
ΛΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έ::ί τής προτάσεως Νόμου «περί νομο·3ετικής ρυ-ύμίσεως των 
■inο/:ίων στρατιωτικής ·5η·τείας φοιτητών καί πτν/ιού- 
χων. -pc φυλακισ-^έντων ή φ ua Jty.t σ-S εν των /ατά τήν διάρ
κειαν τής έχχτοεΐτεας · σι’ άντιδικτατορικήν δραστηριότητα».

Γίοος ιi/v Βονλην ιών Ελλήνων

Το πρόβλημα τών υποχρεών στρατιωτικής θητείας φοιτη- 
τών καί πτυχιούχων, πού προφυλακίστηκαν ή φυλακίστηκαν 
στή διάρκεια τής έπταετίας για άντιδικτατορική δραστηριό
τητα -χτράτται να αντιμετωπιστεί νομοθετικά με την έμπρακτη 
αναγνώριση τών θυσιών τους.

ΙΙραγματικά στο διάστημα πού εί άλλοι συνάδελφοί τους 
συ/εχισαν καί ολοκλήρωσα·/ κανονικά τις σπουδές τους, εκ
πλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις καί σταδιοδρο
μούν ηδη σάν νέοι επιστήμονες, οΐ αγωνιστές φοιτητές που 
φυλακίστηκαν καί εζησαν κάτω από σκληρές συνθήκες την 
ίδια περίοδο, βρίσκονται ακόμα στην άρχή’τού δρόμου με συσ- 
σωρευμένα καί άλλα πιεστικά προόλήματα.

*11 αφαίρεση τού χρόνου προφυλακίσεως ή φυλακίσεως από 
τήν διάρκεια τής στρατιωτικής θητείας καί.ό περιορισμ.ός 
τους σε τρίμηνη περίοδο εκγύμνασε ως — όταν είναι μεγαλύ
τερη τής θητείας — αποτελεί πράΐςη δικαιοσύνης καί ισό
τητας. έπ αλείφει μιά δυσμενέστατη συνέπεια τής δικτατορίας 
σε δάσος'τής νεολαίας μας καί πραγματώνει τήν ομόφωνη

καί πανηγυρική έκφραση τιμής τής Βουλής καί τού λαού μας 
στά θύματα τής δικτατορίας.

ΠΡΟΤΛΣΙΣ ΝΟΜΟ,Γ
Π ερί νομοθετικής ρυθμίσει» ς τών ύποχρέων στρατιωτικής -θη

τείας φοιτητών καί πτυχιούχων, ποοφυλακισθέντων ή φυ- 
λακισθέντων κατά τήν διάρκεια-; τής 'έπταετίας ?ιά άντι- 
αικτα τορ ικήν δρ αστηρ ιότητα.

“Αρθρο·/ μόνον. ι

Ή προς στράτευσιν ύποχρέωσις τών άπό τής 21 Απριλίου 
11)07 μέχρι τής 23 Ιουλίου 1974 προφυλακισθέντων ή φυ- 
λακισλέντων διά πράΐόεις στρεφομένας ή όποσσδήποτε-συνα
φείς προς τήν κατά τού οικτατορικού καθεστώτος συμπερι
φοράν των στρατευσίμων δικαιουμένοιν αναβολής κατατάξεως 
λογω σπουδών περιορίζεται μόνον εις ϋποχρέωσιν στρατιωτι
κής έκγυμνασεως διάρκειας τριών μηνών,;'έφ’ όσον ό χρόνος 
τής φυλακίσεως ή προφυλακίσεως ήτα ίσης ή μεγαλυτέρας 
διάρκειας τού χρόνου τής στρατιωτικής θητείας. Έν περι- 
πτωσει προφυλακίσεως ή φυλακίσεως μικροτέρας διάρκειας 
ή προς στράτευσιν ύποχρέωΐις περιορίζεται εις τό υπόλοιπον 
τής -στρατιωτικής θητείας,, τό προκΰπτον μετ’ άφαίρεσιν ές 
αυτής τού χρόνου τής προφυλακίσεως ή φυλακίσεως.

Έν ’Λθήναις τή 11 Δεκεμδρίου 1974

Οΐ προτείνοντες Βουλευτάί 
Χαρ. Δρακόπουλος — Ν. Κύρκος


