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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί προτάσεως νόμου «περί στρατολογικής τα-κτοπο:ήσεως
-τεατιιυσίμων τακτικών κα-Sηγετών Άνωτάτων Εκπα:: ευτ:κ.ών;’Ι:?υμάτων έν τή άλλο: απή».
Ποός τήν Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν τών Ελλήνων
Τόσον είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής Β. Αμερικής,
όσον κα: ε!; αολλάς άλλας χώρας τής Ευρώπης. έχουν μο
νίμους ή προσωρ’.νώς έγκατασταθή Έλληνες ά/ήκοντες ε:ς
-,εωτερας στρατολογικός κλάσε:ς, ε! όττcto: ίιέπρεθαν^ ε:ς
τήν Επιστήμην 7.2: έπέτυχον νά καταλάβουν τακτπκάς εορας
ϊ·ς τά Πανεπιστήμια. Πολυτεχνεία καί άλλα x-ώτατα Εκπαιοευτι-κά Ίίρύμασα καί κατ' αυτόν τον τρόπον κυριολεκτ·/.ώς έτίμησχ; τήν Έλλάία. Όλο: αύτοί οι κατά το πλείστον
νέο: ί: απρεπείς Επιστήμονες ϊύναιτσ: έπχ;ερχόμενο: εις τήν
Ελλά;α. νά προσρέρουν άνεκτ:μήτους υπηρεσίας ε:ς^ τήν πατρίία των κα: εις κρσίμους τομείς τής συγχρόνου επιστημο
νικής έρεύνης. καταλαμβάνοντες ά;τ:στοίχως έίρας εις τα
ανώτατα πνευματικά μας Ίϊρύματα.
Ό τόσον όμως ύπ' αυτών έπιθυμητός έπαναπατρισμος προ
σκόπτει είς ανυπέρβλητα εμετό::* έκ τοϋ Νόμου καί τής είίικής στρατολογικής καταστάσεώς των προερχόμενα, ή άρσ:ς
τών όποιων ύ·πό τής Π:λ:τε·ας ε:να: έπιβεβλημενη κα’:
προκε:μένου περί τής κατηγορίας αυτής τών ϊιεθνοϋς κυρους
“κα: άκΤ:νοβολίας~Έλλήν ών“ νεών“'επιστ'ήμονω ν~έθνικώς" επω?ελής.
Ο: ττλείττο: έσ αυτών έχουν τύχε: άναβολής κατατάςεως.
ώς έσαιρεθέντες έκ. τών· προσκλήσεων προς κατάτασ:ν κα-S’
ό ίιαπρέποντες κατά τον περί στρατολογίας νόμον (Ν.Λ.
720/1970). έν τώ έσωτερ:κω καί τή έπιστήμη. Τ’.νές πάλ:ν
έσ αυτών; έχουν 'ένοεχομένως κατα,στή ανυπότακτο:. Δ:ά νά
καταστή όμως ίυνατή ή έκπλήρωσις τής ίιακαοϋς έπ:θυμ:ας
των νά ίιακόψουν τήν μόνιμον ή μή έν τώ έσωτερ:κώ έγκατάστασίν των καί νά έπχ;έλθου·; εις τήν Έλλάία καί ή συνέχισ:ς τής άκαίημαίκής σταϊ:οίρομίας των, άκόμη ίέ καί ίά
νά ύπαβληθή έκ μέρους των εις οίονίήποτε Άνώτατον Έκπα:ίευτικόν "Κρίμα αίτησις ύποθηριότηΌς προς εκλογήν των ώς
καθηγητών εις προ κηρ υχθ ε ? σ α ς προς πλήρωσιν κενάς έίρας
έν Έλλάί:, πρέπε: νά έχουν ιστρατολογ:κώς. τακτοπο:ηθή,
τούτέστ:ν νά υπηρετήσουν ή νά έσαγοράσουν τάς στρατιωτκάς
των υποχρεώσεις έν ίλω ή έν μέσε:.
Ή τακτοποίησίς των αυτή, τουλάχιστον όσον άρορά τήν
κατηγορίαν τών τελοΰντων έν χ;αβολή. ώς έσαιρεθέντων τής
προσκλήσεως καί μονίμως έγκ.ατ2σταβέντων εις τό έσωτερ:κον μέχρι τής 31.12.1974. κα-S’ ό τυχόντων άίείας πρός
τούτο εις σέιην χώραν. θά ήίύνατο νά γίνη κατά τό άρθρο-;
137 τού Ν.Λ. 720/1970 ί:ά νόμου, παρ ατεινομένου τού ίσχύοντος προς έσαγοσά; ολοκλήρου τής θητείας. χσον.κοϋ όσιου
τής 31.12.1970 μέχρ: τής 31.12.1974.
Ωσαύτως ή -στρατολογική τακτοποίησ’.ς τών στρατευσί
μων τής ώς άνω κατηγορίας τών ϊ:ατελού·;των τακτ:κών κα
θηγητών ε:ς σένα ’Ανώτατα Έκπα:ϊευτ:κά Ίίρύυατα. θά
ήίύνατο νά γίνη κατ' ·έρ αρμογήν τής ί:ατάσεως τής παρ. 1
τού άρθρου 4 τοϋ ψη;:σ5έ·;τος τήν 27.1.1975 ύπό τής Βου
λής καί ϊημοσιευθέντος εις τήν Έρημερίϊα τής Κυβερνήσεως ΰπ’ άρ:θ.
νόμου καί κα-S’ ήν ί:άτασ:ν «στρατεύσ:μο: ανυπότακτο: ή μή ή κληρωτοί κατέχοντες σηκα:νούσας
θεσε:ς εις Ανώτατα Έκπα:ίευτ:κά ή Επιστημονικά Ίίρύματα τού έπωτερικοϋ ά·;εςαστήτως κλάσεως εις τήν όποιαν ά-.ήκουν ίυναντα: να έςαγορασουν τό ΰπόλο:πον τών στρατ:ωτ:κών
ύποχρεώσεών των. μετά προηγουμένη·/ συμπλήρωσ:ν έςατιήνου
στρατ:ωτ:κής ΰπησεσίας».
Άτυχώς ή γενομένη νομο-Sετ:κή ρύ-υμ:σ:ς ε:να: άούνατον νά
εσασραλίση τον έπαναπατρ-σμόν τών κατεχόντων τακτ:κάς
είρας εις τά Ανώτατα αυτά Ίϊρύματα. κα-S’ όσον ή έκπλήρωσ:ς ϊςαμήνου στρατ:ωτ:κής ύποχσεώσεως -3ά καταστήση άνχ;κ.αίχυ τήν έγκατάλε:ψ:ν τών Sέσ£ώv των αυτών. πσοκε:μένο·υ
νά έλθουν είς τήν Έλλάία νά υπηρετήσουν έπ: έςάμηνον οί
τακτ’.κοί αυτοί καθηγηταί. πού έπ* -οϋίενί λόγω θά είνα: ί:ατεθε:μένο: νά πράσου·; τούτο, ένώ άπ’ έναντίας θά ήτο ϊυνατη ή κατά τάς θερινάς ί:ακοπάς ί:αυ:7.ε:ας 2 1/2 περίπου μη
νών, έλευσίς των είς τήν Έλλάία καί έπί ϊίμηνον έκγΰμνασίς
των. Κατ’ αυτόν τον τρόπον θά παρειχετο ή ϊυνατότης νά ί:α-

τηρήσουν τάς θέσε:ς των. νά έλθουν κατά τάς θερ-.νάς ί:α/.οπάς είς τήν Έλλάία. νά υπηρετήσουν έπί ϊίμηνον είς τό
στράτευα.?, ώστε άκόμη κ.α: ί: αυτούς τ'.ύς επ’.ςανείς Έλλη
νας έπ:στήμθνας νά μήν ίημ:ουργηθοϋν ίυσμενή σχόλια κα:
κλον:σθή τό ήθπκον τών ύπηρετούντων κληρωτών ά/,λων κα•τγορ'.ών, 5τ: ου; επ έλάχ:σ ον ύ.τηρέτησα;. ώς έπεσήμανε;
ό κ. Υπουργός Εθν.κής Αμύνη.ς είς τήν ίοθείσαν ύπ" αυτού
εις τήν Βουλήν άπ;.;τησίν του επ: τής κατατεθείσης πρό ί:μήνου έρωτήσεώς μου.
Ό μόνος όθεν τρόπος νομοθετ-.ν.ής ρυύμίσεως τοϋ κρίσι
μου αϋτοΰ θέματος είνα:
ε:ί:κής ίοατάσεως νά ίυνηθοΰν οί
ί:ατελοϋντες τακτοκοί κσθηγηταί Άνωτάτων Έκπα:ίευπ:κών
Ιϊρυμάσων είς —< έσωτιρ:κόν Έλλη.ες στρατεύτ
άνυπόταν.το:. ή μή ή κληρωτοί άνεσαρτήτως -κλάσεως είς τήν
όποια·; ανήκουν νά έσαγοράσουν τό ύπόλο’.πον τών στρατιωτ:κών των υποχρεώσεων, μετά προηγούμενη·; συμπλή;ο.σ:ν ί:μήνου στρατ:ωτ:κής ύπηρεσί-ας πρός έκγύμνασίν των..
Λέον νά σημε:ωθή οτ: ό άσ:ότ:μος κ. Πρόείρος τής Κυβερνήσεως όταν τήν 11 Δεκεμβρίου 1974 πρ-οέβη ένώπ:ον τής
Βουλής είς τάς προγραμματικός του ίηλώσε:; ρητώς ά·;ερέρθη είς τήν άνάγκττ; προσελκύσεως είς τήν χώρα·, μας ϊ:εθνούς κύσους Έ/.λήνων έπ:στημόνων τού έσωτε;:κού καί ο:αίύτερον ό κ. Υπουργός Έ3ν. Πα:ίεί?ς καί Θρτσκευμάτων
έπΙ π/ετ:κής-·έ;ωτήσεώς μου άπήντττεν είς τήν Βουλήν ότ;
συνα:σθά·;ετα: τήν ά/άμκτν πσοσελκ,ύσεως ικανών έποστηνόνων έκ τού έσωτε.;:κοϋ ϊ:ά τήν -λήσωσ:·; κενών εϊσών καί
θέσεων τών Άνωτάτων Έκπ7:ϊευτ:κών Ίϊσυμάτων καί θεω
ρεί άπα,σαίτητον τήν στσ·ατολογ:κήν τχκτοποίητ:·; τών καθτγητών ·κλπ. έντός τών γεν.κών στρατολογικών πλαισίων τής
*/ώ;α;.^
Δ:’ άπαντα; τούς άνωτέσω έκτεθέντας λόγους έγω τήν το
μήν νά προτείνω είς τήν Βουλήν σό κάτωθ: σχέί:ον νόμου
κσ: νά παρακαλέσω όπως ψης:σθή παρ’ αυτής.
Έν ’Αθήνα:ς τή 12 Φεβρουάριου 1975
Ό πσοτείνων
ΜΙΧΑΗΛ. Σ.' ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Βουλευτής Εύβοιας
ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΥ
«Πε’ο: στρατολογικής ταν.τοπο-.ήσεως 'στσατεο'σίμων τακτικών
καθηγητών ’Ανωτάτων Έκπα:ϊευτ:κών Ίίρυμάτων έν τή
άλλο; οπή».
Άρθρον 1.
Ί. Στρατεύσιμο: ανυπότακτο: ή μή, ή κληρωτοί ί:ατελοϋντες τακτικοί καθηγηταί είς Ανώτατα Έκπα:ϊευτ:κά Ίϊρύματα τοϋ έσωτερ'.κοϋ. άνεσαρτήτως τής κλάσεως είς τήν όποια·;
ουτο: ά;ήκουν, ϊύναντα: νά έσαγοράσουν τό υπόλοιπον τών στρατ:ωτ:κών ύποχρεώσεών των. μετά προηγούμενη·/ συμπλήρωσ:·;
ίευήνου στρατιωτικής υπηρεσίας πρός έκγύμνασίν _ των. II
έσαγορά γενήσετα: αντί πεντακοσίων ίραχ-μών ί:’ έκαστον
μήνα όοειλομένης στρατευσίμου ύπρχρεώσεως.
2.
Πρόσθετο: υπηρεσία: είς κ.αταστάντας ά/υποτάκτους α:ρο·;τα: αΰτοίικαίως άμα τή έκπλήρώσει τής κατά τήν προητ
γουμένην παράγραφον ίτμήνου στρατιωτικής ύποχρεώσεως
έσαλεισετμέ,-ου τοϋ άσιοποίνου τοϋ άίικ,ήματος τής άνυποτα
ξίας.
Άρθρο·; 2.
1. Τό ί:ά τοϋ προηγουμένου άρθρου προβλεπόμενου ευερ
γέτημα παρέχεται τή αίτησε: τών ενίΐϊοερομενων. 2ασε: στοι
χείων. -καθοο:ζομένων
άποοάσεως τοϋ ’Υπουργού Εθνικής
‘Ληύνη:.
2. Ώσχύτως πάσα ά;αγκαίζ λεπτομέρεια ί:ά τήν εραρμογή·; τοϋ παρόντος ρυθμίζεται ϊ:ά ϊ:αταγής τού χύτου ’Υ
πουργού.
Άρθρον 3.
Ή ίχ/ΰς τοϋ παρόντος άσχετα: άπό τής ί-τχοσιε-ΰσεώς του
ϊ:ά τής Έρημε:ίϊος τής Κυδερνήσεως.
Έν ’Αθήνα:ς τή 12 Φεβρουάριου 1975
Ό προτείνω·;
ΜΙΧΑΗΛ. Σ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Βουλευτής Εύβοιας

