές 
'Τπαξιωματικών άρκεί τό 70% τής μεγίστης βαθμολογίας 

- τοϋ τίτλου σπουδών ήτοι τό 14 άν δ μέγιστος βαθαδς είναι 
;· 20.

Ή άνωτέρω βαθμολογία καθωρίσθη σάν έλαχίστη πού πρέ
πει νά έχουν οί υποψήφιοι γιά νά εΐσαχθοϋν χωρίς έξετάσεις 

' στις Σχολές ’Αξιωματικών καί 'Τπαξιωματικών, διότι θεω- 
; ρείται άρκετά ικανοποιητική γιά νά έξασφαλίσει τήν περαι
τέρω σταδιοδρομία τους σάν μαθητών στις σχολές άλλά καί 
σάν στελεχών τοϋ στρατεύματος στή συνέχεια. Ό τίτλ.ο: 
σπουδών πού άπαιτεΐται γιά συμμετοχή στίς έξετάσεις τώ\ 
Παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών είναι ' διαφορετικός 
γιά τις Σχολές ’Αξιωματικών καί 'Τπαξιωματικών (άπό- 
λυτήριο Α' Λυκείου, Γ' Γυμνασίου κλπ), γιαυτό στή διάταξη 
τοϋ νόμου άναφέρεται όχι συγκεκριμένα άλλά κατά τρόπο γε
νικό. ’ ' ''■■"·'· »■■-■·■ :

’Επίσης σάν προϋπόθεση εισαγωγής τών τέκνων τών φο
νευθέντων στρατιωτικών, χωρίς εξετάσεις στις στρατιωτικές 
σχολές είναι νά κριθοϋν προηγούμενα κατάλληλα κατά τίι 
υγειονομικές έξετάσεις καί στίς άθλ,ητικές ψυχοτεχνικές 
(τέστ) δοκιμασίες/ όπως καθορίζεται καί γιά τούς μέ έξετά- 
σεις είσερχομένους στίς Σχολές ύποψηφίόυς. - · · , · ...

γ) Μέ .τήν παράγραφο 3 τοϋ άρθρου 3 καθορίζεται 0τ 
τά άποδεικτικά πού πρέπει νά προσκομίζουν οί ύποψήφιοι γω 
είσαγωγή χωρίς έξετάσεις στίς στρατιωτικές σχολές, τοϋ 0τ 
δηλαδή είναι τέκνα φονευθέντων στρατιωτικών σέ διατετα
γμένη υπηρεσία καί ένεκα τής υπηρεσίας, θά καθορίζοντα 
κάθε φορά στήν προκήρυξη τοϋ κάθε διαγωνισμοϋ Σχολής

δ) Μέ τήν παράγραφο 4 τοϋ άρθρου 3 καθορίζεται 0τ 
σέ περίπτωση πού ό άριθμός τών. υποψηφίων δέν είναι άρκετόι 
γιά νά καλύψει τό ποσοστόν τόϋ 10 %, πού προβλέπεται γιι 
τά δρφανά τέκνα στρατιωτικών, τό έναπομένον ποσοστό' 
καλύπτεται άπό τούς έπιλαχόντεςτοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.έ
582/70. .. .

ε) Μέ τήν παράγραφό Γ τοϋ άρθρου 4 καθορίζεται ι 
τρόπος έπιλογής τών υποψηφίοΐν γιά' τήν εισαγωγή τους στί 
στρατιωτικές σχολές χωρίς έξετάσεις. Έτσι ή έπιλογή γί 
νεται μέ βάση τή δήλωση προτίμησης τής σχολής'καί τό βα 
θμό τίτλου σπουδών τοϋ κάθε ύποψηφίου.

στ) Μέ τήν παράγραφο 2 τοϋ άρθρου .4 μντιμετωπίζετο 
ή περίπτωση πού ο.Ι υποψήφιοι έχουν τό ίδιο βαθμό στόν τίτ 
λο σπουδών..τους.' Σ’ αυτήν τήν,περίπτακτη.είσάγεται κατ



προτεραιότητα" στη σχολή χωρίς έξετάάεις δ υποψήφιος πού 
ίχει μεγαλύτερο βαθμό στό μάθημα της έκθέσεως ιδεών καί . 
άκδμη σέ περίπτωση πού έχουν τόν ίδιο βαθμύ καί στην Έκ
θεση, £χει προτεραιότητα ό υποψήφιός πού έχει μεγαλύτερο 
βαθμό'στα Μαθηματικά,

Σέ περίπτωση καί νέας ισοβαθμίας επιλέγεται ό υποψήφιος 
πού έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στη Φυσική - Χημεία.'. \

7. Μέ τό άρθρο 3 καθορίζεται δτι ή ισχύς τοϋ νόμου άρ- 
χίζει άπό-τήν ήμερομηνία δημοσίευσης τοϋ νόμου αύτοϋ στήν 
'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. .·

8. Στη' ρύθμιση των παραπάνω θεμάτων στοχεύει τό σχέ-
διο νόμου πού υποβάλλεται καί-τοϋ όποιου τήν ψήφιση άπό- 
3χς έχουμε τήν τιμή να ζητήσουμε.- - - - _··,·

’Αθήνα, 10 Αύγουστού 1982·

Ό Πρωθυπουργός ■ ·■■ ■
. καί .'Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης.,. · ·

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ·
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΉΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ· ■*■·"■

Στο· σχέδιο, νόμου, για-.τήν «τροποποίηση καί συμπλήρωσή 
τοϋ Ν.Δ. 582/70 «Περί εισαγωγής εις Στρατιωτικά; Σχολ 
λάς. Μαθητών καθ’· ύπέρβασιν^.· /, ;

ΚΑΤΛΡΓΟΤΜΕΝΕΣ-ΣΤΙΠΙΛΗΡΟΓΜΕΝΕΣ · 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ " '

Παράγραφός-, 1 τουτάρθρόυ, 1 ■ του.Ν. Δ. 582/70 «Περί 
εισαγωγής- είς Στρατιωτικός Σχολάς Μαθητών καθ’ ύπέρ- 
3ασΐν»>· . ' -···'--■ · , ··,·; · i

«'Αρθρο 1.-1. Εις τάς παραγωγικά; Σχολάς'μονίμ'ωνάςιω- 
ματικών καί ύπαξίω^ατικών τών Ενόπλων Δυνάμεων, πέ·*' 
pay. ■ τοϋ..έκάστοτε. καθόριζομένου άριθμοϋ εισακτέων, καί; 
ιέχρι. πόσοστοΰ 35 % έν . συνόλω είσάγονται κατά σειοάν 
επιτυχίας έκ τών έπίλ'αχόντων , οί άνήκόντες εΐ; τάκατωτέρω ι 
ιατηγορίάς.;

α) Τέκνα πολυτέκνων
β) Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων καί θυμάτων πολέμου, τέ- 

να ή άδελφοί αναπήρων καί θυμάτων εθνικής άντιστάσεώς. 
,; καί Αναπήρων ή θυμάτων στρατιωτικών ειρηνική; περι- 
δού. .
γ) Χ)ί ■ καταγόμενοι, έκ Βορείου ’Ηπείρου, 
δ). Οί καταγόμενοι έκ παραμεθορίων-περιοχών, .ώς-αύτάι- 

,ρίσθηκαν διά σχετικής άποφάσεω; φοϋ. Υπουργείου Έθνι-
ή; Άμύνης.. /ΦΕΚ Β'\4/9Α1961).
ε) Τέκνα μόγμίών στρατιωτικών ένένεργέία, έν'άποστάα- 

είρ, ^όλε'μίκή διαθεσιμότητι ή θανόντων.

ΣΧΕΜ0>ΤΟΜΌΥ·
’ρωποποίηση.-,καέ. συμπλήρωση τού. .ΝΑ 583/1910 /«περί, 
εισαγωγής. εις- Στρατιωτικός, Σχολάς. Μαθητών χαθ*” 
ΰπέρόασιν»,.

τήν* ίκτέλισή διατεταγμένης' στρατιωτικής ύπηρτσίας rρό-< 
δτλά καί αναμφισβήτητα ένεκα αυτής. · ά

2. Στήν προκήρυξη κάδε διαγωνισμού εισαγωγής χαθσρί- 
ζονται τά αποδεικτικά τής ιδιότητας τών υποψήφιων χωρίς 
εξετάσεις τής προηγούμενης παραγράφου, οι οποίοι πρέπει 
νά έχουν τόν αντίστοιχο · τίτλο· σπουδών πού άπαιτεττάι γιά? 
τούς λοιπούς .υποψήφιους μέ βαθμό τουλάχιστον 80% ή 70%ί 
τού άνωτάτόο βαθμού τής κλίμακας -βα-δμολογίκς τού τίτλου: 
σπονδών τών, γιά Σχολές ’Αξιωματικών καί-'Τπ*>ξιωμ*τι-ι 
κών', αντίστοιχα. τ

3ν~.Ή εισαγωγή τώιν υποψηφίων στίς .σχολές ,.συντιλεΤταΓ; 
άφοΰ κρ ιθοίν κατάλληλοι στίς υγειονομικές,. αθλητικές καί" 
ψ>χο*εχν>κίς , εξετάσεις ,πού ορίζονται.· κάδε' φορά .γιά τούςή 
λοιπούς ,-ρπόψηφίους»,... /’

Σέ ίπερίπτωσ.η .πού-ό αριθμός τών υποψηφίων τής κατηγο-ή 
ρία$.·.αυτής -δέν έπαρχε^ -γt<i τήν συμπλήρωση τού πρσίατευ/ 
πού. καθορίστηκε, τότε ό άρνδμ.ός συμπληρώνεται άπή τούς' 
υποψηφίους τού άρθρον JI "τού παρόντος Νόμου καί σύμφωνα, 
μέ -τίς ιδιάτάξεις ..αΰτοί,·/-.

4. Στίς παρ-αμεθόρκς-περιοχές τού Κράτους κλέον αυτών,', 
πού άναφέρονται στήν όπό 13 Δεκεμόρίου -Ι&ΟΟ-άπέφαση'τοβν 
'Γπόυργού ΈδΟικής Άμύνης (Φ59Κ· 4/9.! ,ίίί 1 συμπεριλαμ-* 
βάνονται καί. οί -Νομοί Λέσβου, Χίου καί Σάμου.·

Άρθρο 3.
1; Ή επιλογή τών υποψηφίων πού έχουν- τίς προϋποθέσεις.', 

γιά εισαγωγή στίς Στρατιωτικές-Σχολές χωρίς έξετασειςυ; 
γίνεται μέ βάση τήν αίτηση καί δήλωση-προτίμησης ·, τή;5 
Σχολής καί .'τόν δαθμό' τίτλων σπουδών κάδε υποψηφίου.·. - ....

2.,·.Σε’περίπτωση -ισοβαθμίας. τοϋ "τίτλου σπουδών, έπιλέγε- * 
ται κατά προτεραιότητα ό ύποψήφιρς.. πού έχει μεγαλύτερη''' 
βαθμολογία στήν Έκθεση ’Ιδεών καί" σέ περίπτωση" νέας’ 
ισοβαθμίας · στά Μαθηματικά. ■ Άν · υπάρξω ισοβαθμία καί 
φτά -Μαθημίττίκά "επιλέγεται ο υποψήφιος πού έχει-μεγαλύτ:. 
τερη βαθμολογία στη Φυσική—Χημεία.

Σε'περίπτωσή "καί " νέας ισοβαθμίας είσάγονται όλοι- πού 
έχουν τήν ανωτέρω ισοβαθμία». ' · ~ :ν

ί Άρθρο 2.
Η ισχύς τού Νόμου αύτοΰ αρχίζει άπό τή δημοσίευσή του-, 

στήν ίρφημερίδπ τής Κυβερνήσεως., ; ·'

Αθήνα 10 Αύγουστου 1982"
Ό.-Π ρωθιηουργός. 

καί. 'Τπουργος Έίθνικής Άμύνης .
ΑΝΔΡΕΑΣ - Γ. Π Α Π ΑΝΔΡΕΟΓ'

Άριθρω. 74/14/82
ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου - τοϋ Κράτους {άρθρο 75 παράγρ.,1 τοϋ 
Συντάγματος στό -σχέδιο νόμου· τοϋ 'Υπουργείου ’Εθνικής, 
Άμύνης γιά την «τροποποίηση καί συμπλήρωση τοϋ Ν.Δ.. 
582/70 περί εισαγωγής είς Στρατιωτικός-Σχολάς Μαθη-.· 
τών καθ’ -ύπέρβασιν». ■

Άρθρο"!.'
«Τά άρθρα 2 καί .3 τοϋ ΝΑ. 582/70 λαμβάνουν · τούς 

Ρίθμούς ■ 4 καί 5 άντιστ,οίχω.ς καί μετά τό άρθρο 1 τού 
• Α 582/70, όπως ισχύω, τωρ,α, προστίθενται τά άρθρα 2 
ιί 3 τά όποια έχουν.ώ; άξής;

«’•Αρθρο 2.
1. Οί έκ' τού άρθρου 1 κατηγορίες- λαμβάνουν- τό 25%- έκ 

υδ οριζόμενου ποσοστού έκ 35%, άπό' τήν σειρά έπιτνχίας- 
ΰν έπίλαχόντων, ένφ" τό-ΰτέλοιπο 10% λαμβάνουν- χωρίς ·: 
ιετασεις τά τέκνα τών φονευθέντων ή θανόντων στρατίωτι- 
ύν τών Ένόπλαύν Δυνάμεων στον πόλεμο ή στήν ειρήνη κατά

Άπό τίς διατάξεις τοϋ άνωτέρω νομοσχεδίου, μέ τό-όποΐο 
επιδιώκεται ή εισαγωγή στις παραγωγικές Σχολέ; μονίμων 
αξιωματικών καί ύπαξιωματικών χωρίς εξετάσει;, μαθητών 
τέκνων στρατιωτικών πού . φονεύθηκαν στον πόλεμο ή στην 
ειρήνη κατά τήν -εκτέλεση διατεταγμένη; ύπηρεσία; καί έ
νεκα τής υπηρεσίας καί έφ’ δσον ή βαθμολογία τοϋ τίτλου 
σπουδών'τους είναι άρκετά ικανοποιητική, χωρίς νά αυξά
νεται·" τό ποσόστόν'τών καθ’ ύπέρβασιν εισακτέων, δέν προ- 
καλεΐται δαπάνη ότέ βάρος τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού.

’Αθήνα, 10 Αύγούστου 1982
Ό Διευθυντής κ. ά.α.
ΧΑΡΑΛ. ΛΑΓΟΣ


